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The Parliament of the Azerbaijan Republic

Giriş Introduction

«191S-d ildə yaranmış Azərbay- 
can Xalq Cümhuriyyəti bizim 
m llli sərvətlmizdir, tariximi- 
zln parlaq səhifəsidir, xalqımı- 
zm böyük nailiyyətidib Məhz 
buniar hamısx birlikdə indikl 
müstəqil Azərbaycanm həm 
iqtisadi, həm intellektual, həm 
də mədənl potensiahm yaradıb- 
dır».

НеуЛэг Əliyev

A
zsrbaycan xalqınm XX əsrin 
əwəllərində azadhq və istiq- 
laliyyət uğrunda apardığı 
mübarizə, bu il 90 üliyini 

qeyd etdıvimiz Azəıbaycan Xalq Cümhüriyyə- 
tinln (I Respublikanm) yaranması ilə nətlcəbn- 
mişdir. 1998-d il yanvarm 30-da umummilli li- 
der, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev ilk 
dəfa olaraq «Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti- 
nin S0 illiyinin keçirilməsi haqqmda» игепсат 
imzalamış və bu yubiley dövlət səviyyssinda 
geniş keçirilmişdir. Ümummillı llderin qevd et- 
diyi kimi, əgər XX əsrin əwəllərində xalqımız 
milli azadlıq. dövtet müsteqilliyi yolunda ilk 
dəfə bövük addım aübsa, XX əsrin sonunda 
milli azadlığa, dövlət müstəqilliyinə tam nail 
olubdur: "Müsəlman Şarqində ilk demokratik 
cümhuriyyətin məhz Azarbavcan torpağmda 
yaranması xalqımızm о dövrdə və о illər ərəfə-

«The Azerbaijan Democratic 
Republic established in 1918 
is our national property, a bril
liant chapter in our history, the 
greatest achievement of our 
people. A ll these contributed 
to the creation of economic, In
tellectual and cultural potenti
alities of Azerbaijan»

Heydar Aliyev

T
he movement of the Az
erbaijan people for national 
liberation and independence 
in the early 20-th century 

marked the establishment of the Azerbai
jan Democratic Republic (the I Republic), 
whose 90-anniversary we are celebrating to
day On January 30, 199S our national lead
er and prominent statesman Hevdar Aliyev 
signed a decree «On Celebration of the S0- 
Anniversarrv of the Azerbaijan Democratic 
Republic».

This jubilee celebrated on a state level, 
was really memorized in minds forewer. 
Our national leader noted that while our 
people made its first steps toward the na
tional liberation and state independence 
earlier XX century, today, at the end of the 
20 century our people achieved its goal:



sində - XIX əsrin sonunda və XX ssrin əwəllə- 
rində milli müstaqillik və azadlıq duyğulan ib 
yaşaması ilə bağlıdır. 0  ilbrdə xalqımızın qa- 
baqcıl şaxsiyyətbri, mütəffəkir adamlan, ziyah- 
lıan xalqmuzda milli azadlıq, milli müstaqillik 
duyğularau gücbndirmiş, millı dirçəliş, milli 
oyamş əhval-rahiyyəsini yaymış və bunlann 
hamısı mantiqi olaraq Azərbaycan Xalq Cüm- 
huriyyətmin yaranmasına gəttrib çıxarmışdır».

1918-1920-d ilbrdə fəaliyyət gostermiş 
Azərbaycan Demokratik Respublikasmı «ziyah- 
lann hakimiyyəti dövrü» kiml də xarakterizə et- 
mək olar. Məhz Qərbi Avropa ölkəbri Azərbay- 
can Xalq Cümhuriyyətmi "maarifçi hökumst» 
kimi təqdim etmişbr. Əgar, Azarbaycanda ziya- 
lılann hakimiyyəti ilbrində demokratik, dünys- 
vi, azad respublika qurulmuşdursa, XX əsrin 
sonlannda müsteqil Azərbaycan dövbtinin 
bərpa edilməsində ümummilli lider Heydər 
Əliyevin misilsiz xidmətbri və fəaliyyət tarixi 
bir hadısə kimi Azəıbaycan və dünya tarixində 
qalacaqdır.

Bu il həm də Azərbaycan Demokratik 
Respublikası parlamentinin ilk idasmm keçiril- 
məsinin 90 ili tamam ohır. Müsəhnan şarqində 
ilk parlamentü respublikanm tarixi Azərbay- 
can parlamentarizminin taxixidir. Demokratik, 
hüquqi dövbt yaradan AXC hakimiyyəti qa- 
nımlarm alihyini təmin etməli olan təsisatlann, 
ilk növbədə parlamentin yaradılması zərurətini 
ən ümdə vəzifəbrdən biri hesab edirdi. Parla- 
mentin fəaliyyətə başlamasma qədər Azəxbay- 
can Təsis Mədisi - Miffi Şura və icraedici orqan
- Nazirbr Kabineti çox mürəkkəb şəraitdə foa- 
livvət göstərarək, Azərbavcan Xalq Cümhuriy- 
yətmin qorunub saxlanılmasmda əhəmiyyətii 
işbr göımüşbr. Dünya təcriibssində, ekstremal 
şəraitdə M illi Şııra kimi ali hakimiyyət orqanm 
yaradılması presidentbri mövcud olmuşdur.

Məhz Miffi Şııra ilk dəfə olaraq, həb qa- 
dim dövrbrdan Qafqazdakı və ondan cənub- 
dakı bu coğrafi arazini bildirən «Azərbaycan» 
adırn dövbtə aid edərək, 1918-ci il mayrn 28- 
da Azarbaycan Xalq Cümhuriyyətmin yarandı- 
ğxnı elan etdi. AXC-in yaranması xalqın milli 
mənlik şüurunun artması, Rusiya imperiyası-

«The establishment of the first Democratic 
Republic of Moslem is Orient on the land 
of Azerbaijan is attributable to the ideas of 
national independence and freedom in the 
end of the 19-beginning of the XX centu
ries. These were progressive intellectuals 
of the reviewed period who contributed to 
the strengthening of national liberation and 
independence feelings of our people; dis
semination of national rebirth concepts and 
awakening of the atmosphere of national 
Renaissance. A ll these logically resulted 
with the establishment of the Azerbaijan 
Democratic Republic»

Realizing its cativity in 1918-1920, the 
Azerbaijan Democratic Republic may right- 
fullv be termed as «the power of intellectu
als» it was West-European countries that 
presented the ADR as «the government of 
enlightenment». Just as the democratic, sec
ular republic was established in the epoch 
of Azerbaijani intellectuals, it was our na
tional leader Heydar Aliyev who in the end 
of the 20-th century, thanking to his inesti
mable contribution and incompareble serv
ices, added a glorious page to the history of 
Azerbaijan in the international community

This year is remarkable with the 90- 
anmiversary of the first session of the Par
liament of the ADR. The historv of Mos-J
lem world's first Parliamentarv Republic is 
concurrently the historv of the Azerbaijan 
Parliamentarv’. Adherent of the democratic 
and legal state, the ADR considered it task 
of paramount importance to establish struc
tures, in the first turn, the Parliament, based 
on the supremacy of law. Before the Parlia
ment started its work, the National Council 
and the executive bodv - Cabinet of Min-

j

isters of the ADR had tried their hardest 
to protect democratic achievements of the 
country.

J

It was the National Council that gave 
the name of «Azerbaijan» to the ancient ge
ographical area of the Caucasus and south
ern regions to proclaim the establishment



run müsidmbkə asaratindən qurtulmaq, milli 
dövbtini qurmaq, demokratik respublika ida- 
rəçilik formasmda ölkəda yaşayan bütün xalq- 
lara azad və barabər şərait yaratmaq istəyi ib 
bağlı idi. Bunun üçün Azarbavcanda bir sıra si- 
yasi və hüquqi əsaslar artıq mövcud olmuşdur. 
Belə ki, maym 27-də Zaqafqaziya Seyminin mü- 
səlman üzvbri fövqəbdə yığıncağa toplaşaraq 
Azarbavcan Mffli Şurasııu təsis etdibr. Milli 
Şııraya legitim asaslarla seçilmiş nümayəndə- 
br daxil idi. Onun üzvbri 1917-ci il noyabrm 
26-28-də Ümumrusiya Müəssisbr Mədisinə 
keçirilmiş seçkibrdə iştirak etmiş səlahiyyətli 
nümayandəbrdən təşkil edilmişdir. Müli Şura 
Azərbaycanm Dövbt Müstəqilliyini 24 səsb 
elan etməkb yanaşı 9 nəfardən ibarət icra orqa- 
m - İdarə Heyətini yaratdı. FXXoyski icra orqa- 
nxnm s?dri seçildi.

Həmin dövrdə yaranmış mürəkkəb siya- 
si vəziyyət elacə də, Azərbaycan M illi Şurası 
üzvbrinin «humanizm- prinsiplərindən çıxış 
edərək İrəvam ermənibrə paytaxt kimi güzəş- 
tə getməbri tesssüf doğuran hal kimi qiymət- 
bndirib bibr. Bu barədə qərar M illi Şuranm
29 may 1918-ci il tarixli iclasmda verilmişdi. İc- 
lasm 3 saylı protokoluna görə, F.X.Xoyski Milli 
Şurada erməni Miffi Şurası ilə apardığı damşıq- 
lann nəticəbri barədə mərnza etmiş, «erməni 
federasiyasınn yaradılması üçün onlara siyasi 
mərkəz lazım olduğunu», «Gümmnün Türki- 
yəyə keçməsindən sonra beb mərkəzin yalnız 
İrəvan ola biləcəyi haqqmda məlumat verdik- 
dən sonra İrəvanm ermənibrə güzaştə gedilmə- 
sinin zəruri olduğunu bildirmişdır».

M illi Şurada səsvermədə 28 nəfər şura 
üzvündən 16 nəfəri İrəvanm güzəşte gedil- 
məsinin lehinə, 1 nəfər əleyhinə səs vermiş, 
3 nəfər bitərəf qalmışdır. Bu məsələ Müü 
Şuranın 1 iyun 1918-ci il tarixli idasmda ye- 
nidən gündəliyə daxil edilmiş və şura üzv- 
bri idasda İrəvamn ermənibrə güzəşt edil- 
məsinə etiraz etmişbr. Sonda M illi Şura bu 
etirazı müzakira etmədən idas protokoluna 
əbvə etməyi qərara aldı. Həmin dövrdə İrə- 
vanrn ermənibrə güzəştə gedilməsi sonrakı 
mərhəbdə bədnam qonşularmuzm daha bo

ot the Azerbaijan Democratic Republic on 
May 28, 1918. The establishment of the 
ADR was attributable to the awakening of 
national identity of the people, deliverance 
from the yoke of the Russian Empire, aspi
ration of Azerbaijanians to build a national 
state and provide necessary conditions for 
all peoples of the country to live in the at
mosphere of equality and freedom, legality 
and democracy. For this to happen, there 
were certain political and legal prerequi
sites in Azerbaijan. Thus, Moslem members 
of the Tran-Caucasian Sdm convened their 
extraordinary session on May 27 for found-

j J

ing the National Council (UN) of Azerbai
jan. The NC was made of MPs eleded to 
the All-Russian Assembly as a result of No
vember 26-28, 1917 elections. The NC pro
claimed the state independence of Azerbai
jan by a vote of 24 and set up a managerial 
staff of the executive body consisting of 9 
members with F.Kh. Khoiskiv as a head of 
this structure. Regretfully, members of the 
NC, guided by prinaples of «humanism» 
and adjusting for the complex political situ
ation in the world, dedded to grant Yerevan 
to Armenians as the capital of this country. 
There was an appropriate decision of the 
NC about that dated Ma 29,1918. The pro
tocol of the meeting N23, witnessing that F. 
Kh  Khoiskiv made a report to the NC on 
results of negotiations with the Armenian 
NC. He informed the NC that «they (Arme
nians) needed a political center to create the 
Armenian Federation, stressing upon the 
necessity of granting Yerevan to Armeni
ans» following a transfer of Gumri to Tur
key».

Results of the NC voting were as fol
lows: Some 16 out of 28 members voted for 
concessions to Armenians; 1 person voted 
against and 3 abstained. This question was 
again put on the agenda of the NC on July
1, 1918 and the NC members objeded to 
making concessions to Yerevan. Then, the 
NC accepted a decision to put this objection



yük torpaq iddialan ilə çıxış etmələrinə g?- 
tirib çıxardı. Az^rbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev 18 yanvar 2008-ci ildə Ağdam rayo- 
nuna səfəri zamaxu bu masələlərə toxunmuş- 
du: «İndiki Ermanistan dövləti tarixi Azər- 
baycan torpağında formalaşıbdır. İrəvan 
şəhərini Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
rəhbərliyi 1918-ci ildə Ermənistana hədiyyə 
edibdir. Yumşaq desək, о da bövük səhv idi. 
191S-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
yarananda İrəvan şəhərini Ermənistana ba- 
ğışlamışdır. İrəvan xanlığı əzəli Azərbaycan 
torpağıdır. Ermənilər bu bölgəyə qonaq kimi 
gəlmişdilər. Ona görə, haqq-ədalət, tarixi ha- 
qiqət, beynəbcalq hüquq, iqtisadi imkanlar, 
hərbi potensial--bütün bu amillər tərazininin 
bir gözündə, Ermsnistanm qeyri-konstruktiv 
və heç bir beynəlxalq normalara sığmayan si- 
yasəti tərəzinin başqa gözündədir».

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
15 fevral 2008-ci il tarixdə «Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyinin keçirilm?- 
si haqqmda» sərəncam imzaladı. Sərəncamda 
AXC-nin ölkəmizin milli dövbtçilik tarixində 
xüsusi yer tutduğu qeyd olımmuş və mühüm 
tedbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutul- 
muşdur. Azərbavcan Respublikası Müli Məcli- 
si da Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin 90 illik 
yubileyinə tasr olunmuş xüsusi tədbir keçir̂ - 
cəkdir.

1918-ci ilin maym 30-da Azərbaycanm 
öz müstəqilliyini elan etm^si barədə dünya- 
nm ?sas siyasi mərkəzlərinə radioteleqrafla 
məlumat verildi. M illi Şura Azərbaycan höku- 
mətinin təşkilini F.Xoyskiyə tapşırdı. İlk höku- 
mət «Müsavat», «Müsəlman sosialist bloku», 
«Hümmət», «İttihad» və bitərfhrdən ibarst 9 
naziri təmsil edirdi. Bu dövrdə Azəıbaycan 
M illi Şurasının və hökumətin Gəncəyə köçmə- 
si ilə əlaqədar müxtəlif qüwələr arasmda mü- 
barizə gedirdi. İyunun 19-da Azərbaycanda 
yaranmış gərgin vəziyyət nəzərə almaraq bü- 
tün ölkə ərazisində hərbi vəziyyət elan edildi. 
Nazirlər Kabinetinin 1918-ci il 26 iyun tarixli 
164 saylı sarəncamma əsasən Azərbaycan M il
li Ordusu yaradıldL

4

on the meeting protocol without any de
bates. It is deplorable fact that these conces
sions inspired our notorious to lay claims 
to Azerbaijan several decades later During 
his visit to the Agdam region on January 18, 
2008, President Ilham Aliyev touched upon 
this issue: «Today's Armenia has formed its 
territories on historical Azerbaijani lands. 
The leaders of the Azerbaijan Democratic 
Republic handed the city of Yerevan to Ar
menia on a plate. To put it mildly, this was 
a great mistake.

The city of Yerevan was given to Ar
menia bv the ADR in 1918. The Yerevan

j

khanate was primorarily Azerbaijanian 
land. .Armenians arrived here as guests. On 
the one hand, there are justice, historical 
truth, international law, economic and mili
tary potentials; on the other, non-construc- 
tive, senseless policy unacceptable with in
ternational standards»

On February15,200S, President of Az
erbaijan Ilham Aliyev signed a decree «On 
Celebration of the 90-Annivesarv of the 
Azerbaijan Democratic Republic» which 
provided for holding festivities due to this 
momentous event. The M illy Majlis (Parlia
ment) of the Azerbaijan Republic w ill also 
have some special celebrations devoted to 
the 90-annwersary of the ADR's Parliament.

On May 30, 1918 Azerbaijan notified 
main world political centers of its inde
pendence by radio-telegraph network. The 
NC entrusted FJChKhoiskiv formed theJ
first government of Azerbaijan 9 Ministers- 
members of «Musavat», Moslem Socialist 
Bloc», «Hummet», «Ittihad» and non-party 
neutrals. In  the considered period debates 
were underway between various politi
cal forces the country, regarding the trans
fer of M illi majlis and the government to 
Ganja. On June 19, when adjusted for the 
crisis situation the martial law was imposed 
in the country. Under the decree of the 
Cabinet of Ministers, dated June 26, 1918, 
№164, a national army of Azerbaijan was



Hökumət Gənwdəki fealiyyəti dövrirn- 
də - 1918-d ilin ivunun 27-də Azərbavcan diü- 
nin dövbt dili elan edilməsi haqqmda form an 
imzaladı. Azərbaycan dilli savadlı kadrlann ça- 
tışmazlığı nəzərə almmaqla, dövbt idarəbrin- 
də müvəqqəti olaraq rus dilindən də istifadəyə 
icazə verilirdi. İyunun 24-də üzərində ağ rəngli 
aypara və səkkizgüşali ulduz təsviri olan qmm- 
zı bayraq dövbt bayrağı kimi qəbul olundu. 
Noyabınn 9-da isə həmin bayraq üçrangli - ya- 
şıl, qırmızı və mavi zolaqdan ibarət olan bay- 
raqia əvəz edlldi. Həmin il Azərbavcan Xalq 
Cümhuriyyətinin himninin qəbul edilməsi ib 
də əlamətdar oldu. Az^rbaycarun milli valyu- 
tası - manatın da dövriyyəyə bııraxılması AXC 
hökumətinin qısa müddət ərzində həyata keçir- 
diyi uğurlu tədbirbrdən sayıla bibr.

1918-d ilin avqustun 1-da Bakıda eser- 
menşevik və daşnaklardan ibarət «Sentrokas- 
pi» diktaturası adlanan mütrəce bir qurum 
yarandı. Həmin ilin sentyabr ayınm 15-də Qaf- 
qaz-İslam Ordusunun uğurlu əməliyyatı nəti- 
c ŝinda «Sentrokaspi» diktaturası devrildi və 
paytaxt Gəncədən Bakıya köçdü.

AXC dövriində xalq maarifi sahssində 
də Ähəmiyyətli işbr həyata keçirilmişdi. Bütün 
məktəbbrdə Azarbaycan dilinln tədıisi məcbu- 
ri hesab edildi, orta məktabbr mlllibşdlrildi, 
rus tarixi əvəzinə ümumtürk tarixi tedıs olun- 
mağa başladı. Parlament 1919-cu il sentyabnn 
1-də Bakı Dövbt Universitetinin təsis oluması 
baradə qərar qəbul etdi. Azəıbaycanın müxtə- 
lif regionlanndan dövbt hesabma vüzə yaxm 
ganc azərbaycanlı ali təhsil almaq məqsədıb 
Avropanın niifuzlu universitetbrina göndəril- 
d i 1919-си ilin oktvabnnda mətbuat sahssində 
senzuranm bğv edilməsi də diqqət çəkən mü- 
hüm məsəbbrdəndir.

Müsəlman şərqində ilk dəfə olaraq kişi- 
brb bərabər, qadmlara da seçki hüququnun 
verilməsi Xalq Cümhuriyyəti hökum^tinin de
mokratik, hüquqi, dünyəvi dövbt yaratmaq 
əzmində olduğunu bütün dünyaya nümayiş 
etdirdi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün 
müsəlman şərqində yaranan ilk Respublika idi.

created. While being at Ganja, the govern
ment signed a decree on proclaiming Az
eri as a state language of the Republic. For 
lack of Azeri - speaking educated human 
resources, it was allowed to use Russian, 
equally with Azeri, in state managements 
and organizations. On June 24, the state 
banner with white crescent and 8 - pointed 
star was raised. On November 9, the same 
banners was replaced by the three-colored 
(green, red and blue strips) one. In the same 
year the adoption of the national anthem of 
the ADR came to existence. Among achieve
ments of the new state power there was an 
appearance of the national currencv of Az
erbaijan - manat into circulation.

On August 1, 1918 a reactionary 
armed structure «Centro-Caspiv» created 
by Socialist Revolutionaries, Mensheviks 
and Dashnaks was set up. In the same vear, 
due to successful operations of the Cauca
sian Islam Army, this dictatorship was over
thrown, and the capital of «Centro-Caspiv» 
moved from Ganja to Baku.

Effective measures were taken by 
ADR to improve the situation in the sys
tem  of education. Teaching of Azeri was 
announced as compulsory subject for all 
schools of the country; secondary schools 
were nationalized; The whole Turkic history 
was taught, replacing the history of Russia. 
On September 1919 the Parliament adopted 
a decision about the establishment of the 
Baku state University. Approximately 100 
young Azerbaijanis from different regions 
of the country were sent abroad to get edu
cated, on the state's expenses, mostly in Eu
rope's prestigious universities. The cancella
tion of censorship in October 1919 existing 
upon the periodical press is also among is
sues worthv to note.

J

Contributing to the creation of demo
cratic, legal and secular state was the ADR 
government's decision to apply first ever in 
Moslem Orient, women's suffrage equally 
with men.



Müli Şuranm 191 S-d il noyabnn 19-da 
-Azərbaycan Cümhuriyyətmin pariamenti» 
haqqmda qanun qəbul etmasi tarixi hadisə idi. 
120 nafər deputatdan ibarət Azərbaycan parla
menti dövlətçiliyin möhkamhnmjsində müs- 
t?sna rol oynamışdır. Parlamentin tərkibində 
Azərbaycanda yaşayan bütün icmalann təmsil 
olunması nəzərdə tutulurdu.

Azərbaycan parlamenti geniş səlahivyət- 
lərə malik obnuş və ölkənin milli maraqlannm 
qorunması baxımdan mühüm addımlar atmış- 
dır. Pariamentin Sədri Ə.Topçubaşovun rehbər- 
liyi altmda nümayəndə heyətinin Paris sülh 
konfransında uğurlu diplomatik fəaliyyəti says- 
sinda Azərbaycan dünya dövlətləri tərəfindən 
de-fakto tanmmışdır. 1920-d il yanvarm 11-də 
Antanta dövləüəri Azərbaycanm istiqlaliyyəti- 
ni de-fakto tanıdılar. AXC fəaliyyət göstərdiyi 
23 ayhq müddət ərzində 20-dən çox dövlətlə,
о cümlədan Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan, 
İran, Belçika, Hollandiya, Yunanıstan, Dani- 
marka, İtaliya, Fransa, Isveçrə, İrıgiltərə, ABŞ, 
Ukrayna, Litva, Polşa, Finlandiya və digərbriə 
baş konsulluq, konsul agentlikləri səviyyəsin- 
də əlaqlər qurmağa nail olmuşdur.

1920-ci il aprelin 26-27-də Rusiyarun XI 
-Qızıl Ordu»sunun 72 min nəfərlik qüwəsi 
Azərbaycan Parlamentinə təqdim edilmiş razı- 
lığm əksinə olaraq Bakı şahərinə daxil oldular. 
Beynəlxalq hüquqa zidd olaraq, onlar suveren 
dövləti devirdilər və Bakıdakı xarici diploma
tik nümayəndələri həbs etdilər. Aprelin 28- 
də Azərbaycan faktiki surətdə işğal edildi və 
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası yara- 
dddı. Sövet dövbtinin mövcud olduğu bütün 
dövr ərzində həmin gün -bayram» kimi qeyd 
olunurdu.

Paytaxtımızm ən görkəmli yerbrindən 
birində (İstiqlaliyyət küçəsi) Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin şərəfinə abidə kompleksi 
ucaldılmşdır.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, parla- 
mentli respublika quxuluşunda təsbit edilmiş- 
di. Dövlət həyatmda parlament nəinki qanun- 
vericilik fəaliyyəti, həmçinin çox mürəkkəb 
daxili və beynəlxalq vəziyyətdə ölkənin suve-

It is to be kept in mind that the ADR 
was the first Republic in the entire muslem- 
ic world.

Tire Law of the ADR «On the Parlia
ment of the Azerbaijan Republic», adopted 
on November 19,1918 was an event of the 
historical importance. W ith 120 MPs, the 
Azerbaijani Parliament played a crucial role 
in strengthening the country's state might. 
A ll the communities and social strata of the 
population were represented to the Parlia
ment.

Tire Parliament of Azerbaijan enjoyed 
wider authorizations to make steps toward 
consolidation and protection of its nation's 
interests. It was successful diplomatic re
sults of the participation of tire Azerbai
jani Parliamentary delegation headed by 
A.Topshibashev in the Paris Peace Confer
ence that made leading w'orld countries to 
recognize Azerbaijan as independent state. 
As a result of it, on Januarv 11,1920 the An
tanta states de-facto recognized the Azerbai
jan's independence. Over the 23 months of 
ADR’s activity, Azerbaijan had been suc
cessful in establishing consular relations 
with above 20 countries worldwide, includ
ing Turkey, Georgia, Armenia, Iran, Bel
gium, Netherlands, Greece, Denmark, Italy, 
France, Sweden, England, USA, Ukraine, 
Lithuania, Poland, Finland, etc.

On April 26-27, 1920 the strong Red 
Army consisting of 72.000 bayonets, in defi
ance of previously readied agreement with the 
Azerbaijan Parliament, invaded tire bounds of 
the country and ossupied Baku. Contrary to 
the international law, Russians overthrew the 
sovereign state and arrested representatives 
of tire foreign diplomatic offices in Baku. On 
April 28, Azerbaijan was actually occupied, 
and the Azerbaijan Soviet Socialist Republic 
established. In tire Soviet times, this date was 
celebrated as «great hobdav».

A  monument in memory' of the ADR 
wras erected in Baku's central part (Istiqla- 
livvat str).



renliyi, ərazi bütövlüyü, iqtlsadi-sosial və hü- 
quqi sahəbrdə tərəqqi və inkişafı t?min etmək 
mlssiyasıra yerinə yetiran ali hakimiyyət orqa- 
ru funksiyasına malik olmuşdur.

I Respublika ilk günbrdən dövbt idarc- 
çiliyi və qanunçuluq sahasində təcnibəyə ma
lik olmayan, lakin Vətəni sevən görkəmli icti- 
mai-siyasi xadimbrin, dövbtdə təmsil olunan 
və olunmayanlarm yaxmdan köməyi ib çevik 
milli hokumət və çox qısa müddətdə nümunə- 
vi parlament yaratmağa nail ola bilmişdibr. 
Parlamentin foaliyyətinə nəzər saldıqda hətta 
çox əsrlik parlament anənəbrinə maük döv- 
btbrdən heç də geri qalmayan, özündə parla- 
mentarizmin bir çox demokratik elementbrini 
birbşdirən Az^rbavcan Xalq Cümhuriyyəti par- 
lamenti xalqm ümidbrini doğruldaraq onun 
müstəqillik arzulanm başa çatdırmağa nail ol- 
muşdur.

Parlament dövbt quruculuğunda artıq 
eb mövqeyə çata bilmişdi ki, о nəinki qanunve- 
ricilik fəaliyvəti ib məhdudlaşmış, eyni zaman- 
da icraedici orqan - Nazirbr Kabineti üzərində 
ali nəzarətedici funksiyasmı yerinə yetirmiş, 
hökumətin hesabatlaruu qəbul etməkb dövbt 
quruculuğu sisteminda Azarbaycan parlamen- 
tarizmi anənssini yarada bilmişdir. Parlamen- 
tarizm dövbt quruculuğunda hakimiyyətbrin 
bölgüsünün iştirakçısı olmaqla ilk növbəd  ̂
qabul etdiyi konstitusion qanunlaria onlarm sə- 
Uhiyyət hədbrini müəyyən edirdi. AXC parla- 
mentarizmin möhkambnməsi və inkişafı üçün 
parlamentin özünün fəaliyy ətinin tənzimbnmə- 
sinə dair bir sua mühüm qanunlar qəbul etmiş- 
dir. Bu qanunlar deputatlarm hüquq və səlahiy- 
yətbrini, qanunlann qəbul olunması qaydası, 
komissiyalann fəaliyyəti və s. məsəbbri əhata 
etmişdir. A li dövbt hakimiyyəti və qanunverid 
hakimiyyət tamamib Az^rbavcan parlamenti- 
nə verilmişdi. AXC-in Konstitusiyasmm qəbul 
edilməsi isə Ümumazərbaycan Müassisbr Məc- 
lisinə (parlamentə) seçkilərdən sonra nəzərdə 
tutulmuşdu.

Seçkili orqan olan parlamentin dövbt 
hakimiyyəti orqanlan arasmda apancı mövqe- 
yə malik olması parlamentarizmin səriyyəvi

The ADR manifested itself in the form 
of the Parliamentary Republic. It would be 
stated that the Parliament conducted not 
only the law-making activity but was also 
solving problems related to the country's 
sovereignty, territorial integrity and eco
nomic, sodal and legal development and 
thus, acted as supreme body of executive 
state power.

The ADR, headed by true patriots 
of their motherland, prominent social and 
political figures, though not enough ex
perienced in the sphere of legislation, suc
ceeded in solving scores of problems over 
a short period of time. A  doser look at the 
Parliament's activitv reveals that it did not

J

lav behind Parliaments of the countries
J

with established long-term Parliamentary 
traditions. Combining democratic elements 
of the progressive Parliamentarianism, the 
Parliament of the ADR managed to meet in
terests of the nation and proted the national 
sovereignty.

The Parliament's progress on the 
path of state building reached a stage 
where it acted not only as legislative but 
also the executive organ. In  other worlds, 
it was successful in performing supervi
sory functions over the Cabinet of M in
isters, hearing reports of the government 
and thus, made a start on the Azerbaijani 
Parliamentarianism traditions without the 
system of state building. Involved in dis
tributing powers of the state, the Parlia
mentarianism helped to spedfv lim its of 
these powers afor setting forth in the Con
stitution.

The ADR Parliament adopted some 
important laws to consolidate and regulate 
its own activitv-. These laws embraced rights 
and powers of MPs, procedures of law 
adoption, responsibilities of commissions, 
etc. A ll executive and legislative powers in 
the ADR were granted to the Parliament. It 
was planned to adopt the ADR Constitution 
after the Parliamentarv elections.

J



cəhətbrindəndir. Parlamentli respublika qu- 
ruluşunda hökumətin qanunveridlik funksi- 
yalan məhdudlaşdmhr. Parlamentə üstünlük 
verilməkb qanunvericilik və icraedicilik funk- 
siyalan bölüşdürülür. İcraedid hakimiyyət 
parlament qarşısmda vaxtaşın hesabat verir. 
Parlament hökumətin istefasmı qəbul edlr. Bir 
palatalı Azərbaycan parlamentmda о dövrün 
bütün siyasi qüwəbrinin təmsil olunması de
mokratik ənənəbrin başlanğıa üçün yaxşı zə- 
min yaratmışdır. Dövbt hakimiyyəti orqanları 
sisteminə daxil olan parlamentin sədyyəvi cə- 
hətbrindən ən mühümü onun xalq tərəfindan 
seçilm?sindədir.

Parlamentarizm ənənəbrinə müvafiq və 
Konstitusiyaya asasan parlament səlahiyyətbri 
dörd qrup sahəbrə aynlır.

Parlament səlahiyyətlərinin birind qru- 
punu qanunveridlik prosesi təşkil edir. Dcind 
qrup səlahiyyətiərə maliyyə məsələbri, üçün- 
cü qrup səlahiyyətlərə hökumətin fəaliyyəti- 
nə nəzarətb bağlı məsəbbr, dördüncü qrup 
səlahiyyətbrə isə digar dövbt orqanlannm 
formalaşdınlması, beynəlxalq müqavibbrin
ratifikasivası daxildir. Müasir Azəıbaycan

/  #

Parlamenti beynslxalq əlaqəbr sah^sinda fəa- 
liyyətini genişbndirərək dünyanm bir çox 
dövbtbrinin parlamentbri və beynəbcalq 
təşkilatlan ilə qarşılıqh əlaqəbr quımuşdur. 
Bu münasibətbr qanunveridlik fəaüyyətinin 
təkmilbşdirilm?si, beynəbcalq təcrübənin öy- 
rənilməsi, parlamentbrarası əlaqələrin geniş- 
bndirilməsi, habeb bəzi milli qanunvericili- 
yin səmərəliliyinin vüksəldilməsi baxımdan 
əhəmiyyət kəsb edir.

2005-d ildən başlayaraq Azarbavcan par- 
lamentinin maddi-texniki bazasmın möhk̂ m- 
bndirilməsi, deputatlarm iş ^raitmin yaxşılaş- 
dmlması üçün teqdirslayiq işbr göriilmüşdür. 
Parlamentdə hər bir deputatm effektiv qanun- 
verid faaliyyətb məşğul olması və seçidləıb 
görüşməbri üçün geniş imkanlar yaraddmıs- 
dır. M illi Mədisdə ümummilli lider Heydər 
Əliyev muzeyinin açılması, müasir kitabxanm 
fealiyyət göstərməsi də əlamatdar hal kimi d̂ - 
yərbndirib bibr.

A  distinctive feature of the Parlia
mentarianism is its leading position among 
state power bodies. Government's legis
lative functions are restrided within the 
Parliamentary Republic. W ith preferences 
granted to the Parliament, legislative and 
executive functions are divided. Executive 
power regularly reports back to the Parlia
ment. The Parliament is entitled to demand 
resignation of the government. The one- 
chamber Azerbaijani Parliament represent
ed all political forces of the reviewed period 
and thus paved the way for shaping demo
cratic traditions. The pivot of the Parliament 
as part of the state power is its election by 
the people.

According to traditions of the Parlia
mentarianism and requirements of the Con
stitution, Parliamentary powers are dassi- 
fied into four groups:

1. legislative process
2. financial questions
3. control over government
4. formation of other state bodies, rati

fication of international agreements
The present-dav Azerbaijani Parlia

ment intensifies its activity to expand inter
national ties with Parliaments of different 
countries and organizations, maintains mu
tually advantageous relations with various 
structures. Rdations of this kind are con- 
dudve to the improvement of legislative ac
tivity, adoption of international experience, 
expansion of inter-Parliamentarv ties as 
w-ell as raising of the effectiveness of some 
national legislative activity.

Since 2005, much has been done to 
strengthen material-technical base of the 
Azerbaijan Parliament, improve working 
conditions of people's representatives. Each 
representative has an opportunity to carry 
out his legislative work in the most effective 
manner, regularly meet with his eledorate. 
Praiseworthy is the opening of the Muse
um of our national leader Hevdar Aliyev, a 
modem library, etc. at the M illi Majlis.



Azərbaycan pariamenti müasir texnolo- 
giya və elektron sistem asasmda foaliyyətmi 
davam etdlrir. Bu mühüm gösəridbrə göra də, 
qanunverid orqanımız dünyanm зп qabaqal 
parlamentbri sırasma daxildir.

Dünya tecriibssinə galdikdə isə, all nü- 
mayəndÄ orcjan olan parlament 1265-d ildə 
İngiltərə krallığmda, istənibn dövbt əhəmiy- 
yətli məsəbbrin müzakire edilməsi məqsədilə 
yaradılmışdı. 1275-ci il Birinci Vestminster sta- 
tusu «Böyük İngiltere Şurası-m adlandırmaq 
üçün fransız sozü olan «parlament- terminin- 
dən istLfadə edir. Qsdim Ingiltərə parlamenta- 
rizmi özünün qeyri-məhdud və azad müzakire 
forması ib  dalm fərqlənmişdir. Parlamentin 
aşağı - icmalar palatasma spiker sədrlik edirdi. 
Spiker («orator») postunun müəyvən edilməsi 
tarbd də boyük maraq doğurur. Beb ki, 1376- 
a  ildə üçüncü silkin nümayandasi De La Maar 
məmurlann işinə dair kralla damşıqlar apar- 
maq üçün spiker seçilir. Beləliklə, həmin dövr- 
dən başlayaraq icmalar palatası özünə sədr se- 
çir və spiker kral tarafindən tesdiq edilirdi.

1295-d ildə IngUtərə kral hakimiyyəti öl- 
kədə -müzakirə edarek idare et» prinsipınd^n 
çıxış edarek «nümunəvi parlament» formalaş- 
dırmışdır. Sonralar Avropanm bir çox dövbt- 
brində silki və silki-nümaysndəli təsisatlar ya- 
ranır. Burjua inqilablan ərefəsində hakimiyyət 
bölgüsü nəzəriyyKinin banibri olan C.Lokk, 
Ş-Monteskyö parlamentin Mİahiyyətbrinə yal- 
nız qanunveridlik funksiyasmm verilmasi ide- 
yasmı irəli sürmüşdübr.

J.J.Russo is? qanunverid hakimiyyətin ic
raedid hakimiyyət üzarində nəzaret etməsi ide- 
yasmı asaslandırmışdı. Tarixan parlamentbr 
bir palatah və iki palatalı formalaşmışdır. Seç- 
ki asasmda müəyyən edibn parlament bütün 
xalqm iradəsini ifadə edir. Təcriibədə yuxan 
palatalar adətən ərazi nümayəndabrini təmsil 
edirbr.

Azərbaycan xalqmrn ümummilli llderi 
Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə- 
ti parlamentinin başa çatdıra bilmədiyi işbri 
davam etdirmək üçün müasir dövrdə demok
ratik asaslarla fəaliyyət gostəren qanunverid

The Parliament of Azerbaijan is active 
on the basis of modem technologies and 
electronic system In this regard, our Parlia
ment is ranked among the world's most ad
vanced legislative bodies.

As for the world experience, it should 
be noted that the Parliament was first es
tablished in England, 1265 to discuss mat
ters of state importance. A  French word 
«parliament» was used to denote «Council 
of Great Britain» with the status of the 1st 
Westminster. The Parliamentarianism of the 
English type has always been noted for un- 
restricted and free discussion format. Lower 
chamber, the House of Commons is chaired 
by Speaker. The origin of the post of Speak
er is of great interest as well. Thus, in 1376 
the representative of the Third Estate De La 
Maar was elected Speaker to discuss prob
lems of offidaldom with the King. Thus, 
from this date the House of Commons eled- 
ed king-approved Speaker.

In 1295, the Kingdom of England, 
guided by prindple «rule the country' 
through discussions», succeeded to form 
«an exemplar̂ ’ Parliament». Subsequently, 
institutions of this type were founded in 
many European states. On the eve of bour
geois revolutions, founders of the theory’ of 
division of powers - S. Lock and Ch. Mon
tesquieu put forward an idea of entrusting 
the Parliament with legislative functions 
only.

In turn, J- J- Rousseau underpinned an 
idea of control of legislative body over exec
utive one. Historicallv, the Parliaments were 
formed as one or twro-chamber. Formed on 
the basis of election results, the Parliament 
expresses the w ill of the nation. As a rule, 
upper chambers represent their territorial 
offices.

Our national leader Hevdar Aliyev 
wTas successful in creating a legislative body 
based on modem democratic prindples 
and thus completed the initiatives of the 
ADR Parliament. It was his historical return



orqanm yaradılmasma nail olmuşdur. Məhz bö- 
yük öndərin parlament? sədriiyi ib başlamış 
tarixi qavıdışı Azərbaycan xalqrnı və onun döv- 
lətçiliymi xilas edərək möhkəmbndirmiş və de
mokratik mühit formaldaşdırımışdır. Ümum- 
milli lider Heydər Əliyevin bacanğı, sərişt̂ si 
müasir mərhəbdə Azaıbaycan parlamentariz- 
minin ənəbrinin əsasırn yaratmışdır. Görkəmli 
dövbt xadiminin yorulmaz və gərgin fealiyyd- 
ti ib  M illi MəcÜsin işi yenidən təşkil edilmiş, 
xalqnuzm taleyi ilə bağlı bütün mssəbbr parla- 
mentdə müzakira edilmişdir. Dünyaıun ən inki- 
şaf etmiş ölkəbrinin parlamentbri ib  rsqabət 
aparmaq imkanmda olan Azərbaycan qanunve- 
rici orqanmın binası da məhz ümummilli lider 
Heydər Əliyevin ölkəmiza rəhbərliyinin birinci 
dövründə tikilib istifadəyə verilmişdir.

Böyiik öndər Heydər Əliyev Azaıbay- 
can parlamentini dünyanm inkişaf etmiş parla
mentbri ilə bir səviyyədə olması üçün bütün 
qüwjsini sərf etmiş, mötəbər beynalxalq taşki- 
latlar və dünya dövbtbri parlamentbri ib  six 
əlaqəbrin qurulmasına çalışmışdır. Xüsusib 
də, Türkiyə Cümhuriyyəti Böyük M ilbt Məcli- 
si ilə dostluq və əməkdaşhq əlaqbrini önə çək- 
mişdir. Məhz ilk dəfə olaraq türkdilli xalqlarm 
Parlament Assamblevasmm varadılması ide-
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yası da ümummilli liderə məxsusdur. Müasir 
Azərbaycan dövbtinin və parlamentinin quru- 
cusu olan ümummilli lider Heydər Əliyev dü- 
hası Azfrbaycan xalqınm tarixinə əbədi həkk 
edilmişdir.

as Speaker of the Parliament that helped 
consolidate the Azerbaijan people and its 
statehood and create democratic environ
ment. Thanks to skills and incredible efforts 
of our national leader Hevdar Alivev, theJ j '
foundation of the present-day Azerbaijani 
Parliamentarianism traditions has been laid 
down. Intensive and selfless efforts of the 
outstanding statesman contributed to the 
reorganization of M illi Majlis activities to 
effectively discuss and resolve our national 
problems at the Parliamentary level. It is 
no mere coincidence that the current build
ing of the legislative body was also put into 
operation during the first period of Hevdar 
Aliyev's office in the Republic

Our greatest leader Hevdar Alivev 
applied his best to raise the Parliament of 
the Azerbaijan Republic at heights to match 
with the world's most developed legislative 
bodies, establish and maintain closer ties 
with international organizations and Par
liaments. Cited as example may be ffiendlv 
and collaboration ties with the M illi Majlis 
of the Turkish Republic. It wTas also our na
tional leader Hevdar Aliyev wrho initiated 
an idea of the establishment of the Parlia
mentary Assembly of the Turkic peoples. 
Founder of the modem Azerbaijan state and 
Parliament, our national leader Hevdar A li
yev's genius has been engraved on the his
tory of the Azerbaijan people for ever.
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R
əsmi olaraq qanunverid 
hakimiyvət - Azərbaycan 
Demokratik Respublikasi 
müvəqqəti parlamentinin 

(Mədisi-Məbusan) varanmasmm hüquqi 
əsaslan Azərbaycan M illi Şurasınm 1918- 
d  il novabrm 19-da qəbul etdivi «Azərbay- 
can Cümhuriyvəti parlamenti haqqmda» 
qanunla təsbit edilmişdir. Parlamentin 
(Mədisi-Məbusarun) varanmasma qədər 
Azərbavcanda ali haknniyyət orqanı ol- 
muş M illi Şura öz səlahivvətlərini qanun
verid orqana verməklə fəaliyyətinin başa 
çatdığmı elan etmiş oldu.

Azərbavcan İstiqlaliyyəti haqqmda 
Bəvannamə Azərbaycan Xalq Cümhu- 
rivyətini demokratik dövlət elan edirdi. 
«Istiqlaliyvət Bəyannaməsi»nin ikina bən- 
dində göstərilmişdir ki, müstəqil Azərbav- 
carun siyasi quruluş forması demokratik 
respublikadır. Məhz bu baxımdan AXC 
hökuməti möhkəm qanunveridlik baza- 
sı varada biləcək orqanm formalaşdınl- 
masmx tez bir vaxtda başa çatdumalı idi. 
Digər tərəfdən, legitim parlamentin (Məc- 
lisi-Məbusanm) fəaliyvəti istənilən demok
ratik ölkədə, respublika quruluşunun elan 
olunduğu sivasi sistemdə xalqla dövlət 
arasında birbaşa əlaqə, xalqm demokratik 
proseslərdə nümavəndələri vasitəsilə iş- 
tirakıru təmin edən mühüm dövlət mexa- 
nizmidir. Azərbaycan parlamenti (Məcli- 
si-Məbusan) gənc respublikarun dünyava 
tanıdılmasmda, onun legitimləşdirilməsin- 
də zəruri olan qanunveridlik bazasmı çox 
sürətlə varatmalı idi.

Offidally the legislative 
power - the legal founda
tions of the establishment 
of the provisional parlia

ment (Mejlisi-Mesuban) of the Democratic 
Republic of Azerbaijan - was confirmed by 
the law «On the Parliament of the Repub
lic of Azerbaijan» adopted by the National 
Council of Azerbaijan on November 19, 
1918. T ill the formation of the parliament, 
the National Council, the highest executive 
power, conveyed its authorities to the legis
lative body and dedared the termination of 
its activities.

Declaration on the Independence of 
Azerbaijan made the Republic of Azerbaijan 
a democratic state. The second dause of the 
Dedaration on the Independence points out 
that Azerbaijan is politically an independ
ent democratic republic. Just from this point 
of view the government of the Democratic 
Republic of Azerbaijan had to complete the 
formation of an institution able to create a 
strong legislative base within a short period 
of time. On the other hand, a legitimate par
liament is an important mechanism which 
provides the relation between the people 
and the state, partiapation of the people in 
the democratic processes through its repre
sentatives in anv democratic countrv, in any 
political system which prodaims it to have 
a republican structure. The parliament of 
Azerbaijan had to create the legislative base 
necessary' for the recognition of the voung 
republic in the world and for its legitimacy 
very rapidlv.



Azərbavcan Xalq Cümhurivvəti elan 
edildivi andan M illl Şura hakimiyvət böl- 
güsü prinsiplərinə əsaslanaraq müstəqil 
qanunverid, icraedici və məhkəmə haki- 
miyyətlərini təxirə salmadan yaratmağa 
çalışmış, 1918-d ilin  ivununda qanunverid 
və icraedid səlahivyətləri Azərbavcan hö-
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kumətinə həvalə etməklə sivasi böhrarun 
qarşısmı ala bilmişdi. İkind hökumət ka- 
binetinin qarşısmda duran ən mühüxn mə- 
sələlərdən biri 6 avdan, vəni 1918-d il de- 
kabnn 16-dan gec olmavaraq Azarbavcan 
Müəssislər Mədisinə seçkilər keçirilməsi- 
ni, demokratik dövbti möhkəmləndirmək 
üçün bütün zəruri tədbirlərin həvata keçi- 
rilməsini təmin etməli idi. Hökumət 1918- 
d  il sentvabrm 14-də ÜmumazərbavcanJ J
Müəssislər Mədisinə seçkilərin keçirilməsi 
üçün FXXoyskinin sədrliyi ilə komissiya 
yaratmışdL Komissiyanm sədri Daxili İşlər 
və Xalq Maarif nazirlikləri ib  birlikdə Mü- 
əssislər Mədisinə seçkilərin əsasnaməsini 
hazıılamalı idi. Birind dünva müharibəsi- 
nin başa çatmasx, Azərbaycanm bevnəlxalq 
aləmdə tamdılması istlqamətində işbr gö- 
rülməsinl həvata keçirəcək və beləliklə, le
gitim orqan tərəfindən yaradılmış və onu 
təmsil edəcək nümavəndə hevətinə ehtivac
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zərurəti hadisabri sürətləndirmə\i tələb 
edirdi. Yaranmış şəraitdə Müəssisbr Məc- 
lisinə seçkibr üzrə komissiya müvəqqəti 
Azərbaycan Respublikası parlamenti (Məc- 
lisi-Məbusan) varatmağı təklif etdi. 1918-d 
il noyabrm 5-də özünün ilk idasuu keçirən 
komissiya qərara gəldi ki, Müəssislər Məc- 
lisinin çağırılması göstərilən müddət̂ dək 
(16 dekabr 1918-d il) qe\’ri-mümkündür 
və əw əlki seçkilər üzrə müə\4’ən oluna- 
raq seçilmiş nümavəndəbr də daxil olmaq- 
la, «təkmilləşmiş sistem» üzrə müvəqqəti 
Azərbavcan parlamenti (Mədisi-Məbusan) 
çağınlsın. Azərbavcan hökumətinin 1918- 
d  il 9 novabr tarixli qəran ilə M illi Şuranın 
çağmlması noyabrm 16-na təvin edildi. Mü- 
vəqqəti parlamentin (Mədisi-Məbusarun) 
tərkibini müəwən edəcək və seçki qanu-

Since the dedaration of the Demo
cratic Republic of Azerbaijan the National 
Council immediately tried to form inde
pendent legislative, judiaal and executive 
institutions proceeding from the prindple 
of the division of powers, prevented the 
birth of the political crisis by conveving the 
legislative and executive powers to the Az
erbaijan Government in the June of 1918. 
The second important task facing the gov
ernment was to hold elections to the As
sembly of Enterprises of Azerbaijan and to 
ensure the execution of all the necessarv 
activities for strengthening the democratic 
state no later than six months, that is, no lat
er than December 16,1918. The government 
set up a commission under the presidency 
of F. Kh. Khoiskiv for holding elections to 
the all-Azerbaijan Assembly of Enterprises 
on September 14,1918. The chairman of the 
commission together with the ministries 
of Interior and Education had to develop 
the election code of the Assembly of Enter
prises. The termination of the World WTar I 
demanded to speed up the activities aimed 
at the recognition of Azerbaijan in the in
ternational arena and at the formation of 
a delegation by the legitimate body of the 
country to represent it  In the new situation 
the commission on the elections to the As
sembly of Enterprises proposed the forma
tion of the provisional parliament of the 
Republic of Azerbaijan. The first sitting of 
the commission held on November 5,1918, 
dedded that it was impossible to hold the 
elections to the Assembly of Enterprises till 
the appointed time (December 16, 1918), 
and therefore, it was necessarv- to convene 
the session to the provisional parliament 
of Azerbaijan with the partidpation of the 
representatives of the previous parliament 
on «an improved system». The Azerbaijan 
Government resolved in November 9,1918, 
to hold the sitting of the National Council 
on November 16, 1918. A spedal commis
sion was set up for determining the compo-



nunu hazırlavacaq xüsusi komissiva təşkil 
olundu. Komissivanm tərkibinə M.Ə.Rə-
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sulzadə, M.T.Rəfivev və H.TAğayev da
xil edildibr. Komissiya hesab edirdi ki, 
Azərbavcan Müəssislər Mədisinə seçkilər 
üzrə Ümumrusiva Mərkəzi Seçki Komissi- 
vasmm 1917-d ildə təsbit etdivi seçki qanu- 
nunu Azərbavcana tətbiq etmək mümkün 
devil. Yeni seçki qanunu və seçki mexaniz- 
mini hazırlamaq üçün ən azı 2 av vaxt tə- 
bb ohmurdu. M illi Şura tərəfindən müəv- 
vən edilmiş seçkilərə isə bir avdan da az 
vaxt qalırdı. Lakin dövlət hakimiyyətinin 
mənafeləri naminə nümayəndəli xalq təsi- 
satmrn çox qısa müddət ərzində çağınlma- 
sı Avropada Birina dünya müharibəsindən 
sonra уагапап xalq hakimiyv ətiəri mərhəb- 
si kontekstində böyük sivasi-diplomatik və 
hüquqi əhəmiyyətə maük idL

M illi hökumət Azərbavcan parla- 
mentini (Mədisi-Məbusanı) müxnkün qə- 
dər tez formalaşdırmağa çalışır və bunu 
bir tərəfdən m illi hakim ivvəti qanuniləş- 
dirmək, digər tərəfdən isə dövlət idarə- 
etməsini demokratik prinsiplər əsasmda 
formalaşdırmaq istəvi ilə əsaslandırmağa 
çalışırdı. Bu iki cəhət Azərbaycan Demok
ratik Cümhurivyətini be\məlxalq güc mər- 
kəzləri və xarici aləmdə məhz demokratik 
dövlət idarəetməsi kimi qəbul etməvə gə- 
tirib çıxarmalı idi.

1918-a il noyabrm 16-da toplanan 
M üli Şura mövcud fövqəladə şəraitdə 
Müəssislər Mədisinin çağınlmasmm qe\-- 
ri-mümkünlü\rü ilə əlaqədar olaraq ali 
hakimivvət orqanı kimi «Azərbavcan par- 
lamentinin varadılması haqqmda» qanun
lavihəsini hazırladı və həmin il novabnn/ /
19-da qanunu qəbıd etdi. M illi Бш апт tər- 
kibi demokratik tələblərə cavab vermədiyi 
üçünbirpalatalı parlamentə (Məclisi-Məbu- 
san) gizü seçkibr keçirilməsi qərara almdı. 
Ölkəni ağır ictimai-sivasi və sosial-iqtisadi 
vəziyyətdən çıxaracaq, əhalinin bütün tə- 
bəqələrini və m illi azlıqlarm nümavəndə- 
brini təmsil edəcək parlamentin (Mədisi-

sition of the provisional parliament and for 
developing the law on elections. The com
mission induded М. E. Rasulzadeh, М. T. 
Rafiyev and H. T. Agayev. Tire commission 
determined that it was impossible to apply 
the law on the elections to the Assembly of 
Enterprises adopted by the General Eledor- 
al Commission of Russia in 1917 to Azerbai
jan. That is, it required at least two months 
to develop an elertoral law and election 
mechanism And there remained less than 
a month to the elections appointed by the 
National Assembly. But in tire context of the 
new democracies in Europe after the World 
War I formation of a body to represent the 
nation within a very short period of time 
was of great political, diplomatic and legal 
importance if to proceed from the interests 
of the country

j

The national government was try
ing to form the Azerbaijan Parliament as 
soon as possible, because it was necessary' 
to legalize the national government, on one 
hand, and to build the administration of 
the country on democratic prindples, on 
the other hand. These two prindples had 
to lead to the recognition of Azerbaijan by 
the international centers of power and the 
world community as a democratic country.
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The sitting of the National Council 
held on November 16, 1918, resolved that 
it was impossible to convene the sitting of 
the Assembly of Enterprises in the existing 
state of emergency; therefore, it developed 
the law «On the Formation of the Azerbai
jan Parliament» and adopted it in the No
vember of the same year As the composi
tion of the National Assembly did not meet 
the democratic demands, it was dedded to 
hold a secret ballot election to one-cham- 
ber parliament. Concrete steps were being 
taken to normalize the critical sodal and 
political, social and economic situation in 
the country to achieve the rapid formation 
of a parliament composed of the represent
atives of all the layers of population and



Məbusanm) tezliklə fəaliyyətə başlaması 
üçiin konkret tədbirlər həvata keçirildi- 
Parlament (Məclisi-Məbusan) haqqında qa- 
nun siyasi-hüquqi hadlsə kimi təqdirəlayiq 
olmaqla, seçkilərin keçirilməsi üçün də hü- 
quqi baza yaratdı.

Ekstremal şəraiti nəzərə alan M illi 
Şura seçkili orqan olan Mədisi-Məbusana 
koopitasiva qaydasında, vəni ümumi seçki 
keçirmədən, məhdud seçki qavdalan əsa- 
sında, verbrdəki nümavəndəbrdən müəv- 
yən edilməklə Azərbavcan Cümhuriyyəti 
müvəqqəti parlamentini (Mədisi-Məbu- 
sam) yaratmaq qəranna gəldi. 120 nəfər 
deputatdan (məbus) ibarət olacaq qanun- 
verid orqanm inzibati ərazi vahidləri təm- 
silçüərindən də təşkil edilməsi nəzərdə tu- 
tıümuşdu. Məhz bu bölgü prinsipi həm də 
Azərbaycan sərhədbrini dəqiqbşdirməklə 
bütün bolgəbrin iştirakını təmin edirdi. 
Seçki qanunu sivasi, sinfi, dini, nülli fərq- 
ləri nəzərə almadan səsvermə hüququna 
mallk bütün vətəndaşlann iştirakuu təmln 
edirdi. MİQi Şura üzvlərinin qətiyyətli siva- 
si mövqebri demokratik parlamentin (Məc- 
lisi-Məbusanm) formalaşmasma gətirib 
çıxardı. M illi hökumətin varlığmı istəmə- 
yən ermənibr və Rusiva imperivası tərəf- 
darlan, AXC-ni tarunıaq istəməvən о vaxt- 
kı ingilis hərbi komandanlığı parlamentin 
(Mədisi-Məbusanm) yaradılmasma mane 
ola bilmədibr.

I Respublika parlamenti (Mədisi-Mə- 
busan) haqqmda qanımda onım m illi tərki- 
bi - müsəlmanlar S0, ermənibr 21, ruslar 
10, almanlar 1, vəhudilər 1, Gürcü M illi 
Şurasmdan 1, Polyak M illi Komitəsindən
1, Bakı Həmkarlar İttifaqmdan 3, Bakı Neft 
Sənaveçiləri Şurası və Ticarət Sənaye ittifa
qmdan 2 nəfər müəy\rən edildi.

Seçki Əsasnaməsinin 3-cü bəndinə 
görə, seçiləcək azərbavcanlı və erməni de- 
putatlar (məbusan) inzibati ərazi vahidləri 
üzrə aşağıdakı kim i bölünmüşdü: 80 nəfər 
deputatdan ibarət müsəlman əhalisi Bakı- 
dan 5, Göyçavdan 2, Cavad qəzasmdan 2,

minorities. The law on the parliament was 
praiseworthy as a political-legal document 
which served a legal basis for holding the 
elections.

Taking into account the extreme
situation in the country the National As-/
semblv dedded to set up the provisional 
parliament of Azerbaijan by the way of 
co-optation, that is, by not holding general 
elections, on the basis of limited election 
rules, from the representatives of localities. 
It provided the formation of the legislative 
body of the country of 120 members from
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the representatives of the territorial-admin- 
istrative entities. This prindple of division 
of powers allowed the identification of the 
borders of Azerbaijan and ensured the par
ticipation of all the regions in the election. 
The law ensured the partidpation of all the 
Azerbaijan atizens with suffrage in the elec
tions, irrespective of their political convic
tion, social status, rdigion and nationality. 
The firm political position of the members 
of the National Council led to the formation 
of a democratic parliament. The Armenians, 
hostile to the birth of the national govern
ment, supporters of the Russian Empire, the 
British M ilitary Command not eager to rec
ognize the Democratic Republic of Azerbai
jan could not obstade its formation.

The law on the first republican parlia
ment determined the national composition 
of the parliament like the following: Mos- 
lems-SO, Armenians-21, Russians-10, Ger- 
mans-1, Jews-1, Georgian National Coun- 
dl-1, Baku Trade Unions-3, Baku Council 
of Oil Industrialists and Commerdal Indus
trial Coundl-2.

According to the Third Clause of the 
Eledoral Regulations the number of the Az
erbaijan and Armenian members of the par
liament was to be eleded from the admin- 
istrative-territorial entities in the following 
number Moslems-S0 (Baku-5, Goychav-2, 
distrid of Javad-2, town of Guba-1, distrid 
of Lenkaran-2, distrid of Shamakhi-2, dis-



Quba şəhərindən 1, Quba qəzasından 2, 
Lənkəran qəzasmdan 2, Şamaxı qəzasın- 
dan 2, Gəncə qəzasından 3, Ərəş qəzasın- 
dan 2, Cavanşir qəzasmdan 1, Zəngəzur 
qəzasmdan 2, Qazax qəzasındarı 1, Cəb- 
rayıl qəzasından 1, Nuxa qəzasından 2, 
Şuşa qəzasmdan 2, Zaqatala qəzasmdan
2, İrəvan qubemiyasmm Azərbavcan hissə- 
sindən 3, Tiflis qubemiyasınm Azərbaycan 
hissəsindən 1 nəfərlə təmsil olunurdular. 
Parlamentdə təmsil olunacaq erməni əha- 
lisi üçün Gəncədən 8, Şuşadan 8 və Bakı 
Erməni M ilü Komitəsindən 5 nəfər nüma- 
vəndə müəyvən edildi.

İlk  Azərbavcan parlamentinin (Məc- 
lisi-Məbusanın) deputat korpusunun əsas 
hissəsini M illi Şuranın 44 üzvü təşkil edir
di. Belə ki, 1917-d il novabnn 26-28-də 
Ümuxnrusiva Müəssisbr Mədisinə keçiri- 
bn seçkilərdə «Müsavat» partivası 10, mü- 
səlman-sosialistlər 2, ittihadçılar 1, bolşe- 
vik-hümmətçilər isə 1 nəfər deputat yeri 
əldə etdibr. Zaqafqaziva Sevmi yaradılan 
vaxt seçilmiş nümavəndələrin saymm pro- 
porsional qaydada 3 dəfə artmlması qəra- 
ra alındı. Buna müvafiq olaraq «Müsavat» 
30, müsəlman-sosialistlər 7, bolşevikbr 4, 
ittihadçılar isə 3 nümavəndə üə, bütövKik- 
də 44 nəfər olmaqla Sevmdə təmsil olundu- 
lar. 36 nəfər əlavə müsəlman deputat isə 
keçmiş m illi komitəbrin xətti ilə şəhər və 
qəzalardan seçilmişdi. Şəhər özünüidarasi 
və m illi komitəbri ohnayan qəzalarda de- 
putatlar (məbus) kənd icmalan nümavən- 
dəbrinin qurultavı tərəfindən seçilirdibr. 
Beləliklə, Azərbavcan parlamenti (Mədi- 
si-Məbusan) Müəssisbr Mədisi çağmlana 
qədər aşağıdakı sistem üzrə seçilmiş üzv- 
brdən ibarət idi: a) Zaqafqaziva müsəlman- 
lannın 4 sivasi partiyasmm sivahılan üzrə 
Ümumrusiya Müəssislər Mədisinə seçilən, 
sonra isə genişbndirilmiş sivahı əsasmda 
Zaqafqaziva Seyminin üzvü qismində iş- 
tirak edən və Azərbavcan M illi Şurasıru 
təmsil edən 44 deputat; b) m illi azlxqlarm 
səlahiyvətli пйШ təşkilatlan tərəfindən seçi-

trict of Genje-2, district of Eresh-2, district of 
Javanshir-1, district of Zengezur-2, district 
of Gazakh-1, district of Jebrail-1, district of 
Nukha-2, district of Shusha-2, district of Za- 
gatala-2, from the Azerbaijan part of Irevan 
(Yerevan) gubernia-3, from the Azerbaijan 
part of Tiflis (Tbilisi) gubernia-1). The Ar
menian population to be represented in the 
parliament: Genje-S, Shusha-8, Baku Arme
nian National Committee-5.

Forty-four members of the National 
Council formed the main body of the first 
Azerbaijan Parliament. Thus, in the elec
tions to the Russian Assembly of Enterpris
es held on November 26-28, 1917, «Musa- 
vat» Party won 10, Moslem-»Socialists»-2, 
«Ittihad»ists-1, Bolshevik->>Hummet»ists-l 
seat. When the Transcaucasian Seim (parlia
ment) was formed, it was decided to mul
tiply the number of the elected members 
proportionally thrice. In conformity with 
that resolution the number of the parlia
mentarians in the seim was: «Musavat»- 
30, «Moslem Socialists»-?, Bolsheviks-4, 
«Ittihad»ists-3, totallv-44. Additionally 36 
Moslem parliamentarians were elected from 
towns and districts. In districts without self
administration and national committees the 
parliamentarians were elected by the con
gress of the local communities. Thus, the 
Azerbaijan Parliament before the National 
Council consisted of the following number 
of parliamentarians elected on the system 
given below: a) 44 parliamentarians ac
cording to the lists of four Moslem political 
parties of the Transcaucasus elected to the 
Russian Assembly of Enterprises, wTho then 
became the members of the Transcaucasian 
Seim on the basis of the enlarged list and 
represented the Azerbaijan National Coun
cil; b) representatives elected by the author
ized national organizations of the national 
minorities; c) representatives of self-admin- 
istration of the towTis of Azerbaijan and the 
National Committee of Moslems; d) repre
sentatives of industrialists and merchants.



lən nümavəndələr; c) Azərbavcanın şəhər 
özünüidarəsinin və müsəlman müll komi- 
təsinin nümavəndələri; d) sənayeçilərm və 
tadrbrin nümayəndələri.

191S-d il dekabnn 3-də Azərbavcan 
parlamentinin (Mədisi-Məbusarun) açılı- 
şı nəzərdə tutulurdu. Baş nazir FXXovs- 
kl yerlərdə seçkilərin keçirilməsinə ciddl 
nəzarət edir, parlamentin (Mədisi-Məbu- 
sanrn) tezlikb formalaşması üçün səvlər 
göstərirdi. Azərbaycan Müü Şurası da seç- 
kibrin keçirilməsində fəal iştirak edirdi. 
M illi Şura 1918-ci il noyabrm 25-də erməni 
və rus m illi şuralarma müradət edərək öz 
nümayəndələrini parlamentə (Mədisi-Mə- 
busana) göndərməvi təklifi etdi. Hər iki 
Şura parlamentdə iştirakdan imtina etdi. 
Erməni M illi Şurası bütün ermənibrin 
«mənafevini» parlamentdə təmsil edə bil- 
məvəcəvini bəhanə gəürdi. Cənubi Qafqaz 
respublikalarmm öz müstəqilliklərim elan 
etmələri isə ümumilikdə Rus M illi Şurası- 
nm mənfi rəyi ilə qarşılandı. Belə ki, Rus 
M illi Şurası Umumrusiva Müəssislər Məc- 
lisi və bewəlxalq süllı konfransmm vekım 
qərarlannm çıxarılmasına qədər Qafqazda 
hər hansı bir dövlətin müstəqilliyini qəbul 
etmədivini və Cənubi Qafqazı Rusiva döv- 
lətmin tərkib hissəsi kimi tamdığmx bəvan- 
ladı.

Bu dövrdə Azəıbavcan parlamenti
nin (Mədisi-Məbusanm) yaradılmasmda 
ingilis komandanlığmm münasibəti də dd- 
di təsirə malik idi. 191S-d il Mudros sıilh 
müqaviləsinin şərtlərinə görə, Bakı ingilis 
qoşunlarmm nəzarəti altrnda olmalı idi.
1918-d il novabnn 17-də Tomson başda 
olmaqla, ingilislər Bakıya daxil oldular və 
bütün inzibati, məhkəmə və icra strukturla- 
rmx nəzarətə götürdülər. İngilis komandan- 
lığmm Azərbavcan Xalq Cümhuriyyətinə 
münasibəti həlledid əhəmivvət kəsb edir-
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di. General Tomson rəsmi olaraq Qafqaza 
aid bütün məsələlərlə bağlı son qərann Pa
ris sülh konfransmda veriləcəyini bəvan et- 
mişdL

Т1ге opening of the Azerbaijan Par
liament was planned on December 3,1918. 
Prime Minister F. Kh. Khoiskiv was control
ling strictly the elections in localities, mak
ing efforts for the rapid formation of the 
parliament. The National Committee was 
also taking an active part in the elections. 
On November 25,1918, the National Com
mittee appealed to the Armenian and Rus
sian national committees to send their rep
resentatives to the parliament. Both of them 
refused to take part in the parliament. The 
Armenian National Council did it under 
the pretext that it was unable to represent 
«the interests» of all the Armenians. The 
Russian National Council protested against 
the dedaration of the independence of the 
southern Caucasian republics, in general. 
The Russian National Coundl declared that 
it would not recognize the independence 
of any country' in the Caucasus till the final 
resolutions of the Russian National Council 
and the International Peace Conference, and 
considered the Southern Caucasus as an in
tegral part of Russia.

The attitude of the British M ilitary 
Command also greatly influenced the for
mation of the Azerbaijan Parliament in 
this period. According to the terms of the 
Mudros Peace Treaty Baku had to be under 
the control of the British troops. On Novem
ber 17, 1918, the British troops headed by 
General Thomson entered Baku and took 
control on all the administrative, judidal, 
executive structures of the town. The atti
tude of the British Military' Command was 
of decisive importance for the Democratic 
Republic of Azerbaijan. General Thomson 
declared that the final resolution on all the 
issues concerning the Caucasus would be 
adopted in the Paris Peace Conference.

The opening of the Parliament, which 
had to take place on December 3,1918, was 
delayed because of the serious pressures 
of the British M ilitary Command on Az- 
erbaijan. The letter of the chief of the Gen-



1918-ci il dekabnn 3-nə nəzərdə tu- 
tulmuş parlamentin (Mədisi-Məbusanın) 
açılışı ingilis komandanlığınm Azərbaycan 
hökumətinə dddi təzyiqlərilə bağlı vuba- 
dıldı. Britaniva Krallığmm baş qərargah 
rəisi S.Stoksun mayor Rolansona göndərdi- 
yi məktubda açıq tapşmlırdı ki, koalisiya 
hökuməti müttəfiqlər komandanlığı tərə- 
findən tanmmaymca parlamentin (Mədisi- 
Məbusanın) açılışma imkan verməsin.

Bütün bu təzviqlərə baxmavaraq,
1918-ci il dekabrm 7-də Azərbavcanm ta-J
rixində böyük hadisə baş verdi. Belə ki, 
Bakıda H.Z.Tağıyevin qız məktəbinin bina- 
smda Azərbaycan Xalq Cümhuriyvətinin 
parlamenti (Mədisi-Məbusan) M illi Şura- 
nm sədri M.Ə.RəsuLzadənin giriş sözü və 
təbrik nitqi ilə açddı. Təsis idasmda başda 
F.X.Xovski olmaqla, Nazirlər Kabinetinin 
bütün nümayəndələri iştirak edirdi. «Müsa- 
vat» fraksiyasmm təklifi ilə Əlimərdan bəv 
Topçubaşov parlamentin (Məclisi-Məbu- 
sanm) sədri, Həsən bəv Ağayev isə onun 
müavini seçlldi. Bitərəf və ixtisasca hüquq- 
şünas olan Ə.M.Topçubaşov diplomatik və 
digər dövləti işlərlə əlaqədar olaraq parla- 
mentdə (Mədisi-Məbusanda) iştirak etmir- 
di. Parlamentin ilk idaslarmda Azərbaycan 
parlamentarizmi ənənələrinin əsası varadıl- 
dı və qanunverid orqarun ən gənc üzvü Ra
him bəv Vəkilov katib seçildi.

F.X.Xovski başda olmaqla, hökumət 
parlament (Mədisi-Məbusan) qarşısmda 
tam tərkibdə istefa verdi. «Azərbaycan 
parlamentinin nakazı» adlanan daxili ni- 
zamnamə aparatm işini təşkil edirdi. «Par
lament nakazı» Rusiva imperivası Dövlət 
Dıunasmm daxili nizamnaməsi əsasmda 
təşkil olunmuşdu. Azərbavcan parlamen- 
tində (Mədisi-Məbusanda) sədrdən, birin- 
d  müavindən və fraksiva nümavəndələ- 
rindən ibarət məşvərətçi orqan (Nləsləhət 
Şurası) formalaşdmldı. Parlamentin ilk ic- 
laslannda mandat, reqlament və təsərrüfat 
komissiyalan varadılaraq onlarm tərkibi- 
nə seçkibr keçirildi. Fraksivalann gələcək

eral Headquarters of the British Kingdom 
S. Stocks to Major Rolanson urged not to 
give an opportunity to the opening of the 
parliament till the recognition of the coali
tion government by the militarv command 
of the allies.

Despite ah this pressures, a great 
event took place in the history of Azerbai
jan on December 7, 1918. Thus, the parlia
ment of the Democratic Republic of Azerba
ijan was opened by the congratulatory' and 
inaugurating speech of the chairman of the 
National Council M  E. Rasulzadeh in the 
building of N. Z. Taghiyev's school for girls. 
The inauguration session was partidpated 
by all the members of the Cabinet of Minis
ters headed bv F. Kh. Khoiskiv. The fraction 
of «Musavat» Partv proposed to eled Al- 
imerdan bev Topchubashov chairman of the 
parliament, Hasan bey Agavev - vice chair
man. Non - partisan professional lawyer A. 
Topchubashov was absent in the parliament 
for being abroad on a diplomatic mission 
and other state affairs. The first sessions of 
the parliament laid the foundations of the 
parliamentarianism of Azerbaijan; and the 
youngest member of the legislative body 
Rahim bev Vekilov was elected its secretary./ J

The Cabinet of Ministers headed by F. 
Kh. Khoiskiv resigned wholly in the parlia
ment. The internal regulations of the Parlia
ment were developed on the basis of the 
internal regulations of the Russian Duma 
(parliament). A  consultative council was set 
up in the parliament which consisted of the 
chairman, first vice-chairman and members 
of fractions. The first sessions of the parlia
ment eleded the mandate and economic 
commissions and determined its regula
tions. The statements of fractions disclosed 
the prindples and programs of their future 
activities. They called for the protection of 
the independence of ah the fractions and 
for ensuring the democratic administration 
in the country. Sh. Rustambeyov (fraction of 
«Musavat»), A. Safikurdskv (fraction of «So-



fəaliyvətinin əsas prinsip və proqramlan 
onlann bəvanatlannda ifadə olundu. Bəya- 
natlar bütün fraksiyalann müstəqilliyini 
qorumaq və ölkədə demokratik idarəçilivi 
təmin etməkdən ibarət idi. Ş.Rüstəmbə- 
yov («Müsavat» fraksiyası), A.Səfikürdski 
(sosiaüst fraksivası), Z.Vəzirov («İttilaad» 
fraksiyası), Moisev Quxman (müü azhqlar 
fraksiyası, vəhudilərin təmsilçisi) mandat 
komissiyasma; M.Y.Cəfərov («Müsavat» 
fraksiyası), Q.Qarabəvli («İttihad» fraksiva- 
sı), din xadimi Vasili Kravçenko («Slavyan- 
rus ittifaqx fraksivası, ruslarm nümavəndə- 
si) reqlament komissiyasma; A.Kazımzadə 
(«Müsavat» fraksivası), H.Məmmədbəvov 
(«İttihad»), N.Tsxakava (m illi azlıqlar frak- 
sivası, gürcülərin nümayəndəsi) təsərrüfat 
komissiyasma üzv seçildilər. Parlamentin 
(Məclisi-Məbusanm) sonrakı idaslarmda 
daha bir neçə komissiya - maliyyə-büdcə, 
fəhlə, qanunvericilik təklifləri, redaksiva, 
hərbi işlər, aqrar, sorğu, ölkənin məhsuldar 
qüwələrindən istifadə, Müəssislər Məcli- 
sinin çağınlması üzrə komissivalar təşkil 
edildi.

Azərbavcan parlamentinin (Məc- 
lisi-Məbusanm) ilk idasmda müttəfiq 
(Antanta) qoşıınlarm komandanı general 
Tomsonun şəxsi nümavəndəsi polkovnik 
Kokkerelin, İrarun baş konsulu Sədülvüza- 
rənin, İranrn m aliwə agenti Vəlik-ül-mül- 
kün, Dağblar Respublikası hökumətinin 
sədri T.Çermovevin, bu hökumətin Azər- 
bavcan hökıunəti yanmdakı təmsilçisi Qan- 
tamirovun, Gürcüstan Respublikasmm 
təmsilçisi Karstvadzenin, eləcə də Araz 
Respublikasmm nümayəndəsi PƏ liyevin 
iştirak etməsi artıq AXC-nin regionlar üzrə 
de-fakto tanmması demək idi.

Qanunverid orqanm ilk idasmm 
sonunda «İttihad» fraksivasmdan Q.Qara- 
bəvli Azsrbavcan parlamentinin (Məclisi- 
Məbusanm) açılışı münasibətilə sivasi məh- 
buslara ümumi amnistiva verilməsi təklifiJ
ilə çıxış etdi. Parlament (Mədisi-Məbusan) 
fraksivalan bu təklifi vekdilliklə qəbul edə-

dalists»), Z. Vezirov (fraction of «Ittihad»), 
Moise\- Gukhman (fraction of the national 
minorities, representative of the Jews) were 
eleded to the mandate commission; M. Y. 
Jafarov (fraction of «Musavat»), A. Garabev- 
li (fraction of «Ittihad»), Vasili Kravchenko 
(fraction of the Slav-Russian Union) - to 
the regulations commission; A. Kazim-zade 
(fraction of «Musavat»), R  Mammadbevli 
(fraction of «Ittihad»), N. Tskhakava (frac
tion of the national minorities, representa
tive of the Georgians) - to the economic 
commission The next sessions of the parlia
ment eleded the financial-budgetary, work
ers, legislative proposals, editorial, military 
affairs, agrarian, enquirv commissions, as 
well as the commissions for the utilization 
of the productive forces of the countrv and 
convening the assemblies of enterprises.

Partidpation in the first session of the 
parliament of Colonel Cockerel, personal 
representative of General Thomson, com
mander of the coalition (Entente) troops, 
Sadulvuzara, consul-general of Iran, Ve- 
likul-mulk, financial agent of Iran, T. Ch- 
ermoyev, chairman of the government of 
the Republic of Mountaineers, Gantamirov, 
representative of the same government in 
Azerbaijan, Karstvadze, representative of 
the Georgian Republic, as well as of R. A li
yev, representative of the Republic of Araks 
meant the de-fado recognition of the Demo
cratic Republic of Azerbaijan in the regions.

A t the end of the first session of the 
legislative body G. Garabevli from the frac
tion of «Ittihad» proposed to announce an 
amnesty for the political prisoners on the 
occasion of the inauguration of the Az
erbaijan Parliament. The fractions in the 
parliament supported the proposal unani
mously and formed a working group of 
five persons for developing the draft law on 
amnesty; The working group induded A. 
Safikurdskv (from the bloc of «Sodalists»),
S. Aghamioghlu (from «Hummet» Partv), 
A. Efendivev (representative of non-parti-



rək axnnistiya haqqmda qanun layihəsini 
hazırlamaq üçün 5 nəfərdən ibarət işçi 
hevəti varatdılar. Komissiyanın tərkibinə 
sosialist blokundan A.Səfikürdski, «Hüm- 
mət» partiyasmdan S.Ağamahoğlu, bitərəf- 
lərin nümayəndəsi A.Əfəndivev, «İttihad» 
fraksivasından Z.Tağıyev və «Əhrar» frak- 
sivasından A.Qardaşov daxil edildilər.

Azərbaycan parlamentinin (Mədi- 
si-Məbusanm) 10 dekabr 1918-d il tarixli 
idasında ölkədəki əsas sivasi qüwələrin 
parlamentdə təmsil olunan nümavəndələ- 
ri öz platformalan ilə çıxış etdilər. «Müsa- 
vat» firqəsindən M.Ə.Rəsulzadə partlyanın 
vaxm keçmişdə fəaliyyəti ilə əlaqədar qevd 
edlrdi: «Müsavat» partivası Rusiva imperi- 
vası tərkibində olan xalqlann bərabərlivi 
idevasmı müdafiə edərək Azərbavcanm
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muxtariyyətini tələb etmişdir. Hal-hazırda 
Azərbavcan firqələri arasmda onun müstə- 
qilliyi idevası ixtilafa səbəb olmur, əksinə, 
xalqm zehnində istiqlal fikri möhkəm ver 
tutmuşdur. Üçrəngli məğrur Azərbaycan 
bavrağı bütün sivasi qüwələri bir bavraq 
altrnda birləşdirmişdir. Azərbaycan parla- 
mentində (Mədisi-Məbusarunda) 23 depu- 
tatla təmsil olunan «Müsavat» partiyası 
Azərbavcan istiqlalmı möhkəmləndirəcək 
hüquqi islahatlann keçLrilməsi, ölkə xari- 
dndə onun tanmması istiqamətində işlərin 
davam etdirilməsinl istəyir».

«Müsavat» fraksiyası hesab edirdi 
ki, dövlətlərarası diplomatik mürıasibətlə- 
rin qurulması, nümavəndəliklərin varadıl- 
ması xarid işlər orqanlarmm ilk növbədə 
görəcəkləri tədbirlər olmahdır Xarid döv- 
lətlərə sülh və əməkdaşlıq təklifi ilə çmş 
edən hökumət ölkə daxilində də demok
ratik azadlıqlan, bərabərlivi və asayişi 
qorumağa cəhd etməlidir. Birind və ikina 
hökumətdə yahuz müsəlmanlardan ibarət 
olmuş nazirlər hevəti yeni təşkil ediləcək 
hökumətlərdə müştərək şəkildə olmalıdır. 
«Müsavat» fraksivası Azarbavcan Xalq 
Cümhuriyyətində bütün millətlərin - ermə-
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ni, rus, yəhudi, gürcü, alman, polvak və s.

sans), Z. Taghiyev (from the fraction of «It
tihad») and A. Gardashov (from the fraction 
of Ehrar).

At the session of the parliament 
on December 10, 1918, the main political 
forces of the country represented in the 
parliament disclosed their platforms. М. E. 
Rasulzadeh from «Musavat» Part}' noted 
the followings conneded with the activi
ties of his party in the nearest past: «Musa
vat» Party defended the idea of equality of 
all the nations in the Russian Empire and 
demanded autonomy for Azerbaijan. At 
present the idea of the sovereignty of Az
erbaijan does not cause differences among 
the parties fundioning in Azerbaijan. On 
the contrary, the idea of independence 
has rooted in the mind of the nation The 
proud three-color banner of Azerbaijan 
has unified all the political forces. «Musa
vat» Party, which is represented at the par
liament by 23 of its members, wants the 
conduction of legal reforms for strength
ening its sovereignty, for the continuation 
of efforts for the recognition of Azerbai
jan outside the country». The fraction of 
«Musavat» thought that the establishment 
of inter-state diplomatic relations, crea
tion of diplomatic missions should be the 
objectives to be performed by the foreign 
ministry in the first place. The government 
should propose peace and cooperation to 
the foreign states and make efforts to pro
tect democratic freedoms, equality and 
security in the country. The corps of min
isters in the first and second governments 
consisted only of the Moslems, but the newf 
government should include the representa
tives of other nations, too. The fradion of 
«Musavat» wanted to grant equal rights 
to all the minorities - Armenian, Russian, 
Jewish, Georgian, German, Polish and oth
ers, and create conditions for the develop
ment of their national cultures in Azerbai
jan, to make them think that Azerbaijan is 
also their motherland.



azlıqda qalmxş m ilbtbrin doğma vətəni ol- 
maqla, onlara Azərbavcan vətəndaşı klml 
bərabər hüquqlar verilməsini, m illi mədə- 
niyyətbrini inkişaf etdirməbri üçün şərait 
varadılmasmı istəylrdl.

Azərbavcan vətəndaşlannm sosial ri- 
fahmm daima vaxşılaşdmlmasmı prioritet 
vəzifə hesab edən «Müsavat» parlament 
fraksivasmm təqdlm etdivi «Torpaq mə- 
səbsi» lavihəsində aşağıdakılar nəzərdə 
tutulurdu: xəzinəvə, çara və çar nəslinə 
mənsub xanədan, eləcə də mülkadarlara 
məxsus bütün torpaqlar pulsuz və əvəz- 
siz olaraq zəhmətkeşlərə və rəncbər xalqa 
verilməlidir. Hər bir mülkiyyət sahibində 
olacaq torpaqlann həcmi qanıınla müəv- 
yənbşdirilməli idl və ondan artıq torpağa 
sahib olmaq qadağan edlllrdi. Rəncbərbrə 
əvəzsiz verilmiş torpaqlann müqabilində 
torpaq sahibbrinə xüsusi varadılmış fond 
hesabına dəvmiş zərərin mükafatı ödənil- 
məli idi. Xüsusl torpaq sahiblivinə məx- 
sus ərazibrdəki verin təkində olan sərvət, 
dövbtin müəyyən etdivi xüsusi nizam və
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qanunla tənzimlənməsi nəzərdə tutulmdu. 
Meşələr, səhralar, göllər, duzlaqlar və axar 
sular ümumi istifadəvə verilməli və onlarJ
yerli hakimiyyət idarələrinin əlində olmaq- 
la, ayn-avn fizlkl şəxslərin istlfadəsini qa
nunla tənzimbməli idi.

Parlamentln (Məclisi-Məbusarun) 
«Müsavat» firqəsinln təqdim etdivi «İşçi 
məwləsi»nə dair bəyannamədə zəhmətkeş- 
lərin əmək hüquqlan tənzimbnirdi. Fəh- 
ləbr üçün 8 saatlıq iş günü və həftədə bir 
gün istirahət müə\4’ən edilirdi. Qanunla 
müə\4’ən edilmiş iş günündən artıq işlə- 
mək qadağan olunurdu. Gecə işi axşam sa- 
at 9-dan səhər saat 6-va qədər qadağan edi- 
lir, lakin zərurət olduqda qarşıhqlı razılıqla 
gecə işləməvə icazə verilirdL 16 yaşma qə- 
dər olan yenivetmələrin işbməsi qadağan 
edilir, 16 vaşından 18 vaşrna qədər olan 
gəndər üçün 6 saatlıq iş günü müəvvənbş- 
dirilirdl. Qadmlann zərərll işbrdə çalışma- 
sı vasaqlamr, hamilə qadmlara doğuşdan

Т1ге fraction of «Musavat» regarded a 
prioriU’ objective to improve constantly the 
social welfare of the citizens of Azerbaijan; 
and the project of «the land issue» proposed 
by this fraction covered the followings: the 
lands belonging to landlords should be 
transferred to the ownership of the work
ing people and the farm laborers free-of- 
charge. The size of the land to be granted to 
any owner should be determined bv law; it
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was banned to possess lands exceeding the 
norm. The landowners should be paid for 
the losses from a specially created fund for 
the land granted to the farm laborers free- 
of-charge. Special rules and laws should 
regulate the ownership on the subsoil nat
ural resources in the lands belonging to 
private owners. The forests, deserts, lakes, 
rivers and salt deposits should be in com
mon use; they should be ruled by the local 
administration which should regulate their 
exploitation legally bv physical persons.

The statement of «Musavat» Party «on 
the issue of workers» submitted to the Par
liament regulated the wages of the laborers. 
It determined an eight-hour working day 
and a day-off for the workers. It banned 
legally to work more than eight hours a 
day and more than six days a week. It also 
banned to work after nine in the evening 
till six o'clock in the evening, but if there 
was a necessity, it was allowed to work in 
the night shift with the mutual consent of 
the parties. It also banned the youngsters 
below 16 to work; it determined a six-hour 
workday for the youngsters between 16 and 
18. It banned the women to work in plac
es harmful for their health. The pregnant 
women had the right to get a leave of four 
weeks before the birth of the children and 
six weeks after the birth with the payment 
of their wages.

The platform of «Musavat» Party 
obliged the government to be responsible 
for the food supply in the country, for regu
lating it, for building, rebuilding and ensur-



əvvəl 4 həftə, sonra isə 6 həftə ərzində əvə- 
zi ödənilməklə məzuniyyət verilirdi.1 J

Siyasl paıtivanm platformasında öl- 
kənin ərzaq vəziyvəti və bu məsələnin 
tənzixnlənməsi, yollarm qunüması və mü- 
hafizəsi hökumətln mühüm vəzifəsi hesab 
olunurdu. Digər dövlətlərlə ticarət dövriv- 
yəsinin varadılmasma xüsusi diqqət yönəl- 
dilirdi. Fraksiva xalq maarifi sisteminin 
qurulnıasına diqqəti artırmağı, kəndlərdə 
məktəblərin tikilməsi və şəhərlərdə semina- 
riyalann təşkil olıınmasmx ən zəruri işlər- 
dən biri hesab edirdi. Həmçinin rəsmi döv- 
lət idarələri arasmdakı səriÄİləşmələrin 
m illi dildə apanlması vadb sayılırdı.

Fraksiva koalisiya əsasmda hökumət 
yaradılmasmm tərəfdan kiml ç lx lş  edirdi. 
«Müsavat» parlament fraksiyasmm parla- 
mentin (Mədisi-Məbusanın) ikinci plenar 
idasına təqdlm etdiyi bəyannaxnənln so- 
nıında göstərilirdi ki, yalnız qanunverid 
orqanrn qarşısında məsnliyyət daşıvan, 
həmrəylik əsasmda partiva və m illi mən- 
subiyyətindən asılı olmavaraq yaradılmış 
veni hökumət ölkəni Müəssislər Mədisinə 
qədər apara və müsteqillivin bevnəlxalq 
birlik tərəfindən tanmmasma nail ola bilər.

Parlamentdə (MəcM-Məbusanda) 
təmsil olunan partivalann nümavəndələ- 
rinin katiblivə təqdim etdikləri bəvanna- 
mələr rəsmi mətbuat orqanlannda dərc 
edilməklə xalqa çatdmlırdı. Azərbaycan 
parlamentində (Məclisi-Məbusanda) 9 nə- 
fər iizvü ilə təmsil olnnan «Əhrar» (azad- 
lıqsevərlər) partivasının 14 yanvar 1919-cu 
il «Azərbavcan» qəzetində nəşr olunmuş 
proqramında Azərbaycanın dövlət müstə- 
qilliyinin tam dəstəkləndivi bəvan edilirdi. 
«Əhrar» partivası hər bir naziriiyə müva- 
fiq sahəni vaxşı bilən peşəkar mütəxəssisin 
rəhbərlik etdivini, ayn-ayn nazirliklərin 
sivasətinin ölkənin ümumi maraqlan dairə- 
sində olduğnnu göstərirdi: «Heç bir nazir 
öz nazirliyinin işindəki çatışmazlıqlara bə- 
raət qazandırmamalıdır. «Əhrar» fraksiya- 
sı ölkəni çətin vəzivyətdən çıxara biləcək

ing the security of roads. It paid a spedal at
tention to the turnover of the trade with the 
foreign countries. It demanded to increase 
attention to the problem of education, to the 
construction of schools in villages, to the in
stitution of seminaries in towns. It also de
manded the use of the national language in 
the correspondence among the offidal en
terprises and institutions in the country.

«Musavat» Partv supported the idea 
of the coalition government. The statement 
of the party submitted to the second ple
nary session of the party pointed out that 
only the new government accountable to 
the legislative body, built on the basis of 
solidarity, irrespective of the nationality of 
its members, might lead the country till the 
formation of the Assembly of Enterprises 
and achieve its recognition by the interna
tional community.

The statements of the representatives 
of the political parties submitted to the par
liament were published in the offidal me
dia and conveyed to the population The 
program of Ehrar (freedom loving) Party 
published in the newspaper «Azerbaijan» 
on January 14, 1919, supported the sover
eignty of the country completely (this party 
was represented in the parliament by nine 
members). The program of Ehrar pointed 
out that a ministry should be headed by a

J J

professional of that sphere and each min
istry should build its work in conformity 
with the policy pursued in the country. It 
said: «The fraction of Ehrar is for building a 
government able to remove the existing dif
ficulties, solve its problems; and it is ready 
to render the government a comprehensive 
support».

Ehrar was for maintaining the sover
eignty of Azerbaijan: «At the same time the 
rights of all the minorities shall be proted- 
ed, the inviolability of the person and his 
(her) residence shall be ensured. What con
cerns the issues of fordgn policy; the coun
try must maintain friendly relations with/ J



möhkəm hakimiyvət qunılmasmm tərəfda- 
rıdır və ona hərtərəfli kömək göstərməyə 
hazır olduğunu bəvan edir».

«Əhrar» partivası Azərbavcarun müs- 
tjqiffi\inin saxlarulması tərəfdan klml 
çıxış edirdi: «Eyni zamanda respublika qu- 
ruluşunda bütün azlıqlann, bütün xalqla- 
rm hüquqlan qorunmalı, şəxsi və mənzil 
toxunulmazhğı təmin edilməlidir. Xarid 
siyasət məsəbbrinə gəldikdə isə, hökumət 
bütün qonşu dövlətbrlə dostluq münasi- 
bətlərini saxlamalı, onlarla birlikdə sıilh 
konfransmda Qafqaz xalqlanrun hüquq 
və müstəqilliklərini qorumalıdır». Aqrar 
sahədə «Əhrap> partivası xanədan və iri 
torpaq sahibhyinin məhdudlaşdırılmasmı, 
onlardan alrnan torpaq paylarmm özgənin- 
kiləşdirilməsini, əhalinin adambaşı nisbə- 
tində müəyyənləşdirilməsini tələb edirdi. 
Əhrarçılar 8 saatlıq iş gününün tətbiqini, 
əməvin mühafizəsini, fəhb yardım kassa- 
lannm yaradılmasmı, onlara sanitar-həkim 
yardımı edilməsini və fəhlələr üçün tədris 
kurslannm açılnıasmı vadb savırdılar: «İş- 
ləvən əhalidən gəlir vergisi almması təmin 
edilməlidir. Xalq maarifi işbrinə diqqət ye- 
tirilməli, ümumtəhsil məktəbbri açılmalı, 
məktəbbr, Seminarivalar, sənət və ticarət 
üzrə peşə məktəbləri genişbndirilməlidir. 
1919-cu ildə universitet açılmalıdır».

Xalqm maariflənməsirıi nəzərdə tu- 
tan və əhalinin ala bibcəvi qivmətiərlə bir 
sıra jurnal və dərsliklərin nəşr olıınmasmx 
önəmli savan «Əhrar» partivası kargüzar- 
lıq işbrinin ana dilində apanlması üçün 
tədbirlər görülməsini və dövbt məmurla- 
rırun hazırlanması üçün xüsusi məktəbbr 
varadılmasmı əsas vəzifə kimi müəvvən
j  J J

edirdi.
I Respublika parlamentində (Məclisi- 

Məbusanda) 5 deputatia (məbusla) təmsil 
olunan sosialist ittifaqı admdan onun lide- 
ri Asian bəv Səfkürdski bəvannaməbrini 
qanunverid orqana təqdim etdi. Sosialist- 
b r çar Rusivasmda vaşavan bütün xalq- 
lann birbşib respublika qurduqlaruu, о

the neighbouring states and defend the 
rights and sovereignty of the Caucasian na
tions in the peace conference together with 
them». The partv was for the restriction of 
the share of the dynastic lands and those 
of the landlords, for the alienation of the 
confiscated shares; it demanded to deter
mine the size of the share per capita for the 
population. Thev were for the application 
of an eight-hour workday, protection of la
bor, creation of the aid funds for the work
ers, organization of sanitarv-health service 
and training courses for them: «Deduction 
of income taxes from the working popula
tion must be ensured. Attention to the pub
lic education should be increased, schools 
of general education should be opened, the 
network of schools, seminaries, vocational 
schools, particularly in the sphere of voca
tion and commerce, should be extended. A 
university should be opened in 1919».

Ehrar Party advocated the publication 
of a number of text-books and magazines 
for the enlightenment of the population on 
prices that they could buy them, implemen
tation of activities for the conduction of cor
respondence in the national language in the 
national institutions and enterprises and es
tablishment of spedal schools for the edu
cation of dvil servants.

The Socialist Union Partv had fiveJ
representatives in the first republican par
liament. Its leader Aslanbev Safikurdskv
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submitted the statement of its party to the 
parliament. The statement said that all the 
nations living in Russia had joined and 
built a republic, Azerbaijan had achieved 
its soverdgntv. The Sodalist bloc was for a 
government accountable to the parliament!» 
The bloc thinks that a government, which 
rules the country as it likes, which does not 
bear any responsibility, w ill lead the coun
try to decline. Therefore, there is a need for 
the legislative branch of power to control 
the executive branch, that is, the govern
ment. The government must not do any-



cümlədən Azəıbaycanm da istiqkliyyət qa- 
zanmağa müvəffəq olduğunu göstərirdibr. 
SosiaHst bloku parlament (Mədisi-Məbu- 
san) qarşısında məsuliyyət daşıyan, ona he- 
sabat verən m illi hökumətln tərəfdan idi: 
«Blok beb hesab edir ki, öz istədiyi kiml, 
heç bir məsuliyyət daşımadan idarəçihyi 
həvata keçirən hökumət məmbkəti süquta 
aparar. Ona görə də hökumətin - icraedid 
hakimivvətin mövcudhığu kimi parlamen- 
tin - qanunverid haklmiyyətm fəaliyvəti 
zəruridir. Dövbt əhəmiyyəffi heç bir iş 
qanunsuz, parlamentsiz görülməməlidir. 
Qanun özü də bunu təbb edir. Büdcə mə- 
sələsinə xüsusi dlqqət vetirilməli, əhalidən 
yığılan vergllər özbrinə xərdənməlidir. 
Hökuxnətin malivyə sahəsindəki fəaliwəti

j J * J

daim nəzarətdə olmalıdır; dəftərxana xərc- 
brindən başqa, hökumət maliyyə sahəsinə 
dair özü tərəfindən heç bir qanun verə bil- 
məz».

Sosialist bloku edam və dsmani cə- 
zalarm ləğv edllməsini irəli sürürdü. Blok 
lideri A.Səfikürdski xüsusilə dindarlara 
müradət edərək, «heç vaxt Allah verən 
cam bəndənin almağa haqqı olmadığını» 
bildirərək ölüm hökmünün ləğv edilməsi 
təklifini irəli sürdü: «Parlament təqsirsizlik 
prezumpsiyası prinsiplərindən irəli gələn 
tələblərlə qanunsuz həbslər və edam cəza- 
smı ləğv etməlidir. Fraksiva sivasl baxışlan- 
na görə həbs olunanlarm dərhal buxaxılma- 
sı tələbini irəli sürüp>.

Parlamentdə (Mədisi-Məbusanda) 
bəvannamələrinl elan etmək üçün «Hüm- 
məb>çilər də demokratik txibunadan is- 
tifadə edlrdilər. Fraksiva parlamentdə 
5 məbusla təmsil olunurdu. «Hümməb> 
partivasmm nüxnayəndəsi ƏA.Şe\rxülisla- 
mov millətlərin azadlığı və qardaşhğuun, 
be\fnəlmiləlçiU\in bəşəriyyətin azad ya- 
şaması və işləməsi üçün vadb olduğunu 
parlamentdə elan etdl. Azərbaycaıun iki 
düşməni olduğunu söybyən deputat daxl- 
li düşməni daha qorxulu və qüwətii hesab 
edlrdi. Bunlar general Tomsonun yanma

thing of national importance without the 
consent of the parliament. The law also de
mands it. The budget issue must be paid a 
speaal attention; the taxes paid by the pop
ulation must be spent for them. The activity 
of the government in the sphere of finances 
must always be controlled; the government 
may not issue any resolution on finances, 
except its office costs».

The Sodalist bloc proposed to abolish 
capital and corporal punishment. Appeal
ing to the believers the leader of the bloc 
A. Safikurdsky said: «No one has the right 
to take away the life of man given to him 
by God; the parliament must put an end 
to illegal arrests proceeding from the pre
sumption of innocence and abolish capital 
punishment. Our fraction demands the im
mediate release of the arrested because of 
political reasons».

«Hummet» (assistance) Party also 
made use of the tribune of the democratic 
parliament to disclose its statements. The 
fraction had five seats in the parliament. 
The representative of «Hummet» Partv A. 
A. Sheikulislamov declared in the parlia
ment that only the freedom and fraternity 
of nations, internationalism may ensure the 
life of the mankind. He dedared: «Azerbai
jan has twro enemies: internal and external. 
The internal enemies are more dangerous 
and fierce. They go to General Thomson 
and try to collapse Azerbaijan, to deprive 
Azerbaijan of its sovereignty, to deprive it 
of its self-determination right. The German 
Empire has collapsed, the prindples of W il
son have become the principles of all the 
«Sodaüsts» of the world, and I believe that 
Azerbaijan w ill soon become a member of 
the world community».

J

The parliament fraction thought the 
issues of farmers had not to be solved in the 
parliament; elections had to be held to the 
Assembly of Enterprises on common basis 
and such issues had to be solved there; the 
wromen, which formed half of the Azerbai-



gedən, Azərbaycam vıxmaq və т1Ш mü- 
qəddəratımızı əlimizdən almaq istəvən 
qüwələrdir Almaniya imperivasmm sü- 
qut etdiyini, Vilson prinsipbrinin bütün 
dünya sosialistbrinin prinsipi olduğunu 
sövbvən fraksiva nümavəndəsi Azərbav-

/  /  J J J

canrn da tezliklə beynəlxalq birliyln üzvü 
olacağına inandığını bəvan edirdi.

Parlament fraksivası beb hesab edir- 
di ki, torpaq və fəhlə məsələsi parlament- 
də (Məclisi-Məbusanda) həll olunmama- 
lı, ümumi əsaslarla Müəssislər Mədisinə 
seçkilər keçirilməli və bu kimi məsəblər 
orada həll edilməli, Azərbavcan xalqmm 
yansuu təşkil edən qadmlar cəmiyvətin 
tamhüquqlu üzvü olmalı, müsəlman ölkəsi 
olmaqla ilk dəfə təknikahlıq təmin edilmə- 
lidir. «Hümmət» faksivasr digər təbbbrb 
də hökumətə müradət etmişdi: hökumətə 
daxil olanlar Azərbavcan istiqlalmı müda- 
fiə etməli; hökumət Müəssislər Mədisi qar- 
şxsmda məsıd olmalı və xarid sivasi dairə- 
lərlə əlaqə saxlamalıdır. Avropa dövlətbri 
ilə hökumətin əlaqələrindən narazı olan 
fraksiya bütün sivasi qruplann hökumətdə 
təmsil olunmasmı zəruri hesab edirdi.

Azərbavcan parlamentinin (Məclisi- 
Məbusanm) 11 deputatmdan (məbus) iba- 
rət olan «İttihad» partivasr Q.Qarabəvov 
tərəfindən təqdim edilmiş bəyannamə ilə 
fraksivasmm mövqeyini qanunverid or- 
qarun üzvlərinə çatdırdı. Partiva Rusiva 
demokratlanna etibar etdiklərini, onlarrn 
da, öz növbəsində, «kiçik qardaş»larma sə- 
mimi münasibət göstərəcəkbrini bildirirdi. 
İttihadçılar bütün xalqlarla əmin-anıanlıq 
şəraitində vaşamaq arzusımda olduqlarmı, 
fəhlə məsələsində Rusiva menşeviklərinin 
proqramlarmı qəbul etdikbrini bildirir, 
mülkiyyətm toxunulmazlığuu, aqrar məsə- 
lədə torpaqlarm əvəzsiz olaraq əkinçivə ve- 
rilməsini, maliyyə məsəbbrində qanunsuz 
vergilərdən uzaq, mütərəqqi vergi sistemi- 
nin müəyyən edilməsini, maarif sahəsin- 
də məktəbbrin miUibşdirilməsini, ibtidai 
və aşağı ali məktəbbrdə təhsilin icbari və

jan population had to be equal members of 
the sodety; monogamy had to be ensured 
for the first time in Azerbaijan, a Moslem 
country. «Hummet» Party appealed to the 
parliament with other demands as well: 
those who were represented in the govern
ment had to defend the sovereignty of Az
erbaijan; the government had to be account
able to the Assembly of Enterprises and 
maintain relations with fordgn political dr- 
des. The fraction was not pleased with the 
relations of the republican government with 
the European states; the fraction considered 
that it was necessary* that all the political 
groups be presented in the government.

«Ittihad» (unity) Partv had 11 seats in 
the parliament. Its dedaration to the parlia
ment was submitted bv G. Garabevov who
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conveved the position of the partv to the 
members of the legislative body. The party 
disdosed such an opinion that they confid
ed in the Russian democrats and they also

J

had sincere feelings towards their «younger 
brothers». The party was for the idea to live 
in peace and security with all nations; and 
they adopted the position of the Russian 
Mensheviks in the issue of workers; they 
defended the right of inviolability of private 
property, desired to have a progressive tax 
system far from illegal taxation, nationali
zation of schools, compulsory and free-of- 
charge primary and low higher education, 
accountability of the executive power (gov
ernment) to one-chamber parliament. They 
suggested a program for holding elections 
on proportional prindples in order to pro- 
ted the rights of the national minorities.

The third session of the first republi
can parliament held on December 15,1918, 
determined the composition of the parlia
ment. It was dedded that according to the 
law adopted and submitted to the parlia
ment, it should consist of the eleded par
liamentarians and representatives of public 
enterprises, institutions and distrids sent 
to the parliament by the national councils.



pulsuz olmasim, icraedici hakimiyyətin 
birpalatah pailament qarşısında hesabat 
verməsini, m illi azlıqlann hüquqlannm qo- 
runması məqsədib seçkilərin proporsional 
keçtrilməsi proqramuu irəli sürürdülər.

I Respublika parlamentinin (Məcli- 
si-Məbusanm) 1918-ci il dekabrm 15-də 
keçiribn üçüncü iclasında parlamentin 
(Mədisi-Məbusarun) təşkili barəsində M il
li Şura tərəfindən verilmiş qanun əsasmda, 
paılamentə seçilərək daxil olmuş deputat- 
lar regional m illi şuralar tərəfmdən ictimai 
müəssisəbrdən və qəzalardan göndərilmiş 
nümavəndəbrdən ibarət olmaqla müəv- 
vən edilmişdibr. Bütün bunlar yerbrdə 
keçiribn seçkibrin müvəffəqivvətb başa 
çatdığını göstərirdi. Məsəbn, Nazirbr 
Şurasının sədrinə göndərilmiş 24 novabr
1918-d il tarixli teleqrammda Cavad qəza- 
sı üzrə seçkibr keçiıildiyi bildirilirdi. Bül- 
letenbr savıldıqdan sonra 8 səslə Salvan 
üzrə B.Rüstəmbəyov və Cavad qəzası üzrə 
R.Axundzadə deputat seçilir. Seçkilərin ke- 
çirilməsi üzrə iki nüsxədə protokol tərtib 
edilmiş və surəti Nazirbr Şuxasmm sədri- 
nə göndərilmişdi. Digər qəzalarda da keçi- 
rilən seçkibrə dair məlumatlar hökumətə 
göndərilirdi.

1918-d il dekabnn 1-də Gövçav şəhə- 
rinin nümavəndəbri və idim ai təşkilatlan 
Azərbavcan parlamentinin (Məclisi-Məbu- 
sanm) Göyçay şəhəri üzrə deputatlığa (mə- 
busluğa) namizədlərinin seçkilərini keçirdi. 
Gizli səsvermə volu ilə keçirilən seçkilərdə 
general-mavor Sadıq bəy Ağabəvov Azər- 
bavcan parlamentinin (Mədisi-Məbusanm) 
deputatı (məbusu) oldu, Gövçav qəzası üz- 
rə isə H aa Hüse\Ti Əfəndiyev seçildl

Üçüncü parlament (Məclisi-Məbu- 
san) idası etimadnamə (mandat) komis- 
sivasmm məruzəsini dinləvərək göndəril- 
miş deputatlann etimadnaməbri barədə 
müzakirə aparmxşdı. Müzakirəbr diskus- 
sivaya səbəb olmaqla, Azərbaycan parla
mentinin (Məclisi-Məbusanm) demokratik 
inkişafma istiqamətbnmişdi. Qevd etmək

A ll this indicated that the election in all the 
regions had been completed and held suc
cessfully. For instance, the telegram sent to 
the chairman of the Council of Ministers on 
November 24,1918, said that elections were 
held in the distrid of Javad. After counting 
the votes with eight extra votes B. Rustam- 
bevov from the distrid of Salvan and R. Ak-У /
hund-zade from the distrid of Javad were 
eleded to the parliament. The record on the 
election was compiled in two copies and 
one of them was sent to the chairman of the 
Council of Ministers. Information on elec
tions held in other distrids was also sent to 
the government.

On December 1,1918, the representa
tives of the town of Govchav and of its pub
lic organizations held the elections to the 
parliament from the town of Govchav. The 
secret balloting revealed that Major-Gen- 
eral Sadigbey Agabevov was eleded to the 
parliament from the town of Govchav, but 
from the distrid of Govchav Haji Husein 
Efendivev won the elections.J

The third session of the parliament 
heard the report of the mandate commis
sion and discussed the mandates of the 
eleded parliamentarians. The discussions 
held there contributed to the democratic 
developments in the parliament. It is to 
the point to note that there have been par
liamentary' traditions and practices in the 
European countries to appoint parliamen
tarians, to give mandates to go to the parlia
ment, to send the representatives of various 
social lavers to the parliament. It is true that 
at the beginning of the XX century' the ap
plication of the said practice was not attrac
tive and perfed from legal point of view, 
but it was the onlv wav out of this situation.

J J

According to the chairman of the 
mandate commission of the parliament 
A. Maharramov that only the fractions of 
«Hummet» and the Union of «Sodalists» 
out of all the fractions to be represented 
in the parliament had sent the full list of



yerlnə düşərdi ki, hələ Avropanm qədim 
parlament ənənələri olan dövlətlərində də 
deputatların təyin edilməsi və etimadna- 
mələr əsasında, silki nümavəndə kimi par- 
lamentlərə göndərilməsi praktikası möv- 
cud olmuşdur. Doğrudur, arüq XX əsrin 
əwəllərində göstərilən praktlkanm tətbiqi 
cəlbedia, hüquqi cəhətdən təkmil olmasa 
da, yaranmış fövqəladə vəzivvətdə veganə 
çıxış volu idi.

Parlamentin (Mədisi-Məbusanm) eti- 
madnamə komissiyasmm məruzəçisi AMə- 
hərrəmovun məlumatma görə, qanunverld 
mədisdə təmsil olunan «Hümmət», «İtti- 
had», «Müsavat», bitərəf və sosialistlər itti- 
faqı fraksivalarmdan parlamentə göndəril- 
miş nümayəndələrin tam sivahısmı yalmz 
«Hümmət» fraksivası və sosialistlər ittifaqı 
t^qdim etmiş, «Müsavat», «İttihad» və bitə- 
rəflər fraksivası isə etimadnamə komissiva-

J J

sma siyahı təqdim etməkdə gedkmişlər.
Parlament (Məclisi-Məbusan) depu- 

tat (məbus) mandatlannm təsdiq edilməsi 
üçün etimadnamə komissivasınm məruzə- 
sini geniş müzakirə edərək Bakı Şəhər İda- 
rəsindən 5 nəfər üzv - alman millətindən 
Lorens Kun, lehlər (polyaklar) tərəfindən 
Stanistlav Vanseviç, Gürcü M illi Şması tə- 
rəfindən Tsixakava, Yəhudi M ffli Şurası 
tərəfindən doktor Koxmarun etimadnamə 
protokollarmm qanımauvğım olduğu üçün 
təsdiqlənməsini təklif etdi.

Zaqafqazlva Slawan-Rus Cəmnyəti 
tərəfindən parlamentə 5 üzv - Vinoqradov, 
Mixavlov, Kravçenko, Kolesnikovski və 
Ollenqron göndərilsə də, onlarm seçki pro- 
tokollan və etimadnamələri təqdlm edilmə- 
mişdL Buna görə də etimadnamə komissi- 
yası seçkl protokolu və Sla\yan-Rus M illi 
Şurasınm etlmadnamələrl olmadığmdan 
onlarrn deputat klml təsdiq olunmasmı tə- 
xirə salmağı parlamentə (Məclisi-Məbusa- 
na) təklif etdi.

Etlnıadnamə komissivası Bakı Ticarət
J

və Sənaye İttlfaqı tərəfindən Yusif Əhmə- 
dov, Bakı Neft Mədənçiləri Şurası qurulta-

their representatives in time, the fractions 
of «Musavat», «Ittihad» and non-partisans 
had delayed the submission of the said list 
to the mandate commission

Т1ге parliament broadly discussed the 
report of the mandate commission for the 
approval of the mandates of the authorized 
representatives. It suggested to approve the 
mandates of five representatives from the 
City Department of Baku - Lorence Kuhn 
(German), Stanislav Vansevich (Polish), 
Tsikhava (from the Georgian National 
Council), Doctor Gukhman (from the Jew
ish National Council) as the records of the 
minutes were correct and legaL

Т1ге Transcaucasian Slavish-Russian 
Sodetv had to send five representatives 
to the parliament (Vinogradov, Mikhailov, 
Kravchenko, Kolesnikovskv and Ollen- 
gron), but it had not submitted their man
dates and electoral records. Because of it, 
the Mandate Commission adopted a resolu
tion to ask the parliament to postpone the 
approval of their mandates.

The Mandate Commission proposed 
to ratify the mandates of Yusif Ahmedov 
from the Baku Chamber of Commerce 
and Industry, Mirza Asadullavev from the 
Council of the Baku Oil Miners as their 
mandates were correct and legal.

The Mandate Commission proposed 
to the parliament the ratification of the 
mandates of Murtuza Akhundov from the 
town of Guba, Hamdulla Efendiyev and 
Alibey Zizikskv from the district of Guba as 
the mandates were compiled correctly and 
in conformity with the legal requirements. 
The mandates of the representatives from 
the town of Salvan, from the district of Ja- 
vad, from the town and district of Govchav' J j
were also ratified as the necessary' docu
ments were legal and correct.

The representatives of the district of 
Shamakhi, town and distrid of Lenkaran 
did not come to the parliament. The man
date of Sheikhalibevov from the town of



v i tərəfmdən Mirzə Əsədullayevin etimad- 
namələrinin qanuna müvafiq və düzgün 
olduğunu qəbul edərək təsdiq üçün parla- 
mentin (Mədisi-Məbusarun) təqdimatma 
verdi.

Komissiya Quba şəhərindən Murtu- 
za Axundovun, Quba qəzasmdan Həmdul- 
la Əfəndi Əfəndiyevin və Ə li bəv Zizikski-У J
nin etimadnamələrinin qanunamüvafiq və 
düzgün tərtib ohmduğunu bildirərək par- 
lamentə (Məclisi-Məbusana) təqdim etdi. 
Salvan şəhəri, Cavad qəzası, Gövçav şəhəri 
və qəzası nümayəndələrinin etimadnamə- 
ləri də tam səlahiyyətü sayıkİL

Şamaxı qəzası, Lənkəran şəhər və qə- 
zası nümayəndələri parlamentə (Mədisi- 
Məbusana) gəlməsə də, Şamaxı şahərindən 
Şevxəlibəvov yerli M iffi Şura tərəfindən təs- 
diqlənmişdi.

Gəncə şəhərindən Abuzər bəy Rza- 
yev, Gəncə qəzasmdan H aa Ə li Qasmıov 
və H aa МоЙа Əhməd Nuruzadənin, Qa- 
zax qəzasmdan H aa Kərim Samvevin, 
Cəbra\ıl qəzasmdan Bəhram bəv Vəziro- 
\am, Şəki Şəhər İdarəsindən Abdulla bəy 
Əfəndiyev və Şəki qəzasmdan Qərib Kəri- 
шотап mandatx təsdiq üçün parlamentə 
təqdim olımdu. Şuşa qəzası Ağdam ərazl- 
sindən Qara bəy Əfəndivevin, Ərəş qəza- 
smm Ağdaş ərazisindən Əşrəf Tağıvev və 
qəzadan Cəmil Süle%Tnanovun, Zaqatala 
nahivəsindən Ва\тгаш Nivazi Kiçikxano- 
\aın seçki protokollan və etimadnamələri 
məqbul olmadığmdan mandat komissivası 
onları parlamentin (Məclisi-Məbusanm) təs- 
diqinə təqdim etmədi. Parlamentin (Məc- 
lisi-Məbusarun) deputatı (məbusu) A.Səfi- 
kürdski qanunverici orqanm varadüması 
haqqmda qanunlann tələblərinə müvafiq 
sənədləri olmavan üzvlərin etimadnamələ-
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rinln təsdiqlənməməsini, digərlərinin isə 
qəbul olunmasını təkllf etdi.

M illi Şurarun parlament seçkiləri 
haqqmda qanunu qəzetlərdə nəşr edilmiş, 
protokollann fonnası isə qubernator və bə- 
lədivvə rəislərinə göndərilmişdi. Azərbav-

Shamakhi was ratified by the local National 
Council. The election records and mandates 
of Abuzarbev Rzavev, Haji A li Gasimov 
and Haji Molla Ahmed Nuru-zade from the 
district of Genje, Haji Kerim Sanivev from 
the district of Gazakh, Baluani bev Vezi- 
rov from the district of Jebrail, Abdulla be\r 
Efendivev from the town department of 
Sheki and Garib Kerimov from the district 
of Sheki were submitted to the parliament 
for the ratification. As the records of elec
tions and mandates of Garabev Efendivev

J J

from the territory' of Aghdam, Ashraf Taghi- 
vev from the district of Eresh of the territory' 
of Aghdash, Shamil Sule\Tnanov from the 
sanie district, Ва\тат Nivazi Kichikkhanov 
from the district of Zagatala did not meet 
necessan' requirements the Mandate Com
mission did not submit them to the rati
fication of the parliament. Member of the 
parliament A. Safikurdsky proposed not to
ratifv the mandates of those whose docu-/
ments did not met legal requirements, and 
to ratify those mandates which met the said 
requirements.

The law on the elections to the par
liament was published in newspapers, the 
forms of records were sent to the governors 
and chiefs of municipalities. «The Law on 
the Institution of the Parliament», which 
defined the legal foundations of the forma
tion of the Azerbaijan Parliament, provided 
the rules of election and appointment of the 
parliamentarians. The law regulated all the 
procedures and secret balloting, and deter
mined that 24000 people should elect one 
parliamentarian. In those years the terri
tory of Azerbaijan, which consisted of the 
provinces of Baku and Genje, district of 
Zagatala, a part of the provinces of Irevan 
(Yerevan) and Tiflis (Tbilisi), inhabited by 
2.250000 population. Taking into account 
the total number of population the Nation
al Council allotted 80 seats for the Moslem 
population, 21 seats for the Armenian, 10 
seats for the Russian, one seat for the Ger-



can parlamentinin yaradılmasmm hüquqi 
əsaslarını müəyvənləşdirən «Azərbavcan 
Mədisi-Məbusanmm təsisi haqqmda» qa- 
nunda deputatlann (məbuslann) müəvvən 
edilməsi qavdalan təsbit edilmişdi. Qanun 
bütün prosedur qavdalan tənzlmləyərək 
seçkilərin gizli səsvermə ilə keçirilməsi 
və 24 min əhaliyə bir deputat düşməsini 
müəyvənləşdirmişdi. Həmin dövrdə Bakx 
və Gəncə qubemivalan, Zaqatala dairəsi, 
İrəvan və Tiflis qubemiyalannm bir hissə- 
sini təşkil edən Azərbavcan ərazilərində 2 
milvon 250 min əhali yaşavırdı. M illi Şura 
əhalinin ümumi savını nəzərə alaraq Azər- 
bavcan parlamentində (Mədisi-Məbusan- 
da) müsəlmanlara S0, ermənibrə 21, rus- 
lara 10, almanlara 1, yəhudilərə 1 deputat 
(məbus) olmaqla proporsional mandat ve
il ayırmışdı. Qanımda göstərilirdi ki, cəlb 
olunacaq şəxsbrin seçilməsi və seçkilərin 
nəticəbri şəhərlərdə bələdiyvə rəisləri, qə- 
zalarda ədabt məhkəməbri və va onlann
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müavinləri tərəfindən keçiriləcək. Seçki qa
nunu, həmçinin, parlamentin (Mədisi-Mə- 
busanrn) 44 nəfərdən ibarət olan keçtniş 
M ffli Şura üzvbrindən hər hansı birinin 
deputatlıqdan (məbusluqdan) istefa vermə- 
si və va digər səbəbdən parlamenti tərk et- 
məsi (ölüm və s.), onun verinə daxil olan 
fraksiyanm hər hansı digər bir üz\ainün 
namizədləri ilə əvəzlənməsi qaydasuu da 
təsbit edirdi.

I Respublika parlamentində (Məclisi- 
Məbusanda) demokrativa ənənələrindən 
çıxış edən parlamentarilər (məbuslar) eti- 
madnamə (mandat) komissivasmm hesa- 
baünda qanımun aliliyini rəhbər tutmaqla 
qanunverid orqan haqqmda M iffi Şuranın 
qəbul etdivi qanuna əməl olunması təbbi- 
ni irəli sürür, qəzalardan göndərilmiş üzv- 
lərin həm seçki protokollarmm, həm də 
etimadnaməbrinin olmasmı zəruri hesab 
edirdibr. Qanımun bir maddəsini qəbul 
edib, digərini rədd etmək olmazdı. Man
dat komissivasmm məruzəçisi Zaqataladan 
göndəribn təmsilçinin mandatmm ancaq

man, one seat for the Jews. The law bid the 
responsibility for holding elections and for 
counting their results on the chairpersons 
of municipalities in the towns, and on the 
judges, or their deputies in districts. The 
bw  also regulated the rules when any of 
the 44 former parliamentarians (who were 
the members of the National Council) re
signed, or left the parliament because of 
some reason (for instance, death), or how 
they were substituted by the members of 
fractions which replaced them. Proceed
ing from the traditions of democracy in the 
first Republican Parliament the members 
of the parliament demanded that the Man
date Commission should proceed from the 
principle of the rule of bw  and obev the 
bw  adopted by the National Council on the 
legislative body, demanded records of elec
tions and mandates for each elected person 
from the provinces. They said that it was 
impossible to obey one clause of the law 
and reject, or ignore the other. The reporter 
of the Mandate Commission noted that the 
mandate for the elected person from Zaga- 
tala was signed only by the governor. But 
in conformity with the said law it had to 
be signed by the chairman of the Zagatala 
National Council, his deputy and secretary'. 
Nevertheless, the Mandate Commission 
proposed to ratify the mandate of the rep
resentative of Zagatala.

There was established such a practice 
in the Azerbaijan Parliament that the ratifi
cation of mandates took place in the third 
session of the parliament and it became 
the main topic of discussions. A  part of the 
parliamentarians demanded that persons 
should take part in the parliament only af
ter the ratification of their mandates, anoth
er part of them allowed them to take part in 
the parliament without the right to vote till 
the documents were brought into conform
ity with the legisbtion.

The Economic-distributive Commis
sion of the Azerbaijan Parliament submit-



qubemator tərəfindən imzalandığmı qeyd 
etmişdi. Halbuki qanuna görə, mandat Za- 
qatala M illi Şuıasınm sədri, müavini və ka- 
tibi tərəfindən də imzalanmali idi. Bummla 
beb, komissiva Zaqatala nümavəndəsinin 
etimadnaməsinin nəz^rə almması təklifini 
irəli sürdü.

Azərbaycan parlamentarizm təcrii- 
bəsində deputatlarm mandatlarınm təsdiq 
edilməsi qavdası üçüncü idasm əsas müza- 
kirə mövzusu olmuşdu. Parlamentarilərin 
(məbuslarm) bir qismi mandatlan təsdiq 
edilməvincə məbuslarm parlamentin (Məc- 
lisi-Məbusanm) işində iştirakmı məqbul 
savmır, digərbri isə seçki protokollanm 
qaydaya salana qədər səs vermək hüququ 
olmamaq şərtilə iştiraklannı mümkün he
sab edirdilər.

Azərbavcan parlamentinin (Məcli- 
si-Məbusarun) tesərrüfat-bölüşdürücü ko- 
missivası, qanunverid orqarun fəaliyyətə 
başlaması ilə əlaqədar olaraq, onun birillik 
büdcəsini deputatlann (məbuslarm) müza- 
kirəsinə çıxarmışdı. Məclisi-Məbusarun dəf- 
tərxanasınm xərdəri, о cümbdən aparatm 
dəftərxana və ləvazimat xərdəri üçün, iş 
vaxtmdan əlavə işləməvə görə, həmçinin 
axşam işlərinə görə əlavə haqq vermək və 
bəzi ezamivyə yol məsrəfləri üçün vəsait 
avnlması kimi məsələlər müəwənləşdiril- 
mişdi. Müsəlman məmurlar üçün Novruz 
bavrammda, qeyri-müsəlmanlar üçün isə 
M ilad ba\Tammda mükafat verilməsi qəra- 
ra almmışdı. Parlamentin sədri, müavini, 
katibi və bütün parlamentarilər üçün maaş 
və bəxşiş (mükafat) müə\4’ən edilərək təs- 
diqlənmişdl Qanımverid orqanda keçid 
dövrü olduğu nəzərə almaraq nazirlər və 
nazir müavinbrinin deputat (məbus) ol- 
maqhüququ saxlamlırdı. Parlament (Məcli- 
si-Məbusan) təsərrüf at-bölüşdürücü komis- 
sivasmm təqdim etdivi lavihəni müzakirə 
edərək təsdiqlədi və 1918-d il noyabrm 16- 
dan öz fəaliyyətini bərpa etmiş M illi Şura- 
nm 44 üzvünün məvadbbrinin də həmin 
tarixdən ödənilməsi barədə qərar çıxardx.

ted the one year budget of the parliament 
for discussions when the parliament started 
to function The parliament discussed the 
office cost, inducting the costs of the staff, 
equipment costs, pavment for extra work, 
for night time, travel costs and others. It 
was dedded to reward the Moslem parlia
mentarians on the occasion of the Novruz 
Holiday, non-Moslems - on the occasion of 
Christmas. The Parliament determined and 
approved the wages to be paid to the chair
man, vice-chairman, secretary and to all the 
parliamentarians, it also determined what 
rewards, in what sum a reward should be 
paid. The parliament allowed the ministers 
and their deputies to combine their main 
office with those of parliamentarians, taking 
into account the needs of the transition peri
od. The parliament discussed and approved 
the report submitted by the Economic-dis- 
tributive Commission It also adopted a res
olution to pay the wages of the former 44 
members of the National Council who had 
renewed their activities since November 16, 
1918.

At the third session of the Azerbaijan 
Parliament the formation of the presidi
um of the legislative body was completed. 
Ahmed Pepinov from the fraction of «So- 
dalists» was eleded secretary of the parlia
ment.

On the initiative of the fraction of 
«Sodaüsts» and the parliamentarian from 
Shusha for the first time the Azerbaijan Par
liament convened its first extraordinary ses
sion The reason of convening this extraor
dinary session was the declaration of war of /
Armenia to Georgia. When Azerbaijan was 
represented in the Transcaucasian Seim, 
it declared the desire to live in peace and 
security with its neighbours, and it called 
Armenia to learn from the lessons of the 
World War I. In connection with the given 
situation the Azerbaijan Parliamentarians 
dedared: «Our desire for peace has not 
been a mere word, we have demonstrated it



Azərbavcan parlamentinin (Məclisi- 
Məbusanm) üçüncü iclasında qanunverid 
orqanm Rəvasət Heyətinin formalaşması 
başa çatdmldı. Sosialist fraksiyasmdan Əh- 
rnəd Cövdət oğlu Pepinov parlamentin ka- 
tibi seçildi.

Sosialist fraksivasmm və Şuşa depu- 
tatmrn təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq 1918-d 
il dekabnn 20-də parlamentin fövqəladə 
idası toplandı. Fövqəladə idasm keçirilmə- 
sinin əsas səbəbbrindən biri Ermənistanm 
qonşu Gürcüstana müharibə elan etməsi 
ilə bağlı olmuşdu. Azərbavcan həb Zaqaf- 
qaziva Sevmində təmsil olnnanda öz qon- 
şulan ib  sülh və əmin-amanlıqda yaşamaq 
istəyirıi həmişə bəvanlamış, venicə başa çat- 
mxş Birind dünya müharibəsinin ağır nəti- 
cəbrindən ermənibrin ibrət dərsi götürmə- 
sini istəmişdi. Azərbavcan parlamentaribri 
varanmış vəziyyətlə əlaqədar bəvan etmiş- 
dilər: «Bizim sülh istəvimiz quru söz olma- 
vıb, öz işbrim izb sübuta vetirmiş, bütün 
xalqlar, xüsusilə də ermənilərə qarşı səmi- 
mi münasibət göstərmişik. Ermənilərin bu 
parkmentdə (Mədisi-Məbusanda) təmsil 
olımmasını istəmişik. Gürcü qonşulanmız 
da bu fikirdə olmuş və beb sivasət vürüt- 
müşdübr. Ermənibr Qafqazm talevinin 
məsuliwətini dərk etmədən vəhşilikbrini 
göstərərək gürcü qonşnlarımızm hüququ- 
na təcavüz edirbr».

Parlament (Mədisi-Məbusan) ermə- 
nibrin evni zamanda Azərbaycan torpaqla- 
rma da təcavüz etdivini və bımun bevnəl-У /
xalq aləmə bəvan edilməsini vacib bildi.

Azərbavcan parlamenti (Mədisi-Mə- 
busan) Gürcüstan və Ermənistan hakimiv- 
yətbrinin daxili işbrinə qanşmaq istəmə- 
diyirti, ancaq bütün Qafqazi, о cümlədən 
Azərbaycaru da qanlara bovayacaq bir fə- 
lakətin qabağmı almaq üçün bu məsəbyə 
təsir etmək istəvinin zəruri olduğımu bil- 
dirdi. Erməm-daşnak AndranikinAzərbav- 
can kəndbrinə basqınlan da dddi müzaki- 
rə predmetinə çevrildi. Parlament katiblivi 
«Müsavat» fraksivası tərəfindən təklif olu-

with our deeds, we have been sincere to all 
the peoples, particularly to the Armenians. 
We wanted the Armenians to be presented 
in this parliament. Our neighbouring Geor
gia also expressed this desire and pursued a 
peace policy. But the Armenians have com
mitted an aggression against the rights of, 
our neighbouring Georgians not compre
hending the responsibility for the fate of the 
Caucasus».

Т1ге parliament also dedared that the 
Armenians had also committed an aggres
sion against the territory' of Azerbaijan, and 
therefore, it was necessary' to convey it to 
the attention of the world.

The Azerbaijan Parliament declared 
that it did not want to interfere into the 
internal affairs of the Armenian and Geor
gian governments, but to avoid the mis
fortune, which could drown in the blood 
the whole Caucasus, including Azerbai
jan, it disdosed the necessity to influ
ence the ongoing processes in the region. 
The attacks of the Armenian, of Dashnak 
Andronik on the Azerbaijan villages also 
became the topic of hot discussions. The 
secretariat conveyed the proposals of the 
fraction of «Musavat» to the parliamentar
ians. The appeals addressed to the parlia
ments of Armenia and Georgia said that 
when the whole world tried to establish 
peace on the earth, the Transcaucasian 
states had also to live in peace and securi
ty and demonstrate that they are worth of 
the declared sovereignty: «The Azerbaijan 
Parliament received the news about the 
ongoing bloodshed and hostile actions 
w ith a feeling of great anxiety. As a con
sequence of it we convened an extraordi
nary session on December 20, 1918, and 
adopted an appeal to the parliaments of 
Armenia and Georgia, called the govern
ment of both countries to stop this dan
gerous war and to direct ah their efforts 
and authority to the restoration of friend-J
ship between the two countries».



nan layihəni deputatlann nəzərinə çatdır- 
dL Güxcüstan və Ennənistan parlamentləri- 
nə ünvanlanmış müradətdə göstərilirdi ki, 
bütün dünva sülhün bərqərar olmasma ça- 
lışdığı bir zamanda Zaqafqaziva cümhuriv- 
vətbri də sülh və əmin-amanhqda vaşama- 
h, elan etdikləri istiqlala laviq olduqlanru 
göstənnəlidirlər: «Azərbavcan parlamenti 
qonşulanmız Ermənistan və Gürcüstan 
cümhuriyvətbri arasında baş verən qan- 
h, ədavətll hadisələrin xəbərini çox bövük 
üzüntü ilə qəbul edir. Bu hadisənin nəti- 
cəsi olaraq, biz 1918-ci il dekabnn 20-də 
fövqəladə idasa toplaşaraq Ermənistan və 
Gürcüstan parlamentlərinə müradət qəbul 
edərək hər iki hökuməti bu təhlükəli mü- 
haribənin saxlanılmasını və bütün səyləri 
və nüfuzlan ilə öz dövlətləri arasmda dost- 
luğu bərpa etməyə çağırdıq».

Parlament sosiaüst fraksivasmdan da-
J

xil olan təklifləri də müzakirəvə çıxararaq 
üç maddədən ibarət qərannı elan etdi:

1. Bizimlə qonşu və qardaş olan Gür- 
cüstan və Ermənistan m illətləri və onlarm 
parlamentarilərindən (məbmanmdan) rica 
olunstm ki, onlar öz hökumətlərinə təsir 
edib tezliklə dava hərəkətlərinin davandı- 
nlmasma dddi surətdə çalışsınlar.

2. Zaqafqaziva dövlətləri arasmda 
olan bütün mübahisəli məsələbrin həlünə 
bu ölkələrin dövlətbrarası konfransmda 
və bevnəlxalq arbitrajda baxılması onlara 
təklif olunsun.

3. Zaqafqazivada vaşavan üç böyük 
millət bir-biri ilə six surətdə əlaqədar ol- 
duqlarmdan Ermənistan və Gürcüstan ix- 
tilah ümumən Qafqaz m illətlərini bö\oik 
fəlakətə düçar edə bilər. Hər iki tərəf mil- 
lətbri sülh içində vaşamağa tərəfdar olduq- 
lannı göstərə bilsəbr, onda dünva demok- 
rativası qarşısmda öz öhdələrinə bö\oik 
məsuliy\rət düşdüvünü anlavacaqlar.

Fövqəladə idasm sonımda Azərbav- 
can parlamentariləri Ermənistan-Gürcüs- 
tan qanlı toqquşmalannda və digər müna- 
qişələrdə həlak olanlann ruhlarınm vad

The parliament discussed the propos
als of the «Socialists» fraction as well and 
dedared its resolution which consisted of 
three items:

1. To ask our neighbouring and fra
ternal Georgian and Armenian nations and 
their parliamentarians to influence their 
governments seriously to put an end to hos
tilities as soon as possible.

2. To suggest these two countries to 
solve all the debatable issues among the 
Transcaucasian states in the inter-state con
ference of these countries and in the Inter
national Court of Arbitration.

3. As the big nations are dosely inter- 
conneded among themselves, the Armenian
- Georgian conflid may lead the Caucasian 
nations to a great disaster. If the belligerent 
parties disdose their desire to live in peace, 
then thev w ill understand the responsibility 
of their countries for the world democracy.J

At the end of the extraordinary' ses
sion the Azerbaijan parliamentarians re
membered the memorv of the persons fall
en dead in the bloody Armenian - Georgian 
clashes and other conflicts in silence by rais- 
ing to the feet. Thus, the parliament proved 
that it supported peace at the international 
and regional level, democratic values and 
strived for recondhation.

Along with the dedaration of the 
Azerbaijan Parliament concerning the m ili
tary conflid between Armenia and Geor
gia, the Azerbaijan Government also sent 
to Armenia its note of protest. The acting 
foreign minister of the Republic of Azerbai
jan Kh. Zivadkhanov sent a note of protest 
to Armenia on December 18, 1918, which 
expressed the anxiety of the Azerbaijan 
Government conneded with the damages 
to be inflided on the province of Borchali 
populated mainly by the Azerbaijans. The 
note of the foreign ministry called the par
ties to solve the conflid peacefully to lay 
down the arms, and stressed the necessity 
of achieving confidence between the two



edilməsi üçün ayağa qalxdılar. Beləliklə, 
parlament (MəcM-Məbusan) bevnəlxalq 
və regional səviyyədə sülh tərəfdan olmaq
la demokratik dəvərbrə üstünKik verdivi-/ /
ni, banşığa can atdığını sübut etmiş oldu.

Ermənistan-Gürcüstan hərbi müna- 
qişəsinə Azərbavcan parlamentinin (Məc- 
lisi-Məbusarun) münasibət bildirməsi ilə 
yanaşı, hökumət də etiraz notasmı göndər- 
mişdi. 1918-ci il dekabnn 18-də xarici işbr 
naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edən X.Zi- 
vadxanov münaqişənin azərbaycanklann 
toplum yaşadığı Borçalı mahalma zərər 
vuracağından narahatlıq ifadə edən nota 
göndərmişdi. Münaqişənin danışıqlar və 
sülh volu ib  həll olunmasınm, silahlann 
yerə qoyulmasınm, iki qonşu dövbt ara- 
smda etimad əldə edilməsinin zəruriliyi 
bildirilirdi. Xarici İşb r Nazirliyi bəvan 
edirdi ki, azərbaycanlüann vaşadığı Borça- 
lı mahalı Azərbavcarun aynlmaz hissəsi ol- 
duğundan varanmış mübahisəbr maraqlx 
tərəfbr arasmda arbitraj qavdasmda həll 
edilməlidir.

Azərbavcan parlamentinin (Məcli- 
si-Məbusanm) 1918-ci il 26 dekabr tarix- 
li beşinci idasmda veni, sayca üçüncü 
hökumətm təşkil olımması ilə bağlx mü- 
zakirələr keçirildi. Parlamentdə ilk dəfə 
olaraq Nazirlər Kabmetinin təşkil olun- 
ması qanunverid hakimivyətm iştirakı ilə 
müzakirə edildi. İk i gün əvvəl, 1918-d il 
dekabnn 24-də parlament məşvərəti Na
zirbr Kabinetinin qurulmasmı müzakirə 
etmişdi. Parlament məşvərəti beb hesab 
edirdi ki, 10 dekabr 1918-d ildə istefa ver- 
miş hökumətm yenidən təşkil olunmasuu 
yaranmış mövcud ağır və məsulivyətli şə- 
raitdə gedkdirmək düzgün olmazdı. Ona 
görə də konvent (parlament şurası) beb 
hesab edirdi ki, F.Xovskidən dərhal, özü- 
nün arzusuna müvafiq olaraq, Nazirbr 
Kabmetini formalaşdmnaq təkidlə xahiş 
edilməlidir. Parlament məşvərəti höku- 
mətm formalaşmasmda süni maneəbr və 
şərtbrin irəli sürülməsi kim i halları ara-

neighbouring states. It also stated that the 
province of Borchali, compadlv populated 
by the Azerbaijans, is an integral part of Az
erbaijan, and all the conflids arising there 
should be solved among the parties at the 
Court of Arbitration.

The fifth session of the parliament 
dated December 26, 1918, discussed the 
formation of the new government, third in 
number. For the first time the parliament 
discussed the formation of the Cabinet 
of Ministers together with the legislative 
body. Two days before the discussions, 
that is, on December 24,1918, the convent 
of the parliament had discussed the forma
tion of the Cabinet of Ministers. The con
vent thought that it would not be right to 
delay the reformation of the government 
retired on December 10,1918, in the exist
ing grave and responsible situation. There
fore, it thought that F. K h  Khoiskiv should 
be persistentiv asked to form the Cabinet 
as he desired and alone. The convent of 
the parliament recommended the parlia
ment to remove the artifidal obstades and 
conditions which might hinder the forma
tion of the government.

F. Kh  Khoiskiv, who spoke in the par
liament with the program of the new, third 
government said that the main goal of the 
government was to defend and strengthen 
the sovereignty of Azerbaijan: «The peace 
conference to be convened after the termi
nation of the First World War, the insurance 
and confirmation of our sovereignty w ill be 
the mam objective of our government. Az
erbaijan is convinced that our sovereignty 
w ill be dulv met and recognized in the 
peace conference. The prindple of the right 
of self-determination dedared by the USA 
president in the Conference allows us hope 
that our right w ill also be recognized. The 
latest statements of General Thomson, chief 
of the headquarters of the allied troops in 
Baku, also show that our dreams w ill turn 
into realitv.»



dan qaldırmağı parlamentə (Mədisi-Mə- 
busan) tövsivə edirdi.

Qanunverid orqan qarşısında yenl, 
üçüncü hökumətin proqramr ib  çıxış edən 
F.Xovski əsas məqsddbrinin Azərbavcanm 
dövbt müstəqilliyinin qorunub möhkəm- 
bndirilməsi olduğunu ebn edirdi: «Birina 
dünva müharibəsindən sonxa çağınlacaq 
beynəlxalq sülh konfransında istiqlalrmr- 
zın təsdlq edilməsi hökumətin başlıca və- 
zifəsi olacaqdır. Azərbavcan inanır ki, is- 
tiqlalımız sülh konfransında qəbul olunub 
tanınacaqdır. Sülh konfransmda, Amerika 
prezidentinin bütün dünvava elan etdivi 
m illətbrin öz müqəddəratmı müəyyən 
etməsi prinsipi bizim hüququmuzun da 
tanınacağma üxnldbrixnizi aıtrnr. Bakıda 
verləşən müttəfiq qoşunlann baş komanda- 
nx general Tomsonun son bəvanatlan da bi
zim istiqlal arzulanmızm gerçəkbşəcəvini 
göstərip).

Proqramda həmçinin göstərilirdi ki, 
Azərbavcan hökuməti istiqlaluu elan et- 
məklə başqa dövbtbrb öz arasmda bir 
divar tikmək vox, əksinə, özgə dövbtbrb 
rabitə qumıağa bovük maraq göstərir. Xü- 
susilə vaxm qonşular, ilk növbədə keçmiş 
çar Rusiyası ərazisində varanacaq dövlət- 
b rb  six əlaqələr qurmaq niyvətindədir. 
Yeni Rusiya dövbti ib  də xüsusi əlaqələr 
qurulacaq və bu əlaqələrin formalannm 
müəyyən edilməsi parlamentdən (Mədisi- 
Məbusandan), dövbtdən asılı okcaqdrr.

Azərbavcan xarid dövbtlərb va-
/  J

rana biləcək hər hansı bir məsəbni sülh 
volu ilə  həll etmək istəvini açıq bildirir. 
Proqramda xüsusi olaraq vnırğulamrdı: 
«SüUtlə bütün məsələbri voluna qovmaq 
heç də о demək devildir ki, hökumət hər- 
bi qüvvəbr hazırlamavacaqdır. Hər bir 
dövlət kimi, biz də özümüzü müdafiə et- 
mək üçün silahlı qüwələrim izi möhkəm- 
bndirm əlivik. Xarid  düşmənlərimizin 
bizə hücum edəcəkbri təqdirdə bizim 
də onlara b\iq li cavab verəcək qüvvətli 
ordumuz olmalıdır. Əsgəri qüwələrin

The program also disdoses that by 
dedaring its sovereignty Azerbaijan wanted 
not fence itself from other states, on the con
trary, to establish relations with other coun
tries. Particularly with its nearest neigh
bours, with the countries to emerge in the 
territory' of the former tsarist Russia. Spe
cial relations would be built with Russia, 
and determination of the forms of relations 
wrould depend on the parliament and state. 
Azerbaijan disdosed only its intention to 
solve all the conflicts, wThich might emerge 
in future with the foreign countries, peace
fully. The program stressed spedallv: «To 
solve all the problems peacefully does not 
mean that the government w ill not pay at
tention to its militarv forces. As any countrv/ J J
we shall also pay attention to strengthening 
our army for self-defense. We must have a 
mightv army to stand against any foreign 
intrusion. The government must undertake 
all the activities for the organization of the 
army».

The program of the government also 
called to increase attention to the system of 
justice in the country', to strengthen the ju- 
didal control, to declare that not any coun
try, not any administration can replace the 
court of justice. It said that the government 
w ill take all the necessary' measures for 
making the judidal system an independent 
institution. «Without the court of justice not 
any country, any state can exist. A ll the ille
gal activities must be regulated in the proc
ess of a just court trial. The main goal of the 
state is to restore the belief of the people in 
the court of justice».

The government paid a special at
tention to the delivery' of the land to the 
ownership of peasants. The government 
thought that if the land was not transferred 
to the peasants, if the sodal needs of the 
workers were not satisfied, the government
cannot function sustainably It declared that/
the land should be given to the farmers 
free-of-charge. There was solidarity among



təşkili üçün hökumət bütün tədbirləri gö- 
rəcəkdir».

Parlamentə (Məclisi-Məbusana) təq- 
dlm olunan hökumət proqranu ədlivvə sis- 
teminə diqqəti daha da artırmağa, ədlivyə 
nəzarətini gucləndirməyə, heç bir inzibati 
aparatm məhkəməbri əvəz edə bilməyəcə- 
yini elan etməkb, məhkəmələrin müstəqil 
hakimivyət olması üçün bütün tədbirbrin 
göıüləcəyini ifadə edirdi: «Məhkəməsiz 
heç bir dövlətin mövcudluğu mümkün ola 
bilməz. Bütün qanunsuz hərəkətlər ədabt- 
li məhkəmə prosesi ilə təmin edilməlidir. 
Dövlətin əsas məqsədi xalqm ədalət müha- 
kiməsinə inammm bərpa olunmasıdır».

Hökumət proqrammda torpağm əkin- 
çiyə verilməsi məsələsi üzarində də xüsusi 
dayanılıb. Hökumət hesab edir ki, torpaq 
kəndlivə verilməsə və fəhlələrin sosial və-J
ziyyəti təmin edilməsə, davamlı fəaliyyət 
göstərmək olmaz. Torpaq məsələsində 
parlament fraksiyalarmm həmrəyliyi möv- 
cuddur, torpaq əvəzsiz olaraq əkinçivə 
verilməlidir. Müəssisbr Mədisi çağmlana 
qədər əkinçibrin həyatmı vaxşdaşdırmaq 
üçün hökumət birinci növbədə lazun olan 
bütün işbri görməlidit

Hökumətin tərkibini parlamentə 
(Məclisi-Məbusana) elan edən F.Xovski 
Nazirbr Kabinetinin üzərinə b0\4ik və mə- 
sulivTətli iş götürdüyünü, lakin bu işdə 
Məclisi-Məbusanm etimaduu doğruldacaq- 
larmı bildirdi.

Azərbavcan parlamenti (Məclisi- 
Məbusan) hökumətə etimad göstərilməsi 
və Nazirbr Kabineti üzvbrinin təsdiqbn- 
məsini müzakirə etməklə qarşıda duran
məsəbbrin həll olunmasmm vaciblivini/
hökumətin nəzarinə çatdırdı. Parlament 
(Məclisi-Məbusan) müzakirəbrində iştirak 
edən deputatbr bildirirdilər ki, onlar höku- 
mətin hansı çətin şəraitdə işbdivini, həm 
ölkə xaridndə, həm də daxildə gərgin işlə- 
rin görülməsinin labüdlü\öınü anbyır və 
ona görə də hökumətə dəstək verəcəkbrini 
elan ed irbr «Azərbavcanm istiqlalmı tam-

the parliament fractions on the land issue, 
they all were for the transfer of the land to 
the peasants free-of-charge. The parliament 
charged the government to undertake all 
the necessary measures for improving the 
life condition of the peasants till the session 
of the Assembly of Enterprises.

F. Kh_ Khoiskiv declared the names of
J

the members of the future government, he 
said that the government undertook great 
responsibilities, nevertheless, it would jus
tify the undertaken goals in the parliament.

The Azerbaijan Parliament confided 
in the government and confirmed the mem
bers of the Cabinet of Ministers. It also 
identified the most important objectives 
to be dealt by the government. The parlia
mentarians, who took part in discussions, 
declared that they understood that the gov
ernment worked in strained conditions, did 
its best at home and abroad. At the same 
time, thev promised to support the gov
ernment «Those who do not recognize the 
sovereignty of Azerbaijan cannot be real 
democrats. They declare in newspapers that 
their enemv is starvation and the Azerbai-

J

jan Government which is as dangerous as 
starvation. The Azerbaijan parliamentarians 
hope that the government w ill protect our 
sovereignty as the apple of our eve.»

The main topic of the speeches 
was the foreign policy that the govern
ment should pursue.» The new govern
ment must increase attention to the foreign 
policy more, make Europe recognize our 
sovereignty Azerbaijan is not a geographi
cal name only, it should be recognized as 
a country, as the motherland of a nation 
populating it  There are forces who try' to 
isolate us from Europe. The mercenary 
propaganda has been directed against us in 
Europe. We recommend the government to 
study the ongoing processes in Europe and 
pursue a policy in conformity with it. The 
government must know that a right should 
be won, but not to be given. Only those



mayan kəslər həqiqi demokrat ola bilməz- 
lər. Bımlarm nəşr etdikləri bəvannamə və 
qəzetlərdə devilir ki, bizim düşmərıimiz ac- 
lıq və bu aclıq qədər müdhiş olan Azərbav- 
can hökumətidir. Azərbavcan parlament ari- 
ləri ümid edirlər ki, hökumət istlqlalımızı 
göz bəbəvi kimi qoruvacaqdip>.

Parlamentarilərin çıxışlarmda əsas 
diqqət hökumətin aparacağı xarid sivasətə 
yönəldilmişdi: «Yeni hökumət xarid siya- 
sətə diqqəti daha da artmnalı, istlqlalımızı 
Avropava tanıtdırmalıdır. Azərbavcan bir 
coğrafi ad devil, ver üzərində yaşayan bir 
millətin vətəni kimi tanmmalıdır. Avropa 
ilə bizlm yohımuzu bağlamaq istəyirlər. 
Satqın təbliğat Avropada bizlm əleyhimizə 
vönəlib. Avropada hansı proseslər getdivi- 
ni və ona münasib hökumətin siyasət apar- 
masmı tövsiyə edirik. Hökumət bilməlidir 
ki, haqq alrnır, verilmir. Hüquqi-cəmiyyətə 
ancaq ləyaqəti olan, onım qiymətini bilən 
millətlər malik olacaqdır. Əks surətdə, yə- 
ni azadlıq volunda heç bir fədakarlıq gös-
tərməvən mülətlər venidən əsarət altrnda/ /
vaşamağa məcbur olacaqlar. Hesab edirik 
ki, azərbaycanhlar hər cəhətdən müstəqil 
vaşamağa layiq ırullətdir».

Azərbavcan parlamentl (Mədisi-Mə- 
busan) üçüncü hökumətm bəvannaməsinl 
dinləvərək RXoyskl hökumətinə etimad 
göstərdnini bildirdi.

Yeni varanan parlament (Mədisi- 
Məbusan) komissivalann formalaşmasını 
davam etdirərək malivyə-büdeə komissi- 
vasma, Müəssislər Mədisinə seçkllər üzrə 
komissiyava və fəhlə komissivasma venl 
üz\'lərin qəbulımu davam etdlrdi.

Demokratik-hüquqi qavdalarla üçün- 
cü hökumətin təşkili və onım parlamentdə 
təsdiqi müttəfiq dövlətlərin Azərbavcanda 
verləşən qoşımlarmm baş komandanı ge
neral Tomsonun xüsusi bəvanatla çıxış et- 
məsinə səbəb oldu. Bəvanatda göstərilirdi: 
«Biz F.Xoyskinm sədrlivi ilə təşkil edilmiş 
koalision Azərbavcan hökumətinin varan-

/  J

masını nəzərə alaraq bu hökumətl Azər-

nations are worthy of a legal sodetv who 
know the worth of it. Otherwise, anv na-' j
tion which does not struggle for its freedom 
w ill be obliged to live under oppression. 
We think that the Azerbaijans as a nation 
are worth of living independently from all 
points of view.»

The Azerbaijan Government heard 
the declaration of the third government and 
expressed its confidence in the government 
headed by F. Kh. Koiskv. The parliament 
continued the formation of the parliamen
tary commissions, added new members 
to the financial-budgetary commission, to 
the commission on the elections to the As
sembly of Enterprises and to the commis
sion of workers. The formation of the third 
government on democratic-legal prindples 
and its approval by the parliament made 
General Thomson, commander of the allied 
troops located in Azerbaijan, release a spe- 
dal statement: «We recognize the coalition 
government of Azerbaijan headed by F. Kh. 
Khoiskiv and think that it is the only legal 
local government, and we are readv to as
sist it comprehensively.»

The session of the parliament dated 
December 30, 1918, met warmly the state
ment of General Thomson, and it wTas noted 
that the statement acquired a spedal impor
tance for Azerbaijan. The parliamentarians 
discussed the statement and noted that 
«wrhile being in Enzeli the representatives 
of England, France and the USA declared 
that thev have come not to crash the small

j

ethnidties, but to ensure their rights and 
existence. We were sure in it and nowr our 
hopes are justified. Recognition of the gov
ernment headed by F. K h  Khoiskiv as the 
only legal authority in Azerbaijan by the 
English general is one of the first steps of 
the recognition of the integrity of the state. 
The Azerbaijan people and parliament nowr 
witnesses its yields. Therefore, we must 
prove that we are worth of living independ
ently by demonstrating braverv and confi-



bavcanda yeganə yerli qanuni hakimiyyət 
hesab edirik və ona hərtərəfli kömək gös- 
tərməyə hazınq».

Parlamentln 1918-ci il 30 dekabr ic- 
lasmda general Tomsonun bəvannaməsi 
hərarətlə qarşılandı və Azərbavcan üçün 
müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyi bildirildi. 
Parlament deputatlan bəyanatm müzakirə- 
si zamam qevd etdibr ki, «həb Ənzəlidə 
olarkən İngilterə, Fransa və Amerika nü- 
mavəndələri ilə görüş zamanı onlar bəvan 
etmişdilər ki, gəldikbri yerbrdə vaşavan 
klçik m illətbri əzmək üçün deyil, о mil- 
btbrin haqq və varhqlanm təmln etmək 
üçün çalışacaqlar. Biz buna əmin idik və 
ümidbrimiz indl özünü doğruldur. Xüsu- 
silə ingilis generalmm Azərbavcan ərazisin- 
də F.Xoyskinin başçıhq etdiyi Azarbavcan 
hökumətini yeganə qanuni hakimiyvət 
klml qəbul etməsi dövbtin bütövlüyünün 
taranmasmm da ilk addımlanndan biridir. 
Azərbavcan parlamenti (Mədisi-Məbusan) 
və xalqı indi artıq nəticəni göriir. Ona görə 
də Azərbavcan istiqlah volımda mətanət, 
əzmkarlıq göstərməklə müstəqil vaşamağa 
la\iq olduğumuzu sübut etnıəlivik. Çünki 
Ənzəlidə olarkən Azərbavcan haqqmda 
iftira və böhtanlar söybnllmlş, Bakıva gə- 
llb bizimlə vaxmdan tanış olduqdan sonra 
sülh və dindivi kimin istədhini özləri gör- 
dübr və bizi tamdılar. Hətta «Azərbavcan» 
admm işbdllməsinln qadağan edildm  bir 
şəraltdə nüllətln özünün haqlı olduğunu 
və öz dövbtlərinə sadiq qalacaqlarma ina- 
mı nəticasinl verməkdədir».

Azərbavcan parlamenti (Məclisi- 
Məbusan) Qafqaz məsələsinin sülh konf- 
ransmda həll olunacağma Inammı ifadə 
etmişdi: «Bu gün beynəlxalq aləmdə Azər- 
bavcan hökıunətinin tanmdığmx eşidirik. 
Xarici qüv\rəbrə arxalanaraq Azərbavcam 
dağıtmaq istəvən qüvvəbr gördülər ki, in- 
gilisbr Azərbavcarun əlevhinə deylldirbr. 
Xarlcdən kömək almaqla Azərbavcam yıx.- 
maq istəyən qüvvəbr artıq görürbr ki, on- 
lann xəvaüan puçdur və Azərbaycan xalqı

dence on the road of the independence of 
Azerbaijan. They have told all kinds of slan
ders about Azerbaijan in Enzeli, but when 
they came to Baku and got acquainted with 
us, they learned that we are for peace and 
security, then they recognized us. Even in 
conditions when the usage of the name of 
Azerbaijan was banned, the nation dem
onstrated its confidence in its state and its 
right to sovereignty».

The Azerbaijan Parliament expressed 
its confidence that the Caucasian issue 
should be solved in the peace conference: 
«Now we hear that the Azerbaijan Govern
ment is recognized by the world commu
nity. Some forces reiving on foreign powers 
wanted to destrov Azerbaijan, they saw that 
Britain is not against Azerbaijan. Bv getting 
assistance from abroad thev wanted to suf-
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focate Azerbaijan, now they see that their 
dreams w ill not turn into reality’ the Az
erbaijan people w ill defend its sovereignty 
by all means. The statement of General 
Thomson assures us that the allied coun
tries wall help us in the peace conference 
and their governments w ill confess and 
confirm our rights. This statement is very 
important for the delegation from Azerbai
jan wrhich w ill go to Europe to manage the 
recognition of our country. The European 
democracy, the w'orld democracy w ill ac
knowledge that the small nations have the 
right to sovereignty.»

On December 28,1918, the Azerbaijan 
Parliament and its presidium considered 
and confirmed the staff of the delegation to 
take part in the peace conference in Europe. 
The delegation included A. Topchubashov 
(head of the delegation), M. Hajinskv 
(member of the government), A. Agavev 
and A. Sheikhulislamov (members of the 
parliament). It also included M. Maharram- 
ov, M  Y. Mehdivev and J. Hajibeyov wrho 
w-ere advisors». The parliament of the Dem
ocratic Republic of Azerbaijan functioned 
as a democratic body, discussed the socio-J '



öz istiqlalııu var qüwəsi ilə müdafiə edə- 
cəkdir. General Tomson tərəfindən verilmiş 
bu bəvannamə bizə böyük ümidlər verir 
ki, bizi yeganə qanuni hakimivvət kimi ta- 
ruvan müttəfiq komandanlığı sülh konfran- 
smda bizim çalışmalanmıza kömək edəcək 
və onların hökumətbri bizim haqlarmuzı 
etiraf və təsdiq edəcəkdir. I Respublikadan 
Avropava, Azərbaycam tanıtmağa gedəcək 
Azərbavcan nümayəndə hevəti üçün bu 
bəvanat böyük əhəmivvət daşıyır. Avropa 
demokrativası, dünva demokrativası xırda 
mülətbrin istiqlaüvyətlərini öz əlinə aldıq- 
lannı etiraf etməli olacaqdır».

1918-d il dekabrm 28-də Azərbaycan 
parlamenti (Mədisi-Məbusan) və onun 
Rəvasət Heyətmin iştirakı ilə Avropada 
ümumsülh konfransmda iştirak edəcək nü- 
mavəndə hevətinin tərkibinə sadr Ə.Topçu- 
başovun, hökumət üzvü M.Hacmskinin, 
parlament iizvü Ə.Ağayevin və Ə.Şevxü- 
lislamovun namizədliyi irəli sümbrək təs- 
diqləndi. Nümavəndə hevətinə müşavirlər 
M.Məhərrəmov, M .YMehdiyev və C.Haa- 
bəyov daxil edildibr.

Azərbavcan Xalq Cümhuriyvətinin 
parlamenti (Mədisi-Məbusan) demokratik 
hakimivvət orqanı kimi cəmnyətdə baş 
verən ictimai-sivasi prosesbrin müzakirəsi- 
ni, deputatlarm qaldudrqlan bir sıra rnəsə- 
blərə yaxmdan münasibətini bildirməkb 
fəaliyyət göstərirdi. Sosialist fraksiyası bə- 
zi siyasi firqəbrin üzvbrinin təqsimamə 
olnıadan həbs edilməsinə parlamentin 
(Mədisi-Məbusarun) münasibət bildirməsi- 
ni və məsəbnin müzakirəsini tələb edirdi. 
Polis məmurlan həbsbri icra edərkən de
mokratik azadlıqlann, insan hüquqlannm 
pozulmasx baş verir. Halbuki həbs edilən 
şəxsə 24 saat ərzində təqsirnamə təqdim 
edilm əliydi Demokratiyanm bu mühüm 
təbbbrinin pozulmasuu nəzərə çatdıran 
deputatlar (məbuslar) parlamentin (Məcli- 
si-Məbusarun) bu məsəbni müzakirə edə- 
rək öz fikrini bildirməsini vacib savudılar.
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Bu məsəbvə münasibət bildirən parlament

political processes ongoing in the country, 
disdosed its view concerning the problems 
raised by the parliamentarians. The fraction 
of «Sodalists» demanded the discussion of 
the arrest of some members of political par
ties without any charges. When the police 
arrest the dtizens, they viobte the human 
rights, democratic freedom. An arrested 
should be declared the charges within 24 
hours. The parliamentarians regarded it to 
be the main demand of democracy, asked 
to discuss it and disclose its position. The 
parliament informed that the arrested be
cause of the illegal strike had already been 
released, and demanded from the govern
ment to stop all the illegal arrests.

The session of the parliament held in 
the bte December discussed the provisional 
regulations of the parliament till the adop
tion of its permanent regulations. Lack of 
quorum in the parliament created difficul
ties in the parliament. There had to be 120 
parliamentarians, the Armenian parliamen
tarians bovcotted the session Some distrids
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had not yet sent their representatives. While 
discussing the time-limit and regulations of 
the parliament, it was dedded to dedare le
gitimate any resolution if 40 members vot
ed in favour of it. The parliament also pro
posed to adopt dedsions with the vote of
30 parliamentarians, because a part of them 
wrere on holiday leaves, or partidpating in 
the peace conference.

By the end of 1918 the parliament 
wTas successfully formed, the statement of 
General Thomson stimulated to work ac
tively and rose the spirit in the parliament. 
The seventh session of the parliament hdd 
on Januarv 8,1919, wras partidpated by the 
members and representatives of the govern
ment of Daghestan. Prime Minister F. Kh. 
Khoiskiv also took part in the parliament. 
The parliament expanded its regional rela
tions and discussed the return telegram of 
the .Armenian Republic and the .Armenian 
National Assembly to the Azerbaijan Parlia-



(Mədisi-Məbusan) qanunsuz tətib görə 
həbs edilərək tutulanlann artiq azad olun- 
duğunu, gələcəkdə qanundan kənar olan 
bütün həbslərin dayandmlmasmı hökumət- 
dən təbb etdi.

191S-d il dekabnn sonlannda keçi- 
rilən idasda parlamentin (Mədisi-Məbu- 
sanm) daxili nizamnaməsi hazırlarub qə- 
bul olunanadək müvəqqəti reqlamentin 
müəyyən olıınması məsəbsi müzakirəyə 
çıxanldı. Qanunverid orqanda kvommun 
müəyyən edilməməsi parlamentin (Məcli- 
si-Məbusanm) tam formalaşmaması səbə- 
bindən çətinlik yaradırdı. 120 deputatdan 
ibarət nəzərdə tutulan parlamentin (Məc- 
lisi-Məbusanm) işinə erməni deputatlan 
gəlmirdi, bəzi qəzalarda isə nümayəndələ- 
rin göndərilməsi işi başa çatmamışdL Parla
ment (Mədisi-Məbusan) reqlamentinə beb 
bir təklif edildi ki, idasda iştirak edərıbrin 
saymdan asılı olmavaraq, 40 səsb təsdiq- 
bnmiş qanunlar qüwəyə minmiş hesab 
edilsin. Deputatlann (məbuslann) bir qis- 
minln məzuniyyətdə olması, sülh konfran- 
sında iştirak etməsi və s. səbəbindən 30 
səslə qanunlann qəbulu təkllfi də irəll sü- 
rülmüşdü.

Azərbavcan parlamentinin (Məclisi- 
Məbusanm) 1918-d ilin  sonlannda veni 
hökumətin təşkilini müvəffəqiyyətlə ba- 
şa çatdmnası, general Tomson tərəfindən 
verilmiş ümidverid bəyanat 1919-cu ilin 
əv\rəlbrinə vaxşı əhvali-ruhiyyə ilə fəaliv- 
yətə başlamağa stimul verdL 1919-cu il 
yanvarm S-də keçirilən 7-d idasa Dağıstan 
hökuməti nazirlivinin nümavəndəbri və 
üzvbri də gəlmişdi. Baş nazir RXoyski də 
parkmentin (Məclisi-Məbusarun) işində 
iştirak edirdi. Regional əlaqəbrini genişbn- 
dirən Məclisi-Məbusan Ermənistan Cüm- 
huriyvəti və Erməni M illi Şmasınm Azər- 
bavcan parlamentinə göndərilmiş cavab 
teleqrammı müzakirə etdi. Azərbaycanm 
all hakimiyyət orqanı kimi parlamentin 
(Məclisi-Məbusanm) yaranmasıru təbrik 
edən Ermənistan Cümhuriyyəti iki qonşu

ment. The Armenian Republic congratulat
ed the formation the Azerbaijan Parliament 
as the supreme bodv of Azerbaijan and ex
pressed the hope that both of the countries 
would multiply their efforts to merge the 
interests of the two states. The parliament 
received congratulations from the regions 
as well.

The parliament discussed the newly 
received records and mandates and ap
proved the mandates of five parliamen
tarians from the distrids of Javanshir and 
Guba, from the Russian National Assembly 
and two from Salvan as the documents met 
the requirements of the election law.

The parliament also discussed the let
ter of the Moslems of Irevan (Yerevan). It 
dealt mainly with the situation and life con
ditions of the population there. A. Vinogra
dov, representative of the Russian National 
Assembly declared that the Russians living 
in Azerbaijan thought that the bloodshed 
must be stopped at once, everyone had to 
remain within its previous borders, and 
the limits of borders had to be solved in the 
peace conference. The representatives of 
fractions denounced the hostile actions of 
the Armenians against the Moslem popula
tion of Irevan (Yerevan), Nakhchevan and 
other regions of Azerbaijan, and called to 
take strid measures against them. The par
liament declared that a great number of 
the Moslem popuktion resides in Armenia 
and Georgia, and they observe the laws of 
those countries. «As there are Moslems in 
Armenia and Georgia, manv Armenian 
Georgian, Russian and other population 
also live in Azerbaijan. Azerbaijan treats 
them fairly, tries to represent them in the 
state structures. Our neighbouring govern
ments must do it, too. The Armenians must 
understand it and recognize the rights of 
the Moslem population We must make use 
of the presence of the representatives of the 
USA, France and Britain here. These coun
tries have undertaken the obligation to en-



hökumətin dövbt mənafelərirıi birbşdir- 
mək üçün daha dddi səylər göstərəcəklə- 
rinə ümldinl bildirirdi. Parlamentə (Məc- 
lisi-Məbusana) yerli qəzalardan da təbrik 
məktublan daxil olmuşdu.

Mandat (etimadnamə) komissivası ye- 
nl daxll olmuş protokol və etimadnaməbri 
parlamentin (Mədisi-Məbusanm) müzaki- 
rəsinə çıxararaq Cavanşir və Quba qəzala- 
nndan, Rus M illi Şurasından seçilmiş 5 və 
Salvandan seçilmiş 2 deputatm etimadna- 
məbrini M illi Şuranm verdiyi parlament 
seçki qanummun tələblərinə müvafiq oldu- 
ğu üçün təsdiqlədi.

İrəvan müsəlmanlan admdan Azər- 
bavcan parlamentinə (Mədisi-Məbusana) 
ünvanlanmış ərzi-halda qubemivanm azər- 
bavcanlı əhalisinin vəziyvəti ilə bağlx məsə- 
b  müzakirə edildi. Parlamentdə (Mədisi- 
Məbusanda) çıxış edən Rus M illl Şurasmm 
nümavəndəsi A.Vinoqradov bildirdi ki, 
Azəıbavcanda vaşavan ruslar belə hesab 
edirlər ki, qanlı hadisəbr dərhal dayandınl- 
malı, ümumi sülh konfransı çağınlanadək 
hər kəs öz verində (sərhədlərində) qalmalı, 
dövbtlər arasmda sərhəd hüdudlan konf- 
ransda müəvvən edilməlldir. Fraksiva nü-
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mavəndələri ermənilərin Irəvanla vanaşı, 
Naxçivan və digər qəzalarm azərbavcanlı 
əhalisinə düşmən münasibət bəsləməsinə 
qarşı çıxaraq qəti tədbirbr görməvə çağır- 
dılar. Parlament (Mədisi-Məbusan) Ermə- 
nistan və Gürcüstanda çoxsaylı müsəlman 
əhalinin olduğunu və onlann yaşadıqlan 
ölkəbrin qanunlanna hörmətlə vanaşdiq- 
lannı bəvan etdi: «Gürcüstan və Ennənis- 
tanda müsəlman olduğu kimi, bizim məm- 
bkətdə də bir çox erməm, gürcü, rus və s. 
m illətbr var. Azərbavcan onlarla ədabtli
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rəftar edir, onlann hökumətdə və dlgər 
strukturlarda təmsil olunmasına çalışır. B i
zim qonşu hökumətlərimiz də bımu etmə- 
lidirbr. Ermənilər bunu anlamalı və müsəl- 
manlann hüquqlarmı qəbul etməlidirbr. 
İngilterə, Fransa və Amerika nümavəndə- 
brinin buxada olmasmdan istifadə etməli-

sure the rights and security of the nations. 
They must take serious measures to save 
our brothers of the misfortune. If thev do
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not do it, then we shall defend our rights at 
the cost anything. The parliament charges 
the government to take necessary' measures 
till the next session and inform the parlia
ment on it in the next session».

The session of the Azerbaijan Parlia
ment dated December 7, 1918, considered 
the issue of a general amnesty, discussed 
and approved its draft prepared by the 
working group. This law called «The Law 
on General Political Pardoning on the Occa
sion of the Formation of the Azerbaijan Par
liament». It was the seventh law in number 
of the Democratic Republic of Azerbaijan. 
The National Council, which dedared itself 
to be the supreme authority in Azerbaijan, 
adopted the following laws: «Dedaration 
of the Sovereignty of Azerbaijan», «On the 
Composition of The First Provisional Gov
ernment», «On the Composition of the 
Second Provisional Government», «On the 
Rights and Objectives of the Provisional 
Government», «On the Reguktion of the 
National Council», «On the Formation of 
the Azerbaijan Parliament». These laws 
played an important role from the point of 
view of the development of the legislation. 
«The law on the General Political Amnesty 
on the Occasion of the Formation of the Az
erbaijan Parliament» adopted on January' 
8, 1918, consisted of five dauses. The first 
ckuse had three paragraphs. The law pro
vided the release of the Azerbaijan atizens 
imprisoned in conformity with the Criminal 
Code of Russian Empire till January 7,1918. 
Citizens convicted because of rdigious and 
political reasons had the right to appeal to 
courts with their written applications di- 
rectiy, or through their representatives for 
the reconsideration of their cases. Persons 
arrested not by court verdict, but by dvil 
and military institutions because of political 
reasons were liberated and execution of the



yik. Bu dövlətlər millətlərin hüququnu və 
əmin-amanlığını təmin etməvi öhdəlik gö- 
türmüşlər. Onlar bizlm qardaşlarımm bu 
fəlakətdən qurtannaq üçün tədbirlər gör- 
məlidirlər. Əgər onlar tədbir göıməsələr, 
onda biz öz hüququmuzu nəvin bahasına 
olursa-olsun müdafiə etməlivik. Parlament 
(Məclisi-Məbusan) hökumətə tapşınr ki, 
növbəti idasa qədər lazunl tədbirlər gör- 
sün və bu haqda növbətl idasda məlumat 
versin».

Azərbavcan parlamenti (Məclisi- 
Məbusan) 7 dekabr 1918-d il ilk idasmda 
qaldırılmış məsələnin - həbs olunanlann 
ümuml amnistivası haqqmda varatdığı par
lament işçi komissivasmm hazırladığı qa- 
nun lavihəsini müzakirə edərək təsdiqlədi. 
«Azarbavcan parlamentinin açılması müna- 
sibətilə sivasi əfvi-ümumi» adlanan ilk qa- 
nun say etiban ilə Azərbavcan Demokratik 
Cümhuriyyətinin 7-ci rəsmi qanunu olmuş- 
dur. Azərbavcanda özünü ali hakimiyyət 
orqaru elan etmiş M illi Şuraıun «Azərbav- 
carun dövlət müstəqilliyinin elan edilməsi 
haqqında», «Birind Müvəqqəti hökumətin 
tərkibi haqqmda», «İkind Müvəqqəti hö- 
kumətin tərkibi haqqmda», «Müvəqqəti 
hökumətin hüquq və vəzifələri haqqmda», 
«M ilü Şurarun buraxılması haqqmda» və 
«Azərbavcan parlamentinin varadılması 
haqqmda» qanunlar qanunveridli\1n in- 
kişafi baxımmdan bövük əhəmivvət kəsb 
edirdi. «Azərbavcan Məclisi-Məbusanmm
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açüması münasibətilə sivasi əfvi-ümumi» 
adlanan ilk qanun 5 maddədən ibarət idi. 
Yalnız birind maddə 3 bəndə avnlırdı.
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Qanunda ümıunilikdə 1918-d il dekabnn 
7-dək Rusiva imperiyasmm Cinayət qa- 
nunnaməsi üzrə mühakimə edilərək hökm 
verilmiş Azərbavcan vətəndaşlarmm əfv 
olımması nəzərdə tutulurdu. Sivasi və dini
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amillərə görə 191S-d il dekabnn 7-dək törə- 
dilmiş cinavət əməllərinə dair işlərə baxıl- 
ması, bağışlanmalan üçün müraaət etmiş 
şəxslərin özü və ya onlarm nümayəndələ- 
ri yazılı və şifahi izahlan olduqda ədliy>rə

law was laid on the ministry of Internal Af
fairs and the M ilitary M inistry
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There was such a widely used prac
tice in the parliament that the atizens had 
the right to appeal w ith an enquirv to the 
first persons of the parliament, to the gov
ernment in the sessions. Particularly in/
the early months of 1919 the fraction of 
«Musavat» appealed to the chairman of 
the parliament with an enquiry concern
ing «the workers issue». The appeal de
scribed the critical life condition of the 
workers, non-satisfadorv work of hospi
tals, anti-sanitary situation in the hostels, 
lack of medidne, dissemination of diseas
es among the workers, lack of activity on 
the part of the factory commissions. They 
asked to transfer the responsibility for the 
workers' affairs to the M inistry of Labor. 
The enquirv also mentioned the low level 
of wages, differences between the wages 
and daily expenses because of high food 
prices, high mortality and diseases, lack 
of literacy courses for workers, schools, 
enlightenment houses. The fraction point
ed out that became of the above said the 
population lived in darkness, the enemies 
of the sovereignty and freedom of Azerbai
jan made use of such a situation. They also 
indicated the measures to be taken for the 
elimination of the problems. It is also true 
that the Baku Workers Conference formed 
in the December of 1918 was engaged in 
propaganda and very often organized 
strikes, thus, obstaded the work of the 
government which functioned in critical 
conditions. Particularly non-Moslems were 
very' active in the conference; they fulfilled 
the errands of the Russian Bolsheviks and 
tried to obstade the normal work of the 
young republic by all means. The fraction 
demanded the government, particularly 
warned the M inistry of Labor and other 
concerning bodies to satisfy material and 
moral needs of the workers, to take neces
sary measures for increasing the wages.



məhkəməbrində araşdmlmaq hüququ 
əldə edirdibr. Məhkəmədən kənar mülki 
və hərbi orqanlar tərəfindən bu qanunun 
müvafiq maddəbri üzrə sivasl əməlbrinə 
görə həbs edibnlərin hökmbri ləgv edlllr 
və bu qərann icrası Daxili İşlər və Həıbi 
Nazirliyə tapşınlırdı.

Parlament (Mədisi-Məbusan) idas- 
lannda mədis rəhbərlivinə, həmçinin hö- 
kumətə sorğu ilə müradət edilməsi təcni- 
bəsindən genlş istifadə edllirdi. Xüsusilə 
1919-cu ilin  əwəlbrində keçirilən plenar 
idasda «Müsavat» fraksiyası Azərbaycan 
Mədlsi-Məbusan Rəvasət Alisinə (sədrinə) 
«fəhlə məsələsi» ilə bağlı sorğu ilə müradət 
etmlşdi. Müradətdə fəhblərin ağır vəziyyə- 
ti, xəstəxanalarm pis işbməsi, dava-dərma- 
nm çatışmaması, xəstəbnmə hallannm ço- 
xalması, fəhlə vataqxanalannm antisanitar 
durumu, zavod komisslyalannm fəalivvət- 
sizlivi və s. bu kimi hallara görə «işçilərin
məsələsi»ni Əmək Nazirlivinin nəzarətinə/
verilməsi üçün parlament (Mədisi-Mə- 
busan) sədrindən xahiş edillrdi. Sorğuda 
məvadbbrin az olması, gündəllk maaşm 
mövcud bahalığa nisbətdə məsrəflərin ya- 
nsını belə görmədi\,i, xəstəlik, ölüm halla
nnm artdığı, fəhlələr üçün geeə kurslan, 
məktəbbr, xalq \ourdlannm (maarif e\'bri) 
olmaması səbəbindən qaranlıq bir abmdə 
vaşadıqkn və bu səbəbdən istiqlakmızm, 
hürri\yətimizin düşmənlərinin istifadə 
etdlkbri bildirilməkb hansı tədbirbrin gö- 
rülməli olduğu göstərilirdi. Doğrudan da
1918-d ilin  dekabnndan yaradılmış Bakı 
fəhlə konfransı təbliğatı genişbndirərək 
tez-tez tətilbrə əl aür, ağır şəraltdə fəaliv- 
vət göstərən hökıunətin işinə əngəlbr vara- 
dırdı. Xüsusilə də bu fəhlə konfranslannda 
qe\'ri-müsəlmanlar fəallıq göstərir, Rusiva 
bolşevik partivasmm tapşınqlarmı verinə 
vetirərək gənc respublikanm normal vaşa- 
ması üçün hər vəchb maneçiliklər törədilir- 
di. Fraksiva vaxtmda əmək və digər nazir- 
liklərə xəbərdarlıq edərək fəhbbrin maddi 
və mənəvi ehtivaclannı ödəmək, əmək haq-

The enquiry created hot discussions 
in the parliament, the speakers called the 
government and the parliament to mobilize 
all the efforts for the solution of the prob
lems facing the workers. They stressed the 
necessity of conducting special propagation 
among the workers, to manage to increase 
the number of the Moslem workers in the 
conference. The «Socialists» were surprised 
at the fraction of «Musavat» for raising «the 
workers issue», nevertheless, they defended 
«Musavat» and noted the necessity of rais-
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ing this issue from time to time. In reply to 
the rest «Musavat» declared that the party 
w ill try to raise the national spirit in the 
workers along with the dass consdous- 
ness. They declared: «We shall not allow 
the workers to deceive themselves under 
the slogan of internationalism. Our workers 
must defend not only their own interests, 
but the interests of the sovereignty of the 
nation as л veil».

The acting minister of Labor A. 
Safikurdskv in reply to the enquiry said that 
the government had not a minister of Labor 
in the cabinet. But the third government in
cludes such a ministry' and it attadaes great 
importance to the issue of workers. The ide
as in the inquiry and in the speeches of the 
speakers are right, and everybody knows 
that the workers carry the heaviest burden 
of all. But there are other things which re- 
allv are very dangerous for us. The Baku 
Workers Conference works against the sov
ereignty and government of Azerbaijan, it 
does not defend Azerbaijan.

The minister of labor declared that he 
would create a commission for controlling 
the issue of workers. It would consist of five 
workers and five employers and would be 
chaired bv his own self.

j

The parliament was satisfied with 
the reply of the minister to the inquin1-, ap
proved the said and cherished the hope that 
the raised questions w'ould soon find their 
solution



lanru artınnağa nail olmaq üçün tədbirbr 
görülməsini hökumətdən tələb edirdi.

Parlament sorğusu qızğm diskussiva- 
ya səbəb oldu və çıxış edənbr bildirdibr 
ki, Azərbavcan parlamenti (Mədisi-Məbu- 
san) və hökuməti f əhbbrin üzləşdiyi məsə- 
bbrin  həllində səfərbər olmalıdır. Fəhbbr 
arasmda xüsusi təbliğat işi apanlmalı, mü- 
səlman fəhblərin Bakı fəhb konfransmda 
geniş təmsil olunmalan üçün iş görülmə- 
lidir. Sosialist fraksiyası nümayəndəbri 
fəhlə məsəbbrinin müsavatçüar tərəfin- 
dən qaldırılmasmda təəccübbrini gizbt- 
məsəbr də, bu fikri müdafiə etdibr və bu 
məsəbnin tez-tez qaldmlmasmm zəruri 
olduğunu bildirdibr. Fraksiva Ьгта cavab 
olaraq elan etdi ki, firqə fəhbbrdə sinfi 
hissbrdən başqa m illi hissbr də ovadacaq- 
dır: «Biz artiq imkan verə bilmərik ki, fəh- 
b b r beynəlmiblçilik adı ib  özləri özbrini 
aldatsınlar. Bizim fəhləbr öz mənafebri ilə 
vanaşı, m ilbtin də istiqlal mənafe\-ini göz- 
ləməlidirbr».

Əmək nazirini əvəz edən A.Səfi- 
kürdski sorğuva cavab verərək bildirdi ki, 
ikinci hökıunətin tərkibində əmək naziri 
olmamışdır. Ancaq veni üçüncü hökumət- 
də bu nazirlik varadıhb və fəhlə məsəb-
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sinə çox bövTıik əhəmiyvət verir. Sorğuda 
göstəribnlər və çıxışlarda sövbnibnlər 
həqiqətdir və zəhmətin ağırx fəhbnin üzə- 
rindədir. Ancaq digər eb məsələbr vardır 
ki, doğnıdan da bizim üçün bövük təh- 
lükədir. Bakı fəhlə konfransı ancaq Azər- 
baycan istiqlalı, Azərbavcan hökııməti 
zərərinədir. Burada Azərbavcan istiqlalx 
müdafiə olunmur.

Əmək naziri fəhlə təşkilatlarma mü- 
hüm əhəmivyət verərək 5 nəfər fəhb, 5 
nəfər isə sahibkardan ibarət olmaqla fəhlə 
işbrinə baxan əmək nəzarəti varadacağmı 
və bu komissivanm sədrinin də əmək nazi-
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ri okcağmı bəvan etdi.
Parlament (Mədisi-Məbusan) əmək 

nazirinin sorğuya cavabım qənaətbəxş və 
t^qdir etməkb vanaşı, nazirin ümumi ş^kil-

M  E. Resulzade conducted explana
tory' work among the workers for strength
ening the sovereignty of Azerbaijan. On 
January 12, 1919, on Sunday, he spoke to 
200 workers who came from the oil fields of 
Baku. On the same day the Moslem work
ers did not join the Baku Workers Confer
ence, but organized their own meeting. J. 
Melikveganov, member of the parliament, 
who had just arrived from Garabagh gave 
broad information to the workers on the 
events ongoing in the world, spoke of the 
bloody terrors committed bv the Armenian
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robber and criminal Andranik and also of 
the displacement of 46000 people as a result 
of it.

In  the first session of the parliament 
in 1919 Prime Minister F. Kh. Khoiskiv 
was appealed in connection with the is
sues of Lenkaran and Mugan. The inquiry 
said that the population is compelled to 
recognize the government which called 
itself the Republic Mugan, the houses of 
the rich Moslem population in the district 
of Lenkaran were plundered. The Rus
sians, who had declared themselves as 
the Republic of Mugan, first proclaimed 
themselves independent, but then a sub
ject of the Kolchak government in ufa and 
recognized neither the Azerbaijan, nor the 
British administration. The inquiry ad
dressed to the government by H. Akhund- 
zade, parliamentarian from Lenkaran, 
was voted and approved; the parliament 
charged the government to take necessary 
measures.

The Azerbaijan Parliament disclosed 
its attitude to all the processes ongoing in 
the country, proposed the government to 
take necessary measures. Though the par
liament worked in hard conditions, and 
though there were many issues of great 
national importance, the Azerbaijan Parlia
ment tried to defend the democratic im
age of the country, to protect the rights 
and freedoms of each citizen, and nothing



də sövlədiyi məsələlərin tezliklə həll edil- 
məsinə ümidvar olduğunu bildirdi.

Fəhlələr arasmda istiqlalımızın möh- 
kəmləndirilməsi üçün izahat işi aparan 
M.Ə.Rəsulzadə 1919-cu il vanvann 12-də, 
bazar günü Bakı mədənlərindən gəlmiş 
200 nəfərdən artıq fəhlə qarşısmda çıxış 
etdi. Məhz həmin gün müsəlman fəhlələr 
Bakı fəhlə konfransma qatilmavaraq öz 
müşavirələrinə toplaşmışdılar. Bevnəlxalq 
aləmdə, dünvada baş verən sivasi proses- 
lər barəsində fəhlələrə geniş məlumat veril- 
miş, yenicə Qarabağdan gəlmiş parlament 
üzvü C.Məlikyeqanov erməni quldur And- 
ranikin törətdivi qanlı əməllərdən və 46 
min əhalinin köçkün düşməsindən bəhs 
etmişdi.

Parlamentin (Məclisi-Məbusarun)
1919-cu ildə ilk  iclasmda Lənkəran və 
Muğan məsələləri barəsində Baş nazir
F.Xoyskivə parlament sorğusu ilə müra- 
ciət edilirdi. Sorğuda göstərilirdi ki, əha- 
li «Muğan cümhuriyvəti» adlı hökumə- 
ti tammağa məcbur edilir və Lənkəran 
qəzasmın zəngin müsəlman əhalisinin 
evləri qarət olunur. Lənkəranda özlərini 
«Muğan respublikası» elan etmiş ruslar 
əw əlcə müstəqil, sonra isə Ufadakı Kol- 
çak hökumətinin tabeliyində olduqlarım 
bildirərək Azərbavcan hökumətini, eləcə 
də ingilisləri tammadıqlannı bəyanla- 
mxşddar. Lənkərandan parlamentə (Məc- 
lisi-Məbusana) deputat (məbus) seçilmiş 
H.Axundzadəmn hökumətə ünvanlandı- 
ğı sorğu səsə qovularaq qəbul olundu 
və hökumətdən tədbirlər görmək tələb 
edildi.

Azərbavcan parlamenti (Məclisi-Mə- 
busan) ölkədə baş verən bütün proseslərə 
münasibət bildirir, hökıunətdən lazuni 
tədbirlər gönnək üçün öz təkliflərim irəli 
sürürdü. Çətin şəraitdə işləməsinə baxma- 
yaraq, həmçinin mühüm, dövlət əhəmiv- 
vətli məsələlərin çoxluğu belə Azərbaycan 
parlamentini (Mədisi-Məbusam) ölkənin 
demokratik imicinin, hər bir vətəndaşmm

could obstacle it to perform its duties in this 
sphere.

On January 16, 1919, the eighth ses
sion of the parliament was chaired by Dr. 
Hasanbev Agavev. Its agenda included the 
attitude of the Jewish associations, those of 
the Ukrainians to the Azerbaijan Parliament, 
the issue of quorum for the adoption of 
laws, the issue of the parliamentarians who 
did not take part in sessions, identification 
of rules which allowed a person to be in the 
Cabinet of Ministers and in the parliament, 
improvement of the administration in the 
parliament, formation of commissions, reso
lution of the session of the parliament dated 
December 15, 1919, organization of the se
curity of the parliament and other issues.

The bill «On the Parliamentar
ians who do not Take Part in the Sessions» 
caused hot discussions. It was the second 
law adopted in the parliament. According 
to this law if a parliamentarian did not take 
part in the session for a month and a half 
without an excuse, he wras deprived of his 
status. The law wras aimed at strengthening 
the discipline in the parliament. This law 
consisted of three clauses which said that 
those parliamentarians who did not attend 
the sessions for a month and a half since 
December 7, 1918, who did not explain, or 
declare the reason of their absence, are ex
cluded from the parliament.

Those wTho did not attend the sessions 
and did not inform the presidium of the 
parliament on the reasons of their absence 
within twro weeks were regarded to be ex
cluded from the parliament. It also pro
vided the inclusion of another person from 
that fraction, or a new representative from 
the organization wrhich had elected, or sent 
him.

This lawT was very important for im
proving the work of the parliament, for the 
development of the parliamentarianism on 
solid foundations. Insurance of quorum as
sisted to hold regular sessions and broad



hüquq və azadlıqlannın qorunması sahə- 
sində fəaliyyətmi dönmədən artinnağa ma
ne ola bilmirdi.

1919-cu il vanvarm 16-da doktor Hə-
J

sən bəy Ağayevin sədrhyi ilə keçmlmiş 
S-d parlament idasmda vəhudi cəmiyvət- 
lərinin və ukraynalılarm Azərbavcan par- 
lamentinə (Mədisi-Məbusana) münasibəti, 
deputatiarm qəbul edəcəkləri qanunlann 
kvorumu məsələsi, idaslarda iştirak etmə- 
yən deputatlann məsələsi, hökumət və 
evni zamanda parlament üzvü olması qay- 
dalarmm müəyyən edilməsi, parlament 
sədrliyinin təkmüləşdirilməsi, komissiva- 
larm formalaşdınlması, parlamentin 15 de
kabr 1918-d il tarixli idasinm qəran, parla
mentin (Mədisi-Məbusarun) mühafizəsinin 
təşkili və digər məsələlər gündəliyə daxil 
edilmişdi.

«Parlament idaslarmda iştirak etmə- 
yən deputatlar haqqında» qanun lavihəsi 
geniş müzakirəvə səbəb oldu. Parlamentin 
(Mədisi-Məbusanm) say etiban ilə ikind 
qanunu olan və üzrsüz səbəblərdən bir av 
vanm ərzində idaslarda iştirak etməvən 
deputatlar (məbuslar) haqqmda parlament 
(Mədisi-Məbusan) üzvlü\aindən məhru- 
metməni nəzərdə tutan qanun lavihəsi 
parlament intizammı möhkəmləndirməyə 
yönəlmişdi.

Üç maddədən ibarət qanunda gös- 
tərilirdi ki, 1918-d il dekabrm 7-də, yəni 
parlament (Məclisi-Məbusan) açılan gün- 
dən bir av yanm ərzində qanunverid or- 
qana gəlməyən və bunu hansı səbəbdən 
etdivini bildirməvən deputatlar (məbus- 
lar) parlamentdən (Mədisi-Məbusandan) 
xaric edilirlər.

İdaslara gəlməyən və parlamentin 
(Məclisi-Məbusanm) Rəvasət He\rətini iki 
həftə ərzində məlumatlandırmayan üzvlər 
qanunverid orqandan çıxmış hesab edilir- 
dilər. Göstərilən səbəblərdən parlament- 
dən (Mədisi-Məbusandan) çxanlmış de
putatiarm (məbuslann) yerinə onu seçtniş 
fraksiyanm və vaxud təşkilatm yeni nüma-

discussions in them, to exchange views. It 
also served the goal of raising the authority 
influence of the parliament. The Regulations 
Commission of the parliament was charged 
to regulate the work of the sessions, to con
trol the presence of the parliamentarians, to 
determine the responsibility of the parlia
mentarians, to develop a law on the internal 
regulations in the parliament.

The bill «On the Inadmissibility ofJ
Combining the Work in the Parliament 
and C ivil Service» was aimed at maintain
ing the balance and independence among 
the branches of the power. S. Vonshovich, 
parliamentarian representing minorities, 
declared: «Unlike France, die USA and 
Britain, it is not necessary to hurry in the 
issue of division of powers in Azerbaijan. 
Legislative, executive and judidal branches 
of power have been functioning independ
ently for many years in the European coun
tries. This issue can not be regarded as an 
ordinary process. In the newly formed 
democratic republic there are parliamentar
ians in the dvil service, their presence in the 
legislative branches is necessary».

The representative of the Russian 
National Coundl M. Vinogradov spoke 
of the damages which the adoption of this 
law could in flid  on the young Democratic 
Republic of Azerbaijan in that form, par
liamentarian G. Efendi-zade mentioned 
that the exdusion of the parliamentar
ians from the parliament because of their 
work in executive branch would create 
great difficulties. The bill was submitted 
to the parliament by М. E. Rasulzadeh, 
leader of «Musavat» fradion. He said that 
in England legislative branch of the coun
try does completely dependent on the ex
ecutive body, he asked to return the b ill to 
the commission for its redevelopment and 
to determine an exad date for its adop
tion.

On January 16, 1919, the parliamen
tarians returned the bill on the incompat-



vəndəsinin daxil edillməsi nəzərdə tutulur- 
du.

«Parlamentdə iştirak etməvən de- 
putatlar haqqmda»ki qanun parlamentin 
(Mədisi-Məbusarun) işini daha da təkmil- 
ləşdirmək, parlamentarizmin möhkəm əsas- 
larla təşəkkül tapması baxımmdan böyük 
əhəmiyvət kəsb edirdi. Parlament (Mədi- 
si-Məbusan) kvorumunun təmin edilməsi 
idaslann müntəzəm keçirilməsi və geniş 
fikir mübadiləsinə imkan verməklə yanaşı, 
parlamentin (Mədisi-Məbusarun) nüfuzu- 
nun artmasma xidmət edirdi. Parlamentin 
nizamnamə komissivasma idaslan nizama 
salacaq, iştirak etməyən deputatlarm inti- 
zam müsuliyyətmi müəyyən edəcək daxili 
nizamnamə qanununu hazırlamaq tapşınl- 
mışdı.

Parlamentin müzakirəsinə çıxanlmış 
«Dövlət xidmətində olmaqla parlament 
üzvü olnıağm qəbuledilməzliyi haqqmda» 
qanun layihəsi hakimivvət qolları arasmda 
müstəqilliyin və bərabərliyin saxlanılması- 
na xidmət edirdi. Parlament (Mədisi-Məbu- 
san) deputatlarmdan m illi azlıqlarm nüma- 
vəndəsi S.Vonsoviç bildirmişdi ki, Fransa, 
Amerika və İngiltərə dövlətlərindən fərqli 
olaraq, Azərbavcanda hakimiyyət bölgüsü 
məsələsində tələsmək olmaz: «А\тора döv- 
lətlərində uzun müddətdir ki, qammverid, 
icraedia və məhkəmə hakimi\4’ətləri bir-J J
birindən aynlıqda fəalivyət göstərmişdir. 
Azəıbavcanda bu məsələyə adi proses ki
mi baxmaq olmaz. Yeni yaranmış cümhu- 
rivvətdə dövlət xidnıətində eb deputatlar 
var ki, onlarrn qanunverid hakimiyvətdə 
iştirakı vadbdir».

Rus MilH Şurasmm nümayəndəsi 
M.Vinoqradov qanunım bu formada qəbul 
edilməsinin gənc Azərbavcan Demokratik 
Respublikasma gəürə biləcəyi zərərlərdən, 
deputat Q.Əfəndizadə isə icra strukturun- 
da təmsil olunan deputatlann parlament- 
dən çıxanlmasmm böyük çətinlik varada 
biləcəvandən bəhs etmişdilər. Qamm lavihə- 
sini təqdim etmiş «Müsavat» fraksivasmm

ibiliU’ of the d\öl service w ith the work in 
the parliament.

М. E. Rasulzadeh («Musavat»), 
M. Vinogradov (Russian-Slavish), A. 
Gardashov (Ehrar), S. Vonshovich (ethnic 
minorities), G. Garabevli («Ittihad»), A. Jov- 
dat Pepinov (Union of «Sodalists»), A. Ga
rayev («Hummet») and Kh. Sultanov were 
nominated candidates to the legislative 
commission of the first republican parlia
ment, they were voted and approved as its 
members.

The session of the parliament held on 
Januarv 16, 1919, completed the formation 
of the presidium of the Azerbaijan Parlia
ment. B. Kichikkhanov (Ehrar), M. Hajinskv 
(«Musavat») were eleded secretaries-gener- 
al of the parliament, B. Rzayev (parliamen
tarian from Irevan) was eleded secretary of 
the parliament. A. Topchibashov was eled
ed chairman of the presidium, M. Jafarov
- first vice-chairman, S. Gani-zade - vice- 
chairman.

One of the most important issues in 
the history' of the independent Azerbaijan 
was the organization of the securitv of the 
national state structures. For this purpose 
the parliament discussed the issue of for
mation of a guard for ensuring the security 
of the parliament and adopted a respective 
resolution. Reiving on the international 
and statehood practice the parliament 
faced the problem of formation of a spedal 
securitv detachment. It had to be imder 
the subordination of the parliament and 
organize the securitv’ of the parliament all 
the time. Maintenance of this detachment 
had to be financed from the budget of the 
parliament. To coordinate it, a defense 
commission was formed in the parliament. 
This commission regulated the work of the 
security guard and solved all the problems 
conneded with it. The parliament elected 
Musabey Rafivev («Musavat»), Jamo bey 
Hajinskv (Sodalist), Garabev Garabevli 
(«Ittihad»), Aslan bey Garashov (Ehrar)



lideri M.Ə.Rəsulzadə İngiltərə dövbtində 
qanunverici hakimiyyətin icraedid haki- 
miwətdən tamamib avn olduğunu göstər- 
məklə vanaşı, qanun lavihəsinin venidən 
işbnmək üçün komissivava qaytanlmasmı 
və onun qəbulu üçün konkret vaxt verilmə- 
sini parlamentdən (Mədisi-Məbusandan) 
xahiş etmişdi.

Parlamentin (Mədisi-Məbusan) 1919- 
cu il yanvann 16-da keçiribn idasmda par- 
lamentarilər (məbuslar) hökumət məmur- 
luğu ilə deputatlığın bir arava sığmadığı 
barədə qanun kyihəsini yenldən işbnmək 
üçiin komissivava geri qaytardılar.

I Respublika parlamentinin (Mədi- 
si-Məbusanm) qanunverid komissiyasmın 
tərkibinə M.Ə.Rəsulzadə («Müsavab»), 
M.Vinoqradov (rus-slavyan), A.Qardaşov 
(«Əhrar»), S.Vonsoviç (müli azlıqlar), Q.Qa- 
rabəyli («İttihad»), Ə.Cövdət Pepinov (so- 
sialistlər ittifaqı), Ə.Qarayev («Hümmət») 
və X.Sultanov namizəd göstərilərək təsdlq 
olunmuşdulat

1919-cu il yanvann 16-da keçiribn 
idasda Azərbavcan paılamentinin (Mədi- 
si-Məbusanm) Rəyasət Hevətinin forma- 
laşdmlması başa çatdmldı. «Əhrar» frak- 
sivasından B.Klçikxanov və «Müsavat» 
fraksivasından M.Haanski parlamentin 
(Məclisi-Məbusanm) baş katlbbrl, İrəvan- 
dan deputat mandatı əldə etmiş B.Rzayev 
isə katibi seçildibr. Parkmentin (Məclisi- 
Məbusanm) Rəyasət Hevətlnin sədri Ə.Top- 
çubaşov, sədrin birind müavinl M.Cəfərov 
və sədrin müa\Tni S.Qənizadə olmaqla bu 
qurum tam formakşdx.

Müstəqil Azərbaycan dövbtçiliyi ta- 
rixində mühüm işbrdən biri də m illi döv- 
b t qurumlannm etibarlı mühafizəsinln 
təşkil olunması idi. Bu baxımdan Mədi- 
si-Məbusanm mühafizəsi üçün qvardiva 
yaradılması məsəbsi parlament idasmın 
müzakirəsinə çıxanlaraq müvafiq qərarrn 
qəbul edilməsi ilə nəticəbndi. Dövbtçilik 
və beynəlxalq təoübəyə əsaslanaraq Azər- 
bavcan parlamentinin (Məclisi-Məbusanm)

and Khosrovbev Sultanov (non-partisan) 
members of the commission

The fraction of non-partisans made 
a speaal declaration in the session of the 
parliament in support of the sovereignty 
of the Democratic Republic of Azerbai
jan, which grew stronger from day to day. 
Member of the parliament Yusif Ahmed- 
zade dedared that thev would defend the
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sovereignty of Azerbaijan from the inter
nal and external evil forces. They demand
ed the government to implement into life 
following goals: to form a strong army for 
the defeme of the sovereignty as soon as 
possible, to organize the protection of the 
rights of the laborers, to distribute the ex
tra private property among them The also 
demonstrated that the bourgeois-demo- 
cratic rights gained as a result of sover
eignty (press, word, formation of assoda- 
tions, etc.) should be proteded. The poor 
layer of the population should be released 
from the payment of taxes; taxation should 
be applied only to the rich layer. Azerbai
jan should live in peace and security with 
the neighbouring countries.

The rights of minorities less repre
sented in the government and public life 
should be protected, and finally, the session 
of the Assembly of Enterprises should be 
convened.

The first republican parliament called 
to strengthen the control on the finances; it 
paid a special attention to the allotment of 
the budgetary' costs. On Januarv 25, 1919, 
the session of the parliament discussed the 
bill on the allotment of 20 million manats to 
the government in the form of a credit; they 
also mentioned such a proposal that it was 
necessarv to allot another 10 million manats 
for the extraordinary' expenses.

Doctor M  Rafivev submitted another
J

bill to the parliament «On the Allotment 
of 1200 000 roubles to the Department of 
Baku for Fighting against Jaundice, which 
was also approved and adopted.



qonmması üçün xüsusi mühafizə dəstəsi- 
nin varadılması vadb məsələ kim i qarşıda 
dururdu. Bu mühafizə dəstəsi parlamentə 
(Mədisi-Məbusana) tabe olmalı və daima 
paılamenti (Mədisi-Məbusam) mühafizə 
etməli idi. Onun saxlarulma xərdərinin 
parlament (Mədisi-Məbusan) büdcəsi he- 
sabma ödərıilməsi nəzərdə tutulurdu. Bu 
işbri koordlnasiva etmək üçün parlament 
(Mədisi-Məbusan) müdafiə komissivası ya- 
radıldı. Müdafiə komissivası mühafizə bö- 
lüvünün işini tənzimbyir və bu məsələvə 
aid işlərə baxırdı. Mədisi-Məbusan Musa 
bəv Rəfiyevi («Müsavat»), Camo bəv Ha- 
cınskini (sosialist), Qara bəv Qarabəylini 
(«İttihad»), Asian bəy Qaraşovu («Əhrar») 
və Xosrov bəv Sultanovu (bitərəf) müdafiə 
komissiyasma seçdi.

Azərbaycan parlamentində (Mədisi- 
Məbusanda) təmsil olunanbitərəfbr fraksi- 
vası günü-gündən möhkəmlənən Azərbav- 
can Demokratik Respublikasınm istlqlalmx 
müdafiə etdikbri barədə parlament idasın- 
da xüsusi bəvanatla çıxış etdibr. Məbus Yu- 
sif Əhmədzadə bildirmişdi ki, onlar Azər- 
bavcan istlqlalmı istər daxlldən, istərsə də 
xaricdən üzərinə gəbn qara qüwəbrdən 
mühafizə edəcəklər. Bitərəflər hökumət- 
dən aşağıdakı məqsədlərin həvata keçiril- 
məsini təbb edirdlbr: tez bir zamanda is- 
tiqlalımızı müdafiə edəcək qüwətli ordu 
yaradümalı, zəhmətkeşbrin hüquqlannın 
qonmması təşkll edilməli, xüsusi əmlakın 
artiğı onlar arasmda bölüşdürülməli, istiq- 
lal nəticəsində əldə edllmiş burjua-demok- 
ratik azadlıqlar (mətbuat, söz, ittifaq və s.) 
qorunmalıdır. Yoxsul əhalinin üzərindən 
vergllər götürülməli və əsasən varlı təbəqə 
vergllərə cəlb edilməlidir. Azərbavcan qon- 
şu mülətbrb sülh və dinc şəraitdə vaşama- 
h, hökumət və idim ai həvatda azlıq təşkil 
edən m illətbrin hüquqlan qorunmalı və 
nəhavət, tezliklə Məclisi-Müəssisan çağınl- 
malıdır.

I Respubllka parkmenti (Mədisi-Mə- 
busan) hökumət üzərində malivvə nəzarə-

The third law adopted by the Azerba
ijan Parliament was the law «On the Status 
of the Parliamentarians and C ivil Service». 
It consisted of four dauses. It was discussed 
in the commissions of the parliament and 
provided the separation of legislative 
branch from the executive one and was for 
the formation of the government in con
formity with the democratic traditions. The 
law on combining the duty of a parliamen
tarian with that of dvil serviceman banned 
such a pradice, with the exception, when 
one was independent to dedde whether to 
work in the parliament, or continue the dvil 
service. If he desired to work in the parlia
ment, then he had to give up the dvil serv
ice. School workers, not engaged in the ex
ecutive service, that is, professors, persons 
of various professions, lawyers, physicians 
were exdude from the said list, because 
they were not d vil servants. According to 
the law, a minister who was the member 
of the parliament simultaneously was paid 
salaries only for his ministerial post.

The parliamentarian dvil servants re
siding in Baku had to appeal to the office of 
the parliament within three days after the 
publication of the law for resignation either 
from civil service, or from the parliaments 
For those living not in Baku, the term of 
submitting the appeal wras ten days.

The lawr on combining dvil service 
and membership in the parliament for the 
first time in the practice of the parliament 
of Azerbaijan provided the application of 
the tradition of «validity of the law since 
the day of it publication.» This law was 
published in the newspaper «Azerbaijan» 
on Januarv 28, 1919, with the signature of 
R  Agavev, wrho had chaired in the session, 
and A. Pepinov, who wTas the secretary of 
the parliament.

The first republican parliament kept 
“the workers issue» in the focus of atten
tion all the time. M. Rafiyev submitted to 
the parliament the bill «On the Workers



tini gücbndirmək kimi fımksiyalanm yeri- 
nə vetirərək büdcə xərdərinin avnlmasma
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xüsusi diqqət verirdi. Parlamentin (Məcli- 
si-Məbusanm) 1919-cu il 25 vanvar tarixli 
idasmda hökumətin ixtiyanna 20 milyon 
manat kıedit avnlması haqqmda qanun la- 
yihəsi müzakirə edilmiş və fövqəladə məs- 
rəflər üçün 10 milyon manatm lazım olma- 
sı fikri də irəli sürülmüşdü.

«Gəncə bələdiyyə idarasinə sanhq 
xəstəliyi ib  mübarizə aparmaq üçün 450 
min rubl borc verilməsi haqqmda» doktor 
M.Rəfiyev tərəfindən parlamentə təqdim 
edilmiş qanun lavihəsi müzakirə olunaraq 
Gəncə bələdiyyəsinə 450 min rubl avnlma-
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sı barədə qərar qəbul edilir.
Doktor Musa bəv Rəfiyev «Bakı Şə- 

hər İdarəsinə əmrazi-sarivvə xəstəliyi ilə
J j J

mübarizə üçün də 2 milvon 200 min rubl 
buraxılması»m qanun layihəsi kimi irəli 
süriir və layihə təsdiqbrıir.

Azərbavcan parlamentinin (Mədi- 
si-Məbusanm) sav etiban ilə 3-cü qanunu 
«Deputathq və məmurluq haqqmda» qə- 
bul etdivi 4 maddadən ibarət qanım olmuş- 
dur. Ötən müddət ərzində parlament (Məc- 
lisi-Məbusan) komissivalarmda müzakirə 
olunan qanun layihəsi qanunverid və ic- 
raedid hakim iwətlərin bir-birindən avnhb 
müstəqil olması və respublika dövlət quru- 
luşunım demokratik ənənələrinə müvafiq 
olmasuu nəzərdə tuturdu. 1918-d il vanva-
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rm 25-də qəbul edilmiş dövlət qulluğunda 
olmaqla evni zamanda parlamentin (Məc- 
Usi-Məbusanm) üzvü olmanm qaydalarmı 
tənzimləvən «Deputatlıq və məmurluq haq
qmda» qanun nazirbr istisna olmaqla, e\ıü 
zamanda iki hakimivyət orqarunda təmsil 
olımmağı qadağan edirdi. Qanuna görə, di- 
gar məmurlarm deputat seçildikləri və ya 
seçLbcəkləri təqdirdə deputat (rnəbus) ki
mi fəalivyət göstərmələri özlərindən asılı 
idi. Əgər onlar deputatlığı qəbul edərbrsə, 
onda məmurluqdan aynlmahydılar. İdarə 
xidmətində çalışmavan məktəb məmurlan 
və va professorlar, eləcə də müxtəlif azad

ContToL» The bw  prodded the safetv of 
labor, issues conneded with the workers 
insurance (disease, acddents, etc.) and the 
formation of a spedal department for per
forming the general control on the said is
sues. The bill said that the workers control 
w ill join all the controlling bodies in one 
single structure and become a department, 
wThich w ill cover all the drde of bborers 
and workers. Formation of a coundl under 
the workers control caused a debate among 
the parliamentarians. Other items of the law 
w-ere adopted, but the formation of a coun
cil wras left for reconsideration

In the session dated January 25,1918, 
Prime Minister F. Kh. Khoiskiv made a
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statement very important for the republic 
He informed the parliamentarians on his 
meeting with George M illin, representa
tive of the English Queen and commander- 
in-chief of the allied troops in the Balkans 
and the Caucasus. He said that George 
M illin sympathized with Azerbaijan and 
he had discussed the issue of the sover
eignty of Azerbaijan among the first issues 
with him. Иге General had said that Eng
land recognizes Azerbaijan and does not 
recognize any other government in Baku, 
General Thomson, commander of the al
lied troops in Azerbaijan and other con
cerning bodies had been informed on it
G. M illin had dedared that England was 
ready to defend the rights and desires of 
the small nations, and was for their inde
pendence. The third discussed issue clari
fied the reason of the arrival of the Brit
ish and allied troops in the Caucasus. The 
General had convinced him that they did 
not wTant to interfere into the internal af
fairs of the country at all, if such attempts 
are made he promised to prevent them at 
once. According to the Prime Minister, G. 
M illin had demonstrated kindness towards 
Azerbaijan. The session of the parliament 
dated January' 27, 1919, was participated 
by 33 parliamentarians only. Because of the



peşə sahibləri - hüquq məsləhətçiləri, hə- 
kimlər, dövlət məmurlan olmadıqlarına 
görə istisna təşkil edlrdilər. Qanuna görə, 
parlament (Mədisi-Məbusan) üzvü olan 
nazlr məvadbini nazir hevəti təsisatmda al- 
mail idi.

Qanun dərc olımduğu gündən Ba- 
kıda vaşavan məmur deputatlar (məbus- 
lar) 3 gün müddətində, Bakıdan kənarda 
yaşavanlar isə 10 gün ərzində xidmətdən 
istefalan və va deputatlıqdan istefaları haq- 
qmda parlamentin dəftərxanasma ərizə ilə 
müradət etməli idilər.

«Deputatlıq və məmurluq haqqmda» 
qanun ilk dəfə olaraq Azərbavcan parla
ment təcrübəsində istifadə olıman «qanun 
dərc ohmduğu gündən qüwəyə minməsi» 
ənənəsinin tətbiqini nəzərdə tuturdu. Bu 
qanun parlamentin (Məclisi-Məbusanm) ic- 
lasrna sədrlik etmiş H.Ağavevin və icraedi- 
a  orqanm katibi Ə.Pepinovun imzası ilə 
28 vanvar 1919-cu ildə «Azərbavcan» qəze- 
tində dərc edilmişdi.

I Respublika parlamenti (Mədisi- 
Məbusan) «fəhlə məsələsi»ni daim diqqət- 
də saxla\nrdL «Fəhlə nəzarəti haqqmda» 
qanun la\Thəsini M.Rəfiyev müzakirəvə 
təqdim etmişdL Qanım əməvm  mühafizə- 
sini, fəhlə sığortası qanunundan irəli gələn 
xəstəlik, bədbəxt hadisələr və s. ümumi nə- 
zarəti həvata keçirəcək idarənin varadılma- 
smı nəzərdə tuturdu. Qamm lavihəsində 
göstərilirdi ki, Azərbavcan Cümhuriyvətin- 
də təsis edilməkdə olan fəhlə nəzarətində 
bütün fəhlə və sənət mühafizəsinə lüzum 
görülən mühafizə və nəzarət işləri həmin 
fəhlə nəzarətində toplansm və bu nəzarət 
inkişaf etdirilərək bütün ölkənin fəhlə və 
zəhmətkeş dairələrini əhatə edən idarəvə 
çevrilsin. «Fəhlə nəzarəti» nəzdində şura- 
run təsis edilməsi parlamentarilərin (mə- 
buslarm) mübahisəsinə səbəb oldu. Şura 
haqqmda məsələ baxılmaq şərti ilə qanu- 
nun digər maddəbri qəbul edildi.

Parlamentin (Mədisi-Məbusanın)
1919-cu il vanvarm 25-də keçirilən ida-

lack of quorum it was dedded to hold the 
session on January 28,1919.

The Azerbaijan Parliament discussed 
the letter of the consul of the Ukraine, 
which was submitted by the mandate com
mission. The consul asked to allot two seats 
in the Azerbaijan Parliament for the Rada 
(parliament) of the Ukrainian in Baku. The 
National Coundl had not distinguished the 
Ukrainians from the Russians and had al
lotted ten seats for them together. The com
mission thought that thev have the right to 
ask for the seats as the members of a small 
minoritv. Tire mandate commission of the 
parliament dedded to allot one seat for the 
Ukrainians on the account of the seats of 
the Russian National Committee.

The Sodalist-revolutionaries (Bolshe
viks) also appealed for the partidpation in 
the Azerbaijan Parliament. The Parliament 
discussed the issue and reminded them that 
they had refused to take part in the parlia
ment before, nevertheless, allotted seats for 
them from the vacant seats of the national 
committees. The first republican parliament 
paid a spedal attention to the discussion of 
social and economic problems in the Febru
ary of 1919. The parliamentarians used to 
send inquiries to the government and de
manded the account of the members of the 
government. The members of the govern
ment replied the inquiries and thought that 
the inquirers pointed out the mistakes of 
the executive body, helped the progress and 
development.

The Socialist-democrat fraction (Bol
sheviks) was admitted to the parliament 
with ten votes against and 14 votes in fa
vour.

The Jewish organization «Bund» also 
adopted a resolution in its sitting on Feb
ruary 2,1919, to join the Azerbaijan Parlia
ment.

The Azerbaijan Parliament adopted 
laws on February' 4,1919, «on the Improve
ment of the Sodal Welfare of the Railmen»,



sında Baş nazir RXovski dövbt üçün əhə- 
m iwət kəsb edən bəyanatla çxış etdi. O, 
Balkan vanmadası və Qafqazda müttəfiq 
qoşunlarmm baş komandanı və İngiltərə 
kralınm nümayəndəsi Core M illinlə görüşü 
haqqmda məlumat verərək onun Azərbav- 
cana rəğbəti olduğımu və birinci məsəb 
olaraq Azərbavcan istiqlaliyyətinin müza- 
kirə edüdivini bildirdi. General bəvan et-< < 
mişdi ki, Ingiltərə hökumətl Azarbavcan 
Cümhuriwətmi tanıyır və Bakıda, bundan
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başqa, hökumət tanımayacaq. Ingiltərə hə- 
mişə bu hökumətə kömək edəcəkdir. Müt- 
təfiqlərin Azəıbavcandakı komandam gene
ral Tomsona və digər idarəbrə bu barədə 
əmrbr verilmişdi. C.M illin ikind məsab ki- 
mi İngiltərənin ümumivyətb xırda millətlə- 
rin hüquq və arzulanru, özbrini müstəqil 
idarə etməbrini müdafiə edəcəkbrini bildi- 
rirdi. Üçiincü müzakirə olunan məsəbdə 
İngiltərə və müttəfiq qoşunlann Qafqaza 
hansı məqsədb gəldikbrinə avdmhq gəti- 
rilirdl. General qəti surətdə əmin edirdi ki, 
onlar ölkənin daxili işbrə qarışmaq fikrin- 
də deyilbr, əgər belə təsadüfbr olarsa, bu 
kimi hərəkətbrin dərhal qarşısım alacağmı 
nəzərə çatdınrdx. Baş nazirin sözbrinə gö- 
rə, C-Millin Azərbavcana qarşx xevirxahlıq 
mövqeyi nümayiş etdirirdi.

Parlamentin (Mədisi-Məbusarun)
1919-cu il vanvarm 27-nə təvin etdivi iclas-
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da cəmi 33 deputat iştirak etdiyinə və kvo- 
rum olmadığma görə mədis keçirilmədi və 
növbəti idas avm 28-nə təyin edildi.

Azərbavcan parlamentində (Məclisi- 
Məbusanda) mandat komissivası tərəfin- 
dən təqdim edilən Ukravna konsulunun 
parkmentə (Məclisi-Məbusana) göndərdi- 
yi ərizə müzakirə edilmişdi. Ərizədə Bakı 
Ukraynalılannm Radası üçün iki deputat 
yeri xahiş edilirdi. M İffi Şura Azərbavcan 
parkmentinə (Məclisi-Məbusana) seçkibr 
üçün hazırladığx qanunda ukraynalılan 
velikoruskrdan ayırmayaraq onlar üçün 
birlikdə 10 yer avımuşdı. Komissivanm fik- 
rincə, azlıqda qalan millət kimi onkrm ver

on February «On the Organization of the 
Security of the Parliament, «On Rendering 
Assistance to the Government of the Moun
taineers in the Sum of Ten M illion Mantas», 
on February 25 «On the Staff of the M ilitary
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Ministry» and other laws of finandal na-
J

ture.
On February 25,1919, the members of 

the Armenian National Council announced 
that they join the Azerbaijan Parliament: 
«We join the parliament of the Azerbai
jan Republic and we congratukte you and 
in your person the Moslem-Turkic nation 
which has gained self-determination. By 
coming to the parliament we, the Armeni
ans, wish to live and work sincerely for the 
interests of the Turkic nation and other na
tions living in the Republic of Azerbaijan». 
The Armenians were represented probably 
in all the commissions of the parliament. 
Adoption of the law «On the Staff of the 
M ilitary Ministry» on February 25,1919, is 
the confirmation that the Azerbaijan Par
liament attached great significance to the 
armv building. General Samed bey Meh- 
mandarov, M ilitary Minister, who took part 
in the parliament, dedared his own consid
erations on the armv building: «Azerbaijan 
is in need of professional and experienced 
officers. We are obliged to invite officers 
from other nationalities subjeded to dep
rivations in the Russian Armv to the armv

J J

of an independent nation. But we must be 
careful in our choice. We must have enough 
military forces to defend ourselves.»

J

Chairman of the defense commission 
M  Rafiyev declared that the Azerbaijan
Turks had remained outside the military/
service. Dedaration of our sovereignty com
pels us to begin the training of our soldiers. 
The Turks of Anatolia help us in these train
ings much, our military preparations have 
taken a right road, and we shall continue it 
duly».

J

Reiving on the international experi
ence A. Safikurdsky from the fraction of



istəməyə haqlan vat Parlamentin (Mədisi- 
Məbusanm) mandat komissivasi beb he
sab edir ki, ukraynalilara 1 ver verilsin və 
bu ver Rus M illi Komitəsinə avnlmış olan 
verbr hesabma tutulsun.

Sosialist-inqilabçılar (bolşevikbr) 
Azərbavcan parlamentində (Məclisi-Mə- 
busanda) təmsil olunmaq üçün müradət 
etmişdibr. Parlament (Mədisi-Məbusan) 
məsəbni müzakirə edərək sosialist-inqi- 
labçılann qanunverid orqanda əwəlcə işti- 
rakdan imtlna etdiklərini diqqətə çatdırsa 
da, onlara milh komitəbr üçün aynlmış 
vakant verbrdən deputat veri ayrılması qə- 
rarmı çıxardı.

I Respublika parkmenti (Mədisi-Mə- 
busan) 1919-cu ilin  fevral avında keçirdi- 
yi idaslannda sosial-iqtisadi məsəbbrin 
müzakirəsinə daha çox diqqət yetirirdi. 
Deputatlar (məbuslar) hökumətə sorğular 
göndərir və hökumət üzvbrinin hesabatmı 
tələb edirdibr Hökumət üzvbri sorğula- 
n cavablandmr və beb hesab edirdilər ki, 
sorğular icraedid hakimiyyətin buraxdığı 
səhvbri göstərir, tərəqqi və inkişafm əldə 
olunmasma kömək edir.

Sosial-demokrat (bolşevik) firqəsi
1919-cu il fevrahn 3-də keçiribn iclasmda
10 səs əleyhinə, 14 səs lehinə olmaqla Azər- 
bavcan parlamentinə (Mədisi-Məbusana) 
daxil olmaq qəranru verir.

«Bund» vəhudi təşkibtı da 2 fevral
1919-cu ildə keçirdikləri ümumi idasda 
Azərbavcanparlamentinə (Məclisi-Məbusa- 
na) daxil olmaq haqqmda qətnamə qəbul 
edir.

Azərbavcan parlamenti (Mədisi-Mə- 
busan) 1919-cu il fevralm 4-də «Dəmir vo- 
lu qulluqçulannm sosial vəziyvətbrini vax- 
şılaşdırmaq haqqmda», həmin il fevralın 
18-də «Parlamentin mühafiz^sinin təşkil 
edilməsi haqqmda» və «Dağlılar hökuməti- 
nə 10 milvon vardun edilməsi haqqmda», 
fe\T:alm 25-də «Hərbi nazirlivin he%rəti haq
qmda» və digər mahyvə xarakterli qanun- 
lar qəbul etmişdir.

«Sodalists» noted the mistakes in the new 
army building: «The population now un
derstands that it may defend its rights only 
by means of arms. To defend its sovereign
ty and independence this nation must pos
sess young soldiers armed with bayonets. 
At present there are evil forces not only 
abroad, but also at home who intend to an
nihilate us. The commanders of the soldiers 
must be duly paid; if necessary thev must 
be paid even more.»

The session of the Azerbaijan Parlia
ment dated February 25, 1919, announced 
the letter of Prime Minister F. Kh. Khoiskiy 
to the presidium of the parliament. He had 
submitted his letter of resignation to the 
legislative body because of the work being 
hard, of his tiredness and inability to ex
ecute his duties. The chairman of the par
liament H. Agavev acquainted the parlia
mentarians with the letter and declared that 
he would do everything within the powers 
of his authority. The fraction of «Musavat»J
met the letter with regret because of the 
critical situation in the country They asked 
the chairman to begin consultations for the 
formation of a new government. H. Agayev 
dedared that the current government would 
perform its duties till the formation of the 
new cabinet. A  new type of the formation 
of the commissions in the parliament was 
suggested and adopted. According to the 
new rule fractions less than ten parliamen
tarians could send one representative to a 
commission, more than ten-could send one 
representative on behalf of each ten parlia
mentarians, if the residue was five, again 
one representative was sent. These rules 
were adopted in the 24th session of the par
liament dated March 17, 1919, after third 
reading. It was called «The Instruction of 
the Azerbaijan Parliament.»

The practice of adoption of laws af
ter several readings in the first republican 
parliament was an indication of the ten
dency of parliamentarianism in Azerbaijan.



1919-cu il fevralm 25-də Erməni M il
li Şurasmm üzvləri Azərbavcan parlamen- 
tinə (Məcüsi-Məbusana) daxil olduqlan 
barədə bəvanat verdilər. «Biz Azərbavcan 
Cümhurivvətinin A li Mədisi-Məbusanma 
daxil olaraq siz cənablan və sizin şəxsiniz- 
də müqəddəratuu təyin etmiş müsəlman- 
türk millətini təbrik edirik. Biz ermənibr 
parlamentə gələrək türk mülətinin və Azər- 
bavcan Cümhuriyvəti daxilində vaşavan 
digər m ilbtbrin mənafeləri üçün səmimi 
surətdə çalışmaq arzusundayıq». Demokra
tik əsaslarla fəalivvət göstərən Azərbavcan 
parlamentinin (Mədisi-Məbusanm), demək 
olar ki, bütün komissivalarmda erməni de- 
putatlar (məbusan) təmsil olunurdular.

Parlamentin (Məclisi-Məbusanm)
1919-cu il fevralm 23-də «Hərbi nazirliyin 
ştat hevəti haqqmda» qanvmu qəbul etməsi 
cümhuriyyət parlamentinin (Mədisi-Məbu- 
sanrn) ordu quruculuğuna böyük əhəmiv- 
yət verdiyini təsdiqləvir. Mədisin işində 
iştirak və çıxış edən hərbi nazir general Sə- 
məd bəv Mehmandarov ordu quruculuğu 
barəsində bəzi mülahizələrini bildirirdi: 
«Azərbavcanın peşəkar və təcrübəli zabit 
kadrlara ehtiyaa vardır. Müstəqil vaşavan 
millətin ordusuna, rus ordusunda məhra- 
m iwətə düçar olmuş, özgə millətbrdən 
zabit dəvət etmək macbımvvətindəvtk.

j  J J

Lakin bu xüsusda olduqca diqqətli seçim 
lazımdır. Özümüzü müdafiə etmək üçün 
kifavət qədər əsgəri qüwəmiz olacaqdır».

Müdafiə komissiyasmm sədri M.Rə- 
fivev çıxışmda bildirir ki, uzun müddət 
Azərbavcan türkbri əsgəri vəzifədən kənar 
qalmışlar: «Cümhuriyvətin elan edilməsi 
bizi təcili əsgər hazırlamağa məcbur edir. 
Əsgər hazırlığmda Anadolu türkləri bizə 
çox kömək etdibr, əsgəri işlərimiz düz vol- 
la gedir və gedəcəkdir».

Sosialist fraksivasmdan A.Səfikürds- 
ki dünva təcrübəsinə istinad edərək veni 
ordu təşkil edibn zaman qüsurlar oldu- 
ğunu bildirirdi: «Əhali anlamışdır ki, öz 
hüququnu ancaq silahla saxlava bilər. Bu

Organization of sessions, several readings 
of the bws before their adoption began to 
form the democracy of parliamentarianism.

Т1ге session of the parliament dated 
March 6, 1919, considered the bills pro
posed by the presidium of the parliament. 
Thev were: election of a second vice-chair-
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man, discussion of the regulations of the 
parliament, formation of a special council 
attached to the workers control and others.

Т1ге regulations in the parliament 
were submitted to the session by the man
date commission. It was based on the reg
ulations of the parliament of the Russian 
Empire which was bter used by the Tran
scaucasian Seim (parliament). The regula
tions were completed by adding changes 
in its election records, mandates and other 
additions.

On March 2,1919, the parliament cel
ebrated the second anniversary of the Rus
sian bourgeois-democratic revolution. It 
was stressed there that the revolution gave 
chance to the nations in the Russian Empire 
to break the chains of oppression and live 
independently The session telegrammed its 
congratubtions on the occasion of the for
mation of the Assembly of Enterprises of 
Georgia on behalf of the Azerbaijan Parlia
ment.

Beginning form the early months of 
1919 the Azerbaijan Parliament started to 
increase attention to the social and econom
ic problems of the country, created legisla
tive foundations for increasing the wages 
and conduction of economic reforms. The 
workers issue was the topic regularly dis
cussed in the sessions. The minister of La
bor confessed that the workers lived in hard 
conditions, held consultations with the par
ticipation of the representatives of the head
quarters of the allied troops, oil industrial
ists, factor\r agencies and representatives of 
banks for increasing the wages. The minis
try managed to adopt the decision to raise 
the wages since the first of January of 1919,



millət öz cümhuriyvət və istiqlaliyyətml 
müdafiə etmək üçün süngü ilə silahlanmış 
gənc əsgərə malik olmalıdır. İndiki zaman- 
da nəinki xaricdə, hətta içimizdə elə qara 
qüwələr vardır ki, bizl hər zaman уш Ь 
puç etmək istəyirlər. Əsgər komandirinə la- 
zıml miqdarda məvacib verilməll, artıq ver- 
mək lazımdırsa, onu da etmək lazımdır».

Azərbaycan parlamentlnin (Mədisi- 
Məbusanın) 25 fevral 1919-cu il tarixli ida- 
smda üçüncü hökumətin Baş naziri F.Xovs- 
kinin parlamentin (Mədisi-Məbusarun) 
Rəyasət Heyətinə daxil olmuş məktubu 
elan edildi. Baş nazir işinin ağır olması sə- 
bəbindən, vorulduğundan səlahiyyətlərini 
icra edə bilmədivinə görə istefa ərizəsini 
qanunverid orqana təqdim etmişdi. Parla
ment (MəcM-Məbusan) sədri H.Ağavev 
deputatlan (məbusları) Baş nazirin məktu- 
bu ilə tamş etdikdən sonra öz səlahiyvət- 
ləri çərçivəsində müvafiq t^dbirlər görülə- 
cəyini bildirdi. «Müsavat» fraksivası belə 
mürəkkəb anda istefanı təəssüflə qarşıla- 
dıqlanru və parlament (Mədisi-Məbusan) 
sədrindən hökumət təşkil etmək üçün veni 
namizədin müəvyən edilərək məsləhətləş- 
mələr apanlması üçün Mədisə çağmlması- 
m xahiş etdi. H-Ağayev veni hökumət vara- 
dılana qədər əw əlki Nazirlər Kabinetinin 
fəaliy\rət göstərməkdə davam etdiyini diq- 
qətə çatdırdı.

Parlamentdə (MəcM-Məbusanda) 
komissiyalarm formalaşmasınm veni qav- 
dası təklif edibrək qəbul olunur. Bundan 
sonra 10 nəfərdən az üzvü olan fraksivalar
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1 nəfər, 10 nəfərdən vuxan olanlar isə hər
10 nəfərə 1 nəfər, о cümlədən 5 nəfər qalıq 
olduqda isə 1 nəfər nümavəndəni komissi- 
yava göndərir. Bu təklifdə nəzərdə tutulan 
qaydalar parlamentin (Mədisi-Məbusanm) 
17 mart 1919-cu il tarixli 24-cü idasmda 
3-cü oxunuşdan sonra «Azərbaycan parla- 
mentlnin təlimatı» adlanaraq qəbul olun- 
muş daxili nizamnaməsində təsdiq edilir.

I Respublika parlamentində (Mədi- 
si-Məbusanda) qanunlarm bir neçə dəfə

adding 120 roubles to the wages of unmar
ried each month, 360 roubles to the wages 
of the married.

On February' 4, 1919, the parliament 
adopted the law «On the Improvement 
of the Sodal Conditions of the Railroad
ers.» The law provided the increase in their 
wages, rewarding for good work and oth
ers. During the discussions the «Sodalists» 
noted that the increase of wages would not 
improve the social conditions of the labor
ers. They were supported by «Musavat». 
The fraction of «Ittihad» did the same and 
called for the vote of confidence in the gov
ernment.

Inquiries in the parliament on eco
nomic issues were more intensive. On Janu
ary 28 of the same year the fraction of «It-
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tihad» appealed to the government with 
an inquiry consisting of three clauses. The 
inquiry demanded to fight against the oil 
speculation, plunder of grain collected in 
1918 and darification of the inddents tak
ing place in the factory of H. Z. Tagivev in 
connection with the manufactured coarse 
calico. The leader of this fraction G. Garabe- 
vov demanded to call a special sitting for 
the regulation of those issues. The «Social
ists» supported them, at the same time they 
disdosed their negative attitude to the for
mation of self-administration of Baku and 
to some democratically elected institutions.

The government agreed with the 
mentioned fads, but also pointed out the 
objective reasons of the defiaendes, the 
impossibility of removing them at once, in- 
suffident mechanism of administration and 
internal regulation The «Sodalists» and the 
fraction of «Ittihad» openly demonstrated 
their diffidence in the government.

On February' 4, 1919, minister of In
terior Kh. Khasmammadov, minister of 
Food K. Lizgar, deputv-minister of Com
merce and Industry T. Safaraliyev spoke in 
the parliament in connection with inquiries 
and the current situation in the country The



oxunuşdan soıua qəbul edilməsi təcrübəsi 
parlamentarizm ənənəbrmin yaranmasıru 
təsdiqləyirdi. Parlamentin idaslarınm keçi- 
rilməsi, qanun lavihələrinin bəzən bir de- 
y il bir neçə oxunuşa çıxanlması parlamen
tarizm demokrativasmı varadırdı.

J J

Parlamentin (Mədisi-Məbusanm)
1919-cu il mart avmm 6-da keçiribn 20-d 
idasmda rəvasət hevəti tərəfindən təklif
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olunan məsələbr sırasmda sədrin ikind 
müavininin seçilməsi, alkoqollu içkilərə 
aksiz tətbiq edilməsi haqqmda qanun lavi- 
həsi, parlament nizamnaməsinin müzakirə- 
si, fəhlə nəzarəti nəzdində xüsusi şurarun 
təşkili barədə və s. qanun layihələri daxil 
edilmişdi.

Parlamentin (Məclisi-Məbusanm) 
mandat komissivası tərəfmdən müzakirəyə 
t^qdim oilman parlament nizamnaməsin- 
də, Rusiva imperiyasınm Dövlət Duması 
və sonralar Zaqafqaziva Seyminin də istifa- 
də etdiyi və parlamentin (Məclisi-Məbusa- 
nm) daxili reqlamentini müəyyənbşdirən 
prosedur normalar təsbit olunmuşdu. Bu 
nizamnaməyə seçki protokollan, etimadna- 
mə və s. məsələlərlə bağh əlavələr edilməsi 
nəzərdə tutulmdu.

1919-cu il martm 12-də Rusiva bur-
J

jua-demokratik mqilabmm 2-d ildönümü- 
nə həsr olunmuş təntənəli idası da inqilab 
nəticəsində imperiva tərkibində olan mil- 
lətlərin istibdad zəndrini qıraraq müstəqil 
vaşamaq imkam əldə etdivi xüsusi diqqə- 
tə çəkilirdL İdasda Gürcüstan Müəssislər 
Mədisinin açılması münasibətib Azərbav- 
can parlamenti (Məclisi-Məbusan) admdan 
təbrik teleqramı göndərildi.

Azərbavcan parlamenti (Mədisi-Mə- 
busan) 1919-cu ilin ilk avlanndan başla- 
varaq ölkənin sosial-iqtisadi məsəbbrinə 
daha çox diqqət ayınr, əmək haqlannm 
artmlması, iqtisadi islahatlarm keçirilməsi 
üçün qanunveridlik bazası varadırdı. İşçi 
məsələsi parlament (Mədisi-Məbusan) ic- 
laslarmda daimi müzakirə mövzusu idi. 
Əmək naziri parlament (Mədisi-Məbusan)

fraction of «Ittihad» appreaated the replies 
to the inquiries unsatisfadorv and called for 
the vote of diffidence to the government. 
But the fraction of «Musavat» declared that 
it was not right to call for the vote of diffi
dence because of «the eleded institutions» 
and the coarse calico. Finally, being afraid 
that the rightists would take the rule over 
the government, the «Sodalists», non-par- 
tisans and national minorities defended the 
position of the government.

Т1ге rights proposed the draft of reso
lution to form a parliamentary' commission 
for analyzing the issues conneded with 
criminals, speculators, particularly abuse 
of one's authorities, but it was not adopted. 
Nevertheless, at the demand of the «Sodal
ists» a commission was formed to regulate 
the food supply in the republic.

Т1ге session of the parliament dated 
March 17, 1919, was very’ productive; it 
discussed a number of bills and adopted 
them Hot discussions began when it was 
proposed to pay single-time allowances to 
the dvil servants working in the state insti
tutions of the Republic of Azerbaijan But it 
was not applied to those who worked in the 
parliament and to those who had been re
warded before. Т1ге parliament also adopt
ed a law on the allotment of 200 000 roubles 
from the treasury' in the form of a credit to 
the sdf-administration of Nukha munid- 
palitv for the fight against by plus and spot
ted typhus. Т1ге parliament also discussed 
the laws «On the Transfer of the Repair 
and Construction of Highways and Village 
Roads to the Ministry of Highways», «On 
the Allotment of 20 0Ö0 Roubles for the De
velopment of Eledoral Regulations in the 
Assembly Enterprises», «On the Formation 
of a Supreme Council under the Ministry of 
Finances for Investigating the Complaints 
in the Sphere of Taxes», «On the Liquida
tion of Artide 131 and others of the Post 
and Telegraph Regulations», «On the Estab
lishment of the Gubernia and Countrv Tax



idaslannda fəhləbrin ağır şəraltlnl etiraf 
etməklə onlarrn vəziyyətmin vaxşılaşdı- 
nlması üçün müttəfiq komarıdanlığı, neft 
sənaveçiləri, banklar və əmək haqlarmın 
artinlması üzrə fabrik müfəttişliyi nüma- 
yəndələrinin iştirakı ilə müşavirə keçirərək 
1919-cu il yanvann 1-dən əməkhaqqma 
əlavə olaraq avda subavlara 120 rubl, aib- 
lilərə isə 360 mbl müavinət verilməsini nə- 
zərdə tuturdu.

1919-cu il fevrahn 4-də parlament 
(Mədisi-Məbusan) «Dəmir yolu qulluqçu- 
larmrn vəziyyətlərini vaxşılaşdırmaq haq
qmda» qanun qəbul etməklə onlann əmək 
haqlarmm artmlmasmı, mükafatlar veril- 
məsini və s. təsbit etdi. Qanun lavihəsinin 
müzakirəsi zamanı sosialistlər əmək haqla
rmm artinlmasınm zəhmətkeşbrin sosial 
vəziyyətmi vaxşılaşdırmayacağmı qevd 
etdibr. Sənəd «Müsavat» fraksivası tərəfin-J
dən müdafiə olundu. Lakin «İttihad» frak-
sivası sosialistləri müdafiə etməklə höku-/
mətə etlmad etmədivini göstərdi.

Parlamentin (Mədisi-Məbusanm) 
idaslannda iqtisadi məsələlərlə bağlı sor- 
ğular daha intensiv xarakter daşıyırdı. 
Belə ki, həmin il yanvann 28-də «İttihad» 
fraksiyası 3 bənddən ibarət sorğu ilə hö- 
kumətə müradət etdi. Sorğuda neft möh- 
təkirliyi ilə mübarizə, 1918-ci ildə top- 
lanmxş taxıl məhsullarmm talanması və
H.Z.Tağıvevin fabrikində bez parçası ilə 
bağlı hadisələrə aydmhq gətirilməsi tə- 
ləb edilirdi. «İttihad» fraksivasmm rəhbə- 
ri Q.Qarabəyov bu məsələlərin nizamlan- 
ması üçün xüsusi müşavirə çağınlmasmı 
tələb etdi. Sosialistlər də bu məsələləri 
müdafiə etməklə vanaşı, seçkili orqanlar, 
həqiqı demokratik şəhər özünüidarəsinin 
varadxlmamasma da mənfi münasibət bil- 
dirdirlər.

Sorğularda göstərilən faktlarla razı- 
laşan hökumət üzvbri bunun obvektiv 
səbəbbrinin də olduğımu, qısa müddətdə 
mövcud çatışmazlıqlann dərhal aradan qal- 
dınlması və daxili idarəetmə mexanizmini

Departments», On the Rules of Elections of 
the Gubernia and Countv Tax Departments 
in 1918-1919» and adopted respective ieso- 
lutions.

The parliament also discussed the 
bw  for regulating the differences conneded 
with the workers issue which was the topic 
of all the discussions since the formation of 
the parliament.

Finally, the session of the parliament 
dated March 10, 1919, adopted a bw  «On 
the Formation of a Special convent under 
the Ministry of Labor on the Workers Is-
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sue». According to this law a special con
vent was set up for the consideration of the 
differences, for ensuring the labor safety, for 
improving working conditions of the labor
ers. The convent was chaired by the minis
ter of Labor. The convent induded five au
thorized entrepreneurs and five workers. 
The members of the convent were deter
mined in conformity with a special statute.

The law provided the invitation of the 
representatives of the commerdal-industrial 
and workers organization by the Ministry 
of Labor till the adoption of the regulations 
of the convent.

According to the law the sittings of 
the convent could be attended by the rep
resentatives of fadory revision agency, min
ing control at the invitation of the chairman, 
but these representatives had deliberative 
votes. The chairman convened the sitting of 
the convent in cases of necessity. According 
to the Law the minister of labor identified 
the issues to be discussed in the sitting and 
determined the form of their consideration. 
The bw  also provided the payment of wag
es to the members of the convent from the 
treasury by the Ministry of Labor.

A ll the governments functioning in 
the period of the Democratic Republic of 
Azerbaijan focused attention on the im
provement of the sodal welfare of the pop
ulation all the time and undertook neces
sary measures. To improve the payment of



tənzimləmək ixnkanmm kifavət etmədivini
j J

bildirdilər. Sosialistlər və ittihadçılar höku- 
mətə etimadsızlığı açıq-aşkar nümayiş etdi- 
rirdilər.

4 fevral 1919-cu ildə deputat sorğu- 
lanna və yaranmış vəzivvətə dair daxili 
işlər naziri X.Xasməmmədov, ərzaq naziri 
K.Lizqar, ticarət və sənaye nazirinin müavi- 
ni T.SəfərəIiyev parlamentdə çıxış etdilər. 
Lakin «İttihad» fraksivası sorğuva cavab- 
lan qevri-qənaətbəxş hesab edərək höku- 
rnətə etimadsızlıq göstərdi. «Müsavat» 
fraksivası isə yalnız bez parçası və «seçkili 
orqanlar»la bağlı hökumətə etimadsızlıq 
göstərməvi düzgün hesab etxnədi. Sonda 
hakimiyyətin sağların əlinə keçməsindən 
ehtivatlanan sosialistlər, həmçinin bitərəf- 
lər və m illi azlıqlar da hökuməti müdafiə 
etdllər.

Müzakirələrdə dnayətkarlara və 
möhtəkirlərə, xüsusilə də vəzifə dnavətləri 
ilə bağlı məsələləri təhlil etmək üçün parla
ment komisslyasmı təsis etmək haqqmda 
qətnamə lavihəsini təqdim edən sağlarm 
təklifi qəbul edilmədl Bımunla belə, sosia- 
listlərm tələbi ilə respublikada ərzaq məsə- 
ləsini tənzimbvəcək xüsusi komissiva vara- 
dddı.

Azərbavcan parlamentinin (Məclisi- 
Məbusanm) həmin il marün 17-də keçiri- 
lən idası bir sıra qanun la\ohələrinin müza- 
kirə edilərək qəbul edilməsi ilə məhsuldar 
oldu. Müzakirələr zamam dövlət qulluqçu- 
larma Novruz bayramı münasibətilə birdə- 
fəlik müavinət verilməsi geniş diskussiva- 
ya səbəb oldu. Bımunla belə, «Azərbavcan 
RespubUkası hökuməti idarələrində çah- 
şan qulluqçulara birdəfəlik müavinət veril- 
məsi haqqmda» qanun qəbul edildL Lakin 
qanun parlament (Mədisi-Məbusan) qul- 
luqçulanna və son dövrdə mükafat almış 
qulluqçulara şamil edilmirdi. Parlament 
(Mədisi-Məbusan) «Səpmə, vatalaq xəstəli- 

ilə mübarizə aparmaq üçün Nuxa şəhər 
ictimai özünüidarə-bələdiwəsinə 200 min
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rubl döviət xəzinəsindən kredit avnlma-

pensions to the population the government 
issued a resolution on August 27, 1919, on 
the formation of a commission for devel
oping the pension regulations. According 
to this resolution, a competent commission 
was formed out of the representatives of 
the department of roads, finances, military 
and other.

According to the program of the gov
ernment, the commission consisting of the 
representatives of the dvil and military 
departments attached to the Ministry of 
Finance developed their recommendations 
for submitting the pension regulations to 
the Coundl of Ministers. The government 
made serious efforts for improving the pay
ment of pensions. The government also 
made efforts to improve the legal base for 
the development of public, private, share
holding and municipal property.

A t the session of the parliament dated 
March 20, 1919, the Ministry of Enlighten
ment submitted a bill to the parliament for 
transferring the print house of entrepreneur 
Abuzar Orujov to the ownership of the 
state. The report aimed at the restoration of 
the property rights of the entrepreneur said 
that A. Orujov's print house was the only 
one in the Caucasus which had served the 
Moslem press. After the events of March 
(1918), the Bolsheviks owned everything, 
induding the print house of A. Orujov and 
several other print houses were plundered. 
The equipment of the print house which 
plundered by the Bolsheviks was at the dis
posal of the government print house in the 
department of the Ministry of Enlighten
ment. The information supplied by the Min
istry of Enlightenment said that A. Orujov's 
printers, equipment and other non-print 
equipment were in the government's print 
home. The information said that A. Orujov 
wanted to sell the print house to the bani
ans before the events of March and thev 
wanted to pav half of a million for it. The 
Commission agreed with the said price and



si haqqmda» qanunu da qəbul etdi. Parla
ment «Yollar və qara vollar, onlann təmiri 
və inşasmm Yollar Nazir liyinə verilməsi 
haqqmda», «Müəssislər Məclisinə seçkilər 
üçün qanunnamə hazırlanmasma görə 20 
min rubl avnlması haqqmda», «Vergilər 
sahəsində şikayətləri araşdımıaq üçün Ma- 
liyyə Nazirliyi nəzdindəki A li Şura instan- 
sivasınm yaradılması haqqında», «Poçt və 
teleqraf nizamnaməsinin 131-d və digər 
maddələrinin ləğv edilməsi haqqmda», 
«Azərbaycan qubemiva sənaye vergisi ida- 
rəsinin təşkili haqqmda», «1918-1919-cu 
illər üçün qubemiva və dairə vergi idarələ- 
rinin seçilməsi qavdaları haqqmda» qanun 
layihələrini müzakirə edərək müvafiq qə- 
rarlar qəbul etdi.

Parlamentin (Məclisi-Məbusarun) for- 
malaşdığı vaxtdan daim müzakirə mövzu- 
su olmuş işçi məsələsinə dair mübahisələri 
tənzimləvəcək qanun lavihəsi də müzakirə 
edildi.

Nəhavət, 1919-cu il martm 10-da 
parlamentin (Məclisi-Məbusanın) qəbul 
etdiyi qanunla Əmək N azirlivi vanmda 
Fəhlə məsələləri üzrə Xüsusi Məsləhət 
(M üşavirə) Komissivası varadüdı. Qanu- 
na görə, zəhmətkeş siniflərin əmək mü- 
hafizəsinin, əmək şəraiti və məişətinin 
yaxşılaşdmlması, baş verə biləcək mü- 
bahisələrin ilkin olaraq baxılması üçün 
əmək nazirinin sədrliyi ilə fəhlə məsələ- 
ləri üzrə müvəqqəti Xüsusi Məsləhət Ko- 
missivası varadıldı.

Məsləhət Komissivasma 10 nəfərlik 
(5 nəfəri sahibkarlardan, 5 nəfəri isə fəhlə- 
lərdən olmaqla) səlahivvətli nümavəndələr 
daxil edilməsi, komissiva üzvbrinin isə xü- 
susi əsasnamə üzrə müəvvən olunması nə-
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zərdə tutuldu.
Qanunda Məsləhət Komissivasmm 

Əsasnaməsi qəbul edilənə q^dər onun üzv- 
ləri Əmək Nazirli\i tərəfindən dəvət edilə- 
cək sənave-ticarət və fəhlə teşkilatlannın 
səlahivvətli nümavəndələrindən ibarət ola-
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caqdı.

proposed to the parliament to pav it to the 
entrepreneur. Thus, the parliament adopted 
a law for paying 468 3S0 roubles to A. Oru- 
jov as the owner of the print house.

The first parliament attached great 
importance to the relations with the neigh
bouring countries. The letter of the As
sembly of Enterprises of Georgia to the 
Azerbaijan Parliament noted that «Geor
gia WÜ1 maintain close friendly relations 
with the Azerbaijan Turks, with whom the 
Georgians have lived side by side for many 
centuries, w ill not interfere into the internal 
affairs of Azerbaijan and fight against the 
foreign forces together».

The parliament declared a one-week 
holidav (March 20-27) in connection with 
Novruz Holiday and completed its work.

March 31, 1919, marked the anniver
sary' of the March 31 genocide committed by 
the Armenians and the Bolsheviks in Baku 
and other regions of Azerbaijan. M  E. Rasul- 
zadeh, leader of the biggest fraction in the 
parliament called March 31 (formerlv March 
18) the most painful day in the history of 
Azerbaijan: «The March genocide, which 
w ill be remembered as the gravest days, can 
be compared with the night of Varfolomey 
in Europe. Remembering the March events 
in Baku, undoubtedly our hearts ache when 
we look at the executed brutality, voke, de
stroyed houses, dishonoured people, and 
that men (the Armenians) had turned into 
beasts worse than wolves. In the davs of
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March thev committed much greater, much 
dishonourable, much treacherous, much dis
gusting things against the Moslems, much 
greater things we have told and not have 
told. Veiled under the name of the Socialist 
revolution they have committed a national 
tragedy. Under the veil of the class struggle 
they have committed genocide, genocide 
against the Moslems. The Azerbaijan Gov
ernment declares that it w ill defend by all 
means the freedom and sovereignty gained 
bv us at the cost of our blood.»



Qarıuna görə Məsbhət Komissivası- 
nın idaslannda sədrin dəvəti ib  məşvərət- 
çi səslə fabrik müfəffişlivinin, dağ-mədən 
nəzarətinin nümavəndələri və başqa mü- 
vafiq nümavəndəbr iştirak edə bilərdi. Xü- 
susi Məsbhət Komissivasmm sədri ehtivac
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varandığı vaxtda onun idasuu təvin edirdi. 
Qanuna görə, əmək naziri komissivanm ic- 
lasmda baxılacaq məsəbbri müəyyən edir 
və onun baxılması qaydasmı tənzimbvir- 
di. Əmək mübahisəbri Məsbhət Komissi- 
yasmm üzvbrinə dövlət xəzinəsi hesabma 
Əmək Nazirlivi tərəfindən əmək haqqı mü- 
əvyən edilməsi qanunda öz əksini tapdı.

Cümhurivyət dövründə fəaliyvət 
göstərən bütün hökumətlər xalqm sosial 
rifahınm yaxşılaşdınlmasım daima diqqət- 
də saxlamış və konkret tədbirbr görmüş- 
dülər. Belə ki, hökumət əhalinin təqaüd 
təminatmı yaxşılaşdırmaqdan ötrü 1919-cu 
il avqustım 27-də Təqaüd Nizamnaməsini 
hazırlanıaq üçün komissiya yaradılması 
haqqmda sərəncam vermişdL Sərəncama 
görə, mahyvə, volbr, hərbi və digər idarə- 
lərin nümavəndəbrinin daxil olduğu səla- 
hivyətli komissiya təşkil edilirdi.

Hökumət proqramma görə, sentvabr 
avmda Pensiva Nizamnaməsini Nazirbr
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Şurasma təqdim etmək üçün Maliyvə Na
zirlivi nəzdindəki mülki və həıbi idarələ-/
rin də iştirak etdivi komissiya öz təklifbri- 
ni hazırladı və hökumət pensiva təminatmx 
yaxşılaşdırmaq üçün dddi səvbr göstərdi.

Azərbavcan hökuməti dövlət, xüsusi, 
səhmdar və bəbdiyyə тШ кп уэй пт inki- 
şah üçün qanunveridlik bazasmı təkmilbş- 
dirməvə çalışırdı.

Parlamentin (Məclisi-Məbusanm) 
1919-cu il martrn 20-də keçirilmiş idasm- 
da mülki\yətçisi Abuzər Orucova olan 
mətbəə əmlakmm dövlətə keçməsi ilə əla- 
qədar Maarif Nazirlivi tərəfindən qanun 
lavahəsi müzakirəvə təqdim edildi. Mül- 
kiyvətçinin hüquqlanrun bərpa edilməsinə 
yönələn qanun la\ihəsi barədə çıxış edən 
məruzəçi bildirirdi ki, A.Oruco\om mətbəə-

On Februan- 15 F. Kh. Khoiskiy re- 
signed because of health reasons, the par
liament accepted his resignation without 
any discussion. The issue of formation of 
a new government was induded into the 
agenda of the session of the parliament to 
be held on April 14. The formation of the 
fourth government was laid on N. Usub- 
bevli, representative from the fraction of 
«Musavat». His candidacy was supported 
by all the fractions, except «Ittihad», the 
fourth biggest fraction in the parliament. 
When the third government was formed 
the parliament entitled the prime minis
ter to choose the members of his cabinet, 
which was an exception, but in this case 
all the fractions had to give their consent 
to the members of the government. There 
were great differences among the fractions 
concerning the composition of the govern
ment. As the prime minister lacked the 
exceptional authority, the formation of the 
government took a long time. N. Usubbev- 
И acquainted the parliamentarians with his 
program from the rostrum and dedared 
that he knew that he had taken great re
sponsibility: «The Azerbaijan people dem
onstrated that it is worth to be independ
ent after the dedaration of its sovereignty. 
The main principle of existence of Azerbai
jan is the prinaple of being a sovereign 
state. Azerbaijan gained its independence 
just ten months ago, in the nearest future it 
w ill be recognized by the advanced coun
tries of the world and join the ranks of the 
d vil nations. AH the social layers, parties, 
the whole nation prove that they are ready 
to defend our sovereignty» In his speech 
in the parliament N. Usubbevli noted that 
Azerbaijan was facing very serious objec
tives. He focused attention on ensuring the 
territorial integrity of Azerbaijan, on the 
rights of the national minorities living in 
the country on their freedom of conviction, 
on the protection of their national and cul
tural features. He declared that establish-



si Qafqazda veganə mətbəə olmaqla müsəl- 
rnan mətbuatma xidmət etmişdi. 1918-d 
ilin  mart hadisələrindən sonra, bolşeviklər 
hər şeyə hakim olduqdan sonra Bakmm 
bir neçə mətbəəsi ib  vanaşı, bu mətbəə də 
talanmışdı. Bolşeviklərin əlinə keçən mət- 
bəə əşyalan hazırda Azərbavcan hakimiv- 
yətinin sərəncammda olmaqla Maarif Na- 
zlrlivi idarəsindəki hökumət mətbəəsinəJ
daxildir. Maarif Nazirliyinin məlımıatına 
görə, A.Orucovun makinası, ləvazimaü və 
qevri-mətbəə bvazimatı hal-hazırda höku-
mət mətbəəsindədir. Maarif Nazirlivinin/
təqdim etdivi aravışda deyilir ki, mart ha- 
disəbrindən qabaq bu mətbəəni A.Orucov 
iranlıkra satmaq istəmiş və iranlıkr mət- 
bəəvə vanm milvon manat vermək istəmiş- 
br. Komissiva da bu qiymətlə razılaşıb ona 
bu məbbği verməyl parlamentə təküf etdi. 
Bebliklə, parlament «A.Orucova tipoqrafi- 
va sahibi kimi 468 min 3S0 rubl ödənilməsi 
haqqmda» qanunu təsdiqbdi.

I Respubllka parkmenti (Məclisi-Mə- 
busan) qonşu respublikalarla dostluq əla- 
qəbrinə də bövük əhəmivvət verirdi. Gür- 
cüstan Müəssisbr Mədisinin Azərbaycan 
parlamentinə (Məclisi-Məbusana) daxil 
olan məktubunda qe\'d olunurdu ki, «əsr- 
brdən bəri yan-vana vaşamış Azərbaycan 
türkbri ilə bundan sonra da six surətdə 
əlaqə yaradılacaq və respııblikalann daxill 
işbrinə qarışmamaqla yanaşı, xarid qüwə- 
brə qarşı birlikdə davanacaqlar».

Parlament (Mədisi-Məbusan) Nov- 
ruz bavramı ilə əlaqədar bir həftə - martrn 
20-dən 27-dək ba\T:anı tətili elan edərək işi- 
ni başa çatdırdı.

1919-cu il martm 31-də erməni və 
bolşevikbrin Bakıda və Azərbavcanm di- 
gar qəzalannda törətdikləri mart sovqın- 
mınm 1 ili tamam olurdu. Parlamentin ən 
bö\oik fraksivasınm deputatı M.Ə.Rəsulza- 
də martm 31-ni (keçmiş təqvimlə martrn 
18-i) Azərbaycan tariximn ən ağnlı günü 
kimi xatırladı: «Azsrbavcan üçün fəlakət- 
li günbr kimi xatırlanacaq mart soyqınmı

ment of inter-ethnic friendship, prevention 
of national dashes, paying spedal attention 
to the legislation, because it ensures free 
kbor in the issue of workers, protection 
of the freedom of word, consdence, press, 
assembly, choice of profession were the 
most important issues of the day. He also 
stressed the necessity of convening the As
sembly of Enterprises, solution of the land 
issue other problems. He called for the im
provement of the local self-administration 
on democratic basis, for implementing into 
life the measures intended to be performed 
in the sphere of education, for developing 
the bill on general compulsory education, 
for financing the primary' and secondary' 
schools, for ensuring the right to national 
minorities to get education in Russian and 
in their own languages.

N. Usubbevli declared that the fourth
J

government would join all its efforts and 
convene the Assembly of Enterprises, 
render necessary' assistance to the develop
ment of the election kw  bv the commission/
and submit it to the parliament.

In his address to the parliament he 
said that the sovereignty and future of the 
country' depended on education. He appre
ciated the development of national educa
tion, national schools as important issues. 
The program disclosed the fallowing objec
tives which the government had to fulfill;

- a special attention w ill be paid to 
primary' and vocational schools.

- the government intends to found a 
teacher training institute and at the same 
time invite teachers from abroad to satisfy 
the demand in teachers;

- the Azerbaijan Government wants 
to found higher schools and has decided 
to develop the bill on the higher school 
and submit it to the parliament. We must 
finance the Polytechnic Institute in Tbilisi 
and then move it to our capital;

- the government w ill fight against 
monopoly in trade and take respective



Avropadakı Varfolomev gecəsi ilə müqavi- 
sə edilməlidir. Biz Bakıdakı mart hadisələ- 
rini vada salarkən, şübhəsiz ki, о günlərdə 
icra olıman vəhşətə, zülmə, vm lan evlərə, 
rüsvav edilərək namuslanna təcavüz edi- 
lən insanlara baxıb, insanm (ermənilərin) 
dönüb canavardan betər bir halda olmağm- 
dan ürək ağrısı keçiririk. Mart günlərində 
müsəlmanlara qarşı söylədiklərimizdən 
və sövləmədiklərimizdən daha bövük, da- 
ha şərəfsiz, daha namərd, daha ivrənc ha- 
disələr törədilmişdi. Sosialist inqilabı adı 
ilə pərdələnərək m illi bir fadə törədilmiş- 
di. Bakıda sinfi mübarizə adı altmda m illi 
qətl, müsəlman qətliamı qəsdən törədilmiş- 
di. Azərbavcan dövləti sizin qanınız bahası- 
na əldə etdiviniz hürriyyət və istiqlalı möh- 
kəm saxlavacağmx bəvan edip>.

Fevralın 15-də səhhətinin vaxşı olma- 
dığını əsas gətirərək müzakirəsiz istefası 
qəbul edilmiş FXoyski hökıunətinin əvə- 
zinə veni hökumətin varadüması prosesi 
aprelin 14-də keçirilən parlamentin (Məc- 
lisi-Məbusaran) gündəlivirıə daxil edildi. 
Savca dördüncü hökumətm təşkil olımma- 
sı namizədlivi «İttihad» fraksivasmdan baş- 
qa bütün fraksivalar tərəfindən müdafiə 
edilən «Müsavat» fraksivasmdan N.Usub-
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bəvlivə həvalə olundu. Üçüncü hökumət 
təşkil olımarkən Baş nazirə hökumət üz\'lə- 
rini seçmək müstəsna hüquq kimi verildiyi 
halda, varanmxş vəziyyətdə hökumətin tər- 
kibi yalnız bütün parlament partivalarmm 
razdığmdan asılı idi. Hökumətin tərkibi 
haqqmda fraksiyalar arasmda kəskin fikir 
ayrüığı mövcud idi. Baş nazirə müstəsna 
səlahiyyətlərin verilməsi hökxunətm təşkili- 
ni ləngidirdi.

Parlament kürsüsündə deputatlara 
(məbuslara) fəaliyyət proqramı ilə mürad- 
ət edən N.Usubbəyli məsuliyyətli və ağxr 
işiüzərinə götürdüyünü bildirdi: «Azərbav- 
can milləti istiqlaliyyəti elan etdivi bu qısa 
zamanda müstəqil olmağa layiq olduğunu 
göstərmişdir. Azərbaycan varhğmm əsas 
prinsipi müstəqil suveren dövlət prinsipi-

measures in this connection as in other 
countries. The government w ill increase 
the control on this situation created artifi- 
daHy, or which has emerged naturally. The 
government w ill monopolize the home and 
foreign trade. The government w ill fight 
against inflation and raise of prices; it w ill 
manage to create competition in the market 
by delivering food and commodities in suf
ficient volumes;

- the local government w ill recon
sider its economic policy in connection with 
its partners and its relations with the Soviet 
Russia which needs oil acutely. The viola
tion of commerdal relations with Russia 
has led to accumulation of about 150 mil
lion poods of oil and to the decline of the 
oil production. And this in its turn has led 
to the reduction of jobs in the oil fields and 
the number of workers, growth of prices ex
ceedingly rapid devaluation of money. The 
critical living condition of workers in Baku 
has led to strengthening strike movement.

The government also dedared that 
there wras a need to condud reforms in 
the railways. It said: «We attach great im
portance to the Alat-Julfa raihvay. We shall 
ask the parliament to allot finances for the 
repair of that line. The asphalt and non-as- 
phalted roads also need repair. The govern
ment thinks that if they are not repaired, 
neither our people, nor posts can make use 
of them We must join our efforts for fulfill
ing the declared objectives. The more we 
are strong, the stronger w ill be our freedom 
and sovereignty.»

N. Usubbeyli noted that the govern
ment w ill increase attention to the military/
issues as w elt «The government w ill pay 
a spedal attention to the needs of our sol
diers. The government w ill make the rich, 
the wealthy, the intelligentsia understands 
that their children must serve in the army; 
they w ill be punished in conformity with 
the law. The sovereignty of our country is 
in need of force, confidence, and the w ill of



dir. Cəmi 10 av bundan qabaq müstəqil 
olan Azərbavcan vaxin zamanlarda dünya- 
nm qabaqal dövlətləri tərəfindən tanına- 
raq slvil m ilbtbr suasrna daxil olacaqdir. 
Azərbavcanda bütün təbəqələr, bütün par- 
tiyalar, bütün m ilbt istiqlalımızı mühafizə 
etməyə hazır olduqlannı sübut edirbr».

N.Usubbəyli parlamentdə (Məcli- 
si-Məbusanda) çıxış edərək Azərbavcan 
dövlətinin qarşısmda çox ciddi vəzifə- 
lərin dayandığnu bildirdi. O, çxxışmda 
Azərbavcanm ərazi bötövlüyünün təmin
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edilməsi, m illi siyasətdə cümhuriyyətdə
'  J J J

vaşavan m illi azlıqlann hüquqlaruun 
təmin olunması, onlarrn etiqad azadlıq- 
laruun qorunması, öz m illi və mədəni 
xüsusiyyətlərinin qorunub saxlanılma- 
suu xüsusi diqqətə çəkdi. О bildird i ki, 
m illətlərarası dostluq varatmaq, m illi 
toqquşmalara yol verməmək, «fəhlə mə- 
sələsi»ndə azad əməvə təminat verən 
qanunveridliyə xüsusi diqqət yetirmək, 
hər cür vicdan, mətbuat, yığıncaq, söz 
azadlığını qorumaq, həmkarlar azadlı- 
ğına təminat vermək kim i mühüm və- 
zifələri yerinə vetirmək günün vacib 
məsələsidir. Müəssislər M əclisini çağır- 
maq, torpaq və digər mühüm məsələb- 
ri həll etməvi mühüm vəzifə hesab edən 
N.Usubbəvli demokratik əsaslarla verliJ J
özünüidarəetmə orqanlanmn işin i vaxşı- 
laşdırmaq, xalq təhsili sahəsində nəzər- 
də tuhılan tədbirləri həvata keçirmək, 
ümumi icbari təhsil haqqmda qanun 
layihəsi hazırlamaq, ibtidai və orta mək- 
təblərin m illiləşdirilm əsi və xüsusilə də 
m illi azlıqlara rus və ana dillərində təh- 
sil almaq üçün təminat verilm əsi məsələ- 
lərini də ön plana çəkdi.

N.Usubbəyh I\? hökumətin bütün 
səvbrini birbşdirərək Müəssisbr Mədisi- 
nin çağmlmasma nail olacaqlarım bəvan 
etdi və komissiyanm seçki qanununu hazır- 
lavaraq parlamentin (Mədisi-Məbusarun) 
müzakirəsinə təqdim edilməsinə hər cür 
köməklik edibcəvini bildirdi.

the nation. Our M ilitary Ministry is headed 
by a professional and experienced man, the 
Ministry is also at your disposal.»

N. Usubbeyli, who had to form the 
government, said that his government did 
not represent all the fractions, it was natural 
that there was an opposition, too.

In conformity with the tradition in the 
parliament after the declaration of the gov
ernment, the fractions joined the discussions 
for disclosing their position regarding the 
new Cabinet of Ministers. N. Vinogradov 
from the Russian-Slav fraction noted that 
he remained devoted to the main principles 
of his own statement in the second session 
of the parliament dated December 10,1918: 
«The Russian-Slav Society w ill support any 
government which would try to restore law, 
security and discipline, we shall again vote 
in favour of the coalition government which 
was once formed with the complete consent 
of the command of the allied troops.»

Before disclosing his attitude to the 
declaration of the Cabinet of Ministers, 
М. E. Rasulzadeh, leader of the fraction of 
«Musavat», in replv to the ideas of the frac
tion of national minorities noted that the 
Russian-Slav organization had to recognize 
unequivocally the right of the Azerbaijan 
nation to form its government.

The fraction highlv appreciated the 
democratic program of the new government 
and its members who consisted of voung 
people: «We have built a state, and we are 
a nation to begin with a new political expe
rience. When everything has changed as a 
result of the world revolution, promotion of 
the voung people is praiseworthy; we need 
honest, decisive persons, but not popular 
figures. The new program declared by the 
government w ill help to overcome the crisis 
in the country. Our fraction gave its confi
dence in the government and w ill do its 
best to help it.»

The fractions of «Ittihad» and non- 
partisans also declared their support to the



Parlamentə müradətlə «İstiqlah- 
mız, istiqbalımız maariflə bağlıdır» devən 
N.Usubbəyli m illi maarifimizin, т1Ш mək- 
təbimizin tərəqqi etməsini vacib məsələ ki
mi qiymətləndirdi. Proqramda qarşıda du- 
ran məsələlər aşağıdakı kimi əksini tapdı:

- ibtidai təhsilli məktəblərə, sənave 
məktəblərinə avrxca diqqət ediləcək. Hö- 
kumət müəllimlərə olan ehtivaa ödəmək 
üçün Müəllim lər İnstitutunun açılması ilə 
bərabər xarid ölkələrdərı də müəllimlər də- 
vət olunmasıru nəzərdə tutur;

- Azərbaycan hökuməti ali təhsil mü- 
əssisələrmin yaraddmasmı istəyir və «AIi 
təhsil məktəbi haqqmda» qanun layihəsini 
tərtib edib müzakirəvə təqdim etməvi qəra- 
ra alıb. Tiflis şəhərində yerləşən Politexnik 
İnstitutunu malivvələşdirərək onun pavtax- 
tımıza köçürülməsinə nail olunmahdır;

- hökumət ticarət sahəsindəki inhisar- 
çılıqla mübarizə aparacaq, müharibədən 
sonra başqa dövlətlərdə olduğu kimi, Azər- 
baycan Cümhuri\yətində də bu vəzivyət- 
lə əlaqsdar müvafiq tədbirlər göriiləcək. 
Hökumət təbii və süni volla varanmış bu 
işlərə \oiksək nəzarəti təşkil edəcək. Döv- 
lət daxili və xarici ticarəti öz öhdəsinə gö- 
türəcək. Hökumət inflvasiya və qivmət ar- 
tım ı ilə mübarizə apararaq, bazara kifavət 
miqdarda əmtəə və ərzaq çıxaııb ticarətdə 
rəqabət varadacaqdır;

- veni hökumət iqtisadi siyasətdə dai- 
mi tərəfdaşlanna münasibətdə öz mövqevi- 
ni venidən nəzərdən keçirir və neftə kəskin 
ehtivaa olan Sovet Rusiyası ilə münasibət- 
lərə baxılacaq. Azərbavcan neftinin əsas 
bazan olan Rusiva ilə ticarət münasibətlə-
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rinin kəsilməsi kuQi miqdarda, təxminən 
150 milyon pud neft ehtiyatmm vığılıb qal- 
masma və neft hasilatmm aşağı düşməsinə 
səbəb olmuşdur. Bu isə, öz növbəsində, mə- 
dənlərdə işlərin azalmasma, fəhlələrin ixti- 
sarma, dəhşətli balıalığa, pullann sürətlə 
qivmətdən düşməsinə gətirib çıxarauşdır. 
Fəhlələrin ağır vəzivvəti Bakıda tətil hərə- 
katmm güdənməsinə səbəb olmuşdm.

fourth government and submitted their 
proposals to the parliament:

1. The new government has not taken 
into account the formation of a coalition 
government from the fractions, which de
fend the sovereignty of Azerbaijan.

2. The fraction of «Ittihad» has not 
been induded into the government.

3. For the reliable activity of the gov
ernment, there is no any guarantee. From 
this point of view the fraction does not 
share the responsibilities of the government 
and does not lay the responsibility on itself.

The formation of the government 
by N. Usubbeyli revealed the differences 
among the fractions. It was dear that the 
formation of the government depended on 
the consensus of all the parliamentary' par
ties. Jelil bev Sultanov, representative of the 
non-partisans, noted that they would refuse 
to take part in voting as the declaration of 
the government did not touch upon the is
sue of Garabagh. The Moslems of Gara- 
bagh suffered much from the brutality of 
Andronik, given many victims. About 100 
Moslem villages had been destroyed. Other 
parliaments, who expected that the govern
ment would deal widelv with the issue ofJ
Garabagh, dedared that thev saw the con
trary of their expectations. Because the third 
government had sent a governor-general 
to Garabagh, to Shusha, and granted him 
great authorities and demanded to protect 
the Moslems. Non-partisan Javanshir bey 
Behbud said that death awaited anyone 
who wanted to leave Shusha, therefore, he 
asked the government to disdose its posi
tion.

In reply to the statement of the frac
tion N. Usubbevli declared that he had onlv
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shared his view's on the debatable issues: 
«I have spoken about Irevan, Tiflis, Lenka
ran, it means that it was necessarv to speak 
about them. In Garabagh there are no de
batable issues. Therefore, I did not speak 
about the issues which do not cause anv



Hökumətin parlament (Mədisi-Mə- 
busan) qarşısında verdiyi bəvanatda də- 
mir yollarmda islahata ehtivac olduğu da 
göstərildi: «Biz Əbt-Culfa yolıma əhəmiy- 
yət veririk və bu volun təm iri üçün par- 
lamentə maliyyə vəsaiti avırmaq xahişi 
ilə müradət edibcəkdir. Torpaq və şosse 
yollannm da təmirə bövük ehtiyaa var- 
dır. Hökumət hesab edir ki, bu vollar qu- 
rulmasa, nə əhalimiz bundan istifadə edə 
bilər, nə də poçtlanmız. Bəvan edibn təd- 
b irbri icra etmək üçün gücümüzü birbş- 
dirməlivik. Biz nə qədər qüw ətli olanqsa, 
azadhğımız və istiqlalumz da bir о qədər 
qüw ətli olar».

N.Usubbəyh hərbi məsələbrə də diq- 
qətin artınlacağmı parlamentarilərin diq- 
qətinə çatdırdı; «Əsgərimizin ehtiyacına 
hökumət avnca diqqət və ehtiram edəcək- 
dir. Əsgərlik kimi müqəddəs vəzifənin ilk 
növbədə varblann, imkanlüann, ziyalılazm 
övladlannm vəzifəsi olduğımu hökumət 
onlara anlatacaq. Bundan bo\am qaçıran 
olarsa, qanunlann gücü ib  lazım olan cəza 
veribcək. Məmləkətimizin ıstiqlalx qüvvətə 
və m ilbtin əzminə möhtacdır. Bunun üçün 
hərbivvə nazirimiz peşəkar və təcrübəli əl- 
dədir, həm də sizin əlinizdədir».

Yeni hökuməti təşkil etməli olan 
N.Usubbəvli onun hökumətində bütün

j

fraksivalann təmsil ohmmadığmı bildirə- 
rək müxalifətdə qalanlarm da mövcudlu- 
ğımu təbii hesab edirdi.

Parlament (Məclisi-Məbusan) ənənə- 
brinə müvafiq olaraq hökumət bəvanna- 
məsindən sonra fraksivalar veni Nazirbr

J J

Kabinetinə öz mövqebrini bildirmək üçün 
müzakirəvə qoşuldular. Slavyan-rus frak- 
sivasmdan N.Vinoqradov Azərbavcan par- 
lamentinin 10 dekabr 191S-d il tarixli ikin- 
d  idasmda elan etdivi bəvanatdakı əsas
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prinsipbrə sadiq qaldağmı bildirmişdi: 
«Slawan-Rus Cəmivvəti öz fəaliwətində
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qanunu, asavişi və intizamı bərpa edəcək 
hər bir hökuməti müdafiə edəcək, vaxtib 
müttəfiq komandanlığmm tam razılığı ilə

debate. Qmcretely, I want to dedare that 
we have our local government in Garabagh, 
there is a governor-general working there.»

The chairman of the parliament put 
into voting the confidence of the fourth 
government. It was voted 43 in favour, 21 
parliamentarians remained neutral. The 
composition of the government was adopt
ed like this: N. Usubbevli, chairman of the 
Council of Ministers and minister of In
ternal Affairs (from the fraction of «Musa
vat»), Alagha Hasanov, minister of Finance 
(non-partisan), Aga Eminov, minister of 
Commerce and Industrv (from «Musavat»), 
M. Y. Jafarov, minister of Foreign Affairs 
(non-partisan), Y. Hajinskv, minister of Post 
and Telegraph (Soaalist), S. Mehmandarov, 
M ilitary Minister (non-partisan), V. V. Klen- 
ovskv, minister of Provisions (from the 
Russian-Slav assodation), A. N. Dostakov, 
minister of Public Health (non-partisan), 
Rashidkhan Kaplanov, minister of Enlight
enment and Religious Affairs (non-parti- 
san), A. Gardashov, minister of Agriculture 
(from the fraction of Ehrar), A. Amaspur, 
minister without a portfolio (the Armenian 
Dashnakstun Partv), N. Narimanbevov, 
minister-inspedor (from «Musavat»). In  the 
first session of the parliament held on April 
17, 1919, after the formation of the fourth 
government the fraction of Ehrar made a 
statement. The fraction had been obliged 
not to disclose its position and remained 
neutral because reasons of not depending 
on the fraction when the government was 
voted.

The fraction analyzed and criticized 
the activity of the government, saying that 
disorder, bribery and slovenliness reigned 
in all the government structures in all the 
places of the country, the work in the eco
nomic sphere was not satisfadorv, the 
repair of the roads was not paid a due at
tention, not any measures were taken for 
the solution of the land problem It was de
clared that the fraction would support the



təşkil edllmiş koalisiva hökumətinə göstər- 
divi etimadı yenə də göstərəcəkdir».

Nazirbr Kabinetinin bəvannaməsinə 
münasibət bildirmək üçün çmş edən «Mü- 
savat» fraksiyasmın rəhbəri M.Ə.Rəsulza- 
də bəyannaməyə keçtnəmişdən öncə azlıq 
təşkil edən xalqlann fraksiyasının nüma- 
yəndəsinin fikirbrinə cavab verərək bildir- 
mişdi ki, slavyan-rus təşkilaü Azərbavcan 
millətinin hökumət qurmaq haqqrnı birmə- 
nalı tarumalıdır.

Fraksiva demokratik proqramla çı- 
xış edən veni hökumətm heyətinin gənc 
isimlərdən (nazirbrdən) təşkil olunmasmı 
t^qdir etdi: «Biz dövlət quraraq veni sivasi 
təcrübəyə başlamış bir m ilbtik. Dünva in- 
qilabı nəticəsində hər şevin dəyişdiyi bir 
zamanda gəndərin iş başma gətirilməsi, 
şöhrətli «bütlər»dən zivadə əzmkar və na- 
muslu xadimlər lazımdır. Yeni hökıunətin 
elan etdivi proqram məmləkətimizi böh- 
randan çıxarmağa kömək edəcəkdir Frak- 
siva hökumətə etimad göstərərək ona hər 
cür köməvi əsirgəməyəcəyik».

hökumətə öz etimadlannx bildir- 
mək üçün «İttihad» və bitərəflər fraksivala- 
n  parlament (Məclisi-Məbusan) rəhbərlivi- 
nə təkliflərini bildirdilər:

1. Yeni hökumət Azərbaycan istiqlalı- 
m müdafiə edən firqələr arasmda koalisiya 
üsullu bir hökıunətin təşkil olunmasmı nə- 
zərə almamxşdır.

2. Yeni hökumətin tərkibinə «İttihad» 
fraksivası daxil edilməmişdir.

3. Hökumətin gəbcəkdə etibarlı fəa- 
liyvəti üçün heç bir zəmanət voxdut Bu ba- 
xımdan fraksivalar hökumətlə məsulî -əti 
bölüşdürmür və məsulivvəti də üzərbrinə 
götürmürlər.

N.Usubbəvli hökıunətinin təşkili pro- 
sesi fraksivalar arasmda fikir avnlığım üzə 
çıxardı. Artiq görünürdü ki, hökıunətin 
təşkili yalnız bütün parlament partivalan- 
nm konsensıısundan asılı idi. Bitərəflərin 
təmsilçisi Cəlil bəv Sultanov Baş nazirin 
bəvannaməsində Qarabağ məsələsinə to-

govemment and expressed the hope that 
the promises of the new government would 
not remain on the paper as those of the pre
vious government.

Т1ге fraction of Ehrar protested 
against the speeches in the parliament in 
Russian and thought it was important to re
move such cases.

H. Agavev disclosed the opinion of 
the senior-convent of the parliament on this 
issue and dedared that the instruction of 
the Azerbaijan Parliament would regulate 
such issues and provide the translation of 
those speeches into Azerbaijan. Т1ге instruc
tion did not provide any clause concern
ing the issue of the language. Иге instruc
tion commission had completed its work, 
therefore it had been liquidated. There was 
a need to form a new commission for mak
ing additional clauses to the instruction 
The Azerbaijan Parliament strictly observed 
the internal regulations; it determined to 
dismiss the commission of the workers and 
election of a new one for not holding the 
sittings more than thrice.

Иге parliament received for discus
sions in the session the bill on general 
militarv service after the reading. Иге par
liament voted and adopted the law on the 
general military service of 1915 which pro
vided privileges for students and for pro
fessionals in some spheres. A  five-clause 
law said the Moslem students were given 
deferments till the end of the academic year 
if they are at the age of military service. 
This nde was applied to the students of the 
railway and telegraph schools.

Иге .Azerbaijan Parliament adopted a 
mimber of laws of vital importance for the 
country in the April of 1919. On April 7 of 
the same year it adopted the law «On In
creasing the Wages in System of the Minis
try of the Internal Affairs and on the Organ
ization of New Jobs in that System» Иге 
law was reported by Musa bey Rafiyev who 
said that there were two major instances in



xunulmadığına görə səsvermədən imtina 
etdiklərini bildirdi. Azərbaycanm bölgələri 
-Lənkəran, İrəvan, Naxçıvarun adlan çəkil- 
sə də, Qarabağ barədə damşılmadı, Qara- 
bağ müsəlmarıları Andranikin əlindən çox 
cəfalar çəkmiş, çoxlu qurbanlar vermişdi. 
Andranik 100-ə qədər müsəlman kəndini 
xarabalığa çevirmişdi. Hökumət bəvanna- 
məsində Qarabağ məsəbsinə geniş ver 
avnlacağmı gözbyən digər deputatlar da 
bunun əksini gördükbrini bildirdibr. Hal- 
buki üçüncü hökumət Qarabağa, Şuşava 
general-qubernator göndərərək ona geniş 
səlahivvətbr veımiş və müsəlnıanlann qo- 
runmasmı tələb etmişdi. Bitərəf Cavanşir 
bəy Behbud isə Şuşadan kənara çıxan mü- 
səlxnanlan hər an ölüm gözlədiyini və hö- 
kumətln məsələyə münasibət bildirməsini 
xahiş etdi.

Fraksivalann bəvanatma cavab ola-
J J

raq N.Usubbəvli bildirdi ki, o, yahuz müba- 
hisəli məsəblər barədə fikirbrini bölüşüb: 
«İrəvan, Tiflis, Lənkəran barədə danışı- 
lıbsa, demək, о haqda daruşmaq lazım ol- 
muşdur. Qarabağda mübahisəli məsəbbr 
voxdur. Ona görə də mən mübahisə do- 
ğurmavan məsələ haqqında daruşnıadım. 
Konkret olaraq bildrimək istəyirəm ki, Qa- 
rabağda bizim hakimiy>rət var və general- 
qubemator fəaliyyət göstərir».

Parlament (Mədisi-Məbusan) səd- 
ri dördüncü hökumət kabinetinə etimad 
göstərilməsini səsverməyə çıxararaq (43 
nəfər lehinə və 21 nəfər bitərəf qalmaq- 
la) aşağıdakı tərkibdə təsdiq etdi. Nazir- 
b r Şurasmm sədri və daxili işlər naziri 
N.Usubbəvli («Müsavat»), m aliyyə naziri 
Əlağa Həsənov (bitərəf), ticarət və səna- 
ve naziri Ağa Əm inov («Müsavat»), xari- 
d  işlər naziri M.Y.Cəfərov (bitərəf), poçt 
və teleqraf naziri C.Hacınski (sosialist), 
ədliyyə və əmək naziri A.Səfikürdski
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(sosialist), hərbi nazir S.Mehmandarov 
(bitərəf), təminat naziri V.V.Klenovski 
(Rus-Slavyan Cəm iyyəti), səhiyyə naziri 
A.N.Dostakov (bitərəf), maarif və dini

the law, one of them was connected with 
the raise of wages, the other one - with the 
change in the staff. Once there were three 
structures which controlled the situation in 
Baku: governor, governor's office and the 
chief of the town During the rule of the 
Bolsheviks they liquidated all the three and 
created one governor's office and dismissed 
other workers. The parliament emphasized 
particubrlv the role of the law in ensur
ing security in the country, in improving 
the welfare of d vil servants, in organizing 
flexible administration and in improving 
professionalism The law «On Raising the 
Wages of the Staff of the Ministry of Inter
nal Affairs and Creation of New Staffs» was 
adopted after the third reading with the 
majority of votes in favour (only the Social
ist being against).

The Azerbaijan Parliament in its ses
sion on April 7,1919, widely discussed the 
bill «On the Creation of Courts-Martial 
and Drum Head Courts-Martial.» The bill 
was reported by Sefibey Rustambevov. He 
mentioned that it was necessarv to establish
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courts-martial as soon as possible, but to 
develop a law on it was not so easy. He said 
that the laws of the tsarist Russia and those 
developed by the provisional government 
of Russia were still used in Azerbaijan. He 
proposed the MQitarv Ministry to use the 
law concerning the election of judges in 
courts-martial developed by the provisional 
Russian government. The bill provided the 
appointment of judges by the M ilitary Min
istry. In the period of the Russian govern
ment complaints from the courts-martial 
were considered by the way of an appeal. 
The M ilitary Ministry changed that order 
and proposed to consider all the appeals by 
the M ilitary M inistry Because, the coruts 
very often changed their locations, moved 
to other places. Therefore it was impossible 
to keep the witnesses and organize the trial. 
Therefore, it was proposed to give the m ili
tary' cases at the disposal of the courts-mar-



etiqad naziri Rəşidxan Kaplanov (bitərə), 
ziraət (əkinçilik) naziri A.Qardaşov («Əh- 
rar»), portfelsiz nazir A.Amaspür («Daş- 
naksütyun»), nazir-müfəttiş N.Nəriman- 
bəyov («Müsavat»),

I Respublikaıun dördüncü hökumə- 
tinln fəaliyyətə başlamasmdan sonra keçi- 
rilən 17 aprel 1919-cu il tarixll parlament 
(Mədisi-Məbusan) idasmda ilk olaraq 
«Əhrar» fraksiyası bəyannamə ilə çıxış et
di. Fraksiva özündən asılı olmavan səbəb- 
lərdən keçən idasda mövqeyini sovləmə- 
divindən hökumətə etimad məsələsi səsəJ
qovulduqda bitərəf qalmağa məcbur ol- 
muşdu. Bəyannamədə keçmiş RXoyski hö- 
kumətinin fəalivvətini təhlil edən fraksiva 
hökumətin işini mənfi qiymətləndirərək 
məmləkətin hər yerində hökumət aparatı- 
nm hər bir orqarunda pozğıınluq, nizam- 
sızlıq, başsızlıq və rüşvətxorluğun hökm 
sürdüyünü, iqtisadiyvat-təsərrüfat sahə- 
sində işlərin pis getdivlni, vollann təmi- 
rinə lazımi diqqət yetirilm ədiyini, torpaq 
məsələsinin həll edilməsi üçün heç bir təd- 
bir görülmədiyini qevd etdi. Yeni hökumə- 
tin verdivi vədlərin keçmiş hökumət kimi 
kağız üzərində qalmavıb icra ediləcəvinə 
ümid edərək ona etimad göstərəcəklərini 
bəvanladılar.

Parlamentdə «Əhrar» fraksivasıJ
m üzakirələrin bəzi hallarda rus dilində 
apanlmasma etiraz etdi və bu kim i hal- 
lann aradan qaldmlmasmı vacib saydı. 
Parlamentin senvoren-konventinin (ali 
parlament şurası) bu məsələyə müna- 
sibətini çatdıran H.Ağavev b ild ird i ki, 
«Azərbavcan parlamentinin nakazı» (tə- 
lim atı) bu məsələləri tənzimləyərək rus 
dilindəki çıxışlarm Azərbavcan dilinə 
tərcümə olunmasım müəvyən etmişdir. 
Təlimatda d il xüsusunda hər hansı bir 
başqa qavda nəzərdə tutulmamışdır. Tə- 
lim at komissivası işlərini bitirdivinə gö- 
rə ləğv edilm işdir. İndi veni komissiva 
seçmək lazım dır ki, təlimata əlavə mad- 
dələr daxil edilsin.

tial. Artide 25 of the bill earned protests, 
because it provided the consideration of the 
appeals not by the supreme M ilitary Court, 
but by the M ilitary Minister. The fraction of 
«Ittihad» protested against the bill and criti
cized it for being develop on the basis of 
the former Russian Laws: «We need a law 
written in national spirit that should take 
into account all the demands of our nation 
This law has been developed in the period 
of tsarism, there is a necessity to change it 
substantiallv. Though you say it is provi
sional and it is impossible to develop it be
cause of the time limit.»

The fraction of «Socialists» dedared 
their objection against the laws developed 
on the basis of the former Russian laws and 
proposed that the courts-martial should 
be eleded. The application of the laws de
veloped by the provisional government of 
Russia in the Republic of Azerbaijan pro
ceeded from the demands of the epoch The 
fraction of «Musavat» declared its support 
to the bill. The parliamentarians discussed 
the bill «On the Courts-Martial» in the third 
reading, adopted it by voting for its articles 
one bv one.

j____

The law of the Azerbaijan Parliament 
adopted on April 14,1919, allowed to estab
lish country and regiment courts-martiaL 
According to this law, courts-martial were 
established in each regiment and military 
formations in the whole republic.

The courts-martial of Azerbaijan were 
subjed to the Military' Ministry and were 
entitled to perform their authorities in all 
the territory of the republic. The judges of 
courts-martial were organized of perma
nent and temporarv members. The perma
nent members induded the chairman and 
two judges. The temporarv' members were 
appointed by the order of the minister for 
the term of six months from military de-
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tachments and units (two senior officers 
from headquarters and two junior officers 
from the units). The chairman of the court-



Azərbavcan parlamenti (Mədisi-Mə- 
busan) daxili nizamnaməvə ciddi əməl 
etdiyini qevd edərək üç dəfədən artıq idas- 
lann keçirilmədiyinə görə fəhlə komissiya- 
smm tərkibinin buraxılması və veni heyə- 
tin seçilməsini müəvvən etdi.

Parlament (Mədisi-Məbusan) idası- 
na üçüncü oxunuşda müzakirəvə əsgəri 
mükəlbfiyyətb bağlı məsələnin müzakirə- 
si daxil edildi. «Həıbi mükəlləfiyyət haq
qmda 1915-d il nizamnaməsinin maarif və 
peşə üzrə güzəşt edilərək imtivaz verilmə- 
si haqqmda» qanun lavihəsi məclisdə səsə 
qovularaq təsdiq edildi. Beş maddədən iba- 
rət qanunda göstərilirdi ki, oxuduqlan kur- 
su bitirənə qədər müsəlman çağınş yaşrn- 
da olanlar hərbi xidmətdən möhbt alırlar. 
Bu möhlət hüququ dəmir volu kurslannda 
oxuvan vol hərəkəti, teleqraf sahəsində ixti- 
sas alanlara da aid edildi.

Azərbavcan parlamenti (Mədisi-Mə- 
busan) 1919-cu ilin apıel avmda bir sıra 
dövlət əhəmüTətli qanunlar qəbul etdi. 
Həmin il aprelin 7-də «Daxili İşlər Nazir- 
liy i məmurlannm maaşmı artırmaq və bu 
nazirlik üzrə veni məmur vəzifələrini təş- 
kil etmək haqqmda» qanun qəbul edildi. 
Məruzə ilə Musa bəy Rəfiyev çıxış edərək 
qanun lavihəsində iki prinsipial məqamm 
olduğunu, birindsinin ştatm dəvişdirilmə- 
si, ikindnin isə məvadbbrin arünlması ilə 
bağlı olduğunu bildirdi. Bakıda əwəllər 
daxili nəzarəti həvata keçirən üç qurum
- qubemator, qubernator idarəsi və şəhər 
rəisi olmuşdur. Bolşeviklərin müvəqqəti ha- 
kim iwətləri dövründə Bakı Soveti hər üç 
idarəni bğ\r edərək bir qubernator idarəsi- 
ni varatmış və digər işçilər azad edilmişdi. 
Qanunım ölkədə daxili asavişin qoranma- 
smda, çevik idarəçüivrin təşkil edilməsində, 
məmurlarm maddi vəzi\yətlərinin yaxşılaş- 
dınlmasmda, peşəkarlığm artmlmasmda 
rolu olacağx parlamentdə (Məclisi-Məbu- 
sanda) xüsusib vurğulandx. «Daxili İşlər 
Nazirliyi məmurlannm maaşuu artırmaq 
və bu nazirlik üzrə veni məmur vəzifələri-

martial was appointed by the resolution of 
the Council of Ministers with the recom
mendation of the military minister. Up to 
the appointment he had to work at least in 
the capadtv of the military prosecutor, or 
judge at the country martial court (prosecu
tor in the country, court-martial and perma
nent member of the court-martial).

According to the law the prosecutor 
and the permanent members of the court- 
martial were appointed by the order of the 
M ilitary Minister from among the persons 
working in the courts-martial in the capac
ity of at least assistant of the county pros
ecutor, his deputy: court or military investi
gation department of the regiment, as well 
as from jurors, other competent persons 
and their assistants.

Assistants of prosecutors and military 
investigators were appointed by the order 
of the M ilitary Minister. They had to have 
higher education in law, or suffident expe
rience in the judidal system.

The part of the law concerning the 
trial was based on Order 3%, Artides 1-9 
of the third section of the law of the Provi
sional Government of Russia dated July 6, 
1917. The work of the courts-martial of the 
Azerbaijan Republic, their internal struc
ture, court trials, and authorities of their of- 
fidals were regulated by the Regulations of 
the Court-martial, by additions made to it 
on Ju ly 30,1914, as well as by the changes 
made to Artides 17-24.

The law banned the high military offi- 
dals to bring charges against the militaries. 
According to the law the military investiga
tion should start in the following cases: a) 
on the basis of the information conveyed
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by the chiefs of the military units; b) on the 
basis of the statement of the military pros
ecutor; c) on the basis of the information 
conveyed by the judidal and administra
tive bodies; d) on the basis of complaints of 
those who serve in the armv and on the ba-
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sis of individual complaints.



ni təşkil etmək haqqmda» qanun lavihəsi 
3-cü oxunuşda səsə qovularaq (sosialistlər 
əleyhinə olmaqla) əksəriyvət səslə qəbul 
edildi.

Azərbavcan parlamenti (Mədisi-Mə- 
busan) 1919-cu il aprelin 7-də «Hərbi və 
səhxa məhkəmələrinin varadılması haqqm
da» qanun lavihəsini geniş müzakirə etdi. 
Məruzə ilə çıxış edən Şəfi bəv Rüstəmbə- 
yov Azərbavcanda tədli olaraq hərbi məh- 
kəmələrin təşkil olunması və bu tezliklə 
qanun hazırlamağın çətlnlik yaratdığmı 
nəzərə alaraq, keçtniş çar Rusivası qanun- 
lannm və Rusiva müvəqqəti hökumətmln 
hazııladığı qanunlardan istifadə olunduğu- 
nu bildirdi. Müvəqqəti Rusiva hakimiyyəti 
dövründə hərbi məhkəmələrin seçilməsi 
ilə bağh maddələrln hərbi nazirlık tərəfin- 
dən qəbul olunması təklif edildi. Layihədə 
hərbi nazirin təvin etdivi hərbi məhkəmələ-
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rin varadılması nəzərdə tutulurdu. Hərbi
J

məhkəmələrdən verilən şikavətlər Ruslya 
hökuməti dövriində mülki apellvasiva 
qavdasmda baxılmasını nəzərdə tuturdu. 
Azərbavcan Hərbi Nazirlivi bu qavdam 
dəvişərək bütün apellyasiya işlərinin hərbi 
nazirllk tərəfindən apanlmasuu təklif edir
di. Çünki məhkəmə tez-tez bir verdən baş- 
qa yerə köçür və va yerini dəvişirdi. Ona 
görə də şahidləri bir verdə saxlavıb məh- 
kəməni keçirmək mümkün olmurdu. Bu 
baxundan orduva aid işlərin hərbi məhkə- 
məvə verilməsi təklifi irəli sürüldü. Qanım 
lavihasinin 25-d maddəsində şikayətlərin 
kassasiva qavdasmda A li Həıbi Məhkəmə- 
lər de\*il, hərbi nazir tərəfindən baxılması 
məsələsi etiraz doğurdu. Qanım lavihəsmə 
etiraz edən ittihadçılar hərbi məhkəmələ- 
rin keçmiş Rusiva qanunlan əsasmda ha- 
zırlanmasmı tənqid etdilər: «Müli ruhda 
yazılmış elə bir qanun lazımdu ki, orada 
millətimizin bütün tələbatlan nəzərə alm- 
sm. Bu hərbi məhkəmə qanunu çarizm 
vaxtmda hazırlanıb, onun əsash dəvişdiril- 
məsinə lüzum vardır. Hərçənd ki, burada 
qanunun müvəqqəti olduğu və vaxt azh-

In conformity w ith Artides 364-366 
of the Regulations of the Courts-martial the 
conduction of the preliminary investigation 
against the officers was liquidated. The case 
submitted to the court-martial was defend
ed by the prosecutor; the charges could be 
stopped only by the resolution of the court- 
martiaL

According to the law the cease of the 
investigation of charges begun on the basis 
of the presentation of military chiefs and on 
the basis of individual complaints could be 
complained to the court-martial within sev
en days under the control of the prosecutor.

The law allowed the judges of courts- 
martial to apply mitigation in different 
cases. The decision of the court on pardon
ing the accused was sent to the Coundl of 
Ministers for consideration. The Council of 
Ministers had the right to mitigate the pun
ishment, or pardon the accused completely. 
According to the law adopted by the parlia
ment complaints from the verdicts of judg
es were not accepted, as the court-martial 
system in Azerbaijan had not been com
pletely formed. Only the person accused in 
the military crime, or his lawyer, as well as 
a civil daimant could appeal to the M ilitary 
Ministry with a complaint. In  future after 
the complete formation of the Court of Ap
peal the solution of the said issues would 
be provided by the law on the basis of gen
eral rules.

On May 14, 1919, the member of the 
Irevan county court Abbas ali bey Agababa- 
bevov was appointed chairman of the Genje 
County Court by the resolution of the Cabi
net of Ministers.

Taking into account the existing po
litical and militarv situation the national

J

government paid a spedal attention to the 
formation of courts-martial.

The Ministry of Justice was making 
efforts to strengthen legislation, to replace 
the laws and codes remaining from the pe
riod of the Russian Empire, to diange their



ğmdan hazulamaq mümkün olmadığı gös- 
tərilib».

Sosialistlər fraksivasi köhnə Rusiva 
qanunlan ilə hazırlarmuş layihənin əlev- 
hinə olduqlarını və seçki volu müəvyən 
ediləcək hərbi məhkəmələrin varadılması-
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m təklif kimi irəli sürürdülər. Müvəqqəti 
hökumət tərəfindən müəyyən edilmiş qa- 
nunun Azərbavcan Cümhuriyyətində də 
tətbiq edilməsi dövriin təbblərindən irəli 
gəlirdi. «Müsavat» fraksivası qanun lavihə- 
sinin lehinə olduğunu bildirdi. Parlament 
deputatlan «Hərbi məhkəməbr haqqmda» 
qanun layihəsini 3-cü oxunuşda müzakirə 
edərək maddə-maddə səsə qovdular və təs- 
diq etdilər.

Azərbavcan parlamentinin 1919-cu 
il 14 aprel tarixli qanunu ilə hərbi dairə və 
alavlar üzrə hərbi məhkəmələr varadılırdı.j J
Qanuna görə, bütün respublikada hər bir 
alay üzrə və digər hərbi birləşmələrdə hər- 
bi məhkəmələr təsis edilirdi.

Cümhurivvətin hərbi məhkəmələri
j j

Hərbi Nazirliyin tabelivində olmaqla səla- 
hivvətlərini bütün respublika ərazisində 
verinə yetirmək hüququna malik idilər. 
Hərbi məhkəməbr daimi və müvəqqəti 
üzvlərdən təşkil olunurdu. Daimi üzvlər 
sədrdən və iki nəfər hərbi məhkəmə üz- 
\oindən ibarət idi.

Qanunda hərbi məhkəmənin müvəq- 
qəti üzvləri hərbi nazirin sərəncamı ilə 6 
av müddətinə hərbi hissələrdən olmaqla 
iki nəfər qərargalıdan, iki nəfər isə bölmə- 
lərdən olan kiçik zabitlərdən təvin edilirdi.

Hərbi məhkəmənin sədri hərbi nazi
rin təqdimatı ilə hərbi-məhkəmə idarəsin- 
də ən azı hərbi prokuror və va həıbi dairə 
məhkəməsində hakim işləmiş (dairə məh- 
kəməsində prokuror və hərbi məhkəmənin 
daimi üzvü olan) şəxsbrdən Nazirlər Şura- 
smm qəran ilə tə\in edilirdi.

Qanuna görə, hərbi məhkəmənin pro- 
kuroru və daimi üzvləri hərbi nazirin əm- 
ri ilə, hərbi-məhkəmə idarələrində qulluq 
edənlərdən vəzifəsi ən azı dairə ргокшоги-

form and strengthen them, to ensure a sin
gle law for the whole republic. The govern
ment tried hard to raise the level of work in 
the courts. On August 11,1919, the govern
ment adopted a resolution on the transfer of 
the prisons to the subjection of the Ministry 
of Justice and on allotment of finances for 
strengthening the supervision in the pris
ons. Up to that time the prisons were under 
the subjection of the Ministry of Internal Af
fairs. The government demanded the Minis
try of Justice to undertake measures for im
proving the detention conditions in prisons.

To improve medical service in the 
armv the parliament adopted a law on 
Ju ly 16, 1919. In  conformity with the law 
all the male physicians under the age of 
45 and who had lived in Azerbaijan the 
last five vears were summoned to serve in
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the armv for three vears. The ministries of
j J

M ilitary and Internal Affairs were charged 
to organize the registration of all the male 
physicians under the age 45 and who had 
lived in Azerbaijan for the last five years as 
soon as possible. Their ages, place of resi
dence, marital status and service, fitness 
for the m ilitary service, health, education, 
experience as physicians and qualifications 
underwent registration. The law author
ized the M ilitary M inistry together with 
the ministries of Public Health and Inter
nal Affairs to summon to the m ilitarv serv-/
ice all the Moslem physicians by taking 
into account their ages, experience, health, 
marital status and the wages to be paid. 
Non-Moslem doctors were kept in reserve 
and were to be summoned as soon as there 
wTas a demand. If there was a demand to 
them in their work places, they could be 
given a determent w ith the consent of the 
ministries of Public Health, Internal Affairs 
and Military. Organization of field hospi
tals, train hospitals, drugstores, medical 
equipment and others was improving the 
capability, supply and procurement of the 
armv.J



nun köməkçisi, müavini, məhkəmə və ya 
hərbi müstəntiq, alav məhkəməsinin istin- 
taq hissəsinin rəisi olan şəxsbrdən, həmçi- 
nin andlı idasçılardan, digər səlahiyyətÜ 
nümavəndələrdən və onlarm köməkçibrin- 
dən təyin edilirdi.

Prokuror köməkçisi və hərbi müs- 
təntiq hərbi nazirln əmri ilə ali hüquq təh- 
sili almış və va fəahyyətində kifavət qədər 
məhkəmə təcrübəsinə yivəbnmiş şəxsbr- 
dən seçilirdi.

Qanımda işin məhkəməvə aid hissə- 
si Rusiva Müvəqqəti hökumətinin hərbi 
idarə haqqmdakı 6 ivul 1917-ci il tarixli 
396 saylı əmri ib , üçüncü bölmənin 1-9-cu 
maddələri üzrə olan qaydalar əsasmda apa- 
rılırdı.

Azərbavcan Cümhurivvətinin hərbi
J  j  j

məhkəməbri, onlarm daxili quraluşu, mü- 
hakimə qavdalan və onun vəzifəli şəxsləri- 
nin səlahiyvətləri Hərbi Məhkəmə Nizanı- 
naməsi və ona edilmiş 30 iyul 1914-cü il 
dəvişiklikləri, həmçinin 17-24-di maddəbr 
üzrə edilmiş dəyişikliklər əsasmda tənzim- 
bnirdi.

Qanım hərbi vəzifəli şəxsbrin hərbi 
qulluqçular barəsində dnavət işi qaldınl- 
masmı qadağan edirdi. Qanuna əsasən, 
hərbi istintaq aşağıdakı hallarda müəvvən 
edilirdi: a) hərbi rəisbrin məluxnatı əsasın- 
da; b) hərbi prokurorun təqdimatı ilə; c) 
məhkəmə və inzibati orqanlann məlumaü 
ilə; ç) hərbi qulluqda xidmət edənbrin və 
fərdi şəxsbrin şikavəti əsasmda.

Hərbi məhkəməbrin nizamnaməsin- 
də nəzərdə tutulmuş 364-366-cı maddələ- 
rə uvğun olaraq ibtidai istintaqa zabitlərin 
cəlb edilməsi qaydası bğv edildi. Hərbi 
məhkəməvə təqdim edilmiş iş dövlət itti- 
hamçısı olan prokuror tərəfindən müdafiə 
edilir, başlannuş istintaq işi hərbi məhkə- 
mənin qəran ilə davandmkrdı.

Qanıma görə, ayn-avn şəxsbrin şika- 
yətləri əsasmda başlavan istintaqm, həm- 
çinin hərbi rəisbrin təqdimatı ilə apanlan 
işbrin davandırüması barədə həıbi pıoku-

Т1ге head department of the General 
Headquarters of the M ilitary Ministry su
pervised all the fighting infantry; cavalry, 
railroad troops, naval forces, reserve securi
ty troops and others, developed battle plans 
for them, controlled the military prosecu
tor's office, court-martial, town major and 
commandant, organized the work of the 
engineering units, mapping, train hospi
tals, food stores, stores for die ammunition 
and others, chose students for the military 
schools.

On January 18,1919, the government 
took into account the proposal of the M ili
tary Ministry and issued a resolution re-
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leasing from the military service the single 
child of teachers and other families.

On May 26, 1919, the parliament 
adopted a law on the formation of the 
chief m ilitary department. Its duty was 
to summon to the m ilitary service and to 
control the pavment of duties (in natural 
form) by the population. It also controlled 
the transportation of the military-cavalry 
loads, execution of other duties (in natural 
form), to organize the accountability of lo
cal m ilitary departments, to solve the mis
understanding which might occur among 
the m ilitary departments of districts, coun
ties, towns.

According to the law one of the 
deputies of the minister of Internal Affairs 
chaired the chief military department. Т1ге 
staff of the department consisted of the rep
resentatives of the ministries of Justice and 
Military. Its office workers consisted of a 
secretary two executors, registrator and of
fice servants.

Иге military fitness departments in 
localities were charged to compile the list of 
the men to be called to the military service, 
to check them up, to ensure their arrival to 
the appointed places, to inform their serv
ice, to determine where and in what capac
ity they would serve, to determine their
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fitness to service before summoning to the



rorluğun nəzarəti ilə 7 gün ərzində həıbi 
idarə vanmdakı məhkəmə orqanma şika- 
vət verilə bilərdi.

Qanunda hərbi məhkəmələrə avn- 
ayn işbr üzrə yüngülbşdirici hallann 
tətbiq edilməsinə imkan verilirdi. Müt- 
təhimin bağışlanması barədə məhkəmə 
qəran baxılmaq üçün Nazirlər Şurasına 
göndərilirdi. N azirbr Şurası günahkann 
cəzasıru yüngülləşdirmək və va onu ta- 
mamilə əfv etmək hüququna mallk idi. 
Parlamentin qəbul etdivi qanuna görə, 
Azərbavcanda hərbi məhkəmə orqanlan- 
nm tam formalaşmamasmı nəzərə alaraq 
hökmlərdən kassasiva qavdasmda şika- 
vət vermək nəzərdə tutulmurdu. Yalmz 
hərbi dnavətlər üzrə müttəhim və va
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onun müdafiəçisi, həmçinin mülki iddia- 
çı məhkəmə qəranndan hərbi nazirə şika- 
vət etmək hüququna malik idi. Gəbcək- 
də varadılacaq kassasiva məhkəməbri 
tam formalaşdıqdan sonra göstərilən mə- 
səbbrin ümumi qavdalar əsasmda həll 
edilməsi nəzərdə tutulurdu.

1919-cu il ma\nn 14-də Nazirlər Ka-/
binetinin qərarı ilə Irəvan dairə məhkəmə- 
sinin üz\4i olmuş Abbasəli bəv Ağababa- 
bəvov Gəncə Dairə Məhkəməsinin sədriJ
təvin edildi.

M illi hökumət hərbi məhkəmələrin 
təşkil edilməsinə, mövcud sivasi-hərbi 
vəziyyəti nəzərə alaraq, xüsusi diqqət ye- 
tirirdi.

Ədli\ryə Nazirlivi qanunçuluğu möh- 
kəmləndirmək, rus imperiyası dövründən 
qalma qanun və məcəllələri veni formaya 
salmaq və möhkəmbndirmək, bütün res- 
publika üçün qanunım vəhdətini təmin et- 
mək kimi vəzifəbri həll etməvə çalxşırdı. 
Dövbt məhkəmə idarəbrinin işini \4iksək 
səviyyəyə qaldmnaq üçün çox dddi işlər 
görürdü. Həbsxanalann Ədliyyə Nazirli- 
\inə verilməsi və həbsxana nəzarətini güc- 
bndirməkdən ötrü vəsait a\Tilması barədə 
hökumətin 11 avqust 1919-cu il tarixli qəra- 
n qəbul edildi. Həmin dövrə qədər Daxili

m ilitar,' service and after military service, 
to organize the new summoners.

The law  obliged the local militarv de
partments to submit detailed information to 
the chief m ilitar,' department.

The law adopted on May 26,1919, by 
the parliament obliged the militar,’ depart
ments to warn the people on those who did 
not want, or refused to serve in the army 
and to apply disdplinarv punishment to 
them.

On May 9, 1919, the government re
solved to establish the State Defense Com
mittee, a speaal body for the defense of 
the country; it induded the chairman of 
the Council of Ministers, M ilitary minister, 
minister of Transport, minister of Foreign 
Affairs and minister of Justice. Presence of 
three of its members in its sitting formed 
the quorum. If the chairman was absent 
in the sitting, one of the members present 
there could chair the sitting. Such a rule al
lowed the assembly of its members in cases 
necessarv for the defense of the country.
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On June 16, 1919, Azerbaijan and 
Georgia signed a bilateral treaty which al
lowed the parties help each other if one of 
them were subjeded to a foreign aggres
sion Thev also signed an agreement to send 
arms, artillerv and other weapons and am
munition, Georgian officers to the Azerbai
jan armv. It also provided the education of 
the future Azerbaijan officers in the military 
schools of Georgia.

The vote of confidence in the par
liament to the government headed by N. 
Usubbevli fell to the period of economic 
crisis in the republic. The traditional May 
1 demonstration was ahead. It could ag
gravate the situation in the country. The 
presence of «Socialists» in the govern
ment without the fraction of «Hummet» 
did not darifv the situation Because theJ
<*Hummet»ist Bolsheviks instigated the 
workers to demonstrations and strikes, they 
wTanted to deepen the economic crisis. To



İşlər NazirUyinin tabelivində olan həbsxa- 
nalar Ədlivvə Nazirlivinə verildi. məhbus-
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larm saxlamldığı şəraltin yaxşdaşdınlması 
üçiin Ədliyyə Nazirlivindən tədbirlər gö- 
rülməsi tələb edildL

Parlament (Mədisi-Məbusan) or- 
duda hərbi tibbi xidməti yaxşılaşdırmaq 
üçün 1919-cu il ivulun 16-da qanun qə- 
bul etdi. Qanuna görə, 45 vaşma çatmış 
və axınncı 5 ill Azərbavcanda vaşavanbü- 
tün kişi həkimlər üç illik  hərbi xidmətə 
çağırümalı idi. Hərbi Nazirlivə və Daxili 
İşlər Nazirliyinə tapşmldı ki, verli hərbi 
idarələrdə bütün həkimlər, о cümlədən 
axmna 5 ili Azərbaycanda işləvənlər təci- 
li olaraq qevdiyyatdan keçirilsin. Xidmə- 
tə çağınlan həkimlərin yaşı, vaşadrğı ver, 
ailə və xidməti vəzivvəti, hərbi xidmət
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vəzivyəti, sağlamlığı, təhsili, həkimlik 
təcrübəsi və ixtisası qevdiyyata alırurdı. 
Qanunla Hərbi Nazirlivə hüquq verilirdi 
ki, Daxili İşlər və Səhi\yə nazirlikləri ilə 
birlikdə təcriibəsi, vaşr, sağlamlığı, ailə 
vəzivyəti və veriləcək vəzifə maaşlannı 
nəzərə almaqla ilk növbədə müsəlman 
həkimləri orduva çağırsın. Qevri-müsəl- 
man həkimlər isə ehtivatda saxlamlır vəJ
tələbat olan kim i onlan da orduva cəlb et-
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mək nəzərdə tutulurdu. Daimi iş verlərin- 
də tələbat olardısa, Hərbi Nazirlik, Daxi
li İşlər və Səhî yə nazirliklərinin razılığr 
ilə həkimlərə möhlət verə bilərdi. Səw ar
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hərbi xəstəxananm (lazaret) qurulması, 
hərbi qatar, aptek, tibb ləvazimatı əldə 
edilməsi və s. mühüm işlərin göriilməsi 
ordunım dövüş qabiliyyətini və təchizatı- 
m xeyli yaxşılaşdınrdı.

Baş qərargahm baş idarəsi Azərbavca- 
nm bütün dö\Tjşən pivada, süvari, dəmir 
volu, dəniz donanması, ehtiyat mühafizəsi 
və s. hərbi hissəbrinə rəhbərlik edir, onlar 
üçün dövüş planlan hazırlavnr, hərbi hissə 
rəislərinə, hərbi prokurorluğa, hərbi məh- 
kəməyə, komendantlığa nəzarət edir, hərbi 
mühəndislik, xəritəçilik, hərbi xəstəxana, 
hərbi tibb qatan, ərzaq mağazalan, hərbi

control the situation the fractions of «Musa
vat» and «Socialists» had to join their forc
es. Even when the government was formed, 
N. Usubbevli took the responsibilities of 
the minister of Interior being afraid that the 
post of that minister would cause differenc
es among the fractions.

After the formation of the govern
ment the parliament for a long time submit
ted to discussions onlv bills which were of
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finandal and economic nature, or were not 
so greatly important. The parliament was 
unable to adopt such laws as on the agrar
ian policy, on the Assembly of Enterprises 
and others which were of great importance 
for the countrv. The fractions did not dem-J
onstrate unity, the parliamentarians fre
quently were on leaves, or did not attend 
the sessions without any sound excuse, and 
all this obliged the parliament to take disd- 
plinary measures. The parliament did not 
develop laws of economic and sodal nature, 
codes referring to different spheres, it suf
ficed with the laws adopted in the period of 
the Russian Empire, made necessarv small 
and cosmetic changes and used them

N. Usubbevli disdosed the anti-crisis
J

program of the government in the parlia
ment and spoke of the possibility of over
coming the crisis, nevertheless, the Baku 
Workers Conference adopted a dedsion 
with the influence of the Bolsheviks to hold 
a political strike. The Bolsheviks called the 
workers for a general strike, and this time 
they demanded not only to restore the 
economic, collective agreements, but also 
declared purely political demands. The at
tempt of the Bolsheviks to use the May 
1 Demonstration as a strong pressure on 
the government failed. Became, despite 
the Bolshevik propaganda, the Moslem 
workers sounded their own slogans in the 
May Holidav. The Moslem workers once
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more demonstrated their devotion to the 
«Musavat»ists and the national govern
ment. Their support to the line pursued



məmulatlar anbarı və s. şobələrin işbrini 
təşkil edir, hərbi məktəbbr üçün şagirdlər 
toplavırdı.

1919-cu il yanvann 18-də Hərbi Na- 
zirlivin təklifbrini nəzərə alan hökumət 
xalq müəllimlərinin və ailənin tək övladla- 
nrun həıbi xidmətdən azad olunması barə- 
də qərar verdi.

1919-cu il mayın 26-da parlamentin 
qəbul etdivi qanunla hərbi idarənin təş- 
kil olunmasma dair sənəd qəbul edildi. 
Qanunla Baş hərbi idarəyə əhalinin hərbi 
xidmətə çağmlması və natura mükəlləfiv- 
yətbrinin verinə vetirilməsi vəzifəsi həvab
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edildi. Hərbi idarəvə çağmşla vanaşı, hər- 
bi-süvari yükbrin daşmması və digər natu
ra m ükəlbfiyyətbrinin icra edilməsi, yerli 
hərbi idarələrin hesabatmm almması, qəza, 
dairə və şəhər idarəbri arasmdakı mövcud 
ola biləcək anlaşılmazlıqlann həll edilməsi 
tapşınldı.

Qanuna görə, Baş hərbi idarəvə sədr- 
lik daxili işbr nazirinin müavininə həvab 
edilirdi. İdarənin üzvbri isə Həıbi və Əd- 
liyyə Nazirliklərinin nümavəndəbrindən 
və dəftərxana işçilərindən ibarət idi. Dəftər- 
xana iss bir katibdən, iki nəfər iş icraçısm- 
dan, qevdnyat və dəftərxana məmurlann- 
dan təşkil edilirdi.

Yerbrdə qəza, dairə və şəhər həıbi 
mükəlbfiyyət idarəbrinə çağınşçılann siya- 
hxsuu tərtib etmək, onlan yoxlamaq, topla- 
mş verbrinə gəlməni təmin etmək, xidmət 
barədə məlumat vermək, kimin hansı qav- 
dada xidmət edəcə\rini/ həm xidmətdən əv- 
vəl, həm də xidmətdən sonra vətəndaşm 
xidmətə vararlı olub-olmamasuu müəyyan 
etmək və veni çağmşları təmin etmək həva- 
b  edilirdi.

Qanunda verli hərbi idarəbrdən çağı- 
nş kampanivası başa çatdıqdan sonra baş 
hərbi idarəyə müfəssəl hesabat verməbri 
təbb olımurdu.

Parlamentin 1919-cu il 26 mav tarixin- 
də qəbul etdivi qanun hərbi idarəbrə xid- 
mətdən yayman şəxsbr barədə polis orqan-

bv the new government demonstrated that 
they were not against the interests of the 
young national government.

In the session of the parliament on 
May 6,1919, the fraction of «Musavat» ap
preciated the strikes in Baku as extraor
dinary events and called the parliament 
to disclose its position in this regard. The 
fraction mentioned that the strike did not 
bear an economic nature, some forces were 
using the workers for political goals, and 
asked for the clarification «The hard life 
conditions of workers, low wages, inflation, 
high prices and others make the govern
ment think on them, too. The Baku Work
ers Conference was not attended bv theJ
Moslem workers, the assembly of the con
ference consisted of a group of doubtful 
persons who wanted to materialize their 
dirtv intrigues. There is no other organi
zation except the Bolsheviks to do it. The 
parliament represents the representatives 
of all the nations, besides, there is a Mos- 
lem-Turkic democracv here. The inventors
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of the said are thinking quite differently 
we belong to different thinking. We need 
sovereignty and freedom, they are for anar
chy and conflicts. The organizers of strikes 
demand to open the way to Astrakhan and 
transport oil there, to establish relations in 
the sphere of commerce and not to let the 
workers idle, unemployed. Though all the 
said has been declared by the government. 
But in fact, their goal is known: To make 
Astrakhan rule Azerbaijan. The government 
tries to provide the workers with cheap 
wheat, bread, meat and other necessaries. If 
the Baku Workers Conference had thought 
of them, then they would have demanded 
what I sav now».

j

It was said in the parliament that the 
Bolshevik leaders of Baku had announced a 
strike on May 6, despite the bans of the gov
ernment. The latter appreciated it as a polit
ical strike and directed it against the sover
eignty of Azerbaijan. The Moslem workers



lanru xəbərdar etmək və bebbrini intizam 
məsuliwətinə cəlb etmək hüququ verirdl.

1919-cu ilin  9 iyununda hökumə- 
tin qəran ilə dövbtin müdafiəsini təşkil 
etməkdən ötrü xüsusi orqan olan Dövlət 
Müdafiə Komltəsi təsis edildi. Dövbt Mü- 
dafiə Komitəsinə 5 nəfər, о cümlədən Na
zirbr Şurasınm sadri, hərbi nazir, vollar 
naziri, xarid işbr naziri və ədliyyə naziri 
daxil edildi. Komitənin idasmda üç nə- 
fər üzvün iştirakı onun səlahiyyətliliyini 
(kvorum) təmin edirdi. Sədrin iştirak et- 
mədiyi idasda onun üzvbrinin hər hansı 
biri sədrlik funksivasıru verinə vetirə bi-

У  J J

lərdi. Komitənin reqlamentinin beb qav- 
dası dövbtin müdafiəsi üçün zəruri anda 
onun toplanmasmm təmin olımmasma vö- 
nəlmişdi.

1919-cu il iyunun 16-da Azərbavcan- 
Gürcüstan paktı imzalandı. Razılaşmaya 
əsasən, tərəfbr xarid müdaxilə olduğu hal
da bir-birbrinə kömək göstərməli idibr. 
Neft məhsullan əvəzinə Azərbavcan ordu-
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snna silah, top və digər hərbi bvazimat 
verilməsi, Azərbavcan ordusnna gürcü za- 
bitlərinin göndərilməsi, Azərbaycan üçün 
zabitlər hazırlamaqdan ötrü Gürcüstarun 
hərbi məktəbbrinə müdavimbrin göndəril- 
məsi və s. haqqında iki ölkə arasında mü- 
qavilə bağlandı.

N.Usubbəvli hökumətLnin parlament- 
də təsdiqi respublikada iqtisadi böhranm 
artması dö\Tünə təsadüf edirdi. Qarşıda 1 
mav nümavişi gözbnüirdi ki, bu da respub- 
likanm daxili vəziyyətmi daha da gərgin- 
bşdirə bibrdi. Sosialistlərin «Hümmətsiz 
hökumət kabinetinə daxil olması vəzi\yətə 
avdınlıq gəürmirdi. Çünki «Hümmət»çi 
bolşeviklər fəhləbri nümaşişə və tətilə 
sövq edir, iqtisadi böhranı dərinləşdirməyə 
çalışırdılar. Vəziyyətə nəzarət etmək üçün 
parkmentdəki «Müsavat»-sosialist mər- 
kəzi öz qüwəbrini birləşdirməli idi. Həb 
hökumət yaradılarkən daxili işlər naziri 
postunun mübahisəbrə səbəb olacağmdan 
ehtivatlanan Nəsib bəv Usubbəvli tərəfləri
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took an active part in the liquidation of 
the strike since its announcement. The rail
roaders of Azerbaijan protested against the 
political strikes seriously. Because of that 
strikes the railroaders did not strike. The 
printers also did not support the strikers; 
owing to them the newspapers did not stop 
their publications. The workers of telegraph 
and water supplv also did not support the 
strikers. The defense of the line of the gov
ernment by the «Moslem Sodalists» in the 
Baku Workers Conference, conflicts among 
the small bourgeois and Bolshevik leaders, 
support of the allied command to the gov
ernment violated the scenario of the strike.

The parliament thought that every
body wTas awrare of the political goals of 
the Bolsheviks. Deceiving the English com
mand, as well as the Russian and Moslem 
w-orkers with political demands, they wTant- 
ed to put an end to the sovereignty of Az
erbaijan.

Speaking in the parliament in con
nection with this issue, Prime Minister 
N. Usubbevli appreciated the strike as a 
political action and its organizers did not 
hide it». «The Baku Workers Conference 
confesses that they want to establish the 
Soviet power in Azerbaijan and make it a 
part Russia. Both the former government 
and the present one never banned the 
freedom of press, sodo-economic strikes; 
on the contrary, they were defended in 
conformitv w ith the law. Because wTe are
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building a democratic state. But some 
forces abuse this freedom. These forces 
are brought into action and ruled not 
by people within the country, but from 
abroad. The goal is to make Azerbaijan be 
annexed by Russia.

The government has induded into 
its plans to open the oil market in Astra
khan. But we also have our own terms: 
Russia must recognize the sovereignty of 
Azerbaijan, not ignore us as its inferior, set
tle accounts with us. The Bolsheviks say in



banşdırmaq məqsədilə bu vəzifəni öz üzə- 
rinə götürmüşdü.

Azərbaycan parlamenti veni hökumə- 
tin təşkilindən sonra uzım müddət yalmz 
kiçik, daha çox iqtisadi-malivyə xarakterli 
qanun lavihələrini müzakirəyə çıxanrdı. 
Parlament bövük dövlət əhəmivyətli aqrar, 
Müəssislər Mədisi və s. bu kimi qanunla- 
n qəbul etmək iqtidannda devildi. Partiva 
fraksivalan birlik nümayiş etdirmir, depu- 
tatlar tez-tez məzunivvət götürür və va sə- 
bəbsiz olraq idaslara gəlmirdilər ki, bu da 
parlament rəhbərliyini intizam tədbirləri 
görməvə vadar edirdi. Parlament iqtisadi- 
sosial, hüquqi və digər sahələrdə məcəllə- 
bşdirmə aparmır, valnız Rusiva imperivası 
dövründə qəbul edilmiş məcəllələrlə kifa- 
vətlənərək cüzi və ən zəruri kosmetik dəvi-
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şikliklərlə onlardan istifadə edirdi.
Parlamentdə hökumət platfoıması 

ilə çıxış edən N.Usubbəyli antiböhran proq- 
ramı ilə vəzivvətdən çıxmağm mümkün- 
lüvünü elan etsə də, Bakı fəhlə konfransıj
bolşeviklərin təsiri ilə sivasi tətil keçirmək 
haqqmda qərar verdi. Bolşeviklər fəhlələrə 
ümumi tətü elan etnıək çağrnşı ilə mürad- 
ət etdilər və bu zaman təkcə iqtisadi, kol- 
lektiv müqa\älənin bərpa olunması deyil, 
sırf sivasi tələblər də irəli sürdülər. Bolşe- 
vrikbrin 1 mav nüma\lşini hökumət əle\f- 
hinə güdü təzviqə çevirmək eəhdləri boşa 
çıxdı. Belə ki, bolşevik təbhğatma baxma- 
varaq, müsəlman fəhblər 1 mav bayramın- 
da özlərinin a\Tica şüarlan ilə çıxış etdilər. 
Müsəlman fəhlələr müsavatçılara və m illi 
hökumətə olan etimadlannx bir dalıa gös- 
tərdilər. Azəıbaycanlı fəhblərin yeni höku- 
mət xəttini müdafiə etmələri göstərdi ki, 
onlar gənc milh hökumətin mənafelərinə 
qarşı çıxmırlar.

Azərbavcan parlamentinin 1919-cu il 
6 may tarixli idasmda «Müsavat» fraksiya- 
sı Bakı şəhərində baş verən tətili fövqəladə 
hal kimi dəvərbndirərək parlamentin bu 
işbrə münasibət bildirməsini təklif etdi. Tə- 
tilin tək iqtisadi xarakter daşımadığuu, fəh-

the conference that we are to give them oil 
without any condition. To achieve the sup
port of the workers they call the strike an 
economic one. The government is and w ill 
be always with the workers in the economic 
issues».

After the disdosure of the position of 
the government concerning the strike, the 
parliamentarians dedared their own viewTs. 
Ahmet Jovdat Pepinov noted that the capi
tal of Azerbaijan was in the state of emer
gency: «We are the representatives of the 
nation and our duty' is to disdose our atti
tude to the dedaration of the government, 
we are to tell how we appredate the issue, 
wThat actions we shall take. When the par
liament discussed the issue of raising the 
wTages of the railroaders, we said that to 
raise their wTages is not suffice, it is neces
sary to establish an insurance organization 
in order to improve their welfare, to make 
them not to carry’ the wThole burden of life. 
The parliament and the government must 
think about it. The government is for the 
signature of the collective agreement. But 
the workers suggest such conditions that it 
is impossible to accept them, for instance, 
they wTant to have the right to employ and 
dismiss the workers. The government can 
not give them these rights. The agreement 
must be signed between the employers and 
the workers on their mutual consent. The 
government may onlv insist on the mate
rialization of the provisions of this joint 
agreement. The owners of the oil fields not 
eager to sign the collective agreement were 
interested in igniting and propagating the 
strike».

A. J. Pepinov, wTho represented the 
«Sodalists», expressed his attitude to the 
transportation of oil to Astrakhan like this: 
«The accumulated here oil w ill cause finally 
a misfortune for us. Transportation of oil to 
Astrakhan w ill save us from that misfor
tune. As the representatives of the Sodalist 
fraction we blame in it the English com-



bbrdən siyasi məqsədlər üçün istif adə edil- 
məsinə buna avdmlıq gətirilməsini istədi: 
«Fəhlələrin ağır vəziyyəti, məvadbbrin az- 
lığı, inflvasiva, bahalıq və s. çətinlikbr hö- 
kuməti də düşündürür. Bakı fəhlə konfran- 
sma toplanan fəhlələr müsəlman fəhbbr 
olmayıb, öz çirkin niyyətbrini həvata keçi- 
rən, öz intriqalarmda fəhbbrdən istifadə 
edən şübhəli bir dastədən ibarətdir. Başqa 
təşkilat voxdur ki, bolşeviklərdən başqa bu- 
nu düşünsünlər. Onsuz da Mədisi-Məbu- 
sanda bütün millətləri təmsil edən deputat- 
lar və bir də türk müsəlman demokrativasıJ
var. Bu işbri təşkil edənbrin düşüncəbri 
tamam başqadır, bizlxnkl də başqadır. Onla- 
ra anarxlya və ixtilaf, bizə isə hürrivyət və 
istiqlal lazımdır. Tətili təşkil edənbr devir- 
b r ki, Həştərxan volu açılsın və orava neft 
daşınsın, ticarət münasibətləri varansm və 
fəhlələr işsiz qalmasın. Halbuki venl höku- 
mət bunu özü bəvan edir. Əslində, onlann
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niyyəti məluxndur: Həştərxandan Azərbav- 
cana haklmlik edilsin. Hökumət çalışır ki, 
fəhlələrə ucuz buğda, çörək, ət və s. zəruri 
köməklik etsin. Bakı fəhlə konfransı iqtisa- 
di məsələləri düşünsəvdi, bunlan tələb et- 
məli idi».

Parlamentdə bildirildi kl, Bakı fəhlə 
konfransuun bolşevik liderləri hökumətin 
qadağalarma baxmavaraq, та\тп 6-dan tə- 
til elan etdilər. Hökumət bu tətili sivasi tətil 
hesab etməkb onu Azəıbavcan dövbtçiliyi 
əleyhinə vönəlmiş fəaüyvət kiml qi\Tnətlən- 
dirdi. Müsəlman fəhblər tətil elan edibn 
vaxtdan onun bğvində çox fəal iştirak edir- 
dilər. Azərbaycanlı dəmir̂ -olçular sivasi 
tətll elan etməvə qarşı dddi etiraz etdibr. 
Dəmirvolçular sivasi tətilə etiraz etdikləri- 
nə görə dəmir yohmda tətil baş tutmadı. 
Tətllçiləri müdafiə etməvən çapçılarm xid- 
məti sayəsində qəzetbr nəşrbriıü davan- 
dmnadı. Teleqraf və su kəməri işçibri də 
tətlb qoşulmadılar. Bakı fəhlə konfransm- 
da müsəlxnan soslalistlərin milü hökumətin 
xəttlni müdafiə etməsi, xuda buıjua və bol- 
şe\ök llderbri axasmdakı ixtilaflar, müttəfiq

rnand, became England has dedaıed war to 
the Soviet government.

Т1ге Sodalist fraction thinks that the 
government must understand the compli
catedness of the situation and take neces- 
sarv measures. We must also take measures
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not to offend the English command. We 
must be against those who want to capti
vate us, it does not matter whether thev are 
Rightists, or Leftists».

In reply to J. Pepinov, representa
tive of the Socialist fraction, Prime Minister 
N. Usubbeyli dedared: «The government 
and parliament are imdertaking consistent 
measures for improving life conditions of 
the workers. I must tell you that our rail- 
roaders are getting twice higher wages than 
those of Georgia. The bw  adopted by the 
parliament on February 4, 1919, «On the 
Improvement of the Welfare of the Rail
roaders» allotted one million roubles for 
providing the sale of bread at the price of 
two roubles. The law also provided to pay 
them rewards about 60 per cent of their 
wages since January 1, 1919. The Workers 
Commission has divided the railroaders 
to 14 categories and did additions to their 
wages even since the November of 1918.»

The representative of the fraction of 
«Hummet» S. Agamalioglu defended the 
workers. Abdulb bey Efendizade from the 
fraction of Ehrar declared: «The regulations 
of our party recognizes the sovereignty of 
Azerbaijan, I mean the Nothem Azerbaijan. 
We shall support the government as much 
as the government is for the sovereignty of 
the country Workers and the poor are mil
lions in Azerbaijan. We are guilty in such a 
fad that the intelligentsia, teadгeгs do not 
convev to them the goals of the country, the 
goals of the nation The fraction of Ehrar 
asks the government to appreciate the issue 
fairly, at the same time we ask the govern
ment to undertake measures against those 
who have been deceived by the enemies, 
who demonstrate obstinacy».
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komandanlığın hökumətin tərəfini tutması 
tətüin ssenarisini pozmuş oldu.

Parlament beb hesab edirdi ki, bolşe- 
viklərin sivasi məqsədlərinin nədən ibarət 
olduğu hamıya məlumdut Onlarm iqtisa- 
di təbbbrb ingilis komandanlığuu, həmçi- 
nin rus və müsəlman fəhləbri aldadaraq 
Azərbavcan istiqlaliyyətini məhv etmək is- 
tədikbri üzə çıxdı.

«Müsavat» fraksiyasınm fikrincə, 
parlament beb mühüm məsəb qarşısmda 
kiçik qanun layihələrinin hazırlanmasına 
vaxt sərf etməməlidir. Hökumət tətil barə- 
də sorğulan cavablandıımalıdır. Azərbay- 
can üçün təhlükə təkcə bolşeviklərdən de
vil, sağdan da gəlir. Bu təhlükə öz bolşevik 
qanunJarmdan və hakimivvətindən əl çək- 
məyən Sovet Rnsiyası tərəfdəndir. İstiqla- 
hmızı əziz bilən millət, bolşevik olsa beb, 
müstəqilliyimizin əlevhinə olanlarla müba- 
rizə aparmalıdır.

Parlamentdə bu məsələ ilə bağlı çıxış 
edən Baş nazir N.Usubbəvli tətilin sivasi 
mahiyyət daşıdığmı və bımun təşkilatçıla- 
nn özləri tərəfindən də inkar edilmədiyini 
bildirdi: «Konfransda Azərbavcanda sovet
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hakimivvətini qurmaq və onu Rusivanm 
bir parçası etməvi qarşılarma məqsəd qov- 
duqlan etiraf edilir. Həm keçmiş hökumət, 
həm də indiki hökumət zamanı Azərbay- 
canda azad mətbuat, sosial-iqtisadi tətülər 
qadağan edilməmiş, əksinə, qanunla müha- 
fizə edilmişdir. Çünki biz demokratik döv- 
lət qururuq. Lakin bu azadlıqdan sui-isti- 
fadə olunur. Bu vəziyyət daxildən de\il, 
xaricdən qaldınlır ki, m^qsəd də Azsrbav- 
canı Rusiyava ilhaq etməkdir.

Hökumət Həştərxan neft bazannm 
açılmasmı öz deklarasivasma daxil etmiş- 
dir. Lakin bizim də öz şərtbrimiz var: Rusi- 
va Azərbavcanın istiqlaluu tanısm, bizimlə 
hesablaşsm və о zaman neft verək. Konf
ransda Ьо1§е\ок1эг devir ki, biz nefti şərtsiz 
verək. Tətilin fəhlələr arasmda qəbul olun- 
ması üçün onun iqtisadi məsələ olduğunu 
söybyirlər. Hökumət iqtisadi məwblərdə

G. Garabevli, leader of the fraction of 
«Ittihad», spoke in the parliament, when 
the strike held by the Baku Workers Con
ference was discussed: «If this strike had 
been an economic strike, it would have ex
cited today neither the Prime Minister, nor 
the members of the parliament. We think 
that it is not an economic strike; our frac
tion would have not criticized it and would 
not have the right to speak against it. We 
are also for the improvement of the work 
and life conditions of the workers. Not any 
party in the parliament is against the allot
ment of allowance to the workers.

The fraction of «Ittihad» w ill alwavs 
highly appreciate the interests of the sover
eignty of Azerbaijan. Our party did not give 
a vote of confidence to the government, we 
remained in opposition Though our party 
is in opposition to the government, we are 
not in opposition to Azerbaijan, to the na
tion and motherland. We must act in a way 
not to allow the March (1918) genocide 
happen any more, not to allow them tram
ple the honour of Islam. We shall assist to 
the government in it and support its efforts. 
Our fraction declares that the time of com
mitting hostile actions, the time of disguised 
words have already passed.

Our partv declared that the issue of 
the workers was abused; the strike was 
connected with the outside forces. The Az
erbaijan nation must decide its fate itself. 
The nation has the right to have Bolsheviks, 
but these Bolsheviks must belong to the na
tion We can not accept that the Anashkins, 
the Churavers come and trample the hon
our and diligence of the nation. Our na
tion understands its right, we do not need 
a guardian Do the foreign forces recognize 
the parliament, the government of this na
tion? Thev help the Bolsheviks and want 
to deprive us from Baku, to take it away. 
Must we give our Azerbaijan to a handful 
of foreigners, to our several disguised com
patriots who haw joined them? Have these



hər zaman fəhlələrin tərəfindədir və ola- 
caqdır».

Parlament hökumətin tətib münasi- 
bətini dinlədikdən sonra deputatlar öz fikir- 
lərini bildirdilər. Əhməd Cövdət Pepinov 
qevd etdi ki, Azərbavcan paytaxh fövqəla- 
də vəziyyət şəraitindədir: «Biz millət vəkil- 
lərivik və boraımuzdur ki, hökumətin bə- 
vanatma öz sözümüzü devək, bu məsələyə 
nə cür baxmq, hərəkətimiz nə cür olacaq- 
dır. Parlament dəmiryolçularm məvadblə- 
rini artinnaq məsələsini müzakirə edəndə 
söylədik ki, fəhlələrin təkcə məvadbbrinin 
artması ilə iş qurtarmır. Fəhlələrin vəziyyə- 
tini yaxşılaşdırmaq üçün müavinət (sığorta 
təminatı) təşkilatlan lazımdır ki, fəhlələrə 
ağırlıq olmasm. Parlament və hökumət 
bu işlər haqqmda düşünməlidir. Hökumət 
kollektiv müqavüənin bağlamlmasmı istə- 
yir. Ancaq fəhlələr də eb təbbbr qovur ki, 
onlan işə qəbul etmək və ya kənar etmək 
fəhlələrin ixtiyarmda olsun. Hökumət bu 
ixtiyan onlara verə bilməz. Müqaviləna- 
mə sahibkarlarla fəhləbr arasmda razılıq 
əsasmda bağlanmalıdır. Hökumət yalnız 
müştərək müqa\ibnamənin yerinə yetlril- 
məsi maddəbri üzarində dura bilər. E\ıü 
zamanda, kollektiv müqa\abnin bağlanma- 
smda maraqlan olmavan mədən sahibləri 
də bu tətili qızışdırmaqda və təbliğ etmək- 
də maraq göstəribbp>.

Sosialist fraksivasıru təmsil edən 
Ə.C.Pepinov Həştərxan volunun açılma- 
sma münasibətdə «burada \ığılan neft 
qalmaqla axırda bizim başımıza fəlakət 
açacaq» bildirdi. Həştərxanla tlcarətin 
başlaması qarşımızda duran fəlakətin ba- 
şumzdan götürülməsi deməkdir. Sosialist 
fraksivasmm nümavəndəsi Həştərxan mə- 
səbsində ingilis komandanlığmı günah- 
landıraraq bu məsəbdə ingilislərin sovet 
hakimivvətinə müharibə elan etdikbri ilə
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əlaqəbndirdi.
Sosialist fraksiyası belə hesab edirdi 

ki, hökumət bu ağır vəziyyəti dərk etsin və 
öz tərəfindən lazımi tədbirlər görsün: «Biz

strikers learned the opinion of three-four 
million Azerbaijans? The government must 
work and defend Baku Our partv «Ittihad» 
w ill be with the government till our last 
breath».

M. Vekilov, parliamentarian, dis- 
dose his opinion concerning the strike, he 
said that the Leftists had to darifv wheth-
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er they considered the strike was a politi
cal one, they (the Leftists) had to say their 
w'ords, their ideas dearly. Non-partisan 
parliamentarian A. Ashurov supported 
the position of the fractions of «Musavat» 
and «Ittihad», nevertheless, he criticized 
the attitude of the fraction of «Hummet» 
to the strike: «It becomes dear that thev
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w ill go on strike any time they want and 
say that there is nothing in it. Anyone 
wrho loves the sovereignty of his nation 
w ill not ad  like that. I must warn the gov
ernment that they lead propagation in our 
army, they must be said to leave alone the 
army, the army is the bearer of our holy 
banner».

A. J. Pepinov from the fraction of «So- 
aalists» asked the floor from his seat and 
answered the accusations of Aga Ashurov 
«The workers have the right to go on a 
strike. But what concerns its nature, it is 
both an economic and a political strike. We, 
the «Sodalists», demand that «Hummet» 
must accept the economic demands, other
wise the strike w ill acquire political nature 
and growr».

Abasgulu Kazim-zade, from the frac
tion of «Musavat» in the parliament, ap- 
predated the actions of the Bolsheviks hos
tile to Azerbaijan: «The workers must also 
understand that democracy must not be 
in the monopoly of anyone. Because, last 
year in March workers and the poor peo
ple were throwTL into the oil wells. There is 
not any place for any white, red, or dark 
force in Azerbaijan. What stands against 
it, wThat counterfaces it is the democracy of 
Azerbaijan».



ingilis komandanlığmı da özümüzdən in- 
cik salmamaq üçün tədbirbr görməliyik. 
Kim ki bizi əsarət altma almaq istəvir, - is- 
tər sağdan olsun, istərsə də sold an, - onun 
əlevhinə olmalıyıq».

Sosialist fraksivasmm nümavən- 
dəsi Ə.Pepinova cavab olaraq Baş nazir 
N.Usubbəvli bildirdi ki, hökumət və par
lament fəhblərin həvat şəraitinin yaxşılaş- 
dınlması üçün ardıal tədbirlər göriir. O, 
deputatlara beb bir faktı çatdırdı ki, bizim 
dəmiryol fəhləbri Gürcüstanm dəmiryol 
fəhləbrindən iki dəfə artıq məvadb alırlar. 
Parlament dəmiryolçulann maddi təminatı 
üçün qəbul etdiyi 4 fevral 1919-cu il tarixli 
«Dəmir volu qulluqçulannm maddi vəziy- 
vətbrini yaxşdaşdınnaq haqqmda» qanun- 
da parlament tərəfindən bir milyon rubl av- 
nlmaqla onlara 2 manata çörək verilməsini 
nəzərdə tuturdu. Qanıma 1919-cu il vanva- 
nn 1-dən dəmirvolçulara məvadbin 60 faiz 
həcmində mükafat verilməsi də daxil edil- 
mişdi. Fəhlə komissivası dəmir volu işçib- 
rini 14 kateqoriyava ayıraraq hətta 1918-d 
ilin  noyabrmdan hesablanmaqla məvacibə 
əlavəbr edirdi.

«Hümmət» fraksivasmm nümavəndə-
J J

si SAğamahoğlu fəhləbri müdafiə edirdi. 
«Əhrar» fraksivasmdan Abdulla bəv Əfən-
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dizadə bildirdi ki, bizim firqə nizamna- 
məmizin 2-d maddəsində Azərbavcanm
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(Şimali Azərbaycarun) istiqlalnyəti təsbit 
edilib. Hökumət istiqbliyyətini necə istəsə, 
biz də bu istiqlaliyvət uğnmda onun arxa- 
smca gedəcə\ak. Azərbavcanda fəhləbr, 
kasıblar milvonlan təşkil edir. Bizim təqsi- 
rimiz ondadır ki, zivalılar, müəllimbr on
lann arasmda izahat işi aparxmr, vətənin 
və m ilbtin məqsədbrini onlara çatdırmu. 
«Əhrar» fraksiyası bu məsəbvə hökumətin 
ədabtli vanaşmasmı, eyrıi zamanda inad 
edərılərə, düşmən sözünə aldananlara qar- 
şı tədbirbr görməsini təklif edirdi.

Bakı fəhlə konfransmm keçirdivi tə- 
tilin parbment müzakirəsində çıxış edən 
«İttihad» fraksivasmm rəhbəri Q.Qarabəv-

M. E. Rasulzadeh spoke about the 
strike issue for the second time and de
clared: «The Baku Workers Conference 
demanded two main things. The «Social
ists» defended one of them yesterday; 
another one is being defended by them 
today Thev call themselves the support
ers of Azerbaijan, the «Sodalists» are 
not able to appredate others, and they 
behave as they have defended the sov
ereignty in the strike of the workers in 
Baku. If  we look through the statements 
made in the Transcaucasian Seim before 
the dedaration of our sovereignty, we 
see that the «Socialists» never mentioned 
the word Azerbaijan. A. Azim-zade, from 
the fraction of «Hummet», proposed in 
the Baku Worker Conference to appeal to 
the soldiers. Our Socialist brothers have 
been deceived by this Red danger, but I 
am sure that our soldiers w ith the ban
ner of Azerbaijan as their identity card 
w ill always raise it higher and higher 
against those who have put the chain of 
yoke around our neck».

The session of the parliament hdd 
on May 6, 1919, concluded the discussion 
and proposed two drafts for the dedsion. 
The first draft submitted by the fraction of 
«Musavat» and others said: «Taking into ac
count that the actions of the organization 
called the Baku Workers Conference, which 
has organized the general strike, are a plot 
against our sovereignty and praising the 
measures of the prime minister for the end 
of the strike as evidences of his explanation, 
we promise to render all kinds of assistance 
to the parliament».

The second draft was submitted by 
the «Sodalists» which said that they heard 
the statement of the government and appre
date the measures taken by the government 
for ensuring security, nevertheless, it would 
have been better if the parliament had con
tinued the discussion of other issue in its 
agenda.



li «bu tətil həqiqətən iqtlsadi tətil olsavdı, 
bu gün nə Baş nazir, nə də parlament üzv- 
ləri belə həvəcanla danışmazdılar» fikrinl 
bldirdi. «İttihad» fraksivası da Bakı fəhlə 
tətilini iqtisadi tətil hesab etmirdi: «İqtisadi 
tətil olsavdı, bizim parlament fraksivamız 
onun əleyhinə danışmazdx və danışmağa 
haqları da olmazdı. Biz də fəhlələrin əmək 
və məişət şəraitlərinin vaxşı təmin olunma- 
sı tərəfdanyıq. Parlamentin heç bir firqəsi 
də fəhlələrə müavinət verilməsinin əlevhi- 
nə deyiL

«İttihad» partivası Azərbavcan döv- 
lətçffiyi mənafevini həmişə yüksək tuta- 
caqdır. Bizim firqə hökıunətə etimad gös- 
tərməyib, müxalif qalmışdır. «İttihad» bu 
hökumətə qarşı müxalif olsa da, Azərbav- 
cana, millətə və vətənə qarşı müxalif deviL 
Biz elə etməliyik ki, bir də başımıza 1918-d 
ilin  mart soyqınmı gəlməsin və islanun na- 
rnusu ayaqlar altrnda tapdalanmasm. Bu 
işdə biz hökumətə vardım etməklə bərabər 
onun tərəfini saxlayacayıq. Fraksiva bildi- 
rir ki, maskalar altrnda söylənilən sözlərin 
və görülən hərəkətlərin vaxtı keçmişdir. İn- 
di maskalan atmaq vaxbdn».

«İttihad» firqəsi fəhlə məsələlərin- 
dən sui-istifadə edildivini, tətilin kənar 
qüwələrlə bağlı olduğunu bildirm işdi. 
Azərbavcan m illəti öz müqəddəratıru 
özü təvin etməlidir: «M illətin hüququ 
var ki, ona bolşevik də olsa, özününkü 
olsun. Dalıa Anaşkinlər və Çuraverlərin 
gəlib m illətim izin qevrət və namusunu 
tapdamalanru qəbul edə bilmərik. Mil- 
lətim iz öz haqqını başa düşür və bizə 
qəvvum lazun de\ildir. Xarid  qüwələr 
bu m illətin parlamenti və hökumətini 
qəbul edirm i? Onlar bolşeviklərə kömək 
edərək Bakım  bizim əlimizdən almaq is- 
təvirlər. Xaricdən gələn 5 nəfər və bizim 
də bir-iki nəfər maskalılanmızı özlərinə 
qoşanlara Azərbaycanı verəkmi? Bu tətil 
edənlər 3-4 milyondan artıq Azərbavcan 
xalqmm rə\ini ö\Təniblərmi? Hökumət 
işləsin və Baknu müdafiə etsin. Biz itti-

Chairman of the parliament Hasan 
bev Agavev put into vote the first proposaL 
It won 39 votes in favour, 5 votes against 
and 4 persons remained neutraL The second 
proposal won 8 votes in favour, 36 votes 
against and one person remained neutraL 
Thus, the proposal of the fraction of «Musa
vat» and others was adopted.

After the hot discussion of the issue 
of strike in the parliament the government 
undertook several urgent measures. The 
Ministry of Justice was charged to hold 
negotiations with the Workers Conference 
and to take necessary measures for improv
ing their life conditions. The government 
asked the Ministry of Justice to pay allow
ances to the workers for May only as an 
exceptional case taking into account their 
hard living conditions, and to demand the
oil industrialists to give obligations for the 
payment of their debts. The complete fail
ure of the strike on May 13 showed that 
the main part of the workers, particularly 
the Moslem workers defend the line of the 
government and the Republic of Azerbai
jan. The complete failure of the strike was 
connected with the failure of the Bolsheviks 
diredly nevertheless, they did not give up 
their attempts to violate the security. This 
time they used to capture the Trade Unions 
and in the summer of 1919 they managed to 
take the control over it.

The session of the parliament held on 
May S discussed the daily issues and the
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enquires. The parliament kept in the focus 
of attention the agrarian issues, it discussed 
the bill which stressed strengthening agro
nomic assistance to land users, and fighting 
against the harmful rodents. It adopted a 
resolution to transfer the Agronomic Serv
ice and Bureau to the subjection of the min
istries of Agriculture and Property

The parliament considered that rail
ways play an important role in the im
provement of the infrastructure, therefore, 
it proposed to discuss the issue of the repair



hadçılar da axır nəfəsimizə qədər höku- 
mətlə olacağıq».

Deputat M.Vəkilov məsəbyə müna- 
sibət bildirərək solçulann bu tətili sivasi 
hesab edib-etməməbrinə aydmlıq gətiril- 
məsini, sözlərini aşkar demələrini istədi. 
Parlamentin bitərəf deputaü A.Aşurov mü- 
savatçı və ittihadçılarm mövqelərini dəstək- 
ləməklə vanaşı, hümmətçibrin tətilə müna- 
sibətini tənqid etdi. Belə çıxır ki, onlar nə 
vaxt istəsələr, tətil edəcəkbr və deyəcəklər 
ki, burada nə var. Öz millətinin istiqlalmı 
sevən beb hərəkət etməz. A.Aşurov həm- 
çinin hökuməti xəbərdar edirdi ki, onlar 
bizim orduva əl uzadırlar və onlara deyil- 
məhdir ki, ordudan əl çəkinsinbr, bu ordu- 
nun əlində bizim müqəddəs bayrağımız 
vardır.

Sosialist Əhməd Cövdət Pepinov ye- 
nidən söz alaraq bitərəf deputat Ağa Aşu- 
rovun ittihamlarma cavab olaraq fəhblərin 
tətil hüququ olduğunu bildirdi. О ki qaldı 
bu tətilin hansı xarakterh olmasma, bu, 
həm iqtisadi, həm də sivasi tətild ir «Biz 
sosialistlər tələb edirik ki, «Hümmət» iqti
sadi təbbbri qəbul etməlidir, əks təqdirdə 
bu tətil sivasi tərəfdən güdənəcəkdir».

Parlamentin «Müsavat» fraksivasm- 
dan Abbasqulu Kazunzadə bolşe\ikbrin 
fəaliyyətmin Azərbavcan əleyhinə olduğu- 
nu bildirdi: «Demokratiyanm heç kimin 
monopolivasmda olmadığmx fəhbbr də 
dərk etməlidirbr. Çünki keçən il martda, 
vətəndaş müharibəsi zamam fəhb və ka- 
sıblan neft qu\adanna doldurdular. İstər 
ağ, istər qara, istər qırmızı bir qüwənin 
Azəıbavcanda veri yoxdur, bımun əlevhi- 
nə çxan sinif isə bütün Azərbavcan demok- 
rativasıdrr».

J

M.Ə.Rəsulzadə tətil məs^ləsi barədə 
ikind dəfə çıxış edərək bildirdi ki, Bakı 
fəhlə konfransınm təbb etdi\i iki əsas mə-
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səbnin birini sosialistlər dünən, digərini 
də bu gün müdafiə edirlər. Özlərinə Azər- 
bavcanm tərəfdan devib, başqalaruu dəvər- 
bndirməvən sosialistlər Bala fəhləbrinin

of the Baku-Julfa Railway and appealed to 
the government to take necessary measures. 
It was pointed out in the appeal: «Several 
months ago the price of wheat was 100-180 
manats for one pood in Baku, while it was 
10-15 manats in Mugan and Araz. The high 
prices are not conneded with speculation 
only, the main reason is the inactivity of 
the railways. There are rich mines along the 
railway areas. There are rich copper mines 
in the distrid of Zangazur, these mines can 
be as popular in Europe and American as 
the Baku oiL The copper transported 250 
versts far from Yevlakh by carts compete 
with the copper of Europe, America, Urals 
and Russia. In the second vear of the FirstJ
World War according to the opinion of 
the engineers, who came from the United 
States, these copper mines are the richest 
ones in the world. There are tin, as well as 
iron and coal mines in Zangazur, and they 
should be exploited purposefully.»

The reporter on this issue Jemil bey 
Sultanov informed the parliamentarians on 
the importance of the railways for the fu
ture of the country' and called all the forces 
desirous to see the progress of Asia to vote 
for the repair of the said railway line. Min
ister of Roads Khudadat bey Melikaslanov 
spoke of the technical features and impor
tance of the Baku-Julfa railway «This road 
may benefit other countries, too. The Bol
sheviks have burned the bridge over the 
River Kura, therefore, it should be repaired. 
The most of our difficulties are conneded 
with rails, transport, locomotives, wag
ons, trucks. The Ministry of Roads has a 
big projed for it. The repair of this railway 
costs 258 million roubles. If prices go high 
in future, the sum should be increased. The 
Ministry' of Roads asks the parliament, if 
there arises the necessity to change the es
timate of the repair, let it be laid on the 
government». Kh. Melikaslanov asked the 
parliament on behalf of the government to 
adopt the bill.



keçirdivi demokratik müşavirədə guya 
istiqlaliyvəti müdafiə etmişdilər «Biz həb 
cümhurivyətimizi elan etməmişdən əw əl 
Zaqaf qaziva Sevmində oxunan bəvannamə- 
b ri nəzərdən keçirdikdə görürük ki, sosia- 
listlər «Azərbavcan» sözünü dülərinə beb
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gətiıməmişdibr. Fəhlə konfransmda hüm- 
mətçilərdən Ə.Əzimzadə təklif etmişdir ki, 
əsgərbrə müıadət edək. Sosialist qardaşlar 
bu qırmızı təhKikəyə aldansalar da, qəti 
əminəm ki, bizim əsgərbrimiz əlbrinə və- 
siqə olaraq aldıqlan Azərbavcan bayrağını 
daim vüksəklərə qaldıracaq, əsarət zəndri- 
ni boynumuza taxanlara qarşı çıxacaqlar».

Parlamentin 1919-cu ilin  maym 6-da 
keçiribn idasmda müzakirə edilən məsələ- 
brə dalr yekun olaraq sədarətə iki qərar la- 
yihəsi təklif olunurdu. Birinci təklifdə «Mü- 
savat» və digər firqəbr tərəfindən daxil 
olan qərar lavihəsində deyilirdi: «Raboçi 
konfrans» adlanan təşkilat tərəfindən elan 
olunan ümıımi tətilin istiqlalımız əleyhinə 
olan bir sui-qəsd olduğımu nəzərə alaraq 
və Baş nazirin izahatmda tətilin başa çat- 
ması üçün gördmnä tədbirbri təqdir edə- 
rək parlamentə hər cür köməklik edəcəvi- 
mizi vəd edirik».

Dtind qərar la\Thəsini sosialist fraksi- 
yası sədarətə təklif edirdi. Qərar bvihəsin- 
də göstərilirdi ki, hökumətin bəvanatmı 
dinb\ib asaviş və qanunu mühafizə etmək 
üçün hökumət tərəfindən görübn təkliflə- 
ri təqdir etməklə parbment gündəlikdəki 
növbəti məsəbbrin müzakirəsinə keçsin.

Mədisi-Məbusarun sədri Həsən bəv
J

Ağavev birind təklifi səsə qovdu. Lehinə 
39, əle\rhinə 5 və 4 nəfər bitərəf qaldı. Ikin- 
d  təklif isə lehinə 8, əlevhinə 36, bir nəfər 
bitərəf qalmaqla «Müsavab> və digər fraksi- 
valann qərar la\ihəbrini təsdiq etdi.

Parlamentdə geniş müzakirə edibn 
tətil məsəbsindən sonra hökumət bir sıra 
təcili tədbirbr gördü. Əmək Nazirlivinə 
fəhlə konfransı nümayəndəbri ilə danı- 
şıqlar aparmaq və onbrrn vəzi\yətini vax- 
şdaşdıxmaq haqqmda tədbirbr görməvi

Another reporter on the issue Abu- 
zer be\r Rzavev spoke of the economic and 
political importance of the Baku-Julfa rail
way: «The first importance is that there w ill 
emerge grain fields, factories in Mugan and 
M il through which the railwTav lies, and the 
population may benefit from them. The 
second importance is that this railway is 
of political importance. Relations with Tur
key, Iran, Georgia and .Armenia can be eas
ily  established, the same can be said about 
Sherur and Nakhchevan».

The draft lawr on the allotment of 25S 
million mantas for the repair of the Baku- 
Julfa raihvav submitted to the parliament 
by the minister of Roads wras put into voice 
and adopted unanimously.

In the session of the parliament held 
on May 8, 1919, Abdulla bev Efendi-zade 
from the fradion of Ehrar, spoke on a 
topic not induded into the agenda. He de
dared: The material welfare of all the dvil 
servants, induding those of the teachers 
of high sdiools as well as of the teachers 
of other schools is very hard and low7. A 
bill has been developed on it and submit
ted to the finandal-budgetarv commission. 
The Commission has not yet considered it 
fu lly High prices prevent the teachers to 
continue training at schools. It is true that 
the government has allotted 20 million 
roubles for implementing into life some 
urgent measures, this sum is paid to the 
teachers, but it is not suffice. It is the duty 
of the government to pay teachers allowT- 
ances in cash till the adoption of this law*. 
It is clear that the teachers of the primary 
schools get 420 manats per month every
where, if the high prices and the inflation 
are taken into account, this sum is very 
small. The poor teachers and their families 
are unable to live on it. They are the peo
ple that we have entrusted the children of 
the nation to them for bringing them up. 
By taking care of the teachers we care for 
our o w t l  children. Our talented, skillful



tapşmldı. Hökumət maliyvə nazirinə ağır 
vəziyyəüən ib  əlaqədar olaraq mav avı 
üçün istisna hal kimi fəhbbrə müavinət 
verilməsi və neft sənayeçibrindən borcun 
ödənilməsi haqqmda təminat tələb etməsi- 
nl tapşırdı. Maym 13-də tətilin tam məğlu- 
biyyətlə qurtaıması göstərdi ki, fəhbbrin 
əsas hissəsi, xüsusən də müsəlman fəhlələr 
hökumət xəttini və Azərbavcan Cümhu-
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rivyətinin müstəqilliyini müdafiə edirbr. 
Tətilin uğursuz başa çatması bolşevikbrin 
məğlubiyyətə uğraması ilə birbaşa bağlı ol
sa da, onlar sabitliyin pozulması xəttindən 
əl çəkmədibr. BoLşevikbr Həmkarlar İtti- 
faqına nəzarət etmək taktikasma keçərək 
1919-cu ilin  vavmda Bakı Həmkarlar İtti- 
faqlan Şurasuu əb keçirdibr.

Azərbavcan parlamentinin həmin il 
mavm 8-də keçiribn idasmda gündəlikdə- 
ki məsəbbr və sorğular müzakirə edildi. 
Aqrar məsəbbri diqqətdə saxlavan par
lament kənd təsərrüfatı işbrinə aqronom 
yardımmı güdəndirməvi, əkinçilik işbrinə 
yardım edülməsi və ziyanveridlərə qarşı 
mübarizə apanlmasını nəzərdə tutan qa
nun la\ihəsini müzakirə etdi və aqronom 
xidməti və bürosunun Əkinçilik və Əmlak 
Nəzarəti nazirlikbrinə verilməsi haqqmda 
qanun qəbul etdi.

Parlament infrastrukturun yaxşılaş- 
dınlmasmda dəmir yollarmm xüsusi əhə- 
miyyət daşıdığmı önəmli hesab edərək 
Bakı-Culfa dəmir yohmun təmir olunma- 
smı müzakirəvə çıxarmağı və hökumətə 
bımunla bağh tədbirbr görmək haqda mü- 
radət etdi. Müradətdə göstərilirdi ki, bir 
neçə av bundan əw əl Bakıda, Gəncədə, 
Tiflisdə buğdanm pudu İOO-ISO manat ol- 
duğu halda, Muğanda və Arazda 15-20 ma
nat olmuşdur. Qi\Tnətin bu qədər vüksək 
olması tək möhtəkirlikb bağh olmamış, də- 
mir yollarmm azlığmdan baş vermişdL Da
mir volu bo\aı ərazilərdə zəngin mədənlər 
mövcuddur. Zəngəzur qəzasmda bö\oik 
mis mədənləri vardır ki, bu mis mədənləri 
Avropada və Amerikada Bakı nefti qədər

teachers have been obliged to give up their 
professions.

Thev leave schook and go to the dvil 
service, to police, become bailifs. If every
thing continues like this, then after some 
time we shall have no teachers at all. We 
speak enthusiastically about everything. We 
ask them to be the lovers of the nation. But 
we never think whether they can live on 3 
manats. I ask the parliament to allot imme
diately money for teachers till the adoption 
of the respective law. It w ill ease their hard 
conditions a little. It is also necessarv to de-
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termine the category of wages at once till 
the submission of the bill bv the financial-
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budgetary commission to the parliament». 
As R  Agayev s appeal was not on the agen
da, therefore was not subjed to discussions.

The session of the parliament hdd 
on May 12 continued its discussion on the 
wages of the dvil servants and teachers of 
the Ministry of Enlightenment, on the wag
es of the dvil servants in the government, 
on the statement of General M illin, on the 
occupation of the Transcaucasia by the Eng
lish troops, on enquiries from the fraction of 
«Sodalists» to the government, the bill on 
the elections to the parliament in the first 
reading and other written appeals submit
ted to the parliament.

The bill on the wages of the d vil serv
ants and teachers of the Ministry of Enlight
enment was submitted to the parliamentari
ans by A. Pepinov: «This bill was developed 
four months ago and has been discussed 
in the budgetary commission. On April 12 
the finandal-budgetary commission deter
mined its most necessarv’ artides for be
ing discussed in the parliament, because 
wholly taken the bill is very extensive. The
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draft submitted to the parliament consists 
mainly of two issues: increase of the wages 
of teachers and granting them privileges».

Mukhtar Efendi-zade, who spoke in 
the discussions on the bill, said that even in 
the period of the Transcaucasian Seim the



məşhur ola bilər. Yevlaxdan 250 verst mə- 
safədə araba ilə daşman mis Avropa, Ame- 
rika, Ural və Rusiva misi ilə rəqabət edir. 
Dünva müharibəsinin ikinci ilində Ameri- 
kadan gəlmiş mühəndislərin rəyinə görə, 
bu mis mədənləri dünvada ən zəngin mə- 
dərılərdir. Zəngəzurda qurğuşun vataqlan, 
eləcə də dəmir və kömür mədərdəri möv- 
cuddur, bunlardan məqsədyönlü istifadə 
edilməlidir.

Məruzəçi Cəmil bəv Sultanov dəmir 
yolunun istiqaməti və gələcəyimiz üçün 
olan əhəmiyvəti haqqında məlıunat ve- 
rərək sonda Asivanın tərəqqisini istəvən 
qüvvələri bu volun təmirinə səs verməvə 
çağırdı. Məruzə ətrafında çıxış edən Yollar 
naziri Xudadat bəv Məlikaslanov bu vo-
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lun texnlki tərəfindən və əhəmivyətindən 
daruşdı: «Bu vol vasitəsilə başqa dövlətlər 
də bövük mənfəət əldə edəcəkdir. Kür ça- 
\ınm üstündəkl körpünü bolşe^klər van- 
dudığından onu təmlr etmək lazımdır. 
Ən çox çətinlik rels, nəqliyvat, paravoz 
və vaqon tərəfindən olacaqdır. Lakin bu 
barədə Yollar Nazirlivinin bö\öik lavrLhssi
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vardır. Bu dəmir yolu üçün tutulan smeta 
üçün 258 milvon pul lazundır. Gələcəkdə 
bahalaşma olsa, onun artınlması lazun gə- 
ləcəkdir. Yollar nazlrl parlamentdən xahiş 
edir ki, gələcəkdə bu smetanı dəyişmək la
zun olsa, qanunda bunun hökumətə həva- 
lə edilməsini nəzərdə tutsunlar. X.Məlikas- 
lanov hökumət adından qanun la\ihəsini 
təsdiqləməyi parlamentarilərdən xahiş 
etdi.

Məruzəçi Abuzər bəv Rzayev Ba- 
kı-Culfa dəmir volumrn iqtisadi və sivasi 
əhəmivvət daşıdığmı bildirdi. Birinci əhə- 
m iwət ondan ibarətdir ki, dəmir volunun
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keçdivi ərazilərdə - Muğan, Mildə əkin sa- 
hələri və fabriklər mevdana gələr və əhali 
ondan xe\ir görə bilər İnkindsi, bu yol si- 
vasi əhəmivvət daşnır. Türkiyə, Iran, Gür- 
cüstan və Ennənistanla bilavasitə əlaqə qu- 
rular, Şərur və Naxçıvanla əlaqə asanlıqla 
varanar.

government dedared that the wages of the 
teachers had been increased. He added that 
because of the March 31 genodde the teach
ers in Baku, Shamakhi, Aghdash, Govchay 
Sheki and Shirvan did not get the increased 
wages. He suggested that the payment of 
those wages should be ensured. The frac
tion of «Sodalists» also proposed to in
crease the wages of the teachers of the pri
mary grades, because thev were very small 
in the bill. He mentioned that the teachers' 
wages were 33 manats and 33 kopeeks dur
ing the rule of Tsar Nicolas. Many talented 
people gave up their professions and came 
to schools to teach. But now it was on the 
contTarv.
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The parliament completed the discus
sions and unanimously adopted the provi
sional law «On the Material Maintenance
of the Teachers and Servants of the Primarv/
Schools, those of the Vocational and Agri
cultural Schools, those of the Sections and 
Departments attached to them those of the 
Manual Labor Classes, Classes of Needle
work and Handmade Wares». The law pro
vided the payment of wages to the teachers 
1200 roubles per month, allowances in the 
sum of 100 roubles for electridty and rent of 
apartments. It also provided the pavment of 
allowances to masters in vocational school 
and instrudors in the agricultural schools 
in the sum 1400 roubles and 100 roubles re
spectively.

Prime Minister N. Usubbevli, who 
took part in the parliament, disclosed his 
position to the law and said: «The wages of 
the teachers must be raised regularly. The 
government takes into account the high 
prices and inflation. It is not difficult for the 
government to mint, to print money but 
money devaluates. As much as it is printed, 
as much as it undergoes devaluation When 
you look into the budget, you wall see the 
gap there, then you w ill say to cut the wag
es of the teachers and fill the gap, because 
it is very’ important. Nevertheless, the gov-



Parlamentin sədri Bakı-Culfa dəmir 
yolunun tikintisi üçün 258 milvon manat 
avnlmasi barədə yollar nazirinin təqdim 
etdivi qanun lavihəsini səsverməyə çıxanr 
və sənəd yekdilüklə qəbul edilir.

Azərbavcan parlamentixun S mav 
1919-cu ildə keçirilən idasmda «Əhrap> 
fraksivasmdan Abdıüla bəv Əfəndizadə-
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nin gündəlikdən kənar çıxışı oldu. A.Əfən- 
dizadə bildirdi ki, bütün qulluqçularm, о 
cümlədən istər gimnaziva müəllimbri ol- 
sun, istərsə də məktəb müəllimbri, maddi 
cəhətdən vəziyyətləri ağır və çətindir. Bu 
məsəb barədə qanun layihəsi hazırlana- 
raq maliyyə-büdcə komissivasma təqdim 
edüib. Büdcə komissivası layihəyə baxıb 
qurtarmamışdır. Qivmətbrin bahalığı mü- 
əllimlərə öz peşəbrini davam etdirməvə 
imkan vermir. Doğrudur ki, hökumət bəzi 
təxirəsalmmaz tədbirləri həvata keçirmək 
üçün 20 milyon pul aymnışdır ki, о pul- 
dan müəllimbrə xərdənsin. Lakin bu pul 
azlıq təşkil edib. Hökumətin borcudur ki, 
qanun lavihəsi qəbul olunana q^dər müəl- 
limlərə nəğd bir müavinət yardım ı etsin. 
Məlumdur ki, ibtidai sinif müəllim bri hər 
verdə 420 manat məvacib alırlar ki, bu da 
inflvasiva və qivmət artmunx nəzərə alan- 
da xevli azdır. Bımunla zavaQı müəllimlərJ
özlərini, aibbrini dolandıra bilmir: «Bun- 
lar həmin müəllimlərdir ki, biz millət bala- 
lannı onlara tapşımuşıq ki, təıbivə etsinlər. 
Biz müəlümlərin halma qalmaqla öz bala- 
lannuzm qavğısma qalınq. Qabiliyyətli və 
qiymətli müəllimbrimiz öz sənətbrini bu- 
raxmağa məcbur olmuşlar. MüəDimlikdən 
kimisi hökumət qulluğuna, «pristavlığa» 
gedir. Beb gedərsə, bir azdan sonra bir nə- 
fər müəllimimiz qalmavacaq. Hər şeydən 
odlu damşınq. Ordar milbtpərəst olsunlar 
devirik. Heç təsəwür etmirik ki, 3 manat 
maaşla onlar dolana bilərbr? Parlamentə 
təklif edirəm ki, qanun layihəsi qəbul olu
nana qədər müəlümbr üçün təcili surətdə 
pul vəsaiti buraxılsm ki, müəllimlərin mad
di vəziyyəti vüngülbşsin. Həmçinin maliy-

emment w ill not object to raising the wages 
of teachers and some category of dvil serv
ants».

The fraction of «Sodalists» appealed 
to the government w ith the request to dis
close its position concerning the discus
sions in the parliament on the stay of the 
English troops in the Caucasus. Ahmet 
Jovdat Pepinov from the fraction of «So
dalists» disclosed the position of his frac
tion to the statement of General M illin on 
the occupation of the Transcaucasus: «As 
the representatives of the Azerbaijan na
tion we also have the right to know what 
is going on in the country. The Prime M in
ister says that the statement was published 
in Istanbul three months ago, reached us 
very late and it had lost its importance. It 
is not convincing. I wish it w-ere like that. 
The «Sodalists» do not believe it. Because 
England is technically a well equipped 
country, thev have wireless telegraphs, it 
is not convincing that the news has come 
so late. Had the statement been unimpor
tant, they wrould have not disseminated it. 
This statement has been stuck to the walls 
not only in Baku, but in the wThole Tran
scaucasus with an exception of Tiflis. Ac
cording to the information of the «Social
ists», the English has kept it and stuck to 
the walls only nowT. The English command 
supported the government in the issue of 
the strike, but the «Socialists» criticized it 
severely, for that period it was understand
able».

The «Sodalists» think that after the 
termination of the First World War, the vic
torious, defeated and neutral parties had 
to hold a peace conference. The peace con
ference had developed new life standards, 
a newT life mode would be established on 
the earth. But now it became dear from the 
newspapers that it is not a peace confer
ence, but the conference of the winners of 
the wfar. Thev dictate their peace conditions 
to the defeated nations.



yə-büdcə komissivası tərəfindən təqdim 
ediləcək layihədə maaş dərəcələri təciÜ su- 
rətdə qəbul olunsun».

Parlamentin sədri HAğavev gündə- 
likdən kənar bəvannamə olduğuna görə 
A.Əfəndizadənin çıxışıru müzakirəvə çıxar- 
mır.

Parlamentin həmin il mavm 12-də ke-
J

çirilən idası Maarif Nazirliyüıin məmur və 
müəllimlərinin maaşlannm təvini haqqm
da, hökumət qulluqçulannm maaşlannm 
təyini haqqmda, Zaqafqazivanm ingilis qo- 
şunlan tərəfindən işğalı haqqmda General 
M illinin bəvanatma münasibət bildirməsi 
haqqmda, sosialist fraksivasmdan hökumə- 
tə ünvanlanan sorğu, «Mədisi-Məbusana 
seçkilər haqqmda» birind oxunuş qanım la- 
yihəsi və daxil olan digər yazıh müradətlə- 
rin müzakirəsi ilə işini davam etdirmişdir.

«Maarif Nazirlivinin məmur və mü- 
əllimlərinin maaşlarma baxılması haqqm
da» qanun layihəsini Ə.Pepinov deputat- 
lara təqdim etdi. Onun sözlərinə görə, bu 
layihə dörd av qabaq hazırlamb və büdcə 
komissivasmda müzakirə edilib: «Aprelin 
12-də maliwə-büdcə komissivası lavihə-
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nin bövük olduğımu əsas gətirərək onun 
təcili baxılması zəruri olan maddəbrini 
müə^-ən etdi. Parlamentə təklif olunan la-J J
yihədə iki əsas məsələ-müəllixnlərin məva- 
dblərinin artmlması və onlara güzəşth im- 
tivazılar verilməsindən ibarətdir».

Qanun layihəsinin müzakirəsində 
çıxış edən Muxtar Əfəndizadə hələ Zaqaf- 
qaziva Se\-mi hökuməti zamam müəllimlə- 
rin maaşlarmm artm ldığını bildirdi. Əlavə 
etdi ki, 1918-d il mart sovqıram səbəbin- 
dən Bakı, Şamaxı, Ağdaş, Göyçav, Şəki və 
Şirvan müəllimləri artmlan maaşlanm ala 
bilməmişlər. O, təklif etdi ki, həmin maaş- 
larm ödənilməsi təmin edilsin. Sosialist 
fraksiyası da ibtidai sinif müəllimlərinə nə- 
zərdə tutulan maaşm qanun lavihəsində 
az olduğu üçün onun artınlmasuu təklif 
etdi. Nikolay hökuməti zamanı müəllim- 
lər 33 manat 33 qəpik məvadb alırdılar.

Т1ге «Socialists» think that the 
former imperialism and bourgeois want to 
strengthen its supports more and occupy 
new countries. Now the turn is of the Tran- 
scaucasus. The Bolsheviks think that if the 
European Peace Conference really wants to 
build new foundations, new world order, 
then they had to call the representatives of 
all the nations and organize a just, a fair 
peace conference. But the world imperial
ists did not do it and did not want to do it 
The English newspaper «The Times», which 
is the mirror of the British policy, which dis
seminates the opinion of the official sources, 
writes about the events of the Transcauca- 
sus that they want to occupv our country, 
to abolish our sovereignty. According to the 
said newspaper, the bitter hostilities and 
feud have separated the Armenians, Geor
gians, Tatars, Russians from each other. 
If we (the English) had not interfered, the 
Armenians and the Georgians would have 
continued fighting over Akhalkala and Bor- 
chalL According to the «Sodalists» it means 
that England thinks that the nations in the 
Transcaucasia are not able to live independ
ently they must have somebody strong on 
them which may reconcile them. There is 
a big abyss among the Russians, Armeni
ans, Georgians and Moslems residing in 
the Transcaucasia. The sovereignty of the 
states in the Transcaucasia means to vio
late the rights of others, it means to secure 
only one's own rights. According to «The 
Times», one of the allied countries must 
step forward and rule the region from the 
Black Sea to the Caspian Transport, post, 
telegraph, customs, exdse, national banks 
must be completely under the rule of the al
lies together with the whole Transcaucasia.

According to the Socialist fraction, 
the English has not been thinking of rec
ognizing our soverdgntv in the recent five 
months. We have hardlv broken with theJ
oppression of Russia, now they want us 
to be under the oppression of Europe. The



Bir çox qabiliyyətli adamlar öz peşələrini 
buraxıb müəllimlivə daxil olurdular. İndi
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isə bunun əksi baş verir.
Qanunverid orqan müzakirəbri ba- 

şa çatdıraraq «İbtidai məktəbbrin müəllim 
və qulluqçulanrun peşə və kənd təsərrüfa- 
ü məktəblərinin və onlarm nəzdində olan 
bölmə, əl əməvi sinifbrinin və əl işləri kurs- 
lannın təminatı haqqmda miivəqqəti qanu
nu» əksəriyyət səsb təsdiqbdi. Qammda 
müəllimlərə aylıq 1200 rubl, işıq pulu və 
mənzil pulu güzəşti üçün nəzərdə tutıdan 
100 rubl müavinət verilirdi. Sənət ustalan 
və kənd təsərrüfatı təlimatçılarma müva- 
fiq olaraq 1400 rubl və güzəştbr üçün 100 
rubl müavinət nəzərdə tutulurdu.

Parlamentin idasmda iştirak edən 
Baş nazir N.Usubbəvli qəbul olunmuş qa- 
mma münasibət bildirərək qevd etdi ki, 
müəllimlərin maaşlan mütəmadi artmlma- 
lıdır: «Hökumətbaş verən inflyasiva və qiv- 
mət bahalığını nəzərə alır. Pul çap etmək 
hökumət üçün çətin iş devil, amma kağız 
pullar dəvərdən düşür. Nə qədər pul çap 
olunursa, о qədər manatın qi\Tnəti azalır. 
Büdcəvə baxdıqda oradakı boşluğu görüb, 
siz özünüz də müəllimlərin maaşmdan kə- 
sib onu doldurmağm vadb olduğunu söv- 
ləvəcəksiniz. Bununla beb, müəllimbrin 
maaşmm artmasma və bəzi məmurlarm 
maaşlarmm arüq olmasma hökumət tərə- 
findən etiraz olmavacaq».

Parlamentdə sosialist fraksivası ingi- 
lisbrin Qafqazda qalmalannm müzakirəsi- 
ni aparmaq məqsədilə hökumətin mövqevi- 
ni ö\Tənmək üçün ona sorğu ib  müradət 
etdi. General M illinin Zaqafqazivanm istila 
olunması haqqmda bəvanaü barədə sosia
list fraksivasmm mövqe\ini onım nüma- 
vəndəsi Əhməd Cövdət bildirdi: «Bizim də 
Azəıbavcan xalqmm millət vəkili olmaqla 
məmləkətdə nə baş verdnini öyrənməyə 
hüququmuz vardır. Baş nazirin söybdivi 
bu məsəbnin öz əhəmiwətini itirməsi və/ J
bımun 3 av öncə İstanbulda çap olunduğu- 
nu və burava gec gəlib çatdığuu sövləməsi

ideas of General M illin refled those which 
have been published by «The Times».

The fraction thinks that to invade the 
Transcaucasus the British command dis
plays two issues as pretexts: First, to occupy 
the Transcaucasus under the pretext of ful
filling the treaty conduded between Turkey 
and the allies. Second, to occupy the Tran
scaucasus under the pretext of ensuring 
peace and security there till the adoption of 
the resolution of the Peace Conference. We 
are also able to ensure peace and security 
till the resolution of the Peace Conference. 
There is no any reason now to violate the 
present situation in the Transcaucasus».

The «Sodalists» think that the state
ment of General M illin is addressed not to 
the governments and nations, but to the 
population of the Transcaucasus: «The Eng
lish lav the responsibility on the popula
tion What w ill be the duty of the govern
ment and the public institutions? They do 
not mention them. Therefore, this statement 
is not unimportant. Up to present the par
liament and the government have made 
efforts to defend our sovereignty and re
public, they w ill be obliged to do it more 
seriously and fiercely hence. Let alone our 
sovereignty, the English want to liquidate 
our sovereignty».

Prime Minister N. Usubbevli clarified 
the existing anxiety: «The information sent 
to us by our representative in Daghestan. E. 
Hagverdiyev says that the voluntary m ili
tary troops of Russia, which have occupied 
Petrovsky, refuse to recognize the Northern 
Caucasian Union Republic and promise 
to help the Bolsheviks of Daghestan. They 
have occupied the railway line till Yalama 
and surrendered all the authority to Gen
eral Haji Murad in Daghestan».

Information coming from chief of po
lice in the distrid of Guba says that three- 
four attack-echelons of Cossaks have ar
rived in Daghestan. A  detachment of the 
White Guards has entered Petrovsky, anoth-



inandma devil və kaş bu, beb olavdı. So- 
sialistlər buna inannurlar. Çünki ingilislə- 
rin dövbti texniki cəhətdən vaxşı təhciz 
edilmiş, simsiz teleqraflannm olduğu hal
da bu xəbərin bu qədər gec gəlib çatması 
inandma devil. Bu elannamənin əhəmiv-
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yəti olmasavdı, ingffislər onu yaymazdılar. 
Bu elan təkcə Bakıda devil, Tiflis istisna
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olmaqla, bütün Zaqafqazivada vurulub. 
Sosialistbrin məhımatma görə, ingilislər 
bu elannaməni saxlavıb indi vapışdmblar. 
Bakıdakı tətib münasibətdə hökuməti mü- 
dafiə etmiş ingilis komandanhğmm sosia- 
listlər tərəfindən kəskin tənqid olunması 
həmin dövrdə başadüşülən idi».

Sosialistbrin hesab edirdilər ki, Birin- 
d  dünva müharibəsinin qurtaımasmdan 
sonra qalib, məğlub və bitərəf dövbtbrin 
iştirakı ib  sülh konfransı keçiribcək. Sülh 
konfransı veni vaşama əsaslan düzəldib, 
dünvada veni bir həvat dövrəsinə keçəcək- 
dir. Indi qəzetbrdən məlum olur ki, bu, bir 
sülh konfransı devil, ancaq qalibbr konf- 
ransıdır. Orada süİh şərtbri ancaq məğlub 
millətbrə təklif və diktə edilir.

Sosialistbrin mövqevi bebdir ki, köh- 
nə imperializm və burjuaziya öz davaqlan- 
m daha da möhkəmbndirmək, yeni ölkələr 
qəsb etmək m^qsədi güdür. Növbə Zaqaf- 
qazivava çatıb. Bolşevikbr beb hesab edir 
ki, əgər Avropa sülh konfransı doğrudan 
da dünvada yeni əsaslar qurmaq istəvirsə, 
о vaxt dünvadakı bütün m ilbtbrin nüma- 
yəndəbrini çağmb ədalətli sülh konfrarısı 
təşkil edə bibr. Lakin dünva imperialistləri 
bunu etmədibr və etmək istəmədilər. ingi
lis rəsmi mənbəbrinin fikrini nəşr edən və 
ingüis sivasətinin parametri olan «TavTns» 
qəzetində Zaqafqaziva barəsində vazılan 
məqaləbr göstərir ki, doğrudan da onlann 
fikri bizi məhkum etmək və istiqlalımızı 
əldən almaqdır. İngilis qəzetinin vazdığı- 
na görə, erməni, gürcü, tatar və ruslar şid- 
dətli və kəskin ədavətb bir-birindən a\Ti 
düşmüşbr. Bizim (ingilisbrin) müdaxilə- 
miz olmasa, ermənibr və gürcülər Axalka-

er one has arrived in Derbend. If we believe 
the telegram signed by the government of 
Daghestan, nothing serious has taken place. 
Very few forces have arrived in Derbend,
totallv 200-300 soldiers. No movement to-/
wards the south is known, except the vol
untaries of Denikin. «The White Armv», 
the guards axe fighting for a single, united 
Russia. The government of the Republic of 
the Mountaineers Union and its parliament 
have been compelled to resign. It is an evi
dence of the seriousness of the danger. Liq
uidation of the government of the Moun
taineers, which plaved the role of a buffer 
between the Soviet Russia and the Republic 
of Azerbaijan, was a real danger for the ex
istence of our republic The voluntary army 
fighting for the United Russia, demon
strated their attitude to the sovereignty of 
the nations in Daghestan which once were 
parts of the former Russian Empire. The 
troops of Denikin were a great danger for 
the Caucasus».

The information coming from the 
north-east of Azerbaijan made the national 
government seriously think about the fu
ture fate of the country. The Prime Minister 
expressed his written and oral protest to 
the English command and said to the par
liamentarians that all the necessary meas
ures were undertaken: «The English gov
ernment assured us all the time that the 
White Guards would not cross the frontier 
It is true that the English are loval to defend 
Denikin, but not the Bolsheviks of the So
viet Russia, they w ill not agree with the oc
cupation of Baku».

The parliamentarians thought that if 
the voluntary troops had arrived at Dagh
estan from Petrovsky, it did not mean that 
they would remain there till the spring, 
they could be expected at the frontier of 
Azerbaijan anv time. But the English com
mand declared that the armv of Denikin
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would stay there till the spring. The Minis
try of Foreign Affairs of Azerbaijan persist-



la və Borçalı üstündə həb də müharibəni 
davam etdirərdibr. Sosialistbrin fikrincə, 
bu onu iddia edir ki, Zaqafqazivada olan 
millətlər sərbəst yaşaya bilməzbr və gərək 
bunlann üstündə qüwətli bir əl olsun ki, 
onları banşdırsm. Zaqafqazlvada vaşayan 
rus, müsəlman, gürcü və erməni millətb- 
rinln arasmda dərin uçurum vardır. Zaqaf
qazivada müstəqil olan dövbtlərin istiqla- 
liyyəti özgəbrinin hüququnu məhv etmək, 
ancaq öz hüququnu mühafizə etməvə 
çalışmaqdan ibarətdir. «Tavms» qəzetinin 
vazdığma görə, müttəfiq dövlətlərdən biri 
qabağa çıxaraq Qara dənizdən Xəzər dəni- 
zinədək bütün nahivənin idarəsini öz öhdə- 
sinə götürməlidir. Nəqliyyat, poçt, teleqraf, 
gömrük, aksiz, dövlət banklan tamamib 
müttəfiqbrin xüsusi idarəçiliyinə almaraq 
bütün Zaqafqaziva da ortlann idarasinə ta- 
be olmalıdır.

Sosialist fraksivasmm mövqeyixıə gö- 
rə, ingilisbr 5 av müddətində bizim müstə- 
qil olmağımızı dəstəkbmək fikrində olma- 
mışdılar. Biz Rusiya əsarətmdən venidən 
qurtardığmıız halda, bizi venidən Avropa- 
nm əsarətinə salmaq istəvirbr. General Mil- 
linin fikirbri «Tavms» qəzetindəkibri əks 
etdirir.

Fraksiva belə hesab edirdi ki, ingi
lis komandanlığı Zaqafqazivam işğal et- 
mək üçün iki məsəbni bəhanə gətirirbr: 
«Birindsi, Türkiyə dövbti ilə müttəfiqlər 
arasmdakı müqaviləni verinə yetirmək 
bəhanəsi ilə buraya daxil olublar. İkincısi, 
bu sülh konfransmm qərarma kimi asayişi 
və əmin-amanlığı saxlamaq bəhanəsidir. 
Sülh konfransmm qərarma kim i asavişi və 
əmin-anıanhğı biz də saxlaya bilərik. Zaqaf
qazivada indiki vəziyyeti pozmağa heç bir 
səbəb voxdur».

Sosialistlər hesab edirdibr ki, Milü- 
nin elannaməsində hökumət və millətə de
vil, ancaq Zaqafqaziva əhalisinə müraaət 
ed ilir «İngilisbr öhdəliyi əhalinin üstünə 
qovTorlar. Hökumətin və ictimai müəssi- 
səbrin borax nədən ibarətdir, - bımun üs-

entlv demanded the command of the allied 
troops to undertake urgent and immediate 
measure for pulling out the troops of Deni
kin from Daghestan. In  the January of 1919 
General Thomson defined the demarcation 
line along the Caucasian Mountains and 
the north of Daghestan. The English com
mand was very careful with the Russian 
troops, but whenever there wras a chance, 
they disarmed them, too. The command or
dered to disarm the Russian Caspian Fleet 
and General Prezhevalskv, commander of 
the said fleet, left the Azerbaijan territory' at 
once. Colonel Bicherakhov had been sent to 
England under the pretext that he would be 
awrarded there, then the English had began 
to disarm his detachment.

Prime Minister N. Usubbevli saidJ
that he had met General Shattlew-ort wTho 
had promised that British forces would not 
change their place of dislocation. The repre
sentative of Denikin's voluntary armv in theJ J
English command General Lazarevsky also 
assured the Azerbaijan Government that 
Denikins army was not going to commit 
any aggression against Azerbaijan, he re
garded the sovereignty of Azerbaijan possi
ble and recognized it. The parliament whol
ly supported the measures undertaken by 
the head of the government. Unlike the Red 
Guards, the «Soaalists» occupied a negative 
position in relation to the White Guards 
from the point of view of class, as well as 
from the point of viewT of danger to the sov
ereignty of Azerbaijan, wThich was quite nat
ural. The Russian Bolsheviks fought in two 
fronts: against the foreign aggression and 
in the territory of their own country against 
the White Guards wThich thev considered
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to be an internal aggression. The «Social
ists» of Azerbaijan dedared that thev were 
for the sovereignty and promised to defend 
it. They suggested to the fractions to revolt 
jointly against the troops of Denikin, to put 
aside their differences and conflicts, and to 
fight against foreign intervention jointly.



tündən keçlrlər. Ona görə bu elan əhəmiv- 
yətsiz deyiL Bu vaxta qədər parlament və 
hökumət nə qədər ki, cümhuriyyət və istiq- 
lalım ızın müdafiəsinə səv etmişlər, bundan 
sonra daha şiddətli və dddi surətdə müha- 
fizə etmək məcburiyvətində olacaqlar. İngi- 
lislər daxili işlərimiz о vana qalsrn, istiqlah- 
mızı dağıtmaq istəylrlər».

Baş nazlr N.Usubbəyli varanmış 
narahatçdığa aydmlıq gətlrdi: «Dağıstan- 
dakı nümayəndəmiz E.Haqverdiyev tərə- 
findən aldığımız məlumatda göstərilirdi 
ki, Petrovskinl işğal etmiş könüllü ordu 
qüwələri Şimali Qafqaz İttifaqı Cümhuriv- 
yətini tammaqdan imtina edlr və Dağıstan 
bolşevüdərinə vardım edəcəvinə söz verir. 
Könüllü Ordu dəmir vol xəttini Yalamava-У /
dək tutduqdan sonra Dağıstanda bütün 
səlahivyətləri general H aa Murada təhvil 
verdilər».

Quba qəzasmm rəisindən və digər- 
lərindən daxll olan məlumata görə, Dağıs- 
tana 3-4 eşalon kazak gəlmişdlr. «Ağ qvar- 
diyaçı»larm bir dəstəsi Petrovskivə, bir 
dəstəsi də Dərbəndə daxll olmuşlar. Dağıs- 
tan hökumətmln imzaladığı teleqrafdakila- 
ra inansaq elə bir dddi hadisə baş vermə- 
\ib. Dərbəndə çox az qüwə cəmi, 200-300 
əsgər gəlib. Cənuba doğm Denlkin «kö- 
niülülər ordusu»nun başqa hər hansı bir 
irəlibyişi məlum deyiL «Ağ ordu», qvardi- 
yaçılar vahid Rusiva uğnmda dö\Tjşürlər. 
Dağlı İttifaq Respublikasmm hökumət və 
parlamentinin özünü buraxmağa məcbur 
edilməsi təhlükənin nə qədər dddl olduğu- 
nu göstərir. Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə 
Sovet Rusiyası arasmda bufer dövlət rolu- 
nu oynayan Dağlı İttihadi Cəbaluvvun hö- 
kıunətlnin ləğv edilməsi arüq Azərbavcan 
Respublikasmm özünün varlığı üçün bila- 
vasitə təhlükə idi. Vahid Rusiva uğrunda 
\nxruşan könüllü ordu keçmiş Rusiva impe- 
riyası ərazisinə daxil olmuş xalqlann elan 
etdlklərl müstəqüliyə münasibətləri Dağıs- 
tanda özünü göstərdi. Denikin qüwələri 
Zaqafqaziva üçün böyük təhlükə idilər».

At the same time thev blamed the govern
ment for not taking necessary measures in 
time: When the army of Denikin attacked 
Dasghestan some time ago, we proposed to 
the fractions to form voluntary detachments
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and help Daghestan. Nobody reacted to our 
proposal, we were said that we must not to 
strengthen the position of the Bolsheviks. 
Our sovereignty is connected with that of 
Daghestan. The «Socialists» think that all 
the Azerbaijan institutions, offices are full 
of the spies of Denikin. We demand from 
the government to arrest them and drive 
them out of Azerbaijan. Instead we are an
swered that these are rumours spread by 
the Bolsheviks. Our government fears the 
Bolsheviks more than Denkin. Now the 
government says that Denikin recognizes 
our sovereignty, but in the past it said that 
our sovereignty would be recognized in the 
Paris Peace Conference. The government 
must allow our party to form voluntary de
tachments. We, the «Socialists», w ill be in 
the forefront of the fight against Denikin for 
the sovereignty, freedom and happiness of 
Azerbaijan.

«Musavat», the biggest fraction in the 
parliament, was for removing all the dif
ferences among the parties in the face of 
foreign aggression, they were for the joint 
struggle. The Bolsheviks say that the gov
ernment institutions are full of spies. But we 
witnessed that when Denikin fought against 
Daghestan, the Daghestani railroaders went 
on a strike and called it an economic strike. 
In fad, they helped Denikin.

The parliament discussed the meas
ures undertaken by the government, then 
it declared the proposals submitted by the 
fraction of «Musavat» and the bloc of «So
dalists». «Musavat» took into consideration 
the measures undertaken by the govern
ment and asked the parliament to adopt the 
following resolution: «Approving the dec
laration of the prime minister with regards 
to the undertaken measures connected with



Azərbaycarun şimal-şərqindən daxil 
olan məhımatlar, m illi hökuməti ölkənin 
gələcək taleyi barədə ciddi düşünməvə 
vadar edirdi. Baş nazir ingilis komandanh- 
ğma həm vazili və həm də şifahi etiraz et- 
diyini bildirərək, bütün z^ruri tədbirbrin 
görüldüyünüpar lament üzvbrinin diqqəti- 
nə çatdırdı: «Ingiltərə hökuməti həmişə bi- 
zi arxavm etmişdi ki, «Ağ qvardivaçı»lar 
sərh^di keçməvəcəkbr. Doğrudur ki, bolşe- 
\ok Sovet Rusivasına münasibətdə ingilis- 
lərin Denikini müdafiə etməvə loval olma-J J
larma baxmavaraq, onlar heç də Bakmm 
tutulmasına razı ola bilməzlər».

Parlamentaribr hesab edirdibr ki, 
Petrovskidə könüllü ordu əsgərləri Dağıs- 
tan sərhədini az bir qüwə ilə keçmişdirsə 
bu yabuz vaza kimi orada qalmaq demək 
devil və onlarx hər zaman Azərbavcan sər-
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hədbrində gözbmək olar. Ancaq ingilis 
komandanlığı Denikinçibrin vaza qədər 
orda qalacağmı bildirirdibr. Azərbaycan 
xarici işbr nazirliyi müttəfiq qoşunlan ko- 
mandanlığmdan Denikin ordusu hissəbri- 
ni Dağxstandan çıxarmaq üçün hər cür qəti 
və təxirəsalmmaz tədbirbr görülməsini tə- 
bb edirdi. 1919-cu ilin  vanvannda general 
Tomson Qafqaz dağlan boyunca və Dağıs- 
tanm şimal hissəsindən keçən demarkasiva 
xəttini müəyyənbşdirdi. İngiltərə koman- 
danlığı Rusiya qüwələrinə qarşı ehtiyatlı 
davranmaqla yanaşı onlann tərksüah edil- 
məsini də icra edirdi. Bakı vaxmlığmda 
yerləşmiş «Rus Xəzər donanması» adlandı- 
nlan hərbi birlivin tərksilah edilməsi haq
qmda komandanlıq admdan əmr vermiş 
və donanmanm generah Prejevalski təcili 
olaraq Azərbavcan ərazisini tərk etmişdir. 
Polkovnik A.Biçeraxov təltif olunmaq bəha- 
nəsi ib  İngiltərəyə göndərilmiş, dəstənin 
isə tərksilah edilməsinə başlandmışdı.

Baş nazir N.Usubbəvli general K.Şa- 
telvortla görüşdüyünü və ingilis hərbi 
qüwəbrinin mövqebrinin dəyişmədiyini 
bildirdi. Denikin «könüllü ordu»sunım in- 
güis qərargahı yarundakı nümavəndəsi ge-

the danger from the Army of Denikin lo
cated in Daghestan, the parliament declares 
its support to all the measures of the gov
ernment aimed at the independence of the 
country and at its territorial integrity».

The proposal of the «Socialists» frac
tion said: «As a result of the great revolu
tion in Russia the imprisoned nations had 
been liberated from oppression and deter
mine their fate. Among them Azerbaijan 
has won its independence and has been rul
ing itself independently for a year.

The English command has repeat
edly declared that there w ill not be any 
danger to the Transcaucasian republics 
from the voluntary army. But despite all 
the promises the voluntary army attacked 
the union of the Mountaineers and occu
pied Daghestan against the w ill of the na
tion. A t present it is threatening our bor
ders. As the dislocation of the voluntary 
army close to the border of Azerbaijan 
evokes danger, the Azerbaijan Parliament 
declares that the whole nation w ill defend 
its sovereignty as one person which wTe 
have protected for a year. There is a need 
for a serious assistance for forming volun
tary detachments through the parliamen
tary fractions».J

The chairman of the parliament put 
into vote the draft resolution developed by 
the fraction of «Musavat» wThich was adopt
ed by the majority of votes.

On May 28,1919, the parliament held 
its solemn extraordinary session It was 
devoted to the establishment of the first 
anniversary of the Peoples Republic of Az
erbaijan The chairman of the parliament H. 
Agavev opened the session with an intro
ductory speech and declared: The National 
Council declared the sovereignty of Azerba
ijan on May 28,1919 in «the Orient» hotel of 
Tiflis and opened the doors of happiness for 
the Azerbaijan people. If we review the one- 
vear history of the independence of Azerba
ijan, we shall see that the National Council



neral Lazaryev də Azəıbavcan hökumətini
J j

əmin etdi ki, Denlkin ordusu Azərbaycana 
münasibətdə heç bir təcavüza əl atmaq fik- 
rində devil və onun müstəqilliyini müm- 
kün hesab edir və tanıyrr.

Parlament bütöviükdə, hökumət baş- 
çısı tərəfindən görübn bütün tədbirbri dəs- 
təklədi Sosialist fraksivası, qırrmzı qvardi- 
vaçılardan fərqli olaraq, ağ qvardiyaçılara 
münasibəti həm sinfi nöqteyi-nəzərindən, 
həm də Azərbavcan müstəqilüyinin təhlü- 
kəsi baxmundan təbii ki, mənfi olmuşdıır. 
Rusiva bolşevikləri xarici təcavüzlə yanaşı, 
daxili təcavüz hesab etdikbri ağ qvardi- 
vaçılarla bütün ölkə ərazisində müharibə 
apanrdılar. Azərbaycan sosialistbri istiqla- 
livvət tərəfdarı olduqlarmı və istiqbliyvə- 
ti müdafiə edacəkbrini bildirdilər. Onlar 
fraksivalara təklif edirdilər ki, Denikin 
ordıdan əlevhinə birlikdə qivam etmək, 
ixtilaf və münaqişəni bir kənara qovaraq 
xariedən gələn qüwəbrə qarşı birlikdə 
mübarizə apanlmalıdır. Lakin sosialistlər 
fraksivası hökuməti vaxtmda lazum təd- 
birbr görməməkdə qınayırdı: «Bir qədər 
əw əl Denikin ordıdan Dağıstana hücum 
edəndə biz sosialistbr, fraksivalara könül- 
lü dəstə düzəldib köməvə getməvi təklif et- 
dik. Buna cavab verən olmadı və bizə dedi- 
lər ki, onlan, bolşevikbri qüwətbndirmək 
olmaz. Bizim istiqlaliyyətimiz Dağıstaxun 
istiqlaliyvəti ib  bağlıdır. Sosialistbr beb 
hesab edirlər ki, burada Azərbaycan idarə- 
ləri Denikin cəsuslan ilə doludur. Biz təbb 
edirik ki, bu adamlan hökumət tutsun və 
Azərbavcandan çıxanlsmlar. Əvəzində 
bizə cavab verdilər ki, bu bolşeviklər tərə- 
findən buraxılan fikirbrdir. Hökumətimiz 
bolşevik təhdidini Denikin qorxusundan 
artıq bilir. İndi hökumət devir ki, Denikin 
bizim müstəqilliyimizi taruyır, əwəllər isə 
devirdilər ki, istiqlaliyyətimiz Paris sülh 
konfransmda tanmacaq. Bizim firqəvə hö- 
kumət izn verməlidir ki, könüllü dəstə dü- 
zəltsin. Biz sosialistbr öz qüwəmizb Azər- 
bavcan istiqlaliyvəti, hürriyvəti və səadəti

has taken this step in time, it became clear 
that the Azerbaijan people felt proud of it.

Т1ге state institutions, entities, enter
prises, parliament and government estab
lished by the republic within a year con
firmed the right of the nation to live and 
work. Hasan bey Agayev declared that 
despite the foreign and internal pressures 
a lot was done within a year «The Azerbai
jan Parliament has been built on democratic 
principles and become a legislative body for 
the Russian, Armenian, Georgian, Jewish 
and other nations living in the country. The 
Azerbaijan Parliament and the Azerbaijan 
Assembly of Enterprises to be built in the 
nearest future w ill work more actively in all

J

this».
«The Azerbaijan people gave a great 

mimber of victims within this one year», 
said H. Agayev. He proposed to the parlia
mentarians to allot their one-year wages to 
a special fund for erecting a monument to 
memories those of who gave their lives for 
the rescue, welfare of the country The mon
ument w ill be erected in one of the most 
beautiful places of the capital and w ill re
main as a spot of memory; idea of freedom, 
feeling of sovereignty and spot of pride.

On the occasion of the holiday we 
have received congratulations from the mil
itary school of Genje, from the Tiflis Mos
lem Council in Georgia and from Kazan.

On the occasion of the first anniversa
ry of the Republic of Azerbaijan Prime Min
ister Nesib bey Usubbevli appealed to the 
citizens. In his appeal he declared that the 
holiday w'ould remain holv for all the dti-
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zens of Azerbaijan: «Our national state has 
already been living imder its national ban
ner freely and independently. The people 
lived the gravest days of its life under the 
rule of tsarism its life, culture, holy deeds 
lived under the threat of being trampled 
and extinguished. Under the mle of tsarism 
wre were deprived of all rights, cultural 
progress and the merest policy. O iu dreams



uğrunda Denikinlə mübarizə üçün ön cər- 
gədə olacağrq».

Parlamentdə ən bövük fraksiva olan 
«Müsavat» xarici təhlükə qarşısında firqə- 
lər arasında ixtilaflann aradan qaldırüması 
və birgə mübarizə apanlmasmm tərfədan 
oldu. Bolşeviklər Azərbavcan idarələrində 
düşmənlərin olduğunu söyləvirlər. Biz isə 
ona şahid olduq ki, Denikin Dağıstanla mü- 
barizə etdivi zamanda, Dağıstan dəmir vol- 
çuları tətil etdilər və buna iqtisadi tətil adı 
verdilər. Əslində isə onlar Denikinə kömək 
etmiş oldular.

Parlament hökumət tərəfindən görü- 
lən bütün tədbirləri müzakirə edərək «Mü- 
savat» fraksivasmdan və sosialistlər bloku 
tərəfindən daxil olmuş təklifləri elan etdi. 
«Müsavat» fraksivasr hökumətin gördüyü 
tədbirləri nəzərə alaraq parlamentə aşağı- 
dakı qərann qəbul edilməsini təklif etdi: 
«Dağıstanda verləşən Denikin ordusundan 
gözlənilən təhlükə ilə bağlı veribn suala 
qarşı Baş nazirin bəyanatmı və gördüyü 
tədbirləri təqdir edərək parlament (Məcli- 
si-Məbusan) məmləkətin istiqlal və ərazi 
bütövlüvünün müdafiəsinə vönəlmiş hər 
cür tədbirlərə tərəfdar olacağmı bəvan 
edir».

Sosialist fraksivasmm isə təklif etdiviJ J
qərar lavihəsində devilirdi ki, «Bo\öik Ru- 
siva inqilabmm nəticəsi olaraq məhkum 
millətlər əsarətdən azad olub öz müqədda- 
ratlarmı aldılar. Onlann sırasmda Azərbav- 
can xalqı öz istiqlalivvətini elan edib və 
bir ild ir ki, müstəqil surətdə özünü idarə 
etməkdədir.

İngiltərə komandanlığı Zaqafqaziva 
Cümhuri^ətlərinə Könüllü Ordu tərəfin-
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dən təhlükə olmadığuu dəfələrlə deyib 
təskinlik vermişlər. Lakin əksinqilabçr kö- 
nüllü ordu bütün vədbrə baxmavaraq Cə- 
baliy>am (İttifaq) hökumətinə hücum edib, 
xalqm əksinə olaraq Dağıstan torpağını 
işğal etmiş və bizim sərhədlərimizi təhdid 
etməkdədir. Könüllü Ordunım Azərbav-J
can hüdudlannda davanması dddi təhlü-J

were dedsivelv crushed and trampled. We 
witnessed the Bolshevik anarchy our hous
es were plundered and pillaged, our chil
dren and women suffered great misfortunes 
and disasters.

Our nation demonstrated its confi
dence and resolution, lived thinking about 
its sovereignty. It has chosen the road of 
eternal independence and freedom, and 
continues doing them. We worked tire- 
lesslv within this one year and strengthen 
our state with our deeds, we cultivated 
the idea of the establishment of a national 
state to the lower dasses of our sodetv, and 
demonstrated that the road pursued by the 
representatives of the nation, by the parlia
mentarians of the nation is the road of the 
free thinking and ideas of the nation. W ith
in this brief period the Azerbaijan Turks 
demonstrated that they are worth of living 
freely and independently, thev proved their 
talent and skills in building their state».

N. Usubbevli mentioned the effident
J

work of the government in all the spheres: 
«Nowr the Azerbaijan Assemblv of Enter
prises is on the eve of elections. In the inau
guration of the Assembly Azerbaijan peo
ple w ill disdose its view's and opinion. It is 
the holy objective to defend and safeguard 
its independence. Because the danger and 
threats have not yet passed away.

On May 28 all the Azerbaijan atizens 
w ill have a great and common holiday, each 
one w ill think of himself as a atizen having 
equal rights. Confident in the unitv and sol
idarity of the Azerbaijan people and cher
ishing hopes in them w e step to the second 
year of the Peoples Republic of Azerbaijan».

In the sessions held in the summer 
of 1919 the parliament discussed the bills 
«On the Elections to the Assemblv of Enter-

J

prises», «On the Citizenship in Azerbaijan», 
«On the Organization of Baku University» 
and others. The parliament adopted local 
laws and a number of lawTs wThich contrib
uted to social-economic and economic activ-



kə kəsb etdiyindən Azarbavcan parlamenti 
elan edir ki, bir ild ir qoruduğumuz istiqla- 
livvəti bütün xalq bir nəfərə kimi müdafiə 
edəcəkdir. Parlament fraksivası vasitəsi ilə 
könüllü dəstələr düzəltmək üçün ciddi var- 
dım göstərilsin».

Parlament sadri «Miisavat» fraksiva- 
smm hazırladığı qərar lavihəsini səsə qova- 
raq onu əksəriyyət üstünlüklə təsdiq etdi.

1919-cu il mavm 28-də parlamentin 
42-ci fövqəladə təntənəli idası keçirildi. 
Təntənəli idas Azərbavcan Xalq Cümhu- 
rivvətinin varanmasmm bir illivinə həsr

J  J J J

edilmişdi. Parlament sədrinin əvəzi HAga- 
yev idası açaraq giriş nitqində bildirdi ki,
1918-d il maym 28-də Tiflisin «Oriyant» 
müsafirxanasmda, istiqlahyyət elan etmiş 
M illi Şura Azərbavcan xalqx üçün səadət 
açdı. Azərbaycan istiqlaliyvətinin bir illik 
tarixinə nəzər salsaq görərik ki, həqiqətən 
M ffli Şura bu addımmm nə qədər vaxtmda 
olduğunu, Azərbavcan xalqmm bundan if- 
tixar duyduğu məlum oldu.

Azərbavcan Cümhunyvətinin bir il-/ J J
də təşkil etdivi dövlət təsisatlan, hökumət 
idarəbri, parlament və hökuməti xalqın 
müstəqil vaşamaq və fəalivvət göstərmək 
hüququnu təsdiq etdi. Həsən bəv Ağayev 
bildirdi ki, daxildən və xaricdən güdü tə- 
sirlər olmasma baxmavaraq bir il ərzində 
bövük işlər görülmüşdür: «Azərbavcan 
parlamenti demokratik əsaslarla qurula- 
raq, məmləkətdə vaşavan rus, exməni, gür- 
cü, vəhudi və qe\Ti-minətlərin qanunverid 
orqaruna çe\Tilmişdir. Azərbaycan parla
menti və vaxm gəhcəkdə Ümumazərbav- 
can Müəssislər Mədisi bu işlərdə daha fəal 
surətdə çalışacaqdır».

Azərbavcan xalquun bir il ərzində 
xe\rli şəhid verdiyini devən RAğayev öl- 
kəmizin rifahı, nicatı üçün canlarmı fəda 
etmiş şəhidlərin xatirəsinə abidə qovulma- 
sı üçün deputatlara varadılacaq fonda bir 
günlük maaşlannı keçirməvi təldif etdi. Ba- 
kmm, paviaxtımızm gözəl bir verində qo- 
\oilacaq abidə həmişə bizim nəsillər üçün

ities. The parliament paid attention to bills 
which could pave the way for the reforms 
in the agrarian sphere. On February' 4,1919, 
an agrarian commission was formed. It was 
chaired by S. Agamalioglu from the frac
tion of «Hummet», and it consisted from 
the memories of different political fractions. 
The commission was charged to develop 
the bills «On the Land Reform». The ses
sion held on April 23 of the same year the 
agrarian commission attempted to discuss 
the forms of property and recommended 
to liquidate the properties of landlords, pri
vate entrepreneurs and others.

Taking into account the continuing 
threat and danger of Denikin the parlia
ment thought it necessary to discuss the 
measures undertaken by the government. 
The session held on June 5,1919, the parlia
ment called the government to take more 
constructive and decisive steps for the pro
tection of the national interests. Chairman 
of the Cabinet of Ministers N. Usubbevli 
informed about his meeting with General 
Corey, new commander of the allied troops. 
Corev had dedared that nobody could cross
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the frontiers of Azerbaijan, and those who 
would do it, would be arrested at once. N. 
Usubbevli had declared to the General that 
though Denikin and the allied command 
had given Azerbaijan their guarantees, the 
opposite party was speaking about a new 
demarcation - the Zagatala-Gizilburun line: 
«The English told us that Daghestan is in 
safetv, the White Armv w ill occupy Petro
vsky only as a base, they w ill not cross the 
border. A ll this led us not to render assist
ance to Daghestan The defeat of Daghestan 
threatens our borders».

The fractions disdosed their views 
concerning the speech of N. Usubbevli. A. 
Pepinov from the fraction of «Sodalists» 
mentioned that the Republic of Azerbaijan 
was living hard days and its foundations 
were laid several months ago: «The labors 
saved from the oppression of despotism as



bir xatirə, bir anrna yen, istiqlaliyvət fikri, 
isöqlaliyyət duvğusu, iftixar yen olacaqdir.

Bavram münasibəti ilə Azərbavcan
j J

parlamentinə Gəncə həıbi məktəbi, Gür- 
cüstandakı Tiflis Müsəlman Şurası, Kazan 
şəhərindən də təbrikbr gəlmişdir.

Azərbavcan Cümhurivvətinin bir üli-
J J J

vi münasibəti ib  baş nazir Nəsib bəv Usub- 
bəvli Azərbavcan vətəndaşlanna müraaət 
etdi. Müradətdə bu bavramm daima ümu- 
mazaıbavcan vətəndaşlan üçün müqəddəs 
qalacağı bildirilirdi: «M illi dövlətimiz bir 
ildən artıqdır ki, m illi bayrağı altrnda azad 
və müstəqil yaşavır. Xalq çarizm dövründə 
ən ağır tarixi keçmiş, onnn həvaü, mədə- 
nivvəti və müqəddəs işbri avaqlar altrna 
atılaraq məhv olmaqla qarşdaşmışdır. Biz 
çar Rusivasmda hər bir hüquqdan və mə- 
dəni tərəqqidən və ən adi sivasətdən beb 
məhrum olmuşduq. Bizim arzulanmız qəti 
surətdə əzilir və avaqlar altrna atılırdı. B i
zim gözümüzün qarşxsmda bolşevik hərc- 
mərdiyi baş vermiş, evlərimiz talan və qa- 
rət edilmiş, uşaqlar və qadınlarımız bö\iik 
fəlakət və müsibətlərə düşmüşdülər.

Xalqımız mətanətli, əzimli qətiyyət 
nümaviş etdirərək, istiqlalmı düşünərək ya- 
şavır və əbədi müstəqil və azad yaşamaq 
volu seçib, onu davam etdirir. Bu bir il ər- 
zində biz yomlnıadan işlədik və işimizlə 
dövlətimizi möhkəmbndirdik, cəmiyyətin 
aşağı sinfinə m illi dövlət varatmaq hissi- 
ni aşdadıq və göstərdik ki, xalq və millət 
deputatlannm getdikbri yol xalqın azad fi- 
kir və məslək yoludur. Bu az vaxt ərzində 
Azərbavcan türkləri özlərinin azad və müs-J
təqil vaşamağa la\iq olduqlannı göstərib, 
dövbt təşkilində istedad və qabiliwətləri- 
ni sübut etdilər».

N.Usubbəyh dövbtin bütün sahəbr- 
də səmərəli fəaliyyət göstərdiyini də bil
dirdi: «İndi Azərbavcan Müəssisbr Məcli-
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si seçkilər ərəfəsindədir. Təsis Mədisində 
Azərbavcan xalqı öz fikir və rə\1ni aşkar 
edəcəkdir. İstiqlaliyyəti müdafiə etmək və 
mühafizə etmək ümumazərbaycan xalqı-

a result of the Russian revolution, the na
tions saved from the yoke of tsarism have 
restored their rights, but the despotic forces 
have not yet lost the hope, they want to re
turn their former positions. They join either 
in Siberia, or in Kuban, or Don and bring 
into subjection the small nations».

The «Sodalists» think that the Euro
pean imperialists render dose assistance 
to the forces active in Russia, supply them 
with aims, ammunition and other necessar
ies. At present the world imperialism tries 
through the Russian generals to captivate 
the liberated rations again and to restore 
the Russian despotism. Those destructive 
forces make a skilful use of such a thing 
that the small nations are unable to resist 
strongly. The events demonstrated that they 
were right in choosing Daghestan, because 
the government of Daghestan, the country 
wholly could not resist, because of its weak
ness.

The Sodalist fraction expressed its 
deep concern that the war would step from 
Daghestan to Azerbaijan. Thev considered 
the steps undertaken by the government 
were not decisive and advised to revise 
the actions of the English who defended 
the White Army: «The English government 
makes concessions to Denikin and tries to 
regulate the situation, but it does not pro
duce any effed and avoid the danger. De
termination of a new line of demarcation in 
the south of Petrovsky by the English com
mand on June 11,1919, means that the Eng
lish reconcile with the occupation of Dagh
estan».

The «Sodalists» proposed to publish 
the telegrams disdosed by the prime minis
ter, they hoped that the people would make 
its own inferences. «If we turn our face to 
the democratic states of Europe and ask for 
help, then they w ill ask what our nation did 
for the motherland, for its sovereignty what 
did it do in the face of the dangei? If we just 
capitulate to this threat, to this danger, then



nın müqəddəs vəzifəsidir. Çünki təhlükə 
və təhdid həb dəf olunmavıb.J

Azərbavcan vətəndaşlan Mavrn 28-ni 
bövük və ümuml bir bavram hesab edib,

J  J  r

hər kəs özünü bərabər hüquqlu Azərbav- 
can vətəndaşı hesab etməlidir. Azərbavcan 
xalqmın birlik və iffifaqına inanaraq və bu
na ümld edərək Azərbavcan Xalq Cümhu- 
riyyətinin ikind ilinə qədəm qovuruq».

Azərbavcan parlamentinln 1919-cu 
ilin  yav aylarmda keçiribn sessivalannda 
«Müəssislər-Mədisinə seçkibr haqqmda», 
«Azərbavcan təbəəlivi haqqında» «Bakı 
Darülfunun təşkili haqqmda» və s. qa
nun layihələri parlament müzakirəbrinə 
çıxanldı, iqtisadivvat və səhiyvə sahəsin- 
də lokal qanunlar verildi, sosial-iqtisadi 
və təsərrüfat fəalivvətinə kömək edəcək
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bir sıra qanunlar qəbul edildi. Parlament 
aqrar sahədə də islahatlara vol açacaq qa
nun layihələrini diqqətdə saxlavrrdı. «Tor
paq islahatı haqqmda» qanun layihəsirıin 
hazırlanması ilə əlaqədar olaraq 1919-cu 
ilin  fevrahn 4-də hümmətçi SAğamalxoğ- 
lunun sədrlik etdiyi müxtəlif sivasi fraksi-
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valann nümavəndələrindən parlamentin 
aqrar komissivası varadıldı. Parlament 
komissivasmm həmin ilin  23 apreldə keçi- 
rilən idasmda aqrar komissiva mülkiyyət 
formalannx müzakirə etməvə cəhd göstə- 
rərək mülkədar, xüsusi sahibkar və digər 
formalannm bğv edilməsi məsələsini gün- 
dəliyə məsləhət gördü.

Parlament Denikin təhlükəsinin da- 
vam etməsini nəzərə alaraq hökıunətin 
gördüvü tədbirləri müzakirə etməyi zəru- 
ri hesab etdir. 1919-cu ilin ivunun 5-də ke- 
çirilən idasda parlament höküməti dövlət 
maraqlannm müdafiəsi üçün daha əməli 
və qəti tədbirlər görməvə çağırdı. Nazirlər 
Kabinetinin sədri N.Usubbəyli müttəfiq qo- 
şunlannm veni komandanı general Q.Kori 
ilə görüşləri barədə məlumat verdi. Gene
ral Kori bildirdi ki, Azəıbavcan hüdudlan-
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m heç kəs keçə bilməz və keçənlər dərhal 
həbs ediləcəkbr. N.Usubbəvli isə generala

the\r w ill say that only a group of people 
wanted to have this sovereignty, it was not 
the desire of the whole nation. Therefore, 
the whole nation must rise for struggle, 
fight together with the Georgian people and 
win the sympathy of all the wrorld democra
cy. Because we are right. If the sovereignty 
of Azerbaijan passes this examination, this 
test, then all the wrorld w ill be obliged to 
recognize our right».

The fraction of «Musavat» disdosed 
its attitude to the said in the parliament, as 
an example they demonstrated a newspa
per published by the representative of the 
annv of Denikin in Batumi. The newspaper 
said that according to the news from Tiflis 
the army of Denikin had already captured 
Baku and the Russian flag was wTaving on 
the building of the Azerbaijan Parliament. 
On the eve of the attack of Denikin s annv 
there had been attempts to resist in some 
enterprises, but the Moslem population 
had not been eager to resist. The govern
ment had remained neutral, the population 
had obstaded the parties and organizations 
to resist, as a result, making me of the riot, 
the armv of Denikin had entered the dtv

j ____ j

and raised the Russian flag. The fraction of 
«Musavat» disdosed its position to the in
formation in newspapers and came to such 
a conclusion that the former tsar generals 
w-ere not vet reconciled with their defeat.

J

«Cdebration of the day of independence in 
the historv of Baku for the first time without
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any instigation and propagation on May 28, 
1919, showrs that this nation can not be eas
ily  threatened», they said.

М. E. Rasulzadeh, wrho spoke at the 
session, proposed the parliament to charge 
the government to announce a general mo
bilization and begin was preparations with 
the enemy and toughen the laws. On condi
tion of accountability to the treasurv to al-
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lot necessary sum of money for it, to appeal 
to the w-orld nations, which have deter
mined their fates, for defending m, as wrell



bildirib ki, Denikin və müttəfiq komandan- 
lığın Azərbavcana təminat verməbrinə bax
mavaraq, onlar veni demarkasiva Zaqatala
- Qızılburun xətti haqqmda danışmağa baş- 
lavıblar: «İngilisbr bizə dedibr ki, Dağıs- 
tan təhlükədə deyil. «Ağ ordu» Petrovskini 
ancaq baza olaraq tutacaq və bizə tərəf keç- 
məyəcəklər. Bütün bu vədlər bizim Dağıs- 
tana kömək etməməvimizə gətirib çıxardı. 
Dağıstanm məğlub olması sərhədlərimizi 
təhdid altrnda saxlavır».

J

N.Usubbəylinin məlumatı ətrafmda 
fraksivalar çıxış edərək öz mövqebrini bil- 
dirdibr. Sosialist fraksivasmdan Ə.Pepinov 
Azəıbavcan Cümhurivyətinin çətin günlər 
keçirdiyini və onun əsasının bir neçə av əv- 
vəl qovulduğunu qevd etdi: «Rusiya inqila- 
bı nəticəsində istibdad zülmündən qurta- 
ran zəhmətkeşlər, çarizm zülmündən xilas 
olan mübtlər öz hüquqlanru bərpa etdik- 
dən sonra, müstəbid qüwələr ümidlərini 
kəsməvib, keçmiş mövqelərini qavtarmaq 
istəvirlər. Könüllü Ordu gah Sibirdə, gah 
Kubanda, gah da Donda birləşərək xırda 
millətləri tabe edirlər».

Sosialistlər hesab edirdilər ki, Rusi- 
vada fəali\4’ət göstərən qüwələrə Avropa 
imperialistləri vaxmdan dəstək verirlər və 
onlara silah, sursat və digər vardımlar edir- 
lər. Hal-hazırda dünva imperializmi, rus 
generallan vasitəsilə məhkumluqdan xilas 
olmuş xalqlan venidən əsarətə almaq və 
Rusiva istibdadmı bərpa etməvə çalışırlar. 
Həmin dağıdıcı qüvv’əbr xalqlann güdü 
müqavimət göstərə bilməməsindən məha- 
rətlə istifadə edirbr. Hadisəbr göstərdi ki, 
Dağıstanı seçməkdə onlar haqh imişbr, 
çünki Dağıstan hakimi\yəti, ona rəhbərlik 
edən hökumət zəif olduğımdan müqa\i- 
mət göstərə bilmədi.

Sosialist fraksivası müharibənin Da- 
ğıstandan Azərbavcana geçəcə\indən də- 
rin narahatçdıq keçirirdi. Onlar hökumə- 
tin gördüvü tədbirbri qətivvətli addımlar 
hesab etməyərək «ağ ordımu» müdafiə 
edən ingilisbrin fəalivyətini bir daha təftiş

as to the parliaments of these nations, to 
call them to protest against the aggression 
of Denikin The fraction proposed to send 
armed voluntaries to Daghestan and render 
them any kind of assistance, induding fi- 
nandal assistance, which the parliament 
took into account.

After the discussions in the parlia
ment on May 8, 1919, there was a tremen
dous meeting of the workers of the indus
trial districts of Baku (Balakhani, Zabrat, 
Ramana). The participants demanded from 
the government to take urgent measures 
for the defense of Azerbaijan. The demands 
were not conneded onlv with the threat of
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Denikin, it was also aimed at the hypocriti
cal policy of the English command.

The Azerbaijan Parliament and gov
ernment were under the threat of foreign 
military aggression, nevertheless, they 
continued their activities. Despite the criti
cal situation the government paid a spe- 
dal attention to the land reform, tried to 
implement consistent measures raised by 
the parliament. As far as June 22,1918, the 
Azerbaijan Government stopped the execu
tion of the law on the land reforms adopt
ed by the Transcaucasian Seim According 
to the adopted resolution the land reform 
would not be conduded till the new law 
of the parliament. Became of that the lands 
were returned to respective structures. The 
minister of Agriculture Kh. Sultanov was 
charged to prepare the materials conneded 
with the agrarian issues for the discussion 
in the parliament, as well as the proposals 
concerning the re-establishment of the land 
committees, or their liquidation

On February' 24, 1919, the govern
ment resolved to set up the department of 
the agrarian reforms and water supply in 
the ministry of Agriculture. The same reso
lution provided the creation of the post of 
the chief of the department of the agrarian 
reform and deputv inspedor for the water 
supply department.



etməvi məsbhət görürüdülər: «İngiltərə 
hökuməti Denikinə güzəştə getmək hesabı- 
na vəziyyəti nizamlamağa çalışması da bir 
nətlcə vermir və təhlükəni sovuşdurmur. 
1919-cu il ivunun 11-də ingilis komandan- 
lığı Petroviskidən cənubda veni demarka- 
siva xəttini müəyyənbşdirməsi faktiki ola
raq Dağıstanın işğal olunması ilə banşmaq 
deməkdir».

Baş nazirin parlamentdə elan etdivi 
teleqramlan dərc etməvi təklif edən so- 
sialistlər xalqın bu məlumatlardan nəticə 
çıxaracağma ümid etdikbrini b ild ird ibr 
«Üzümüzü Avropa demokrativasma tutııb 
ondan yardım istəsək, о zaman Avropa bi- 
zə deyər ki, m illət Vətən və istiqlaliyyət 
uğnında nə etdi, təhlükə qarşısında nə iş- 
lər gördü. Əgər bu təhlükə daxil olan kimi 
təslim olsaq, onda devəcəklər ki, bu istiqla- 
livvəti bir qrup adam istəvirdi və bu bütün 
millətin arzusu deyildi. Ona görə də bütün 
xalq mübarizəvə qalxmalı, gürcü xalqı ilə 
bərabər gedərək, müqa\rimət göstərib, bü- 
tün dünva demokratiyasmın rəğbətini qa- 
zanmalıyıq. Çünki haqq bizimdir. Azərbay- 
can hürriyyəti bu imtahandan çıxsa, onda 
bütün dünva haqqımızı tanımağa məcbur 
olacaqdır».

«Müsavat»ın parlament fraksivası 
müzakirə olunan məsəbvə münasibət bil-
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dirərək Denikin ordusunun Batıunda olan 
nümavəndəsinin nəşr etdirdivi qəzetdən 
nümımə gətirərək parlamentarilərə mü- 
radət etdi. Tiflisdən gəbnbrin dedivinə 
görə, Denikin ordusu Bakmı almxş və rus 
ba\Tağmı parlament üzərinə sancrruşdıı. 
Denikin ordusımun hüaxmu ərəfəsində 
bəzi müəssisəbrdə müqavimətə təşəbbüs 
göstərilmiş, lakin müsəlman əhali müqa- 
vimət göstərmək istəməmişdir. Hökumət 
bitərəf qalmış, müqavimət göstərmək is- 
təyən təşkilatlara (partivalara) verli əhali 
mane olmuş, nəticədə ixtişaşdan istifadə 
edərək şəhərə daxil olmuş Denikin ordusu 
rus bavrağmı qaldırmışdır. Qəzetbrdə nəşr 
olıman məsələvə münasibət bildirən «Mü-
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On June 6, 1919, to speed up the 
agrarian reforms the government adopted 
another resolution for rendering all round 
assistance to the Ministry of Agriculture. 
The said ministry was charged to submit 
the draft resolution on the agrarian reforms 
to the Cabinet of Ministers till the end of 
June. The fraction of «Musavat» devel
oped its own bill on the land reform and 
submitted to the agrarian commission of 
the parliament. The reform program was 
discussed by other parliamentary com
missions as welL According to the bill, the 
share of lands exceeding the norm had to 
be confiscated from the legal and physical 
persons and transferred to the fund of the 
state treasurv. According to the bill, the lan
dless and settled population with less land, 
as well as physical and legal persons equal 
to them were provided with lands from the 
treasury fund in conformity with the deter-У /
mined norm.

The bill, wThich wTas submitted to 
the commission of the parliament, also 
regulated the share of lands to be given 
to nomadic cattle-breeders. Utilization of 
the water sources, irrigation systems and 
installations and others in the republic re
mained as in the past till the adoption of a 
newT law*. According to the regulations, the 
land fund allotted for the population of the 
republic induded the territories of villages, 
settlements, suburban territories of towns. 
Lands located in the suburbs of towms, but 
not induded into the fund of their proper
ty, were allowed to be used for agricultural 
purposes.

According to the bill submitted to the 
parliament, the lands of physical and le
gal persons exceeding the norm, as w-ell as 
lands cut and taken from other funds, and 
the lands showm below were not distrib
uted and included into the treasury' fund 
for ever: a) forests; b) summer and winter 
pastures; c) lands drained by the usage of 
melioration and other technical means, as



savat» fraksivasi beb hesab edir ki, keçmiş 
Rusiva generallan həb də məğlubiyyətləri 
ilə barpışa bilm irbr 1919-cu il maym 28- 
da heç bir təhrik, təşviqat olmadan, Bakı ta- 
rixində misU görünməmiş istiqlaliyvət bay- 
ramııun qeyd edilməsi, onu göstərir ki, bu 
milləti asanlıqla təhdid etmək olmaz.

İcbsda çıxış edən M.Ə.Rəsulzadə tək- 
lif etdi ki, parlament, hökumətə səlahiyvət- 
b r verib, ümumi səfərbərlik elan etməli, 
sərt qanunlarla düşmən əlevhinə müharibə 
hazırhğma başlamalıdır.O, xəzm əy ə hesa- 
bat vermək şərti ilə bu işbrə lazım olduğu 
qədər pul buraxümasını vadb hesab etdi 
və Azərbaycan parlamentini öz müqəddə- 
ratınx müəyyən etmiş xalqlan müdafiə 
etmək üçün dünya xalqlan və parlament- 
brinə müradət edərək, Denikin təcavüzü- 
nə qarşı öz etirazlanm bildirməvə çağırdı. 
Fraksivalarm təklifi ilə parlament komitə- 
sində dağıstanlılara silahh könüllübr gön- 
dərilməsi, pul vəsaiti də daxil olmaqla hər 
cür yardım edilməsi nəzərdə tutulurdu.

Parlament müzakirəbrindən sonra, 
1919-cu il iyunun S-də Bakı şəhərinin Bala- 
xanı, Zabrat, Ramana sənaye ravonlannda 
fəhləbrin böyük mitinqi oldu və onbr hö- 
kumətdən Azərbavcanm müdafiə olunma-
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sı üzrə tədli tədbirbr göriilməsini təbb 
etdibr. Tələblər təkcə Denikin təhlükəsi ilə 
de\il, ingüis hərbi komandanhğınm ikiüz- 
lü sivasətinə qarşı da çevrilmişdi.

Azərbaycan parbmenti və hökuməti 
xarid hərbi müdaxilə təhlükəsi qarşısmda 
olsa da fəaüvyətmi davam etdirirdi. Ya-
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ranmxş gərginliyə baxmavaraq hökumət 
torpaq islahatlanna xüsusi diqqət vetirir, 
parlament tərəfindən qaldınlan məsələləri 
həvata keçirmək üçiin ardıal tədbirbr gör- 
məyə çalışırdı. Həb 191S-d il i\amun 22-də 
Azərbavcan hökıunəti Zaqafqaziva Se\-mi- 
nin torpaq islahatlan haqqmda qəbul etdi- 
yi qanunun icra ohmmasım davandırdı. 
Qərara görə, parlament çağınlana qədər 
torpaq islahatlan keçirilməsi nəzərdə tu- 
tulmurdu. Qərar verilənə qədər tutulmuş

well as lands unfit for usage; d) lands of 
mosques and churches; e) lands used by 
the agro-chemical departments, as well as 
those belonging to educational institutions, 
cultural-enlightenment institutions, charity 
lands, lands of hospitals, military depart
ments, lands of public organizations which 
acquire national importance; f)lands used 
for the mining industry; g) mineral water 
and other lands of medicinal importance 
with the adjoining territory necessary for 
their sanitarv protection, and territories 
necessary for creating health-recreation en
tities together with the adjoining territories; 
h) territories of reserves and nature monu
ments; i) territories of habitations of histori
cal and archeological importance, territories 
endosing mosques, churches and other 
monuments, castles and territories of the 
historical monuments equal to them, lands 
used for agricultural experiments and oth
ers of public importance. The bill submitted 
to the parliament provided the develop
ment of speaal rules for allowing the use 
by the popubtion of forests, pastures, for
ests for producing building materials and 
others which form a part of the treasury 
fund and not given to the population.

The rules provided the alienation of 
the parts of the territories of yards, gardens 
and orchards of individual owners exceed
ing the norm given below: in rural - gar
dens, orchards and territories of yards from 
25 desvatins to 75 desyatms, in urban terri
tories - from 5 desvatins to 7,5 desvatins.

The commission thought that the size 
of the land kept for the owners had to be 
determined bv the distrid commissions andj
sent to the Council attached to the Ministry 
of Agriculture for approval.

According to the draft, the land in 
common use and lands from other funds 
were redistributed and given to private 
property in the norm as provided by the 
bw. It also said that irrespective of one's 
position no one could own more than 75



torpaqlar müvafiq strukturlara qaytanldı. 
Əkinçilik naziri X.Sultanova, parlamentin 
müzakirəsinə çıxarılacaq aqrar məsələbrb 
bağlı materiallan toplamaq, torpaq komitə- 
brinin venidən qunılması və va bğv edil- 
məsi bar^də təklifbrini hazırlamaq tapşı- 
rıldL

1919-cu il fevralm 24-də Əkinçilik Na- 
zirlivində aqrar islahatlar və su təsərrüfaü 
üzrə şöbənin varadılması barədə hökumət 
qərar qəbul etdi. Evni zamanda aqrar isla- 
hat şöbəsinin müdiri və su təsərrüfaü mü- 
fəttişinin müavini vəzifəbri yaradıldı.

1919-cu il ivunun 6-da hökumət aq
rar islahatlan sürətbndinnək məqsədilə 
Əkinçilik Nazirliyinə hərtərəfli vardım 
göstərilməsi barədə daha bir qərar verdi. 
Əkinçilik Nazirlivinə ivımun sonlarma qə- 
dər aqrar islahatlar layihəsini Nazirbr Ka- 
binetinin müzakirəsinə çıxarmaq tapşmğı 
verildi.

«Müsavat» partivası torpaq islahatla- 
rmm Əsasnamə lavihəsini hazırlavıb Azər-
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bavcan Cümhuriyvəti parlamentinin aqrar 
komissivasma təqdim etdi. İslahat proqra- 
mı parlamentin digər komissivalannda da 
müzakirə edildi. Lavihəvə görə, hüquqi və 
fiziki şəxslər üçün müə\4’ən edilmiş nor- 
madan artıq olan torpaq sahəbri alınaraq 
dövbt xəzinəsi fondıma daxil edilməliydi.

Əsasnaməvə görə torpaqsız və aztor- 
paqh oturaq əhaliyə, həmçinin onlara bəra- 
bər tutulan fiziki və hüquqi şəxslərə dövbt 
xəzinəsi fondu hesabmdan müəyvən edil- 
miş normava uvğun torpaq a\Tilırdı.

Parlament komissivasma təqdim edi- 
bn Əsasnamənin la\ahəsində respublika- 
nm köçəri maldar əhalisinə veriləcək tor
paq pavlan da tənzimlənirdi.

Azərbavcan Xalq Cümhurivvətində 
su ehtivatlarmdan istifadə, suvarma sistem- 
ləri, qurğular və s. yeni qanunvericilik qə- 
bul edibnə qədər əwəlki qavdada saxlam- 
lırdı. Əsasnaməyə görə, respublika əhalisi 
üçün avnlan torpaq fonduna həm kənd, 
həm də şəhərətrafı vaşa\TŞ verbrinin sahə-

desvatins of land, which was the maximum 
limit.

Т1ге bill charged the ministries of 
Agriculture and Property and their local 
commissions in districts, to conduct land 
reform. The local commissions consisted of 
ten persons elected by the villages with the 
participation of the district commissions, 
with two representatives from each village. 
The district commissions were formed bv 
one representative from each village from 
different territories determined by the Min
istry of Agriculture.

These commissions also included six 
persons elected at the meeting of the dis
trict. To provide transparency the compo
sition of the agrarian commissions was an- 
nounced to the public.

According to the law the sessions 
of the district commissions were chaired 
by the judge of the local court. The district 
sessions w-ere attended by special persons 
sent by the Ministry of Property with the 
consent of the Ministry of Internal Affairs.
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The chairmen of the district commissions 
w-ere appointed by the Minister Labor from 
among the persons wrho knew the land is
sue very welL Besides the chairman, the 
commissions included a secretary and sev
eral land-survevors appointed by the Min
ister of Agriculture.

By the decision of the agrarian com
mission the lands of treasury dynasty, 
churches, monasteries, as well as the lands 
of legal persons and land owmers were 
transferred at the disposal of the land com
missions due to the Regulations of the 
Transcucasian Commissariat of December 
16,1917. The execution of the provisions of 
the reform program on the determination 
of the norms of land of the Trauscaucasian 
Seim dated March 7,1918, w-ere stopped in 
the territory' of the Republic of Azerbaijan.

W ith the accumulation of experience 
a kind of democracy began to emerge in 
the Azerbaijan parliament. The parliamen-



ləri daxil edilirdi. Şəhər ətrafında yerləşən 
lakin şəhər mülkiyyətinə daxil edilməyən 
torpaqlardan istifadəvə də icazə verilirdi.

Parlamentə təqdim edibn lavihəvə 
görə, bu vaxta qədər fiziki və hüquqi şəxs- 
brə məxsus olmuş normadan arüq tor- 
paqlar, həmçinin digər fondlardan kəsilib 
götürübn və aşağıda göstəribn torpaqlar 
venidən böKişdürülməvərək həmişəlik 
dövbt xəzinəsinə daxil edilird i a) meşələr; 
b) vavlaqlar və qışlaqlar; c) qurutmaqüçün 
meliorasiva və digər texniki üsullardan isti- 
fadə edilən, habeb vararsız olan torpaqlar: 
ç) məscid və kilsəyə məxsus vəqf torpaq 
mülkiyyəti; d) aqrokimvəvi idarələrin isti- 
fadəsində olan torpaqlar, həmçinin təhsil 
müəssisəbrinə, mədəni-maarif, xeyriyyə, 
xəstəxana, hərbi idarəbr və digər ümum- 
dövbt əhəmivvəti kəsb edən ictimai təş- 
kilatlara məxsus torpaqlar; e) dağ-mədən 
sənavesi üçün istifadə edibn torpaqlar; ə) 
mineral sular və müalicə əhəmivvətli tor-
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paqlar beb ərazilərin sanitariva cəhətdən 
qorunması üçün və kurort təsərrüfatmm 
varadılması məqsədilə ətraf ərazibrə məx- 
sus olan torpaqlarla birlikdə; f) təbiət və 
qoruq abidələrinə daxil olan torpaqlar; g) 
tarixi və arxeoloji əhəmiyyətli şəhər məs- 
kənləri, yaşayış verləri, qazmtı apanlan 
sahələr, məsdd, kilsə və digər abidələrə va- 
xm ərazilər, qalalar və onlara bərabər tari
xi abidəbrin əraziləri, kənd təsərrüfatı təc- 
rübəsi aparmaq və digər ictimai əhəmiyyət 
kəsb edən torpaqlar.

Parlamentə təqdim olunmuş lavihə- 
də əhalivə verilmədən, dövbt xəzinəsinəj
daxil edilmiş meşəbrdən, otlaqlardan, ti- 
kinti materialı hasil etmək və s. işbr üçün 
əhalinin istifadəsini təmin etmək məqsədi 
ilə xüsusi «Qavdalar» hazırlamaq nəzərdə 
tutulurdu.

Əsasnamədə fərdi sahibkara məxsus 
həvəU'am salıələrin və bağlann aşağıda 
göstərilən normalardan çox olan hissəb- 
ri dövlət tərəfindən özgərıinkiləşdirilirdi: 
kənd verləri üçün 25 desvatindən 75 des-

tarians foımded the tendenc\- of a respon
sible government institution. The submis
sion of the enquiry to the prime minister 
concerning the resignation of the mem
bers of the government and its discus
sion democratically in the parliament, and 
the reply to the inquiry of G. Garabevli, 
from the fraction of «Ittihad», in the June 
of 1919, allows determine the authorities 
of each independent branch of power. G. 
Garabevli in his enquiry to the parliament 
demanded to clarifv the reasons of why H.
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Shahtaktinsky who had great services in 
the progress of enlightenment which the 
nation greatly needed, and his deputies A. 
Amirov and A. Rzavev want to resign from 
the occupied posts. The second enquiry 
wanted to know how the 900 000 roubles 
sent to Nakhchevan for the starving pop
ulation were spent. The enquirv pointed 
out that Rashid Ismailbevov, who had 
committed grave crimes against the state, 
had been freed by the judge after paving 
off mortgage in the sum of 1000 roubles, 
which worried the parliamentarian. G. 
Garabevli explained to the parliament the 
reason of his enquiry'. The fraction thinks it 
is not to the point to interfere into the af
fairs of the government. But for the sake of 
the common work they are very important.
Those who know H. Shahtakhtinskv de-/
scribe him as a man with great experience 
in the sphere of enlightenment, therefore, 
his dismissal causes great anxiety. What 
concerns the second enquiry, I can say that 
R. Ismayilbeyev committed a lot of illegal 
things in the past. When he served in Rus
sia, in Iran he betrayed his country In this 
case he has taken a big sum from the min
istry, instead of taking it to Irevan and dis
tribute among the population, he has spent 
it himself. Such a man has been released 
and is free till the trial. WTe can not recon
cile with the fact that a man who has plun
dered the property of the people is freely 
living at his own wilL



vatinə qədər olan bağlar və həvətyani sahə- 
lər, şəhər ərazilərində isə 5 desvatindən 7,5 
desyatmə qədər olan sahələr aid edilirdi.

Komissiva nəzərdə tuturdu ki, sahib- 
karlar üçün saxlamlmış torpaqlann ölçülə- 
ri qəza komissiyalan tərəfindən müəvvən 
edilir və təsdiq edilmək üçün Əkinçilik 
Nazirlivi nəzdindəki Şurava göndərilir.

Lavihəyə görə, birlikdə istifadə edi- 
lən torpaq və digər fondlardan tutulan əra- 
zilər venidən bölüşdüriilərək hər bir şəxsə 
normada nəzərdə tutulan qədər ayn-ayn- 
lıqda mülkiyvətə verilirdi. Eyni zamanda 
göstərilirdi ki, kimliyindən asılı olmavaraq 
heç kəs 75 desvatindən artıq torpağa sahib 
ola bilməz. 75 desvatin maksimum hədd
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müəyvən edilirdi.J J
Əsasnamədə aqrar islahatm keçiril- 

məsi Əkinçilik və Əmlak Nazirliyinə və on
larm verlərdə təşkil etdikləri qəza və rayon 
komissiyalarma həvalə edilirdi. Qəza ko
missiyalan qəza idarə orqanlan tərəfindən 
hər kənd cəmiyyətindən iki nəfər olmaq 
şərtilə çağmlan qəza vığmcağmda seçilmiş 
10 nəfərdən ibarət tərkibdə olurdu. Rayon 
komissiyalan isə Əkinçilik Nazirlivi tərə- 
findən müəvvən edilmiş ərazilər üzrə bö- 
lüşdürülərək hər birindən bir nəfər olmaq 
şərtilə kəndlərdən seçilirdi.

Bu komissivanm tərkibinə rayon üz- 
rə keçirilmiş vığmcağda seçilən 6 nəfər nü-
mavəndə də daxil edilirdi./

Aşkarlığı təmin etmək üçün aqrar ko- 
missivalann tərkibi hər bir ravon üzrə əha- 
livə elan olunaraq ictimaiyvətin nəzərinə 
çatdınhrdL

Qanuna görə, qəza müşavirələrinə 
yerli ədalət məhkəməsi hakimi sədrlik 
edirdi. Ravon müşavirələrinə isə Daxili İş- 
lər Nazirlî anin razılığ ilə əmlak naziri tə- 
rəfindən bir nəfər xüsusi şəxs tə\Tn edilir
di. Qəza və ravon aqrar komissiyalannm 
sədrləri əmək naziri tərəfindən torpaq işi- 
ni vaxşı bilən şəxslərdən müəvvən edilir
di. Komissivalann tərkibinə sədrdən baş- 
qa əkinçilik naziri tərəfindən təvin edilən

In his reply to the inquiry Prime 
Minister N. Usubbevli pointed out that the 
parliament interfered into the issue of the 
dismissal of the civil servant in the case 
when there was some political reason. He 
said that there were 11 posts of ministers 
in the Cabinet of Ministers of the Republic 
of Azerbaijan: «In reality it is a big number 
for small states. The neighbouring republics 
have all reduced the number of their minis
tries. We may also do it in future. In Geor
gia thev have merged several ministries. 
We are also thinking about it. You know, in 
the former government I was the minister 
of Enlightenment and Religious Affairs. In 
the new government I left it. We appointed 
Hamid bev to that post. I respect him very 
much. When we invited him to the post of 
the deputy minister, many people objected. 
We worked together for seven months. If 
there were anything wrong, I would have 
dismissed him seven months ago. Hamid 
bev was engaged not only in the issues of 
enlightenment, but also print house, paper 
supply, religious conviction. He told me 
that the said duties were difficult for him  
M y answer to him was that his ministrv
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was in charge of many issues, asked him 
to write a kind of presentation and give it, 
w e shall discuss it in the government. But 
Hamid bey abandoned the work and left 
it without any information. As prime min
ister and minister of interior I had a lot to 
do. Particularlv we wrorked hard when the
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w-orkers went on strike. Despite my recom
mendations Hamid bey said that he did 
not wrant it by telephone to the minister in 
a manner not suiting a civil servant. I told 
him that the post is the post of a civil serv
ant, when somebody resigns it should be 
reported to the prime minister. Instead of 
all this Shahtakhtinskv resigned.»

In connection with the second in
quiry the prime minister said: «The event 
has taken place in Tiflis, therefore it must 
be regulated by the international law. At



katib və bir neçə torpaqölçən nümavəndə 
daxil idi.

Parlamentin aqrar komissivanm qə- 
rarx ib  Zaqafqaziva Komissarlığmm 16 
dekabr 1917-ci il tarixli Əsasnaməsində 
nəzərdə tutulan xəzinə, xanədan, kilsa, mo- 
nastır, həmçinin hüquqi şəxslər və sahib- 
karlara məxsus torpaqlarm torpaq komitə- 
brinə verilməsi və Zaqafqaziva Sevminin 7 
mart 1918-ci il tarixli torpaq normalannm 
müəyyən edilməsi haqqmda islahat proqra- 
mrnrn icra edilməsi Azərbavcan Respubli- 
kası ərazisində davandınlırdı.
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Azərbaycan Parlamentinin təcrübəsi 
artdıqca, parlament demokrativası varanır 
və inkişaf edirdi. Parlamentarilər məsuliv- 
vətli hökumət institutu ənənəsinin əsasmı 
qovurdular.

Azərbavcan parlamentində höku- 
mət üzvbrinin istefası ilə bağlı baş nazirə 
ünvanlanmış sorğunun demokratik əsas- 
larla müzakirəvə çıxanlması və 1919-cu 
ilin  iyununda «İttihad» fraksivasmm sədri 
Q.Qarabəylinin ünvanladığı sorğuva cavab 
verilməsi müstəqil hakimiyvət qollannm 
səlahivvət hədbrini müəyyən etməyə im- 
kan verir. Q.Qarabəvli parlamentə göndər- 
diyi sorğuda maarifə bö\Tjk ehtiyaa olan 
millətin bu yolla da tərəqqi etməsinə bö- 
\Tıik xidmət etmiş H.ŞahtaxtLnski və onun 
müavinbri A.Əm irov və F.Rzayevin tut- 
duqlan vəzifədən getmək istəklərinin sə- 
bəbbrinin aydmlaşdmlmasını təbb edirdi. 
2-d sorğu isə Naxçıvanda achqdan əziyyət 
çəkən xalqa göndərilən 900 min rubhn han- 
sı məqwcQər üçün israf edilməsi ilə bağh 
olmuşdu. Sorğuda göstərilirdi ki, dövbtçi- 
lik əlevhinə qatı dnavətbr törətmiş Rəşid 
İsmavılbəyovun 10 min rubl girov qovmaq- 
la Tiflis məhkəməsi tərəfindən azadhğa 
buraxılması narahatçıhq doğurub. Q.Qa- 
rabəvli «İttihad» fraksivasmm sorğu gön- 
dərməsinin hansı məqsəd daşıdığuu parla- 
mentaribrə izah etdi. Fraksiva beb hesab 
edir ki, bizim hökumətin işbrinə müdaxib 
etməyimiz versizdir. Lakin ümumi işləri-

present the case is investigated in Tiflis by 
the Georgian court. The Azerbaijan Govern
ment can not interfere into the affairs of the 
Georgian court. If even the case had taken 
place in Baku, again, the government could 
have not interfered the affairs of the court 
in conformity with the democratic tenden
cies. In Azerbaijan there is an equality in the 
court. The government w ill not dare neither 
to interfere into the work of the independ
ent court, nor imprison a person liberated 
by the judge and bring judges against him. 
The court in Tiflis has grave charges against 
him  Ismavilov's home has been searched, 
but nothing was found. Nevertheless, it is 
proved that he has committed the crime, I 
suppose that he mmt leave the Azerbaijan 
Turks.»

The fraction of «Ittihad» suggested to 
the parliament to discuss the biU «On the 
Elections to the Assembly of Enterprises» in 
the third reading. The bill passed the third 
reading and together with Article 6S, which 
was debatable, was adopted.

The 47th session of the parliament to 
be held on June 12,1919, did not take place 
because of the lack of quorum, 42 parlia
mentarians were included into the list and 
signed, 34 of them did not come to the ses
sion

There was also the practice in the Az
erbaijan Parliament to cross the floor, that 
is, to pass from one fraction to another. Je- 
Ы Sultanov lef the fraction of non-partisans 
on June 16,1919, and joined the fraction of 
«Musavat», about which he informed the 
Presidium of the parliament with an appli
cation According to changes made in the 
regulations of the parliament anyone who 
twice missed its sessions with no sound 
reason was excluded from the parliament. J. 
Sultanov was on an official trip to Tiflis for 
ten days to take part at the Transcaucasian 
conference as an advisor on the errand of 
the government on May 11. But his crossing 
the floor was announced at the session held



miz üçün bunun təsiri bövükdür. H.Şah- 
taxtinskini tanıvanlar onun maarif işində 
bövük təcrübəsi olduğunu və bu mənada 
işdən kənar olmasmı təşvişb qəbul edir- 
lər. İkind sorğuva gəldikdə isə, onu deyə 
bibrəm ki, Rlsmavılbəyovun keçmişdə bir 
çox qammsuz işlər gördüyü, İranda və rus 
qıüluğunda olan zaman nə qədər xəvanət- 
lər etdivi məlumdur. Belə olan halda bu
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adam nazirlikdən vəsaıt götürmüş və bıua- 
dan apanlan pulları İrəvan camaatma çat- 
dırmaq əvəzinə onu mənimsəmişdir. Beb 
bir adam məhkəməyə qədər azad edilərək 
sərbəst gəzir. Xalqa bövük zərər vurmuş 
bir şəxsin asudə buraxılmasmı m^qbul he
sab etmlrik.

Baş nazir N.Usubbəvli sorğuya cava- 
bında göstərdi ki, parlament məmurun və- 
zifədən çıxanlmasına о vaxt müdaxilə et- 
m əlidir ki, məsələ sivasl məqsəd daşımış 
olsun. Baş nazir bildirdi ki, Azərbaycan 
Cümhurivvətinin Nazirbr Kabinetində 11J J
nəfər nazir postu vard ır « Əslində kiçik 
dövlətlər üçün bu çox bövük rəqəmdir. 
Qonşu Cümhuriyyətlərin hamısı nazirhk- 
lərini azaldıblar. Ola bilsin ki, biz də gələ- 
cəkdə azaltdıq. Gürcülər bir neçə nazirliyi 
birləşdiriblər. Bizdə də bu barədə işlər ge- 
dir. Bilirsiniz ki, keçmiş hökumətdə mən 
maarif və dini etiqad işləri naziri olmuş- 
dum. Yeni hökumətdə mən maarif naziri 
vəzifəsində qalmadun və orava Həmid 
bə\i tə\in etdik. Mənim Həmid bəvə çox 
xüsusi münasibətim olub. Hətta maarif na
ziri müavinliyinə onu dəvət edəndə hər tə- 
rəfdən etirazlar var idi. Yeddi av bir verdə/ J
çalışdıq. Əgər hər hansı bir iş olsavdı mən 
onu müavin olan zamanda çıxardardun. 
Həmid bəyə tək maarif işləri yox həm də 
mətbəə, kağız işləri, dini etiqad məzhəb iş- 
ləri tapşmlmışdx. О mənə dedi ki, bu işlər 
onun üçün çətindir. Mənim isə cavabım 
bu oldu ki, hələlik bu işbr sizin nazirlivin 
öhdəsindədir və təqdimat vazıb verərsən 
hökumətdə müzakirə edib baxarxq. Hə- 
mid bəv isə işbri başh-başma buraxıb get-

on May 12. As the Presidium of the Parlia
ment was unaware of his trip for the confer
ence he was dismissed from the parliament 
for two weeks. But in fact, Kh. Khasmam- 
madov himself had supplied him with 
necessarv documents and a certificate. Т1ге
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government had paid his travel and accom
modation fees. According to the regulations 
of the parliament J. Sultanov had to warn 
the Presidium.

Иге law «On the Increase of the Liv
ing Minimum» adopted by the parliament 
on June 23,1919, was sodal in nature and 
of great importance for improving the so
dal conditions of the popuktion. The law 
said that by the law of the provisional gov
ernment of Russia dated June 12,1917, the 
persons with wages less than five thousand 
roubles were freed from paying income tax
es. This law was aimed at easing the con
ditions of the tax pavers. The law adopted 
by the parliament increased the cost of life 
minimum from 1000 to 5000 roubles.

On June 23 of the same year the par
liament adopted the law «On the Institution 
of the Post of the First Deputy Minister of 
Finance.» The ministry of Finances was still 
working in accordance with the legislation 
of Russia, by making changes and correc
tions was finding a way out of situation As 
far as the law adopted on March 17, 1919, 
the responsibility for the collection of taxes 
was laid on a special department in districts 
and gubernias. On June 16,1919, the parlia
ment adopted the law «On the Institution 
of the Post of the Tax Officer attached to 
the Ministry of Finances.» The laws of the 
parliament sodal in nature were aimed at 
improving the tax svstem, at strengthening 
disdpline in the system of finances, at im
proving the sodal conditions of the popula
tion to a certain extent.

In conformity with the law adopted 
by the parliament on June 10, 1919, a cus
toms house was established at the railwav/
station of Povlu. In conformity with the



mişdir. Mənim həm baş nazir və həm də 
daxlli işlər naziri kim i işlərim çox olurdu. 
Xüsusilə də fəhlə tətili zamanı çox işləylr- 
dik. Mənim tövsiyyələrimə baxmavaraq 
Həmid bəy telefonda nazirə, dövlət qul- 
luqçusuna varaşmavan bir sözlə dedi ki, 
heç mənim xətrim bunu istəmir. Mən bu 
vəzifənin bir dövlət işi olduğunu və istefa 
verilərkən baş nazirə məruzə edilməsinə 
ehtivac olduğunu Həmid bəvə bildirdim. 
Bunun əvəzinə Şahtaxtinski rəsmi istefa 
verdi».

Baş nazir ikind sorğu ilə əlaqədar 
bildirdi ki, R.İsm ayılovla bağlı hadisə Tif- 
lisdə baş verdiyindən bu məsələ beynəl- 
xalq hüquqla tənzimlənməlidir: «Hazırda 
bu iş Tiflisdəki Gürcüstan məhkəməsi tə- 
rəfindən araşdınlır. Azərbavcan hökuməti 
Tiflis məhkəməsinin işinə qanşa bilməz. 
Hətta bu iş Bakıda baş versəvdi belə höku- 
mət demokratik ənənələrə uyğun olaraq 
məhkəmənin işinə qanşa bilməz. Azərbav- 
can Cüxnhurivyətində məhkəmə qarşısm- 
da hüquq bərabərlivi mövcuddur. Höku- 
mət cəsarət edib müstəqil məhkəmənin 
işinə müdaxilə və va məhkəmənin həbs- 
dən buraxdırdığı şəxsi venidən məsuliv- 
vətə cəlb etdirə bilməz. Tiflis məhkəməsi 
Rəşid bəyə addi ittiham irəli sürmüşdür. 
İsmayılovun e\ində axtanş apanlsa da 
heç nə tapılmamışdır. Bununla belə, onun 
cinavət törətməsi təsdiq olunarsa, güman 
edirəm ki, о Azərbaycan türkləri içindən 
çıxıb getnıəlidir».

«İttihad» fraksivası parlamentə növ- 
bəti məsələ kimi «Müəssislər-Mədisinə 
seçkilər haqqında» qanım la\ohəsini üçün- 
cü oxunuşunda müzakirəvə çıxanlmasmı 
təklif etdi. Mübahisəbrə səbəb olan qanu- 
nun 68-d maddəsi də daxil olmaqla la\ohə 
üçüncü oxunuşdan keçərək təsdiq edildi.

Parlamentin 1919-cu il ivunun 12-ə
J

nəzərdə tutduğu 47-d idası kvorum olma- 
dığmdan keçirilxnədi. Sivahıva daxil edil- 
miş və imza etmiş 42 deputatdan cəmi 34 
nəfəri parlamentə gəlmişdi.

resolution of the same day another customs 
house was established in Agstafa in the bor
der with Georgia.

The law of the parliament adopted on 
August 19,1919, regulated legally the work 
of the customs houses created in the bor
ders of Azerbaijan. The parliament intended 
to allot 5114000 roubles since Ju ly 1, 1919, 
for the application of the law «on the organ
ization of the border security for regulating 
customs relations in the Republic of Azerba
ijan.» In conformity with this lawT customs 
structures were being formed in the border 
stations for fighting against the illegal com
merce and smuggling of goods. Republican 
border security detachments were being 
formed at the border stations. The guards 
wThich fulfilled the function of the customs 
officers w-ere allowed carry their owm arms, 
wear their own dothes and use their own 
horses. The customs officers were chosen 
from local people wTho had won the trust of 
the local government authorities.

In conformity with the lawT 99 cus
toms houses were founded in Azerbaijan. 
The following posts w-ere instituted for 
the better organization of the customs: a) 
a customs guard consisting of 25 persons 
wThich induded two chiefs of the border 
detachments, tw’o senior officers wiüch had 
to serve a stations each; b)customs detach
ments each consisting of a chief and five of
ficers in the districts of Zagatala, Genje and 
in the districts of Baku, in the same number 
for the newly created temporary govemor- 
ship-general Javanshir, and the districts of 
Zangazur, Shusha, Jabrail and Lenkaran.

To organize the customs work in the 
border stations better a department of fron
tier securitv was formed at the office of the
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Ministry of Finances. It had to supervise the 
customs w'ork in the wThole country. Neces-J
sary finances were allotted to improve the 
communications in the district border de
tachments. Wages w-ere appointed for them. 
Those wrho joined these detachments vol-



Azərbavcan parlamentində depu- 
tatlann bir fraksivadan digərinə keçməsi 
təcrübəsi də mövcud olmuşdur. Cəlil bəv 
Sultanov 16 ivun 1919-cu il tarixli iclasm- 
da bitərəf fraksivasmdan çıxıb «Müsavat» 
fraksiyasına daxil olması haqqmda Raya- 
sat Heyətinə ərizə ilə müradət etmişdi. Par
lament nizamnaməsinə edilmiş dəyişikliyə 
görə, üzürsüz səbəbdən parlamentə iki həf- 
tə gəlməyən deputat parlament «nakaz»ına 
əsasən üzvlükdən məhrum edilirdi. C.Sul- 
tanova mavm 11-də Tiflisdə, Zaqafqaziva 
konfransmda müşavir kimi iştirak etməsi 
üçün hökumət tərəfindən 10 günlük məzu- 
niyyət verilmişdi. Fraksivam dəvişməsi isə 
mavm 12-də keçirilən idasda elan edilmiş- 
di. Parlamentin Rəvasət Hevəti onun konf-
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ransda iştirak etməsi haqqında məlumatsız 
olduğu üçün parlament «nakaz»ına müva- 
fiq olaraq 2 həftədən sonra deputathqdan 
xaric etmişdi. Həqiqətdə isə Tiflisdəki konf- 
ransda iştirak etmək üçün hökumət tərəfin- 
dən X.Xasməmmədov özü C.Sultanova sə- 
nəd və vəsiqə vermişdi. Hökumət ona vol 
haqqı da ödəmişdi. Parlament «nakaz»ına 
görə Sultanov parlamentin Rəvasat Hevəti- 
ni özü xəbərdar etməli idi.

Qanunverid orqanm 1919-cu ilin 
ivunun 23-də qəbul etdi\i sosial xarakterli 
qanunlardan «Yaşa\ış minimumunım artı- 
rılması haqqmda» qanun əhalinin sosial və- 
zivyətini vaxşılaşdmlması üçün böyük əhə- 
m iwət kəsb edirdi. Qanunda göstərilirdi 
ki, Rusiva Müvəqqəti hökumətinin 12 iyun 
1917-d il tarixli qanununa əsasən gəlirləri
5 min rubla çatmavanlar gəlir vergisindən 
azad edilirlər. Bu qanım vergi ödəviciləri- 
nin \aikünü azaltmağa yönəlmişdi. Parla
mentin təsdiq etdivi qanunla vaşavış mini- 
murnu 1000 rubldan 5000 rubla qaldınldı.

Parlament həmin ilin  ivunun 23-də 
«M aliwə Nazirinin birind müavini vəzi-J j
fəsinin təsis olunması haqqmda» qanım la- 
\Thəsi qəbul etdi. M alivyə nazirlivi hələlik 
öz işində ənənəvi Rusiva qanımvericüiynə 
istinad edir, onlara düzəliş və əlavələr et-

ımtarilv were not paid wages. The law «On 
the Customs of Azerbaijan» adopted by the 
parliament said that the customs duty for 
the export and import of goods for a certain 
period would be deducted due to the rules 
of the Customs House of the Russian Em
pire and the instruction of the chief of the 
Frontier Security of Russia dated December 
7,1912.

The parliamentarians proposed to 
make some changes to the procedure of 
submitting enquires to the parliament - the 
highest legislative body of Azerbaijan If the 
enquiry is made with the signature of five 
persons, and if they are not satisfied with 
the answer of the government, then the 
enquiry was changed. This time the parlia
ment obliged the government to reply the 
inquiry. The application of this rule was 
aimed at preventing the government to ne- 
gled the inquiry. Another proposal provid
ed its consideration first by the commission 
The parliamentarians proposed one more 
issue: before the discussion of the inquiry 
by the commission it was put into vote. Ac
cording to the rule, the decision of the com
mission of the parliament obliged the gov
ernment to answer the enquiry.

The goal of the irregular 51st ses
sion of the parliament was the discussion 
of the military' and defense pad conduded 
between Georgia and Azerbaijan by the 
parliament and its adoption. According to 
the chairman of the parliament H. Agavev, 
because of the grave political situation in 
the Caucasus the prolongation of the time 
of the ratification of the pad was impos
sible. «One of the reasons of prevention of 
the 10-dav strike announced on June 23 is 
that we must not delay the ratification of
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this pad. After the discussion of the pad 
submitted by the presidium of the parlia
ment it was expeded to hear the reports 
of the parliamentarians sent to Garabagh, 
but there came information that their re
ports were not ready, then their hearings



məklə vəziwətdən çxmağa çalışırdı. Hələ 
1919-cu il martm 17-də parlamentdə qəbul 
edilən qanuna əsasən yerlərdə vergi yığ- 
maq hüququ icmada seçilən gəlir vergisi 
üzrə qubemiva və qəza idarələrinə həvalə 
edilmişdi. İyuhın 16-da isə parlament «Ma- 
liyyə Nazirliyi nəzdində vergl müfəttişi və- 
zifəsinin təsis edilməsl haqqmda» qanun 
qəbul etdL Parlament maliyvə xarakterli 
qanunlan Cümhuriyvətin vergi sisteminl 
vaxşılaşdırmağa, maliyyə sahəsində ni- 
zam-mtizamm möhkəmlənməsinə və xal- 
qm sosial vəziyvətinin müəyyən qədər vax- 
şılaşdırlmasına yönəlmişdi.

Azərbavcan parlamentinin qəbul 
etdiyi qanunla 1919-cu il ivunun 10-da 
Povlu dəmiryolu stansivasmda gömrük 
məntəqəsi varadıldı. Həmin gün hökumə- 
tin digər sərəncamı ilə Ağstafa gömrük 
məntəqəsi Gürcüstanla olan sərhəddə ver- 
ləşdirildi.

Parlamentin 18 avqust 1919-cu ildə 
qəbul etdivi qanımda Azərbaycan Respub- 
likası sərhədlərində varadılmxş gömrük 
məntəqələri hüquqi cəhətdən tənzimlənir- 
di. «Azərbavcan Respublikasmm gömrük 
münasibətlərini tənzimləmək üçün sərhəd 
mühafizəsinin təşkil edilməsi haqqmda» 
qanunun tətbiqi üçün 1919-cu il hadun 1- 
dən 5 milvon 114 min rubl aynlması nəzər-J J
də tutulurdu. Qanuna görə, Azərbaycan 
sərhədlərində qeyri-qanuni ticarət və qa- 
çaqmalçılıqla mübarizə məqsədilə sərhəd 
məntəqələrində gömrük orqanlan təşkil 
edilirdi. Sərhəd məntəqələrində respub
lika sərhəd mühafizə dəstəsi varadılırdı.J
Gömriik nəzarətçisi funksivasmı verinə 
vetirən keşikçilər könüllü olaraq özlərinə 
məxsus silahdan, ge\ömdən və öz atlann- 
dan xidmət zanıam istifadə edə bilərdilər. 
Yerli sakinlərdən seçilməsi nəzərdə tutulan 
gömrük işçiləri verli hakimiyvət orqanlan- 
nm etibannı qazanmış adamlardan ibarət 
olmalı idi.

Qanuna görə, Azərbavcanda 99 göm- 
riik məntəqəsi varadıldı. Məntəqələrin

were left for the next session.» The foreign 
minister of the fourth government Mam- 
mad Yusif Jafarov declared that one of the 
main principles of the foreign policy of the 
Azerbaijan Government was to live friendly 
and in solidarity with the existing republics 
in the Caucasus. «The Azerbaijan Govern
ment wants to join its policv with those of 
its neighbours and tries not to ensure only 
its own security and defense. To protect 
and save their independence the republics 
of the Transcaucasus included it to the pro
gram of the conference of the governments 
of the Transcaucasus. Our neighbour agreed 
with it, but Armenia did not. Armenia did 
not attend the conference held in Novem
ber. They came to the conference in May, 
but again refused it under various pretexts; 
they wanted to prove that there was not any 
danger of that kind. But the government of 
Georgia agreed with the fact that there re- 
allv was such a danger.

The foreign minister declared: «Az
erbaijan has decided to sign a pact with the 
countries of the Southern Caucasus in order 
to prevent the danger from the North. We 
want the nations of the Northern Cauca
sus to join this pact, too. He continued his 
statement «We all wanted to defend our 
sovereignty three of us together and sign 
the pact together. But Armenia occupied a 
non-constructive position which compelled 
Azerbaijan and Georgia to sign it alone.»

The foreign minister said that the pact 
signed between the two republics had not 
been directed against a third party: «The 
first clause of the pact says that Azerbaijan 
and Georgia have agreed to defend their 
independence. The term of the pact is three 
years. It provides to settle all the debatable 
issues, then the pact provides the impera
tive method of solution of the issue, that is, 
the two republics are compelled to achieve 
an agreement. Both of the countries have 
taken the obligation to act with a unani
mous policy in the international issues.»



işinin vaxşı təşkil olunması üçün aşağıda- 
kı vəzifəbr təsis olunurdu: a) hər birində 
dörd məntəqə olmaqla iki sərhəd dəstəsi 
rəisinin və baş zabitin də daxil olduğu 25 
nəfərlik gömrük qarovulçusu; b) hər birin- 
də bir nəfər rəis və 5 nəfər zabit olmaqla 
Zaqatala, Gəncə və Bakı şəhərinin ravon- 
lan, evni zamanda həmin sava bərabər ol
maqla müvəqqəti general-qubematorluq 
olan Cavanşir, Zəngəzur, Şuşa, Cəbrayıl və 
Lənkəran qəzası üzrə sərhəd gömriik dəs- 
təbri tdşkil edilirdi.

Qanunda sərhəd gömriik işini daha 
da vaxşı təşkil etməkdən ötrü M aliyyə Na-
zirlivinin dəftərxanasında sərhəd mühafi-/
zəsi şöbəsi varadıldı. Şöbə bütün respubli- 
ka üzrə gömrük mühafizə işinə rəhbərlik 
etməli idi. Rayon sərh^d dəstəbri üçün 
müvafiq kommunikasiva işbrini aparmaq- 
dan ötrıi malivvə vəsaiti avnldı. Gömrük

J j J

işçləri üçün maaşlar təvin edildi. Könüllü 
olaraq sərhəd mühafizəsirıə qoşulanlara 
isə maaş verilmirdi.

Parlamentin «Azərbavcan gömriiyü 
haqqmda» qəbul etdi\i qanunda göstərilir- 
di ki, müəvvən dö\T üçün ixrac və idxal 
olunan mallardan tutulan gömriik rüsum- 
lan Rusiva imperivasmm Gömrük Nizanı- 
naməsi və Rusiva sərhəd mühafizə rəisinin

J

1912-d il 7 dekabr tarixli təlimatı ilə nizanı- 
lanacaqdır.

Azərbavcan all qanunveriö orqanma
- parlamentə daxil olmuş sorğulann cavab- 
landrılması proseduru haqqmda qavdalara 
deputatlar bəzi yenüikbrin edilməsi təklifi 
ilə çıxış etmişdibr. 5 nəfərin imzası ilə par- 
lamentə sorğu göndərilən zaman sorğu ve- 
rən hökumətin cavabı ilə kifayətbnməsə, 
onda sorğu dəyişdirilirdi. Bu təklif dəvişdi- 
rilm iş veni sorğuva, parlamentin hökumə- 
ti venidən cavab verməvə məcbur etmək
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hüququnu nəzərdə tuturdu. Bu qaydanm 
tətbiqi, hökumətin sorğularm araşdmlma- 
sma laqevd yanaşmasmm qarşısuu almaq 
məqsədini güdürdü. Digər təkhfdə isə 
göndərilmiş sorğunun, əvvəlcə sorğu ko-

The Azerbaijan foreign minister ex
pressed his confidence that the parliamen
tarians would discuss and ratify the pact. 
М. E  Rasulzadeh from the fraction of 
«Musavat» said that to establish a sovereign 
national government is difficult, but at the 
same time it is an honourable task: «This 
pact w ill be welcomed not only by the par
liamentarians today, but by the whole na
tion. Our fraction thinks that this pact must 
be signed not only between Azerbaijan and 
Georgia, but among all the Trauscaucasian 
states. The representatives of Azerbaijan 
and Georgia included such a clause to the 
pact that it remains open and any state may 
join it. The parliament thinks that Armenia 
w ill recentlv understand its interests, w ill 
solve its fate and interests together with 
its neighbours and join the pact to defend 
itself. In the period of the first government 
of Azerbaijan in the June of 1918 Azerbai
jan signed a pact for defending itself, for 
preventing the future foreign danger. This 
pact is the joint victory of the democracy 
of both republics.» The Azerbaijan Parlia
ment thought that the formation of a union 
w'ould provide the mutual assistance of the 
TransCaucasian states, the joint resistance 
to the foreign aggression comprehension of 
their rights and readiness to protect it  The 
discussions revealed that the Caucasian re
publics had not only created a military alli
ance, but also signed contracts in the sphere 
of commerce and economy. The parliament 
noted that the European countries would 
not obstacle the contracts and agreements 
signed by the Caucasian republics wrhich 
wranted to live in sovereignty. The threat of 
Denikin compels all the neighbouring na
tions, all the TransCaucasian republics to 
join their efforts.

The parliamentarians thought that 
the fates of the small nations wiüch had 
declared their sovereignty would be de
termined at the Paris Peace Conference. In 
the first anniversary of the sovereignty of



missivasında baxilmasi nəzərdə tutulurdu.
J

Deputatlann təkllf etdivi daha bir məsələ, 
sorğunun müzakirəsindən əvvəl suallar- 
la istizah (sorğu) komissivasına müraaət 
etməsi formulu isə səsə qovularaq qəbul 
edilmir. Ona görə də «nakaz»da nəzərdə 
tutulan qavdalara müvafiq olaraq sorğu 
komissivasmın çıxaracağı qərara əsasən, 
parlamentdə hökumət sorğulannm cavab- 
landırması qərara alrnır.

Növbədən kənar keçirilmiş 51-d par
lament idasınm təvin edilməsində əsas 
məqsəd, Azərbavcan və Gürcüstan höku- 
mətləri arasmda bağlanmış hərbi və mü- 
dafiə paktmm parlamentarilər tərəfindən 
müzakirəsi və onu təsdiq etmək olmuşdur. 
Parlamentin sədri H.Ağayevm sözlərinə 
görə, Qafqazda yaranmış fövqəladə siya- 
si vəzivyətə görə, əhdnamənin ratfikasiva 
edilməsinin vaxtmm uzadılması mümkün 
devil. «İyunun 23-də əwəlcədən elan etdi- 
vimiz 10 günlük tətilin dayandınlması və 
fövqəladə idasm keçirilməsi səbəblərindən 
biri də bu paktrn ratifikasiyasmm gedkdi- 
rilməməsidir. Parlamentin Rəvasət Hevəti 
tərəfindən təqdim edilən paktm müzakirə- 
sindən sonra parlament tərəfindən Qaraba- 
ğa göndərilmiş nümavəndələrin məruzəsi 
gözlənilsə də, verilən məlumata görə, mə- 
ruzələr hazır olnıadığmdan növbəti idasla- 
ra keçirilmişdir».

Dördüncü hökumətin xarid işlər na
ziri Məmməd Yusif Cəfərov Azərbaycan 
hökumətinin xarid sivasətinin əsas prinsip- 
lərindən birinin Cənubi Qafqazda mövcud 
olan cümhuri%4'ətlərlə dost və həmrəvlik-
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də vaşamaq olduğımu bildirdi. Azsrbav- 
can hökuməti öz qonşulan ilə sivasətlərini 
birləşdirərək təkcə özünün müdafiəsini tə- 
min etməvə çalışmır. Zaqafqaziva hökumət- 
lərinin konfransmda, Azərbavcan Qafqaz 
Cümhuri\4-ətlərinin öz istiqlaliyyətlərini 
saxlamaq üçün bunu proqrama salmışdır. 
Qonşumuz Gürcüstan bu təklifə razı olsa 
da, Ermənistan buna razılıq verməmişdir. 
Novabrda keçirilən konfransa Ennənistan

the Republic of Azerbaijan president of the 
United States Woodrow Wilson received 
Alimardan Topchubashov, chairman of 
the parliament, head of the Azerbaijan del
egation at the Paris Peace Conference. It in
creased the hopes of the parliamentarians in 
the above-said. Signature of the Azexbaijan- 
Georgian military pad exerted its impad 
on the foreign policy of both countries. Just 
because of it, later at the Paris Peace Con
ference the issue of recognition of the two
countries simultaneouslv was raised. But/
the issue of Armenia was considered on the 
plane of its territorial claims to the neigh
bouring states.

The parliamentarians pointed out that 
the Caucasian republics share the same in
terests; those who did not want to join the 
alliance onlv did it in their own detriment.

j

It was noted in the speeches at the parlia
ment that the Republic of Azerbaijan had 
always been for peace and continues it to 
the end.

The parliamentarians unanimously 
ratified the political and partnership treaty 
between Azerbaijan and Georgia, noted its 
importance as it was aimed at defending 
the joint fates and interests of the two coun
tries. The parliament noted particularly 
that Azerbaijan had signed not only a m ili
tary' pad with Georgia, but also a contrad 
important from the point of economy and 
commerce.

The parliament continued its w-ork 
throughout the hot summer months, but 
hot w'hether compelled the Presidium to 
change the sdiedule and to hold the ses
sions from 11 a.m. to 17 p.m

In the June of 1919 the parliament 
adopted the lawr «On the Allocation of 3 
million roubles from the Treasure for the 
Refugees from Armenia». The Azerbaijan 
Parliament and government continued 
their measures for renewing the system 
of enlightenment, for improving national 
teacher training. For this purpose seminar-



nümayəndələri gəlmədi. Mav avmda keçi- 
ribn konfransa gəlsə də, müxtəlif bəhanə- 
lərlə bundan imtlna etdilər və sübut etmək 
istədilər ki, guva beb bir təhlükə yoxdur. 
Gürcüstan hökumətl isə belə bir təhlükə- 
nin olması faktı ilə razrlaşdı.

Xarid işlər naztri bəvan etdi ki, Azər- 
bavcan şimaldan gözbnilən təhlükənin 
qarşısını almaq üçtin Cənubi Qafqaz ölkə- 
ləri ib  pakt imzalamağı qərara almışdıı. 
Bu pakta Şimali Qafqaz xalqlannm da qo- 
şulmasını arzu edirik. Xarid işbr naziri 
bildirdi ki, «biz istəvirdik ki, hər üçümüz 
birlikdə azadlıq hüququmuzu qoruvaq və 
birlikdə müdafiə əhdnaməsinə qol çəkək». 
Lakin Ermənistarun qeyri-konstruktiv möv- 
qevi Azərbavcan və Gürcüstanı aynca əhd- 
namə bağlamağa məcbur etdi.

Xarid işbr naziri iki Cümhuriyyət 
arasında bağlanmış paktm üçüncü tərə- 
fə qarşı yönəlmədi\Tni bildirdi: «Əhd- 
namənin birind şərtində göstərilir ki, 
Azərbaycan və Gürcüstan dövbtləri isttqla- 
liyvətbrini qorumaq üçün razılığa gəlirbr. 
Müqavib 3 il müddətinə bağlanılırdı. İki 
Cümhuriwət arasında bütün mübahisəlilə-
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rin, xüsusən də sərhəd məsəbbrinin sülh 
yolu ilə həlli nəzərdə tutulmuşdu. Müba- 
hisəli məsələbrdə anlaşma əldə edilməz- 
sə onda impreativ, məcburetmə vasitəsi 
ilə hər iki Cümhuriyyətdə razdığın qəbul 
olnnması nəzərdə tutulurdu. Hər iki döv- 
lət be\Tiəlxalq məsələlərdə vahid sivasətlə 
çıxış edəcəkbri barədə öhdəlik götürürdü- 
lər».

Azərbavcan hökıunətinin xarid işlər 
naziri parlament deputatlannm müqavi- 
ləni müzakirə edərək təsdiq edəcəkbrinə 
inandığını bildirdi. «Müsavat» fraksivasm- 
dan M.Ə.Rəsulzadə müstəqil mİQi höku- 
mət təsis etməvrin çətin və evrıi zamanda 
şərəfli iş olduğunu bildirdi: «Bu əhdnamə 
bu gün valnız Mədisi-Məbusan tərəfin- 
dən devil, bütün m ilbt tərəfindən alqışla- 
nacaqdır. Fraksiya belə hesab edir ki, bu 
əhdnamə təkcə Azərbavcan və Gürcüstan
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ies were opened in different regions of the 
republic. The law adopted on Ju ly 19,1919, 
provided the foundation of the teacher 
training courses in Gazakh, Nukha, Shu- 
sha, Guba, Zagatala, Salvan, Genje and 
Baku. Teacher training courses were or
ganized separately for male and female in 
Genje and Baku. The parliament allocated 
2390000 roubles from the treasury' for fi
nancing these courses.

The Azerbaijan Parliament completed 
the discussion of the bill «On the Elections 
to the Assembly of Enterprises». It had 
great importance for the statehood history 
of Azerbaijan.

The parliament of the Democratic 
Republic of Azerbaijan ratified the regula
tions «On the Elections to the Assembly of 
Enterprises» in the third reading on Ju ly 21, 
1919. The regulations consisted of ten chap
ters and 116 artides. It allowed the dtizens 
of the republic at the age of 20 be eleded to 
the parliament with equal rights, directly, 
by a secret ballot, irrespective of their sexes. 
For the first time the partidpation of the 
women in the election was provided by law. 
The persons in the militarv service had only 
a passive suffrage. Those who performed 
administrative functions, for instance, as
sistants of the chiefs of districts, governors 
and their assistants could enjoy active suf
frages.

According to the law, persons under 
guardianship and unsound mind could not 
take part in elections. The law did not allow 
the persons convicted by a court decision, 
persons condemned to penal servitude for 
ten years, exiled from the place of perma
nent residence, persons in labor reformato
ries, persons in prisons or detained in cas
tles, persons deprived of their rights wholly, 
or partly to take part in the elections for five 
years.

The law adopted by the parliament 
allowed the persons sentenced by the courts 
for theft, swindle, appropriation, squander,



arasmda devil, bütün Zaqafqaziva dövbt- 
ləri arasmda bağlanmahdır. Müqaviləvə 
Azərbavcan və Gürcüstan nümavəndəbri
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beb bir maddə daxil etmişdibr ki, əhdna- 
mə açıqdır və digər istəyən dövbt ona qo- 
şula bilər. Mədlsi-Məbusan beb hesab edir 
ki, Errmənistan tərəfi də vaxm zamanlarda
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öz mənafevlərini dərk edib müqəddəratmx 
və mənafeyini vaxm qonşulan ilə birlikdə 
həll edib, müdafiə etməvə qoşulacaq. 191S- 
d  ilin  ivımunda Azərbavcarun birind höku-
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mətl dönəmində də Azərbavcan Cümhuriv-
J  J

vəti özünü müdafiə etmək üçün, xaricdən 
gələ biləcək təhlükələrin qarşısmx almaq 
üçün əhdnamə bağlamışdır. Bu müqavib 
hər ikl Cümhuriyyətin demokratlyasmm 
birgə qəbbəsidir».

Azərbavcan parlamenti beb hesab 
edirdi ki, Zaqafqaziya dövbtbrinin qarşı- 
hqh yardimuu nəzərdə tutan ittifaqm ya- 
ranması, xaricdən gələn qüwələrə, Cüm- 
huriyyətbrin öz hüquqlanm artıq dərk 
etməbrinə və onu qorumağa hazır olduğu- 
nu göstərəcəkdir. Müzakirəbrdə bildirüdi 
ki, Qafqaz Cümhuriyyətbri nəinki həıbi 
ittifaq yaratmah, digər ticarət və iqtisadi 
sahədə də m üqa\ibbr bağlamalıdırlar. Par
lament ümid edir ki, Avropa dövbtbri də 
azad vaşamaq istəvən Cümhuriyvətbrin 
bağladıqlan müqa\riləbrə mane olmaz. 
Denikinin təhdidi qonşu m illətbri, bütün 
Zaqafqaziva demokrativasını birbşməvə 
məcbur edir.

Parlamanetaribr hesab etdilər ki, is- 
tiqbUyyətbrini elan etmiş kiçik miflətiərin 
müqəddaratı Paris sülh konfransmda həll 
olunacaqdır. Azərbavcan Cümhuriyvətinin 
birina ildönümündə, Amerika Birbşmiş 
Ştatlarmm prezidenti Vudro Vilson sülh 
konfransmda Azərbavcan nümavəndə
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hevətinin başçısı, parlamentin sədri Əli- 
mərdan bəv Topçubaşovu qəbul etməsi 
parlamentaribrin üm idbrini artmmşdı. 
Azəıbavcan-Gürcüstan hərbi paktınm bağ- 
lanması isə hər iki dövbtin xarid siyasəti- 
nə bö\4ik təsiri var idi. Məhz sonralar Paris

forgery, usur%' to take part in the elections 
after three years of their release.

According to the bw, the electors in
cluded into the electoral rolls took part in 
the elections directly, that is, personally

The bw  on the elections to the As
sembly of Enterprises laid the organization 
of the elections on the central (republican), 
distrid, town, vilbge electoral commissions 
and much smaller electoral commissions. 
The central (republican) electoral commis
sion consisted of 21 members who deter
mined the chairman, his deputy secretary 
and treasurer of the commission among 
themselves. After the submission of the list 
of the candidates each political party or as- 
sodation had the right to indude one of its 
representations into the Central Electoral 
Commission.

According to the law the following 
representatives were laid on the Central 
Electoral Commission: to control the proc
ess of elections to the parliament, to discuss 
the measures aimed at speeding the elec
tions; to collect statistic and other informa
tion on elections, to control the organization 
of low level electoral commissions in due 
time, to count the votes in the counties and 
to determine their results, to convey the in
formation on the election as a whole, etc.

According to the bw, the low level 
electoral commissions were organized by 
the local institutions of administration. In 
places where there were not town depart
ments, the districts electoral commissions 
were formed out of the judges of the court 
of justice, the district justice and the repre
sentative of the ministry of Enlightenment 
(if the latter two were absent, then they 
were replaced by a tax inspector and for
ester). W ith the consent of the commission 
two representatives from the residents of 
the villages were induded into the commis
sion The district commissions appointed a 
chairman, his deputy treasurer and secre
tary from the members of the commission.



sülh konfransmda hər iki dövbtin birlikdə 
tanmması masələsi qaldmkrdı. Ermənistan 
məsələsinə isə qonşu dövlətlərə ərazi iddia- 
sı müstəvisində baxıldı.

Parlamentarilər göstərdilər ki, Qaf- 
qaz m illətbrinin mənafeləri birdlr və bu 
mənafeləri qorumavanlar, ittifaqa girmək 
istəməvənlər özbrinə zərbə vururlar. Par- 
lament çıxışlarmda qevd olundu ki, Azər- 
bavcan Cümhurivyətl həmişə sülh vohmu 
tutub və onunla da gedəcəkdir.

Parlament depututlannm vekdillik- 
b  təsdiq etdiyi Azərbavcan və Gürcüstan 
hökumət nümayəndələri arasmda bağlan- 
mxş sivasl və tərəfdaşlıq müqavüəsinin bö- 
yük əhəmiyyəti olmaqla hər iki m ilbtin 
bir verdə mənafelərini və müqəddaratmx 
müdafiə etməvə vönəlmişdi. Parlament 
xüsusilə onu qevd etmişdi ki, Azarbavcan 
və Gürcüstan arasmda nəinki hərbi ittifaq 
haqqmda, evni zamanda bu vaxta qədər iq
tisadi və ticarət əhəmiwətli müqavilə-əqd 
bağlannuşdır.

1919-cu ilin  yay avlannda öz işini 
davam etdirən Parlamentin Rəvasət He-
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yəti istilərin düşməsi ilə əlaqədar, idas- 
lann vaxtmı dəvişərək gündüz saat 11- 
dən, axşam saat 7-yə qədər keçirilməsi 
qərara ahndı.

1919-cu ilin  ivulımda parlament «Er- 
mənistan qaçqınlan üçün dövlət xəzinəsin- 
dən 3 milyon rubl a\Tilması haqqmda» qa
nun qəbul etdi.

Azərbavcan Cümhuri\yəti parlamen
ti və hökuməti təhsil sistemini veniləşdir- 
mək, milh pedaqoji kadrlarm hazırlanması 
işini yaxşılaşdmnaq məqsədilə tədbirbrini 
davam etdirirdi. Bu məqsədb respublika- 
nm müxtəlif bölgəbrində seminariyalar 
açılırda. 1919-cu il ivulun 17-də verilmiş qa- 
nunda Qazax, Nuxa, Şuşa, Quba, Zaqatala, 
Salyan, Gəncə və Bakıda iki avlıq pedaqoji 
kurslann açılması nəzərdə tutulurdu. Gən- 
cə və Bakıda pedaqoji kurslan isə a\n-ay- 
rıhqda həm kişi, həm də qadmlar üçün təş- 
kil edildi. Parlament dövbt xəzinəsindən

As in the Central Electoral Commis
sion the law allowed each political party or 
assodation to indude its representative into 
the distrid eledoral commission

Т1ге duties of the district commissions 
induded: to form the village and much 
smaller electoral commissions, to form the 
countv commissions in towns, to submit 
to the General Eledoral Commission the 
projed of distribution of the village assoda- 
tions, commissions of villages and counties 
of towns, to compile the eledoral rolls, and 
to deliver them to the attention of the pub
lic, to prepare poll-boxes and send them to 
polling-stations, to consider the complaints 
coming from the commissions of towns, 
villages, village assodations and small vil
lages, to provide the population with the 
list of candidates, to submit to the Central 
Eledoral Commission the counted votes.

According to the law, the Baku dis
trid  commission was formed of nine mem
bers, commissions of Genje, Nukha and 
Shusha consisted of seven members, in the 
rest of towns - five members. W ith an ex
ception of Baku, Genje, Nukha and Shusha, 
in other commissions the appointment of a 
vice-chairman in the commission was not 
necessarv.

j

According to the law the chairpersons 
of the countrv commissions in the townsJ
were appointed by the presidium of the 
distrid eledoral commission. Иге chairman 
formed the commission with the partiapa- 
tion of the eleded representatives of politi
cal parties and groups. Only one represent
ative from the political parties and groups 
wras induded into the commission

Иге following responsibilities were 
bid on the eledoral commissions of towms: 
collection of the election bulletins, count
ing of votes, submission to the distrid elec
toral commissions the votes colleded in the 
countv commissions.

J

Village associations formed eledoral 
commissions consisting of five persons.



bu kurslara 2 milvon 390 min rubl vəsait
J

avirdi.
J

Azərbavcan parlamenti dövbtçilik 
tarixi üçün bövük əhəmiyvət kəsb edən 
«Müəssislər Mədlsinə seçkibr haqqmda» 
qanun byihəsinin müzakirasini başa çat- 
dırdı.

1919-cu il ivulun 21-də Azərbavcan
J J

Demokratik Respublikasmm parlamenti 
üçüncü oxunuşda «Müəssisbr Mədisinə 
seçkibr haqqmda» Əsasnaməni təsdiq et- 
d l Əsasnamə 10 fəsildən və 116 maddədən 
ibarət idi. Parlamentə cinsindən asılı olma- 
varaq 20 vaşına çatmxş bütün respublika 
vətəndaşlan bərabər, birbaşa və gizli səsver- 
mə yohı ib  seçilə bibrdi. İlk dəfə olaraq, qa- 
dmlarrn da seçkibrdə iştirakı qanunla təsbit 
edildi. Hərbi qulluqda olarüar valmz passiv 
seçki hüququna malik idibr. İnzibati vəzifə- 
də olan şəxsbr, qəza rəisbrinin köməkçib- 
ri, qubemator və onlann köməkçibri aktiv 
seçki hüququndan istifadə edə bibrdibr.

Qanuna görə, qəwumluqda olan- 
lar, anlaqsız şəxsbr seçkidə iştirak edə 
bilməzdilər. Həmçinin məhkəmənin qanu
ni qüwəvə minmiş qərarı ilə azadhqdan 
məhrum edibnlər, 10 illik  katorqa işbrinə 
cəlb edilmiş şəxsbr cəza müddətləri başa 
çatana qədər, vaşa\Tş verbrindən sürgün 
edilmişbr, islah e\'brində icbari işə cəlb 
edilmiş, zindana və va qabva salmmış 
şəxsbr, hüquqlardan qismən və ya tamami- 
b  məhrum edilmiş şəxsbr də 5 il müddə- 
tinə seçkidə iştirak hüququndan məhrum 
olunurdular.

Parlamentin təsdiq etdiyi Əsasnamə 
oğurluq, fmldaqçılıq, mənimsəmə, israfçı- 
lıq, saxtakarlıq, səbmçilik və rüş\fətxorlu- 
ğa görə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxs- 
brə 3 il müddətdən sonra seçkidə iştirak 
etmək hiiququ verirdi.

Qanunla seçki məntəqəbrinin sivahı- 
sma daxil edilmiş şəxsbr seçkidə bilavasitə 
iştirak edə bibrdi.

Ümumazərbavcan Müəssisbr Məc- 
lisinə seçkilər haqqmdakı qanunla seçki

After taking into account the participation 
of the representatives of the political par
ties and groups, they elected the chairman, 
secretary and treasurer of the commission 
among themselves.

According to the bw  the electoral 
commissions of the vilbge associations 
were obliged: to provide the small village 
entities with voting-papers and poll-boxes, 
to develop the project of the division of the 
village association to small electoral enti
ties and to submit it to the electoral com
mission, to control the compilation of the 
electoral-rolls and inclusion of the electors 
to the electoral rolls, to increase attention 
to the inclusion of all the population to the 
electoral rolls, to ensure the initial count 
voting-papers, to receive the complaints 
and to send them to the district commis
sions, and finally to submit the results to 
the district commissions.

According to the bw, the small elec
toral commissions were organized under 
the control of the representatives from 
the vilbge associations functioning in the 
district electoral commissions. The small 
village electoral commissions were also 
formed on the same principles as in the 
commissions mentioned above and consist
ed of five members. The center for the small 
village electoral commissions was located at 
a spot in the radius of two-three versts from 
each other, and the small villages around 
this center consisted of several households 
each. Electoral commissions of the small 
villages also included the representatives of 
the political parties and associations.

According to the law the small v il
bge electoral commissions were obliged: to 
compile the electoral roll, to provide with 
electoral materials and poll-boxes from the 
village electoral commissions in due time, 
to count the envelopes (by not opening 
them) and document them and submit all 
the necessary documents to the electoral 
commission of the village association



keçinnək hüququ mərkəzi (respublika), 
qəza, şəhər ərazisi, kənd cəmiyvəti və ki- 
çik seçki komissivalarma həvalə edilirdi. 
Mərkəzi (respublika) Seçki Komissivasmm 
tərkibinə 21 nəfər üzv seçilirdi. Komissiya 
üzvbri öz aralarmda sədr, sədr müavini- 
ni, katibi və xəzinədan müəyyən edirdibr. 
Namizədbrin sivahısı daxil olduqdan son
ra, qeydiyyata almmış siyasi partivanm və 
ya birlivin bir nəfər nümavəndəsi Mərkəzi 
Seçki Komissivanm üzvü sivahısma daxil 
olmaq hüququna malik idi.

Parlamentin qəbul etdivi Əsasnamə- 
yə görə Mərkəzi (respublika) Seçki Ko- 
missivasma Müəssislər Mədisinə seçkilər 
üzrə aşağıdakı vəzifəbr həvalə edilirdi: 
Parlamentə seçkilərin gedişinə ümumi 
nəzrət və seçkiləri daha da sürətləndir- 
mək barəsində tədbirbri müzakirə etmək; 
Parlamentə seçkilər üzrə statistik və di- 
gar məlumatlan toplamaq, qəza və şəhər 
seçki komissiyalannm vaxtmda təşkil 
olunmasma nəzarət etmək, dairələr üzrə 
səslərin hesablanması, onım nəticələrinin 
müəvvən edilməsi, ümumi məlumatm ve-
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rilməsi və s.
Əsasnamədə qəzalarda seçki ko- 

m issivaları şəhər idarəetmə orqanlan 
tərəfindən təşkil edilirdi. Şəhər idarəsi 
olmavan yerlərdə isə qəza komissivalan 
ədalət məhkəməsi hakimlərindən, qəza 
hakimindən və Xalq M aarifi Nazirliyinin 
nümavəndəsindən (axırmcı iki nəfər nü- 
mayəndə olmadıqda isə onlar vergi mü- 
fəttişi və meşəbəyi ilə əvəz oluna bilərdi) 
ibrət olmaqla varadılırdı. Komissivanm 
razılığr ilə yerli əhali arasmdan iki nəfər 
nümavəndə onun tərkibinə daxil ola bi- 
lərdi. Qəza komissivalan öz üzvləri ara
smdan s?dr, sədr müavini, xəzinədar və 
katib seçirdi.

Parlamentin təsdiq etdivi Əsasnamə- 
yə görə, Mərkəzi Seçki Komissivasmda 
olduğu kimi, qəza komissivalannda da na- 
mizadbrin sivahısı daxil olduqdan sonra 
sivasi partiyalann və birliklərin hərəsindən

Т1ге fourth chapter of the law deter
mined the rule of compiling the electoral 
rolls of the citizens to take part in the elec
tions. A citizen with suffrage could be in
cluded into the electoral roll only in one 
polling station. The compliance of the gen
eral electoral roll was laid on the district 
electoral commission.

Since the day of announcement of 
the elections by the Central Electoral Com
mission the popidation of the republic was 
warned and the compilation of the elec
toral rolls begun. If a person resided at an 
address till the compilation of the electoral 
rolls, but left that address for some time, 
then he was included into the electoral rolls 
of his former residence.

After the compilation of the elector
al rolls if a person moved to that electoral 
area, or district, he appealed to the electoral 
commission in written form, then he was 
included there into the electoral rolls. The 
applicant had to show the address of his 
former residence for being included from 
the former electoral roll and inform the re
spective electoral commission about it. Af
ter the announcement of the electoral rolls 
the appeals of the citizens were considered 
within five davs.

J

Along with many democratic princi
ples the law demanded the inclusion of the 
data concerning the sex, religion, education, 
occupation, nationality of the voter into the 
enquiry.

According to the law the electoral 
rolls were compiled in alphabetical order 
Thev were announced at least fiftv davs
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before the elections. Ten davs after the an-/
noimcement of the electoral rolls the local 
administrative bodies and separate citizens 
had the right to disclose their protests in 
connection with the electoral rolls. The pro
tests were submitted to the district electoral 
commissions. The district electoral commis
sion considered the protests within three 
days and informed the Central Electoral



bir nəfər olmaqla komissivanin tərkibinə 
daxil edilirdi.

Əsasnamədə qəza komissivalannın 
vəzifələrinə daxil idi: kənd və kiçik kənd 
seçki komissiyalarım varatmaq, şəhər sahə 
komissiyalarım təşkil etmək, Mərkəzi Seçki 
Komissivasma kənd cəmiyyəüərinin, kənd 
və şəhər seçki sahələrinin bölüşdürülməsi 
lavihəsini təqdim etmək, seçki siyahılanru 
tərtib etmək və ümumi olaraq idimaivyə- 
tə çatdmnaq, seçki qutulanru hazırbyıb 
məntəqəbrə göndərmək, şəhər, sahə, kənd 
cəmiyyətbri və kiçik kənd komissivalann- 
dan daxil olan şikavətlərə baxmaq, əhlini 
namizədbrin sivahısı ilə təmin etmək, he- 
sablammş səsbri Mərkəzi Seçki Komissiya- 
sma təqdim etmək.

Əsasnaməyə görə Bakı qəza seçki ko- 
missivası 9 nəfərdən ibarət idi. Gəncə, Nu- 
xa və Şuşa seçki komissivasmm hər biri 7 
nəfər, yerdə qalan şəhərlərdə isə hər biri 5 
nəfər üzvdən təşkil edilirdi. Bakı, Gəncə, 
Nuxa və Şuşa istisna olmaqla, digər komis- 
sivalarda sədr тйа\тш  seçlməsi vadb he
sab olunurdu.

Parlamentin təsdiq etdiyi qanuna gö- 
rə şəhər sahə seçki komissiyasınm sədri 
qəza komissiyasının Rəvasət Hevəti tərə- 
findən təyin edilirdi. Sədr sivasi partiya və 
qrup arasından seçilmiş nümayəndələrin iş- 
tirakı ib  komissiva varadırdı. Sivasi partiva 
və qruplarm hər birindən valruz bir nüma- 
vəndə seçki komissivasma daxil edilirdi.

Şəhər seçki komissivasma aşağıda- 
kılar həvalə edilirdi: seçki bülletenbrinin 
\ığılması, səsbrin hesablanması, sahə ko- 
missivalanndan toplanan səsbrin qəza ko- 
missivalanna təqdim ohmması.

Kənd cəmi\4’ətbri 5 nəfərin daxil 
olduğu seçki komissiyasmı varadırdılar. 
Siyasi qüvvəbrin nisbəti nəzərə almmaq- 
la əlavə edilmiş nümayəndəbr öz aralann- 
dan komissiva sədrini, katibi və xəzinədan 
seçirdilər.

Əsasnamədə kənd cəmiyyətbrinin 
seçki komissivalannım səlahi^’ətlərinə aid

Commission on them. The persons, whose 
protests were right, were induded into the 
eledoral rolls.

The cases refused by the resolution of 
the Central Eledoral Commission could be 
heard at distrid courts with the partidpa- 
tion of the Central Eledoral Commission. 
The administrative department of the dis
trid  court had to consider the complaint 
and issue a resolution.

The first chapter of the law on the 
elections to the Assembly of Enterprises 
regulated the eledoral rolls of the candi
dates. The applications of the candidates 
to the parliament were submitted at least
3 days before the elections by the eledoral 
group of the Central Eledoral Commission. 
Those candidates having the right to take 
part in the elections should be supported 
at least by 100 persons in written form, 
then the certified document was submitted 
to the commission. The application of the 
candidate was also added to the submitted 
documents.

An eledor could give his signature to 
only one candidate. If he did it for several 
persons, the first signature was accepted.

If the list of candidates submitted to 
the Central Eledoral Commission by an 
eledoral group was not accepted, their rep
resentative was informed on it within three 
days. Indusion of one candidate into vari
ous lists was illegal.

The registered candidate was indud- 
ed into the passive list of the eledoral rolls 
of the distrid commission informed the 
eledors on it.

The bloc of dedors could appeal in 
written form to the Central Eledoral Com
mission on the merge with other groups 
at least 15 davs before the elections. SuchJ
appeals had to be signed by all the repre
sentatives of the groups (blocs). The Cen
tral Eledoral Commission had to inform 
the eledors on the formation of a new bloc 
within a dav.



edilirdi: kiçik kənd vahidlərinə seçki bülle- 
tenləri və seçki qutulan vermək, cəmiyvə- 
tin kiçik seçki vahidlərinə bölünməsi layi- 
həsini hazırlamaq və qəza komissivasına 
t^qdim etmək, seçidlərin siyahıva alrnma- 
sına və seçki siyahüannm düzgün tərtib 
olunmasına nəzarət etmək, bütün əhalini 
siyahıya daxil etməyə diqqəti artumaq, 
seçki bülletenlərinin ilkin hesablanmasmı 
təmin etmək, şikayətiəri qəbuul etmək və 
onlan qəza komissiyalarına göndərmək və 
nəhayət nəticələri qəza komissiyasına təq- 
dim etmək.

Əsasnamədə kiçik kənd üzrə seçki 
komissiyalan qəza komissivalanrun kənd 
cəmiyyətlərindən olan nümayəndələrinin 
nəzarəti ilə təşkil edilirdi. Yuxanda göstə- 
rilən böyük komissivalarda olan prinsip 
üzrə təşkil olnnan kiçik kənd seçki komissi- 
yalan da 5 nəfərdən ibarət olmalı idi. Kiçik 
kəndlər üzrə seçki komissivasmın mərkəzi 
bir-birindən aralı olan cəmi bir neçə evdən 
ibarət kəndlər üçün bərabər olmaqdan öt- 
rü 2-3 verst radiusımda verləşirdi. Kiçik 
kənd seçki komissivasma siyasi partiva və 
birlik nümayəndələri daxil edlirdi.

Əsasnamədə kiçik kənd seçki komis- 
siyasuun vəzifəsinə daxil edilirdi: seçici- 
lərin siyahısmı tərtib etmək, kənd seçki 
cəmivvəti komissivasından vaxth-vaxtm- 
da seçki materiallanm və seçki qutularuu 
əldə etmək, qutudan çıxanlan (açmamaq 
şərtilə) zərflərlə işlədilməmiş zərflərin sav 
nisbətini müəvvən edib sənədləşdirmək və 
bütün lazımi materiaHan kənd cəmivyəti 
üzrə seçki komissivasına təqdim etmək.

Əsasnamənin dördüncü fəslində Mü- 
əssislər Məclisinə keçiriləcək seçkilərdə iş- 
tirak edən vətəndaşlann sivahısmın tərtib 
olunması qavdası müəwən edilirdi. Seç- 
ki senzi tətbiq olunmavan şəxs yalrnz bir 
məntəqə (sahə) sivahısına daxil edilirdi. 
Ümumi siyahınm tərtib olunması qəza seç- 
ki komissivasma həvalə edilirdi.

J

Mərkəzi Seçki Komissivasmm elan 
etdivi gündən başlavaraq bütün respubli-

Т1ге sixth chapter of the law regu
lated the process of voting and counting of 
votes. Voting was performed by the elector 
personally. In the villages voting began at 
9 o'clock in the morning and ended at 9 in 
the evening, in towns it began at 8 o'clock 
in the morning and ended at 8 o'clock in 
the evening. The electors had the right to 
vote within three days. There was a definite 
form of voting papers. Forty days before 
the elections, the Central Electoral Commis
sion sealed that definite voting-paper form 
conveved it to the attention of the public.

The voting-papers were written in 
Turkish (Azerbaijan). If there was an appeal 
from the electoral blocs the voting-paper 
was translated into any language.

The voting papers and other enve
lopes were prepared at the Central Electoral 
Commission and sent to district commis
sions.

District, village and small village elec
toral commissions sent the summons to the 
electors seven days before the election

The Dumas of towns and organiza
tions of the village associations had to as
sign booths or something identical were 
installed in the building for the secret bal
loting. The poll-boxes were examined by 
the chairman of the electoral commission 
who verified whether they were empty and 
sealed them

According to the law, voting took 
place only in the polling stations, it was 
banned to be engaged in election campaign 
there.

In cases of necessity the chairman of 
the electoral commission had the right to 
use the personnel of the military units and 
administrative personnel with the decision 
of the commission High rank militia and 
militarv command fulfilled onlv the instruc-
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tion of the chairman
On the first and second days of elec

tions the doors of the polling stations were 
closed and sealed 8 o'clock in the evening



kada əhalini xəbərdar etməkb siyahılarm 
tərtib olunmasına başlamlırdı. Siyahı tər- 
tib edilən günə qədər həmin sahədə vaşa- 
yan, lakin sivahı tərtib olunanda müəyyən 
müddətə öz ərazisini tərk edən şəxslər ya- 
şadıqlan ünvanlarda seçki siyahısma da
xil edilirdi.

Seçki sivahısı hazıılandıqdan sonra 
veni seçki sahəsinə köçüb gələn şəxslər əri- 
zə ilə seçki komissiyasma müraciət etdik- 
dən sonra veni sahddə siyahıva daxil edilir- 
dilər. Ümumi seçki sivahısı elan olundğu 
gündən keçən 5 gün ərzində şəxslərin mü- 
raciətinə baxıhrdx. Bununla birlikdə ərizə 
verən şəxsin ərizəsində əw əlki ünvan ye- 
rində daxil olduğu sivahıdan xaric olıınma- 
sı göstərilməli və müvafiq seçki komissiya
sma bu barədə məlumat göndərilməli idi.

Əsasnamədə bir çox demokratik prin- 
siplərlə vanşı, vətəndaşm dini mənsubiyyə- 
ti, all təhsil alması, peşəsi, m illi mənsubiv- 
vəti və s. barədə anket məlumatı verməsi 
tələb olımurdu.

Əsasnaməyə görə, əhalinin siyahısı 
əlifba sırası ilə yazılırdı. Bu siyahı ən ged 
seçkilərə 50 gün qalmış ümumi olaraq elan 
edilirdi. Ümumi seçki sivahısı elan edildik- 
dən 10 gün sonra yerli inzibati hakimivyət 
orqanlan və ayn-avn şəxslər sivahı barə- 
də öz etirazlannı bildiımək hüququna ma
lik idilər. Qeyd olunan etirazlar qəza seçki 
komissiyasma verilirdi.

Qəza komissivası üç gün ərzində şi- 
kavətlərə baxıb bu barədə Mərkəzi Seçki 
Komissiyasma məlumat verirdi. Şikavətlə- 
ri əsaslı olan şəxslər sivahıva əlavə edilirdi- 
lər.

Mərkəzi Seçki Komissiyasmm qərarx 
ilə şikayətbri qəbul edilməvən şəxsbrin iş- 
lərinə dairə məhkəməsində Mərkəzi Seçki 
Komissiyasmm iştirakı ilə baxılırdı. Dairə 
məhkəməsinin inzibati şöbəsi 5 gün müd- 
dətində şikayətə baxıb qərar çıxarmalx idi.

Ümumazərbaycan Müəssisbr Məcli- 
sinə seçkilər üzrə «Əsasnamə»nin beşind 
fəsli namizədbrin sivahısmı tənzim ləwdi.

in towTis and at 9 o'dock in the villages. On 
the third day after the completion of voting 
in the evening the chairman of the eledoral 
commission dedared that the elections had 
ended. Then the members began to count 
the envelopes without opening them If 
there was found a difference between the 
number of eledors and the number of en
velopes, respective records were compiled. 
Then the envelopes were opened and the 
votes were counted.

The commission determined the 
number of invalid voting papers. The 
number of debatable voting papers was 
determined by voting in the commission. 
If the votes were equal, the diairman's vote 
was decisive.

The eledoral commission records the 
minute at the end which was signed by the 
chairman, secretary members of the com
mission and other partidpants. The minutes 
were sent to the distrid eledoral commis
sions. Besides the minutes, the following 
documents were submitted, too: a) voting 
papers considered valid by the commission;
b) voting papers considered to be valid by 
the commission, yet protested by any mem
ber of the commission; c) voting papers 
considered invalid by the commission, but 
protested any member of the commission;
d) voting papers considered invalid by the 
whole commission.

The distrid eledoral commissions ex
amined the submitted minutes from locali
ties and adopted necessary' dedsions.

The minutes of the distrid commis
sions together with those small eledoral 
commissions were sent to the Central Elec
toral Commission. The minutes of the com
missions were compiled in Turkish. But it 
was also allowed to compile them in Rus
sian.

The seventh chapter of the law was 
devoted to the results of elections as well as 
to holding re-elections. Thus, Artide 83 of 
the law provided to hold re-elections if on



Mədisə namizədüyi göstərilən şəxslərin 
ərizəsi Mərkəzi Seçkl Komissivasma seçki 
qrupu tərəfindən ən geci seçkilərə 3 gün 
qalmış təqdim edilirdi. Seçkidə iştirak et- 
mək hüququ olan şəxslərin ən azı 100 nəfə- 
rinin şəxsi imzası ilə təsdiqlərımiş namizəd 
komissiyava təqdim olunurdu. Sivahılara 
namizədliyi irəü sürülmüş şəxsin ərizəsi 
əlavə edilirdi.

Hər bir seçid valnız bir nəfər nami- 
zədə imza verə bilərdL Əgər şəxs bir neçə 
siyahıya imza verərdisə, Mərkəzi Seçki Ko- 
missivasmda ilk təqdim olunmuş siyahıda- 
kı imza məqbul savılırdı. Digər sivahıdakı 
imzalar isə qanunsuz hesab edilirdi.

Seçici qrupu tərəfindən təqdim 
olunmuş namizədlik siyahısı Mərkəzi 
Seçki Komissivasmda qəbul olunmurdu- 
sa, bu barədə nümayəndəvə üç gün ər- 
zində məlumat verilirdi. B ir namizədin 
müxtəlif siyahılara daxil edilməsi qanun
suz hesab olunurdu.

Qeydiyyata almmış namiz^d seçki- 
lərə ən gec 23 gün qalmxş Mərkəzi Seçki 
Komissivası tərəfindən qəza seçki komissi- 
yalannm da seçid (passiv) sivahısma daxil 
edilirdi. Bu barədə qəza komissiyası seçid- 
ləri məlumatlandmrdı.

Seçid blokları seçkivə 15 gün qalmış 
digər qruplarla birləşmələri barədə Mərkə- 
zi Seçki Komissivasma ərizə ilə müradət 
edə bilərdilər. Beb ərizə bütün qruplann 
(bloklarm) nümavəndələri tərəfindən im- 
zalanmah idi. Mərkəzi Seçki Komissivası 
yeni birləşmə barədə bir gün müddətində 
seçidlərə məlıunat verirdi.

Ümumazərbavcan Müəssislər MəcU-
J

sinə seçkilərin Əsasnaməsinin altrna fəsli 
səsvermə prosesini və səslərin hesablanma- 
sı qaydasmı da müəvvən edirdi.

Səsvermə şəxsən seçid tərəfindən ve-
rinə vetirilirdi. Səsvermə kəndlərdə səhər/
saat 9-dan axşam saat 9-a qədər, şəhərlər- 
də isə səhər saat 8-dən axşam saat S-ə qə- 
dər davam edirdi. Seçidlərə üç gün ərzin- 
də səs vermək hüququ verilirdi.

the day of the elections in one, or several 
polling stations, or in the polling stations, 
where one-tenth of the republican eledors 
did not take part, the elections were held 
for the second time. If the number of such 
polling stations did not exceed the said 
number, the Central Eledoral Commission 
induded the number of the votes into the 
total number of votes and did not hold re- 
elections.

Т1ге eighth chapter of the law on the 
elections to the Assembly of Enterprises de
termined the rule of dections to the vacant 
seats, that is, to the places who had left the 
parliament. Thus, the representative of the 
combined groups induded into the list of 
the eledoral assodations could occupy the 
vacant seats. If such an enlisted representa
tive was not found, then the seat in the par
liament remained unoccupied.

The ninth chapter of the law deter
mined the rule of holding free and fair elec
tions. It also provided the order of the pay
ment of the election costs in the elections to 
the Assembly of Enterprises. The eledors 
did not get any compensation for the loss of 
time and travel fare.

The cost for producing the eledoral 
rolls and others was paid from the account 
of the self-administration bodies of towns, 
in other territories-on the account of the 
treasury' of the republic. Seventy-five per 
cent of the cost paid by the self-administra- 
tion institutions was returned them from 
the republican treasurv.

The office and other costs were trans
ferred to the account of the Central Eledoral 
Commission from the spedal credit allocat
ed for the eledoral commissions for holding 
elections to the Assembly of Enterprises.

Each member of the eledoral commis
sion was rewarded for the work performed 
for holding the elections and for the tTavd 
fare. But this rewarding was not applied to 
the representative of the candidate induded 
into the eledoral commission.



Seçki bülletenbrinin vahid fonnasi 
müəyyən edilirdi. Mərkəzi Seçki Komissi- 
vası seçkilərə 40 gün qalmış həmin forma- 
ru möhürlə təsdiq edib idimaiyyətə çatdı- 
nrdı.

Seçki bülletenləri türk (Azərbavcan) 
dilində tərtib edilirdi. Türk dili ilə yanaşı 
digər hər hansı bir dildə vazılmaq üçün 
seçki blokunım ərizəsi daxil olduqda bülle- 
tenin tərcüməsi həmin dildə verilirdi.

Seçki bülletenbri və digər zərflər Mər- 
kəzi Seçki Komissivasmda hazır olduqdan 
sonra qəza komissiyakrma göndərilirdi.

Qəza, kənd və kiçik seçki komissiya- 
lan seçkivə 7 gün qalmış çağırış vərəqələri- 
ni seçicilərə çatdırırdı.

Şəhər duması və kənd cəmivyətləri 
təşkilatlan seçki komissivalan üçün müva- 
fiq bina avırmalı idilər. Bina daxilində gizli 
səsvermə üçün müvafiq yerbr hazırlarurdı. 
Komissivanm sədri seçki qutıdannm bütöv 
və boş olmasmı müəvvən etdikdən sonra 
qutunu bağla\nb möhürləməli idi.

Qanuna görə seçki məntəqələrində 
valnız səsvermə keçirilirdi, seçki təbliğatı 
aparmaq qadağan edilirdi. Seçki məntəqə- 
sinə silahlı şəxslərin və sərxoş adamlann 
daxil olması qəti qadağan idi.

Seçki komissivasmm sədri lazun ol
duqda, komissivanm qəran ilə inzibati və 
hərbi hiswlərin qüwələrindən istifadə et- 
mək hüququna malik idi. Yüksək rütbəli 
milis və hərbi komandarılıq valnız sədrin 
göstərişbrini verinə vetirirdibr.

Seçkibrin birinci və ikind günü ax- 
şaxnlar şəhərbrdə saat 8-də, kənd verbrin- 
də isə saat 9 -da seçki məntəqəbrinin qapı- 
lan bağlanu və möhürlənirdi. Üçüncü gün 
axşam seçkilər qurtardıqdan sorıra sədr 
seçkilərin qurtardığmı elan edirdi. Sonra 
komissiya zərfləri açmadan bülletenləri sa- 
\Trdı. Zərflərin savı isə seçidlərin sivahıda- 
kı savlan arasmda uvğunsuzluq olduqda 
bu barədə müvafiq protokol tərtib edilirdi. 
Sonra zərflər açılır və seçki bülletenbri he- 
sablanırdx.

The cost of the work done in the 
building for the electoral commissions, in
cluding electricity, illumination, heating and 
others were paid by the bodies of self-ad- 
ministration in the towns, in other territo
rial eledoral commissions it was paid from 
the republican treasury

The elections to the Assemblv of En
terprises had to be held on April 20,1920. 
It could have great importance in the adop
tion of the Constitution of the Democratic 
Republic of Azerbaijan, in state building, in 
the development of legisktion, in the devel
opment of legal institutions. But the crisis 
began since the spring of 1920 did not allow 
hold elections.

According to the law on the elections 
to the Assemblv of Enterprises of Azerbai
jan, if any violation occurred in the election 
period the persons guilt}' in it bore criminal 
or administrative charges. For instance, the 
candidates in the elections to the Assembly 
of Enterprises could be imprisoned from 
one to three months for spoiling and de
stroying propagation materials.

The persons guilty for entering the 
buildings at the disposal of the groups of 
eledors without permission, for spoiling 
propagation materials and literature there, 
for threatening the candidates, or their au
thorized representatives, for applying force 
to them could be imprisoned for up to six 
months.

Persons guilty in discrediting the 
candidate by disseminating lies about his 
personality as well as in propagating other 
candidates by damaging the reputation of 
the organization to which the candidate be
longed could be sentenced to imprisonment 
up to six months.

Persons guiltv in the falsification of 
the data in the candidates application and 
in making other corrections could be pun
ished by sending him to the reformatory 
The same punishment could be applied to 
those who appealed to the Central Eledoral



Komlssiya tərəfmdən etibarsız savı-
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lan bülletenlər müəyyən edilirdi. Mübahi- 
səli bülletenbr isə komissiyanın qərarx ilə 
səsvermə keçirilməkb həll edilirdi Səsbr 
bərabər olduqda sədrin çıxardığı qərar 
əsas götürülürdü.

Seçkibrin nəticəbri barədə son ola- 
raq komissiva protokol tərtib edirdi. Proto- 
kol sədr, katib, komissiva üzvbri və bütün 
iştirakçılar tərəfindən imzalamrdr

Protokollar qəza komissivasma gön- 
dərilirdi. Protokolla vanaşı avnca məktub- 
la aşağıdakı sənədbr təqdim edilirdi: a) 
komissivanm etibarlı hesab etdivi bülleten-
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br; b) komissiva tərəfmdən etibarlı hesab 
olunan, lakin komissiva üzvbrindən hər 
hansı birinin etiraz etdivi bülletenbr; с) eti- 
barlı, lakin komissiva üzvbrinin hər hansı 
birinin etiraz etdivi bülletenlər; ç) komissi- 
ya tərəfindən yekdillikb etibarsız sayılan 
bülletenbr.

Qəza seçki komissivası verbrdən gə- 
lən bülletenlərin protokollarmı araşdıraraq 
müvafiq qərar qəbul edirdi.

Qəza komissivalarmm protokollan 
sahə seçki komissivalarmm protokollan ilə 
birlikdə Mərkəzi Seçki Komissivasma gön- 
dərilirdi. Komissivalann protokollan türk 
dilində hazırlarurdı. Lakin rus dilində pro
tokollar tərtib etməvə də icazə verilirdi.

Əsasnamənin V II fəsli seçkilərin nə- 
ticələrindən və təkrar seçki keçirilməsi 
qavdasmdan bəhs edirdi. Belə ki, 83-cü 
maddədə seçkilər günü bir və va bir neçə 
seçki sahəsində, həmçinin ümumi respubli- 
ka seçidbrinin onda bir hissəsinə bərabər 
olmavan savda seçidbrin iştirak etmədivi 
seçki məntəqəbrində ikind dəfə seçkibr 
keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin beb 
məntəqəbrin sa\ı göstəribn nisbətdən vox- 
xan olmazdısa, Mərkəzi Seçki Komissivası 
beb məntəqəbrin səsvermə savom ümumi 
səsverməyə daxil edərək təkrar səsvermə 
keçirmirdi.

Müəssislər Mədisinə seçkilərin 
Əsasnaməsinin \ТП fəsli M ədis üzvülü-

G)mmission with false lists of candidates 
and eledors.

Persons guilty for the application 
violence to candidates, or to their election 
groups engaged in pre-election campaign, 
and to the activity of the commission itself 
could be subjected to imprisonment. If such 
actions took pkce with the partidpation of 
a group of persons, and the activity of the 
sitting or commission is violated, the per
sons guilty in them could be sent to reform
atories.

According to the law it was banned 
to be engaged in pre-dection campaign in 
mosques, in temples and other holy places 
in written, or oral form Persons viobting 
these rules could be punished by imprison
ment for more than six months.

Persons guiltv in preventing the pre
election campaign of the persons who had 
the right to take part in the dection, hinder
ing him to td l his ideas freely, application 
of violence to them, his deception, threat, 
misuse of authorities or for making me of 
his economic dependence could be sen
tenced to imprisonment.

Persons guilty for the intrusion to the 
process of dections, application of violence 
to the members of the commission, attempts 
of threat in the building of the eledoral 
commissions, disturbing peace there, tear 
of the eledoral rolls, destruction of voting 
papers, break of the polling-boxes could be 
punished by sending them to reformatories. 
Persons guilty for disturbances on the day 
of election, for dissemination of false of in
formation on the break of elections could be 
punished by imprisonment for more than 
three months.

Persons entering the polling stations 
on the day of elections illegally for being 
engaged in propagation, and persons not 
obeying the request of the chairman of the 
eledoral commission could be arrested for 
such illegal actions. The law banned to win 
to one's side the eledors:



vündən çıxan nümavəndələrin verinə (va- 
kant verlərə) digərbrinin daxil edilməsi 
qaydasmı müəyvən edirdi. Belə ki, seçki 
birliklərinə daxil olaraq birbşm iş qrup- 
ların siyahıya daxil edilmiş nümayəndə- 
si vakant veri tuta bilərdi. Beb sivahıva
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daxil edilmiş nümavəndə olmadıqda Mü- 
əssislər Məclisində boş (vakant) ver tutul- 
mava bilərdi.

J

Əsasnamənin IX  fəsli seçkilərin azad 
və ədalətli keçirilməsi üçün qavdalan mü- 
əyvən edirdL X  fəsildə Müəssislər Mədisi- 
nə keçiribcək seçkibrdə xərcbrin ödənil- 
məsi qaydası şərh edilird i Seçidbr üçün 
itirdikləri vaxta, vol xərdnə görə heç bir 
əvəz nəzərdə tutulmurdu.

Şəhərbrdə seçid siyahılarmm hazır- 
lanması və digər xərdərə görə vəsaitin ödə- 
niliməsi şəhər özünüidarə orqanları hesabı- 
na, digər ərazilərdə isə respublika xəzinəsi 
hesabma ödənilirdi. Şəhər idarələrinin ödə- 
dikləri xərdərin 75 faizi sonradan respubli
ka xəzinəsindən qavtanlırdı.

Kargüzarlıq və digər xərdərə görə, 
seçki komissivalarma avrılm ış Müəssis- 
lər Mədisinə seçkilər üzrə xüsusi kredi- 
tin məbləği parlament tərəfindən Mərkə- 
zi Seçki Komissivasmm hesabma daxil 
edilirdi.

Seçki Komissivalannm hər bir üzvü 
hər gün seçkibrin keçirilməsinə aid olan 
işbrə görə və vol xərcinə görə mükafatlan- 
dınlırdı. Lakin namizədin nümayəndəsi 
kimi seçki komissivasma daxil edilmiş ko- 
missiva üz\'brinə göstəribn mükafatlandır- 
ma tətbiq edilmirdi.

Seçki komissivalan üçün bina daxilin- 
də apanlan işlərə görə xərdər, о cümbdən 
istilik, işıqlandııma və s. xərcbr şəhər özü- 
nüidarə orqanlan, digər ərazi seçki komis- 
siyalarmda isə respublika xəzinəsi hesabı- 
na ödənilirdi.

Azərbavcan Demokratik Respubli- 
kası Konstitusiyasınm qəbul edilməsində, 
dövbt quruculuğunda, onım möhkəm- 
bxunəsində, qanunçuluğun inkişafmda.

For instance, for organizing dinner for 
the electors on the day of election could re
sult in arrest.

The persons deprived of suffrage 
could be arrested for illegally taking part in 
the elections to the Assembly of Enterprises.

Persons voting more than once in the 
three days of election could be subjected to 
imprisonment.

The bw  also provided the responsi
bilities of the members of the commission 
who organized Иге process of elections. For 
instance, for consdous falsification of the re
sults of elections, for not counting correctly 
the voting papers and electoral rolls, for con- 
saouslv spoiling the voting papers or the 
electoral rolls, for increasing or decreasing 
the number in the voters list, the members of 
the commission could be sent to reformato
ries for the term of no less than three years.

Persons announcing the results of the 
elections to the Assembly of Enterprises se
cretly in violation of the provisions of bw  
were punished by imprisonment.

Office holders, or members of com
missions changing the results of one or an
other candidate in favour of someone con- 
sdously or intentionally could be punished 
by imprisonment.

According to the law on the elections 
to the Assembly of Enterprises the court 
bodies applied other punishment besides 
afore-mentioned ones also for the actions 
given below;

1) Persons found guiltv in conformitv 
with articles 91,93, 95, 98,102,103 and 104 
of the Law on Elections to the Assembly 
of Enterprises were deprived to take part 
in the elections to local administrative and 
other legislative bodies within five years;

2) Persons found guiltv in conformity 
with artides 92, 98,102 and 105 of the cur
rent legislation were fined for a sum not ex
ceeding 3000 roubles;

3) If persons found guilty in conform
ity with articles 91, 94, 95, 98,102,103 and



hüquq institutiarmm təşəkkülündə bövük 
əhəmiyvət kəsb edə biləcək Müəssisbr 
Mədisinə seçkilər 1920-d il aprelin 20-nə 
təvin edilmişdi. Lakin 1920-d ilin  vazmdan 
başlavaraq yaranmış böhran seçkibr keçiril- 
məsinə imkan vermədi.

Ümumazərbvacan Müəssislər Məcli- 
sinə seçkilər haqqmda qanuna görə, seç- 
kilər dövründə hər hansı bir pozuntu baş 
verdivi halda müqəssir olan şəxslər barə- 
də inzibatl və dnavət məsulivvəti müəv-
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yən edihrdi. Beb ki, Müəssislər Mədisinə 
seçkilərdə öz namizədlivini irəli sürmüş 
şəxsbrə təbliğat materiallanm, sivahılan 
çıxarmağa və məhv etməvə görə bir ay- 
dan üç aya qədər həbs cəzası verilirdi.

Seçici qruplarmm sərəncamında 
olan, təbliğat üçün nəzərdə tutulmuş bina- 
lara özbaşma daxll olaraq təbliğat material- 
larrnı və ədəbivvatı korlamava və va məhv
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etməvə görə, həmçinin namizədbri və onla- 
rm səlahivvətli nümavəndələrmi fiziki güc 
tətbiq etməklə hədələməvə görə günahkar 
olan şəxslər 6 aydan az olmavaraq həbsxa- 
na cəzasma məruz qalırdılar.

Namizədin şəxsivvəti barədə valan 
məlumat yayaraq onu etibardan salan, 
həmçinin deputatlığa namizədin mənsub 
olduğu təşkilatm nüfuzuna xələl gətirmək- 
lə digər namizədləri təbliğ edən təqsirkar- 
lara bir avdan 6 ava qədər həbsxana cəzası 
verilirdi.

Namizədin şəxsi ərizəsində saxtakar- 
hq və düzəliş edilməsində günahkar olan- 
lar barəsində islah evbrinə göndərilməkb 
həbs cəzası təvin edilirdi. Həmçinin beb 
cəza nö\ai Mərkəzi Seçki Komissivasma 
saxta və düzəliş edilmiş ərizə ilə müradət 
etmiş şəxs barəsində də tətbiq edilirdi.

Seçki komissiyabrma düzgün olma- 
yan namizəd sivahılan və seçid sivahılan 
təqdim etmiş şəxsbr də həbsxana cəzasma 
məruz qalırdı.

Seçkiqabağı təbliğat aparan namizəd- 
brə və ya onlann seçki qruplanna və ko- 
missiyanm özünün fəaliwətinə zor tətbiq

106 of the current legislation in the elections 
to the Assembly of Enterprises were office 
holders, thev were dismissed from office.
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Thus, the law on the election to the Assem
bly of Enterprises acquired great legal-po- 
litical importance.

The parliamentarian Sefibev Rus- 
tambeyov was charged to develop a bill 
and submit to the parliament for strength
ening the parliament building, disdpline 
in the d v il service, for preventing the 
abuse of one's powers, for creating a spe- 
dal investigation and interrogation com
mission by the government. According 
to the reporter, the government and the 
parliament tried to achieve the investiga
tion of some betravals and crimes in some

J

government office, as well as for their pre
vention. «The government of the young 
republic thinks that to help the preven
tion of illegal actions they should first be 
passed to the court. According to the cur
rent laws, only the courts had this right 
up to now. Now it is transferred to the 
authority of the government, the commis
sion is authorized to enter houses, offices, 
stations, service rooms and search them 
In the laws of the Russian Empire these 
rights were b id  on the county courts, the 
inspedors did not have this authority». 
The b ill submitted to the discussion of the 
parliamentarians was developed at the 
M inistry of Justice. One of its goals was 
to increase the responsibility of the d vil 
servants, to proted subordination and to 
strengthen control in the government of
fices. The investigation commission could 
even investigate some cases, but had to 
behave not like the county judges, but 
like justice officers. According to the bill 
submitted by the minister of Justiceç the 
number of the inspection was increased 
twice and became eight, dailv wages were 
appointed for them. The wages of the d vil 
servants were reduced. Thus, on Ju ly 27, 
1919, the parliament adopted the law «On



etməklə hədə göstərən günahkarlar həbs- 
xana cəzasına məruz qalrrdılar. Əgər beb 
hərəkətlər bir dəstə adamın iştirakı ilə baş 
verərdisə və yığmcağm və va komissvanm 
fəalivyəti pozulardxsa, təqstrkarlar islah ev- 
brinə sahrurdrlar.

Qanıma görə, məsddlərdə, məbəd- 
brdə və digər ibadət yerlərində həm şi- 
fahi, həm də vazılı surətdə seçkiqabağx 
təbliğatla çıxış etmək qadağan edilirdi. 
Göstəribn qaydanı pozan təqsirkarlar 6 
aydan çox olmamaqla həbsxana cəzasına 
məruz qalırdı.

Seçkibrdə iştirak etmək hüququnda 
olan şəxsbrin sərbəst surətdə öz fikirlərinl 
sövbməsinə və təbliğatlanru apaxmasma 
qarşı yönəlmiş bütün hallara - şəxsə fiziki 
güc tətbiq edilməsinə, onun aldadılmasma, 
hədələnməsinə,hakimi\yətdənsui-istifadə- 
və və va iqtisadi cəhətdən asılı olmasmdan 
istifadə olunmasma görə təqsirkaılar həbs- 
xana cəzasına məruz qalırdılar.

Seçki prosesinin keçlrilməsinə mü- 
daxilə, vəni komisslva üzvlərinə qarşı zor 
tətblq edilməsinə, seçki binası daxilində hə- 
dələməyə, iğtişaş törətməyə, seçid sivahı- 
lannı cmb korlamağa, seçki bülletenlərinl 
məhv etməyə, seçki qutıdannı smdırmağa 
görə təqstrkarlar islah e\'lərinə salmırdı.

Seçki günlərində iğtişaş salan, seçkilə- 
rin dayandınldığı barədə əhalivə valan mə- 
lumatlar vavan şəxslər üç avdan az olmava- 
raq islah cəzasma məruz qalırddar.

Seçki günlərində məntəqələrə qanun- 
suz daxil olaraq təbliğat aparan şəxslər və 
komissiya s^drinə itaət göstərməvən digər 
belə qanunsuz hərəkətlər edən təqsirkarlar 
həbs edilirdilər

Qanun seçidlərin ələ alınmasmı qada- 
ğan edirdi.

Belə ki, seçki günü seçidlərin səslə- 
rini əldə etmək məqsədib onlara süfrə qo- 
naqlığı verən şəxslər də həbs edilirdi.

Seçki hüququndan məhrum edilmiş 
şəxslər qanunsuz olaraq Müəssislər Məcli- 
sinə seçkidə iştiraka görə həbs edilirdilər.

the Establishment of the Spedal Revision- 
Investigation Commission for the Preven
tion of Crimes and Abuse of the Powers 
in Various State Departments».

The law empowered the following 
authorities to the Revision-Investigation 
Commission:

a) To get necessary' information from 
all state departments and officers, induding 
the courts, controlling bodies, post and tel
egraph as well as public organizations;

b) To get the information shown 
above for the study of the credit sources of 
the government, legal and physical persons;

c) To invite all the office holders and 
individuals to the commission for giving 
explanations on the necessary cases;

d) To bring criminal charges against 
anv office holder and individual and con- 
dud the primary investigation with the par- 
tidpation of separate members of the com
mission in conformity with artides 315-482 
(chapters 4-10) of the Criminal Code;

e) To lay the responsibility on police 
and railroad security structures the conduc
tion of various investigation actions and 
other things;

f) To send less important cases and 
cases requiring spedal investigation to the 
consideration of courts;

g) To ask all the government institu
tions for help to the Revision-Investigation 
Commission;

To suspend the dvil servants up to 
the fifth degree from performing their du
ties in the period of investigation, to submit 
the issue of depriving the powers of more 
higher office holders from performing their 
duties temporarily to the Coundl of Minis
ters through the chairman of the commis
sion.

After the termination of investigation 
the commission sent the cases for further 
ordinary' investigation in conformitv with 
the legislation by providing the prosecutor 
control.



Seçki prosesinin davam etdivi üç gün 
ərzində bir dəfədən artıq səs vermiş şəxs- 
b r həbs cəzasma məruz qalırdılar.

Ümumazərbavcan Müəssisbr Məc-
J

lisinə seçkibr prosesini təşkll edən komis- 
siya üzvbrinin də məsuliyyətl müəvvən 
edilirdi. Beb ki, seçkibrin nəticəbrmi qəs- 
dən olaraq saxtalaşdıran, seçki siyahısmı 
və səsləri düzgün saymavan və va siyahı- 
m və bülletenbri qəsdən korlavan, seçlci 
sivahısını və va bülleteni arünnağa və ya 
azaltmağa görə təqsirkar olan komissiva 
üzvbri üç ildən az olmavaraq islah evbri- 
nə salmırdı.

Qanunda göstəribn təllmatlara uv- 
ğun olmavaraq gizli surətdə Müəssislər 
Mədisinə seçkibrin nəticəbrini elan edən 
şəxslər həbsxana cəzasına məmz qahrdılar.

Müəssisbr Mədisinə seçkibrin nəti- 
cəbrini bu və va digər namizədin xevrinə 
dəvişdirən vəzifəli şəxsin və va komissiva 
üzvbrinin bibrəkdən və va qəsdən olaraq 
törətdikləri əməlbr həbsb cəzalandınlırdx.

Ümumazərbavcan Müəssisbr Mədi-
J

sinə seçkilər haqqında qanuna görə vuxan- 
da göstərilən qanunsuz əməllərdən başqa, 
məhkəmə orqanlan günahkarlara qarşı 
aşağıda göstəribn maddəbr üzrə də cəza 
tətbiq edirdi:

1) Müəssisbr Mədisinə seçkibr üzrə 
qüwədə olan qanunveridliyin 91, 93, 95, 
98,102, 103 və 104-cü maddəbri üzrə təq- 
sirkar olanlar yerli idarəetmə orqanlanna 
və digər qanunverid orqanlara seçkilərdə 
iştirakdan 5 il müddətində məhrum edilir- 
dilər;

2) Müəssisbr Mədisinə seçkibr üzrə 
qüwədə obn qanunveridliyin 92, 98, 103 
və 105-d maddəbri üzrə təqsirkar olanlara 
məhkəmə orqanlan 3 min rubldan artiq ol- 
mavan pul cərixnəsi müəyyən edə bilərdi- 
br;

3) seçkibr üzrə qüv\rədə olan qanun- 
veridlivin 91, 94, 95, 98,102,103 və 106-a 
maddəbri üzrə təqsirkar olan vəzifəli şəxs- 
b r obrdısa, onlar öz tutduqlan vəzifəbr-

Т1ге spedal Revision-Investigation 
Commission consisted of a chairman and 
eight members approved by the govern
ment on the recommendation of the Minis
try of Justice.

To strengthen legislation, the Azerbai
jan Parliament adopted the law «On In
creasing the Powers of the Courts of Justice 
for the Crimes against the Properties of oth
ers» on August 18, 1919. The bw  said that 
because of the devaluation of the rate of 
rouble the sum of fines applied by the leg- 
isbtion of the Russian Empire had restrict
ed the powers of the courts of justice. To 
increase the powers of the courts of justice 
obliged to fine in the sum up to 300 rou
bles for swindling, theft, misappropriation 
squandering and others and allowr them to 
fine for sudh crimes from 300 to 1000 rou
bles. The law also laid on them the respon
sibility to trial other small crimes.

j____

The lawrs adopted by the parliament 
for improving the legislation w-ere aimed at 
strengthening the justice.

The parliament made necessary 
changes in the criminal bw  for stopping 
the pursection because of the political 
views, for strengthening democracy and le
gal state building. The parliament adopted 
a bw  wiüdh unnulled the application of the 
bw  of the Russian Empire. According to 
the said bw; the ideas against the tsar and 
his relatives served the bases for the po
litical punishment. On September 29,1919, 
the parliament adopted the lawT «On the 
Changes and Additions in the Criminal and 
Reformatory Code and in the Regubtions 
of the Court Trial». The bw  made changes 
in Artides 372, 373, 378 in the lawT of the 
Russian Empire adopted in 1885, the chang
es of 1912,1913,1914 as the continuation of 
them, and finally in Article 268 of the regu
lation of the Criminal Code. The parliament 
took into account the said changes and ad
ditions, adopted it, and the law became 
valid.



dən kənaılaşdınlırdılar. Beləliklə, ümuma- 
zərbavcan Müəssislər Məclisinə seçkilər 
haqqmda qanun bövük sivasi-hüquqi əhə- 
miyyət kəsb etmişdi.

Parlament qanunçuluğun möhkəm- 
bndirilməsi, dövbt idarəbrində intizamm 
artınlması, vəzifədən sui-istifadənin qarşısı- 
m almaq üçün hökumət tərəfindən xüsusi 
təftiş və təhqiqat komissivası varadılması 
haqqmda qanun layihəsini hazırlayıb mü- 
zakirəyə təqdim edilməsini deputat Şəfi 
bəy Rüstəmbəyova həvab etmişdi. Mənızə- 
çlnin sözbrinə görə, bəzl hökumət idarəb- 
rində baş verən xəyanətlər və dnavətbrin 
təftiş və təhqiqatı, habelə onun qarşısmm 
almması üçün parlament və hökumət təd- 
birbr görülməsinə nail olmağa çalışır: 
«Gənc Cümhuriyyət hökuməti beb hesab 
edir ki, baş vermiş əməllərin qarşısmm alrn- 
masına kömək etmək məqs^dilə əvvəl işlər 
təftiş və təhqiqat komisslvasmda müzakirə 
edilsin və ondan sonra məhkəməyə veril- 
sin. Mövcud qanunlara görə, bu hüquq in- 
diva qədər məhkəmələrdə olmuşdur. Indi 
isə bu hüquq hökumətin səlahi\yətlərinə 
verild l Komissiyaya səlahiyyət verilir ki, 
onlar idarəbrə, məntəqəbrə, xidməti ev- 
lərə daxil olub təftiş edə bilsinbr. Rusiva 
imperiyası qanunlarmda bu səlahi\yətlər 
dairə məhkəməbrinə həvab edilmiş, mü- 
fəttişbrin bu sahədə hüquqlarx olmamış- 
dır».

Deputatlarm müzakirəsinə təqdim 
olunan qanun layihəsi Ədli\yə Nazirli\in- 
də hazulanmışdı. Qanunım əsas məqsəd- 
brindən biri dövbt idarəbrində çalışan 
məmurlann məsuliyyətinin artmlması, 
subardinasivarun qorunması və nəzarətin 
gücbndirilməsindən ibarət olmuşdu. Təf- 
tiş komissivası bəzi vadb işbrin istintaqmı 
da keçirə bilər. Lakin bu zaman onlar dairə 
məhkəməbri kimi vox, ədlivvə məmurlan 
kimi davranmalı idilər. Ədhyyə nazirinin 
təqdim etdivi lavihədə təftiş komissivası 
üzvlərinin sa\ı iki dəfə artmlaraq 8 nəfə- 
rə çatdmlırdı və onlara gündəlik məvadb

According to the changes done in Ar- 
tide 372, a dvil servant, public officer, or 
other office holder could be removed from 
office and sentenced to imprisonment from 
four to eight months for getting money, 
things or gifts in other forms, for not in
forming his chief about it, for accepting the 
said with no consent in advance and for ex
ecuting the term or condition of the gift.

Й there was an agreement in advance 
for the reception of the gift and the office 
holder executed its term, he expeded im
prisonment from 4 months to one year and 
four months and removal from the office.

Persons guilty as provided by Artide 
372 had to pay ten fold price of the gift in 
addition to the imprisonment. It was im
possible to determine the value of the gift 
he expeded to pay fines up to 1000 roubles. 
On the other hand, if the gift was given not 
to office holder directly, but through other 
persons, wife, children, relatives, the afore
said punishment remained unchanged.

According to Artide 373 of the Crimi
nal Code if the office holders aded illegally, 
got money, irrespective of its sum, and ex
pensive gifts, abused the confidence of his 
chief and of his own office, and Article 31 
of the same law (its paragraphs 1,2,3) pro
vided punishment in the form of imprison
ment from four to five wars by losing his 
office.

The law said that if the office holder 
felt repentance after receiving the gift and 
informed his chief about it, the court of jus
tice could take into account his sincere re
pentance, remove him from the office and 
sentence him to imprisonment from dght 
months to one year and four months. The 
gift, or bribe was sent to the local sodal 
maintenance department, or any depart
ment equal to it in status.

According to Artide 378 of the Crimi
nal Code, persons guilty in committing 
threat were deprived of the personal and 
property rights and could be sent to exile



müəvvən edilirdi. Hökumət qulluğunda 
olanlarm məvacibi azaldüırdı. Beləliklə, 
parlament 1919-cu il iyulun 27-də «Müxtə- 
lif dövbt idarələrində cinavət xarakterli və 
sui-istifadə əməlbrinin qarşısmm almması 
üçün xususi təftiş-istintaq komissivası təsis 
edilməsi haqqmda» qanunu qəbul edir.

Qanunda, hakimivvət strukturlannm 
işini vaxşılaşdırmaq, intizamı möhkəmbn- 
dirmək, məmurlann məsuliyyətini artır- 
maq, sui-istifadə hallannın qarşısmı almaq 
məqsədilə təftiş-istintaq komissivasma aşa- 
ğıdakı səlahiyyətbr verilirdi:

a) bütün dövbt idarəbrindən, vəzifə- 
li şəxsbrdən, о cümbdən məhkəmə orqan- 
lanndan, nəzarət və poçt-teleqraf, həmçi- 
nin ictimai təşkilatlardan lazımi məlumat 
və aravışlar almaq hüququ;

b) hökumətdən, hüquqi və fiziki şəxs- 
brdən kredit mənbəbrinin əldə edilməsi 
barədə yuxanda göstərilən məlıımatlan öy- 
rənmək hüququna malik olmaq;

c) şəxsi izahat və ifadə vermək məq- 
sədilə bütün vəzifəli və fərdi şəxslərin ko- 
missivava gəlməsini tələb etmək hüququ;

ç) bütün vəzifəli və fərdi şəxsləri cina- 
yət məsuli\yətinə cəlb etmək və komissiva- 
nm ayn-ayn üzvbrinin iştirakı ilə Cinavət 
Mühakiməsi Xizamnaməsinin 315-482-d 
maddələri üzrə (IV-X fəsülər) ibtidai istin- 
taq hüququ qüwəsinə bərabər tutulan təh- 
qiqat aparmaq;

d) polis orqanlanna və dəmin-ol 
mühafizəsi idarəsinə ayn-avn istintaq hə- 
rəkətlərini aparmağx və digər işləri həvalə 
etmək;

e) işin az əhəm iwətli olması və &yn- 
ca təhqiqat apanlmasma zərurət olduğu 
üçün həmin işlərin komissiva tərəfindən 
məhkəmə orqanlarma həvab edilməsi;

ə) bütün hakimiyyət strukturlann- 
dan İstintaq-Təftiş Komissivasma hərtərəf- 
li kömək göstərmə\i təbb etmək hüququ- 
nun olması;

f) vəzifəli şəxsbrin 5-a dərəcəsinə 
qədər onlan istintaq-təhqiqat dövründə

or condemned to penal servitude from four 
to six years. If the threat was accompanied 
with the application of violence, the exile 
and penal servitude were raised from four 
to eight years. Т1ге confiscated finances 
and gifts from the guilty were transferred 
to the funds of the organizations of soaal 
maintenance. Additions to the Artide 286 of 
the Penal Code took into consideration the 
changes in Article 372 of the Criminal Code 
which provided the court trial investigator 
to appeal to the county coiirt with the ap
peal to allow the application of money-fine.

Иге first parliament of the Republic 
of Azerbaijan kept in the focus of attention 
the territorial integrity of the country all the 
time, therefore it proposed to discuss the 
current situation of the country Armenia 
did not give up its expansionist policy com
mitted crimes with the help of its cut-throat 
detachments against the Moslem popula
tion in the provinces of Zangazur, Govcha, 
Garabagh, Nakhchevan and other territo
ries of the Republic of Azerbaijan, set into 
fire the whole villages and committed plun
der and pillage, never giving up its dream 
of creating «Great Armenia». The treacher
ous policy of Armenia, the support given 
by them by foreign states resulted in such 
a fad that under various pretexts it tried to 
obstade the signature the pad on military 
alliance in the conference of the Transcauca
sian states aimed at their joint defense.

In the summer of 1919 the parliament 
discussed the events in Garabagh very 
widelv. Prime Minister N. Usubbevli, who
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informed the parliament, proposed to form 
a commission consisting of four parliamen
tarians for conducting revision and inves
tigation. Two members of the commission 
were the Armenian, the other two - Az
erbaijan parliamentarians. Иге parliament 
induded G. Garabevli, Sh. Rustambeyov, P. 
Chubarvan and I. Khojayev into the com
mission. The parliamentarians had to hear 
the information of the members of the com-



vəzifədən kənarlaşdırmaq, evni zaman- 
da komissiva sədri vasitəsilə daha viik-
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sək vəzifəli şəxslərin müvəqqəti olaraq 
səlahivyətbrdən məhrum edilməsi üçün 
Nazirbr Şurası qarşısmda vəsadət qaldır- 
maq.

İstintaq-Təftiş Komissivası təhqiqat 
qurtardıqdan sonra işbrin mövcud qanun- 
vericiliklə apanlması üçün prokuror nəza- 
rətinin təmin edilməsi şərtib işi istintaqa 
göndərirdi.Cinavət tərkibi aşkar edilməmiş 
təhqiqat işlərinin apanlması isə komissiya- 
nrn qəran ib  dayandmlır və hökumətin iş- 
b r idarəsinə təhvil verilirdi.

Parlamentin Xüsusi Təftiş-İstintaq 
Komissivası Ədliyyə Nazirinin təqdimatı 
ilə hökumət tərəfindən təsdiq edilmiş sədr- 
dən və 8 nəfər üzvdən ibarət olmuşdur.

Azərbavcan parlamenti qanunçu- 
luğun möhkəmbndirilməsi məqsədi ilə 
1919-cu il avqustun 18-də «Özgə əmlakı 
əlevhinə yönəlmiş dnayətlərə görə cəza ve- 
rilməsi üçün ədalət məhkəməsinin səlahiv- 
yətlərinin artınlması barədə» qanun qəbul 
etdi. Qanımda göstərilirdi ki, Rusiya impe- 
rivası qanunvericilivində nəzərdə tutulmuş 
cinayət əməllərinə görə tətbiq edilən pul 
cəriməbri mblun kursumm aşağı düşdü- 
\T[inə görə ədalət məhkəmələrinin səlahiv- 
vətbrini məhdudbşdıımışdır.Fınldaqçılıq, 
mənimsəmə, israfçılıq, özgə əmlakmı oğur- 
lamaq və s. əməllərə görə müəy\rən edilən 
300 rubl cərimə təvin etmək hüququnda 
olan ədalət məhkəməsinin səlahiyyətlərini 
artınnaq məqsədilə göstəribn cinayətlərə 
görə tutulan cəriməbr 300 rubldan 10 min 
rubla qədər arünlır və dairə məhkəməsinə 
aid bəzi xırda cinayət əməlbrinə baxmaq 
da onbra həvab edilirdi.

Parlamentin cinayət qanunvericilivi- 
nin təkxnilləşdirilməsinə dair qəbul etdiyi 
qanunlar, ədalətin möhkəmləndirilməsinə 
xidmət edirdi.

Parlament demokratik və hüquqi 
dövbt quruculuğu, sivasi baxışlara görə 
təqibbrin davandmlması məqsədini nəzər-

mission sent to Garabagh and discuss it. 
The prime minister promised to speak after 
the hearings.

G. Garabeyli, chairman of the fraction 
of «Ittihad», spoke first as a member of the 
commission sent to Garabagh. He declared 
that with the decision of the government 
as far as in the January of 1919 a special 
governorship was created in the districts 
of Zangazur, Javanshir, Shusha and Jabrail. 
«The Republic of Azerbaijan attaches great 
importance to Garabagh. Khosrov bey 
Sultanov has been sent there in the capac
ity of governor-general after the consent of 
the British command. The .Armenian popu- 
btion of Garabagh agreed with the British 
command to live under the rule of Azerbai
jan Government till the solution of the is
sue in the peace conference. The Armenians 
has tried to obstacle the foundation of the 
office of governor in Shusha and there has 
emerged a conflict between them and the 
British command.

While we were in Garabagh, the gov- 
emor-general tried to solve all the differ
ences peacefully. But the Armenians lie in 
ambush by the Yeviakh-Shusha road, kill 
the population, plunder their carts and take 
awav the horses. There was not anv distur-
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bances until May. But in May the Armeni
ans kidnapped nine Moslems on the road 
and killed them, even did not return their 
corpses. Then they have killed seven more 
Moslems».

The Azerbaijan parliamentarians 
reached Shusha on June 16. Though the 
Shusha-Yevlakh road was open, the Shu- 
sha-Yeviakh and Shusha-Gorus roads 
were completely under the control of the 
Armenian cut-throats, not any Moslem 
dared to appear on them. The areas popu
lated by the Moslems were in the siege of 
the Armenians. To save themselves from 
the attacks of the Armenian bandits, the 
population began to leave their homes 
and the region.



də tutan cinayət qanunvericiliylnə dəyişik- 
liklər etdi. Rusiva imperivası qanunlanna 
görə çar və onun qohumlannm əleyhinə 
deyilən fikirlərə görə sivasi cəzalar verilmə- 
sinin ləğvini nəzərdə tutan qanun da qəbul 
edildi. 1919-cu il sentyabnn 29-da parla
ment «Cinayət və İslah Cəzalan Qanunna- 
məsinə və Cinayət Mühakiməsi Nizamna- 
məsinə dəyişikliklər və əlavəbr barədə» 
qanunu qəbul etdi. Rusiya imperiyasmm 
1885-d il Cinavət və İslah Cazalan Qanun- 
naməsinin 372, 373, 378-ci maddələri və 
onun davamı kimi 1912, 1913 və 1914-cü 
ilbrdə edilmiş dəvişikliklər və nəhavət, Ci- 
nayət Mühakiməsi Nizamnaməsinin 268- 
d  maddəsinə edilən dəvişiklik və əlavələr 
nəzərə almmaqla parlamentin qəbul etdivi 
qanun qüwəvə minirdi.

Cinayət Qanunnaməsinin 372-d mad- 
dəsinə edilən dəvişikliyə görə, dövlət və 
ya ictimai xidmətdə olan məmur və va baş- 
qa qulluqçu pul, əşya və digər formada hə- 
diyyə almağa görə və bu bar^də öz rəisinə 
heç bir məlumat verməyərək, e\Tii zanıan- 
da hədivvənin almması barədə ilkin razılıq 
olmadığr halda onu qəbul edərək hədiwə- 
nin verilməsi şərtini icra etdi\Tnə görə vəzi- 
fədən çıxanlaraq 4 avdan 8 ava qədər həbs 
cəzasma məruz qalırdı.

Əgər hədivvə alınması barədə ilkin 
sövdələşmə edilərək onu qəbul edən mə- 
mur hədivvənin «əvəzini» təvinaü üzrə ic-
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ra edərdisə, onu 8 aydan bir il 4 ava qədər 
həbsxana cəzası və vəzifədən kənar edil- 
rnə cəzası gözləvirdi.

Qanımun 372-d maddəsi ilə müqəs- 
sir olanlan həbs cəzasmdan əlavə alınmış 
hədiyvənin 10 misli miqdannda pul cəri- 
məsi gözləvirdi. Əgər əşyarun qivmətini 
müəyvən etmək mümkün olmazdısa, 10 
min rubla qədər cərimə nəzərdə tutulurdu. 
Digər tərəfdən, hədî yə məmura bilavasitə 
devil, digər şəxslər vasitəsilə və ya onun 
an'adr, uşaqlan, qohumlan tərəfindən çat- 
dırıldıqda da vuxanda göstərilən cəza ol- 
duğu kimi qalırdr.

But as the Moslem residences of Shu- 
sha was tmder the protection of police and 
English troops, they did not leave the town. 
The Azerbaijan governor-general ordered 
the residents not to reply to the attacks of 
the Armenians.

G. Garabevli dedared that the begin
ning of the March genodde of 1918 was 
committed imder the pretext that there 
emerged a conflid when the soldiers of the 
«Wild Division» were returning from the 
funeral ceremonv of their armv friend who
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was the son of H. Z. Tagiyev, with the sol
diers of the same division located in Lenka- 
ran. The Bolsheviks, Armenians and other 
provokers spread such rumours as if the 
Russian soldiers would be attacked, and 
thus, the soldiers dislocated there were dis
armed by the Russian soldiers. As a result, 
the Moslem population of Baku became the 
victims of the massacre committed bv theJ
Bolsheviks and Armenians.

«The work of the National Armenian 
Council causes doubts, the voluntary’ Ar
menian detadiments come there frequently, 
and suspidous people come and assemble 
there. The Armenians protest against the 
location of the treasury' and post office in 
the Moslem quarter, the English command 
has silenced them saving that the governor
ship is responsible for them The governor
ship has located security forces out of the 
soldiers on the Shusha-Gorus road and ob- 
stade the entry of voluntary' detachments 
to the town. At present there are posts with 
18 infantry; one madtine-gun and nine 
machine-gunners in the area called «Uch- 
mykh». On June 4, early in the morning the 
Armenian voluntaries headed by an officer, 
by name of Arzumanov, approached ap
proximately 50 steps to the trenches and de
manded the officer of the Azerbaijan army 
Maxsimovich to order the soldiers to leave 
the trenches. Officer Maxsimovich saving 
that he obevs the law, and he goes to the 
town to inform the governor-general. The



Cinavət Qanunnaməsinin 373-cü 
maddəsilə xidmət dövriində qanunsuz hə- 
rəkət edərək miqdannm az olmasma bax
mavaraq pul və ya digər qiymətli əşyalar 
almış məmurlar öz rəislərinin etlbarmdan 
və vəzifəsindən sui-istifadə etməyə görə, 
bu Qanurmamənin 31-ci maddəsinin birin- 
d, ikind və üçüncü dərəcələri üzrə xüsusi 
fərdi hüquq və imtiyazlarmı itirərək 4 il- 
dən 5 ilə qədər həbs cəzasma məruz qalır- 
dılar.

Qanunda göstərilirdi ki, əgər göstəri- 
lən riişvəti alaraq peşman olan məmurlar 
bu barədə öz rəislərinə məlumat verərdi- 
lərsə, məhkəmə orqanlan peşman olması- 
m və səmlmi peşmançılığım nəzərə alaraq 
müqəssiri vəzifədən kənarlaşdırmaqla 8 av- 
dan bir il 4 ava qədər azadlıqdan məhrum 
edirdilər. Onlarm aldıqlan rüşvət yerli sosi
al təminat «prikaz»ma və va ona bərabər 
təşkilata göndərilirdi.

Cinavət Qanımnaməsinin 378-d mad- 
dəsinə görə, hədələməklə dnayət törətmiş 
müqəssirlər bütün şəxsi və əmlak hüquqla- 
nndan məhrum edilərək 4 ildən 6 ilə qədər 
sürgün və katorqa işlərinə cəlb edilirdilər. 
Əgər hədələmək zorla və va digər güc tət- 
biq etmək üsulları ilə edilərdisə, sürgün və 
katorqa işləri 4 ildən 8 ilə qədər nəzərdə tu
tulurdu. Müqəssirlərdən almmış pul vəsai- 
ti və digər hədiyyələr idim ai təşkilatlarm 
sosial fondıma verilirdi. Məhkəmə Müha- 
kiməsi Nizamnaməsinin 286-a maddəsinə 
edilən əlavəbr Cinayət Qanunnaməsinin 
372-d maddəsində nəzərdə tutulan də\i-
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şiklikləri nəzərə almaqla məhkəmə müstən- 
tiqinin pul cəriməsi təvin etmək üçün dai- 
rə məhkəməsinə vəsadətlə müradət edə 
bilməsini müəvvən etmişdi.

I Respublikanm parlamenti Azərbav- 
canrn ərazi bütövlüyünü daim diqqətdə 
saxlavır və varanmış problemləri müzaki- 
rəvə çıxanrdı. Ermənistan özünün işğalçı 
sivasətindən əl çəkmir, «Bövük Exmənis- 
tan» xülyası ilə müsəlmanlann yaşadıqlan 
Azərbavcan Cümhuri\yətinin Zəngəzur,

Armenians not giving up their intention de
mand the same from Maxsimovich's deputy 
Officer Kerimov. As a result thev attack theJ
post, four Azerbaijan soldiers and the Ar
menian Arzumanov are killed. The battle 
continues long, as in 1905 both sides find 
shelter in trenches and continue to fight. 
The Armenian priest Bishop Vagan appeals 
to the English and asks to take measures. 
The English command blames the Armeni
ans in instigating the conflid and demands 
them to leave the town. The Armenians 
surrender three members of thdr National 
Council to the British saving that the rest 
have escaped from the town. Only then the 
gun-fire ceases.

When the parliamentary commission 
studied the case, it became evident that the 
British command does not fulfill its promise 
till the Paris Peace Conference. The soldiers 
going to perform their duties in the Arme
nian quarters were disarmed. And all this 
was done for the annexation of Garabagh 
by Armenia.

Some Moslem quarters were isolated 
from the world. The highway of Shusha 
was constantly attacked, fire was opened at 
who appeared on the road. The Armenians 
terrorized the civilian Moslem population, 
they were not satiated with the oppression 
and tortures. When the representatives of 
the Azerbaijan Government demand to put 
an end to those crimes, to find and punish 
the guilty, the English command sufficed 
only with promises. The Armenians confess 
that the governorship of Azerbaijan builds 
its activities within the frames of lawT. A ll 
the evidences in possession of the parlia
mentary commission prove it. The commis
sion had 58 documents in its possession.

One of the members of the commis
sion, parliamentarian Pogos Chubaryan, 
from the fraction of Dashnakstun, declared 
that he would be neutral in his speech, 
speak only on the events that had taken 
place. The Moslem live-stock breeders be-



Göyçə, Qarabağ, Naxçxvan və digər ərazi- 
brində öz quldur dəstələrinin köməvi ilə 
dlnc əhalivə divan tutur, bütöv kəndləri 
yandınr, talanlar törədirdilər. Ermənibrin 
məkirli siyasətl, onların xarid havadarla- 
rma arxalanmasınm nəticəsi idi ki, onlar 
Zaqafqaziva dövbtbrinin konfransında 
müxtəlif bəhanəbrb üç respubllkanın bir- 
gə müdafiəsinə vönəlmiş hərbi ittifaqa qo- 
şulmağa əngəl yaratmaq istəvirdilər.

1919-cu ilin  yayında parlament Qa- 
rabağ hadisəbrini genlş müzakirə etmiş- 
di. Parlamentə məlumat verən baş nazir 
N.Usubbəyü parlamentin təklifi ilə 4 nəfər 
deputatdan ibarət təftiş və təhqiqat komis- 
sivası yaradıldı. Deputatlann iki nəfəri 
müsəlman, iki nəfəri isə erməni m ilbtini 
təmsil edirdi. Parlament komisivasmm tər- 
kibinə Q.Qarabəyli, Ş.Rüstəmbəvov, P.Çu- 
baryan və LXocayev daxil edilmişdilər. 
Parlament üzvbri Qarabağa göndərilən ko- 
missiyanm məlumatmı dinləməli və müza- 
kirə apaımağı qərara almışdı. Baş nazir bu 
dinləmələrdən sonra özünün də çıxış edə- 
cəvini parlamentarilərin nəzərinə çatdırdx.

«Ittihad» fraksivasmm sədri Q.Qa- 
rabəvli, Qarabağa göndərilmiş komissiva 
üzvü kimi ilk çmş edərək bildirdi ki, hələ 
1919-cu ilin  yanvannda hökıunətin qəran 
ilə Zəngəzur, Cavanşir, Şuşa və Cəbra\Tİ 
qəzalarx üzrə xüsusi general-qubematorluq 
varadılmışdır. Azərbavcan Cümhııri\4-əti 
Qarabağa bövük əhəmivvət verir. Qarabağ 
üzrə təvin edilmiş general-qubemator Xos- 
rov bəy Sultanov ingilis komandanlığı ilə 
razılaşdmldıqdan sonra orava göndərilmiş- 
dir. Qarabağm erməni əhalisi ingilis koman- 
danlığı ilə məsələnin sülh konfransmda 
həll edilənə qədər Qarabağm Azərbavcan 
hökuməti üsul-idarəsində qalmasmı qəbul 
etmişlər. Ermənilər Şuşada general-quber- 
natorluq idarəsinin varanmasma mane ol
maq istəmiş və İngiltərə komandanlığı ilə 
ermənilər arasmda ixtibf yaranmışdır.

Deputat komissivası Qarabağda olar- 
kən, general-qubemator bütün varanmış

gan to move to the summer pastures since 
May 27, and everything within a week had 
been calm, safe and sound, not any trouble 
and conflict had taken place. To ensure the 
security of the cattle-breeders the English 
command, governor-general and the Arme
nian National Council had to appoint a se
curity detachment. But it had not been doneJ
because of unknown reason to me».

On Ju ly 8, the session of the parlia
ment continued to discuss the reports of the 
members of the parliamentary commission 
sent to Garabagh by the government. They 
were Sh. Rustembevli and I. N. Khojavev, 
from the Armenian fraction. Sh. Rustem
bevli appreciated the speech of P. Chuba- 
rvan as an accusation to the address of theJ
governor-general. He said: «The Armenians 
not eager to locate a security detachment 
in «Uchmvkh», in fact, did it not to obey 
the governor-general. When we were there 
all the .Armenians knew it. The Armenian 
voluntaries from aside mixed and mingled 
with the local Armenians and wanted to 
rise against the legal governor-general. Fre
quently the armed Armenian detachments 
arrived in Shusha. There are even docu
ments that the Armenians have dedared a 
general mobilization To avoid it, the gover- 
nor-general located a security post in «Uch- 
mvkh».

The Armenians demanded from the 
British command the establishment of the 
governorship not only for the Azerbaijans, 
but also in the areas popubted by the Ar
menians. But the commission revealed that 
the regular army soldiers and security de
tachment have not done any harm to any
one. When we were there the road from 
Shusha to Agdam was full of migrating 
Moslem population The Armenians were 
regularly firing at them When we were in 
Garabagh, the prosecutor and chairman of 
the court came there to execute the inves
tigation and find the guilty. Investigation 
measures were taken and all the docu-



məsəbləri sülh vohı ilə həll etməyə çalış- 
mışdı. Lakin ermənibr Yevlax-Şuşa volu 
kənarında pusqu qurub əhalini öldüriir, 
arabalan soyur, atlan apanrdılar. May 
aymadək orada ixtilaf olmamışdı. Lakin 
mavda ermənibr 9 nəfər müsəlmam voldaJ J
oğurlavaraq öldürmüş, hətta mevitlərini 
beb verməmişdilər. Sonra isə daha 7 mü- 
səlmarn öldürmüşdülər.

Azərbaycan parlamentinin deputat- 
lan Şuşaya iyunun 16-da çatmışdılar. Şu- 
şa-Yevlax volu açıq olsa da, Şuşa-Gorus və 
Şuşa-Qaravevlax vollan tamamilə erməni 
quldurlannm nəzarətində olduğundan, 
bir müsəlman da bu voldan keçə bilmirdi. 
Müsəlmanlar məskunlaşan yerlər müha- 
sirəyə almmışdı. Mavm 27-dən camaat er- 
mənl basqınlarmdan vaxa qurtarmaq üçün 
köç etməvə başlamışdx.

Şuşanm müsəlman əhalisi ingilis or- 
dusu və müsəlman milislərin mühafizəsi 
altrnda olduqlanndan köç etməmişdilər. 
Azərbavcan general-qubematoru erməni- 
lər hücum etsə beb, cavab verməməyi ərnr 
etmişdi.

Q.Qarabəyii bildirdi ki, 1918-ci il 
mart soyqınmmm başlanması «vəhşi divi- 
ziya»nm əsgərlərinin Lənkəranda verləşən 
hissəsinin əsgər voldaşlan H.Z.Tağıyevin 
oğlu Məhəmməd Tağıyevrin dəfnində işti- 
rak edib Bakıdan gəm ibrb qa\ıtması za- 
manı varanan münaqişə bəhanə olmuşdur. 
Bolşevrikbr, ermənilər və digər təxribatçı 
qüw əbr «vəhşi di\iziya»mn guva rus əs- 
gərbrinə hücum edəcəyi şaivəsini vavaraq, 
onlarm ruslar tərəfindən tərk-silah edilmə- 
sinə nail olmuşdular. Nəticədə, Bakmm 
müsəlman əhalisi erməni-bolşeN'ikbrin tö- 
rətdikləri qırğmm qurbanx olmuşdular.

Şuşadakı erməni M illi Şurasmm işi 
şübhə doğurur, orava könüllü erməni dəs- 
təbri gəlib-gedir, şübhəli adamlar toplaşır. 
Xəzinə və poçt idarəbrinin şəhərin müsəl- 
man hissəsinə köçürülməsinə ermənilər 
etiraz etsə də, ingilis komandanlığı onlarx 
sakitbşdirərək general-qubematorluğun

ments and information had been acquired. 
The government had taken all measures 
for preventing the unrest. We dedared it 
firmly and resolutely. The goal of the gov- 
emor-general was only to restore peace and 
security in the town. The noise in the press 
conneded with the name of Govemor-Gen- 
eral Khosrov bey Sultanov is a provocation. 
It has been direded only against Azerbaijan 
and is aimed at discredit it».

According to the information of the 
member of the commission the governor- 
general ordered not to fire at anyone. The 
order wTas conveyed by telephone to all 
the places. Undoubtedly, the undesirable 
events were prevented, and the conflid was 
stopped by the serious and decisive meas
ures of the government. As it wTas said here 
by P. Chubarvan, the government wTas not 
inactive and negligent. The parliament and 
all the Azerbaijans think of Garabagh as 
an integral part of Azerbaijan. This con
flid  between the Moslems and Armenians 
has been organized with the consent of 
the foreign forces. But in reality the moun
tainous part of Garabagh and half of the 
towTi of Shusha w-ere not controlled by the 
Azerbaijan Government. Undoubtedly, it 
should be regarded as a revolt, and from 
the point of \iewr of international law, and 
any legal government should take neces
sary' measures to bridle it, even with the 
application of force. The Azerbaijan Parlia
ment and government wTants to solve the 
problem peacefully. Since the establishment 
of the Republic of Azerbaijan some forces 
w'anted to dedare Garabagh a part of Rus
sia. As a result, two hostile parties emerged 
there: one of them - Moslems, the other 
Armenians. Conflicts are frequent between 
them. After the establishment of the gover
norship in Garabagh by our government a 
new page of the Garabagh issue began. We 
sawT the mood of the Turks of Garabagh 
and that of the Armenian there. Thev w'antJ
to coexist always; they know' that thev can



buna məsuliyvət daşıdığmx ermənibrə 
bildirmişdi. Qubematorluq Şuşa-Gorus 
yolunun üstündə əsgəri mühafizə dəstəsi 
qovaraq şəhərə könüllü dəstəbrin girmə- 
sinin qarşısını alxnış və köçbrin rahat və 
təhlükəsiz keçməsini təmin etmişdi. Şuşa 
şəhəri üzərindəki «üçmıx» ərazisində 18 
pivada, bir pulemyot və 9 nəfər pulemvot- 
çu postu qovulmuşdu. Ermənilər iyunun 
4-də səhər sübhdən postun götürülməsi 
təbbi ilə Arzumanov sovadlı erməni zabi- 
ti bir dəstə könülKi ilə səngərin 50 addım- 
lığmda duraraq Azərbaycan ordusunun 
zabiti Maksimoviçdən tələb etmişdi ki, Sun
gari boşaldıb əsgərbri oradan çıxarsmlar. 
Zabit Maksimoviç qanuna tabe olduğunu 
bildirərək bu haqda qubematora məlumat 
vexmək məqsədib şəhərə gəlir. Lakin ermə- 
nibr nivyətbrindən əl çəkməvərək Maksi- 
moviçin müavini Kərimovdan bunu təbb 
edirbr. Nəticədə səngərdə atışma baş verir, 
4 müsəlman əsgər və erməni Arzumanov 
qətiə vetirilir. Atışma uzım müddət davam 
edir və 1905-d ildə olduğu kimi, hər iki 
tərəf səngərbrə sığmaraq v'uruşurlar. Er- 
məni keşişi vepiskop Vaqan ingilisbrə mü- 
raaət edərək, tədbirbr görülməsinl xahiş 
edir. İngiltərə komandanhğı Erməm M illi 
Şurasınm bu işbri qızışdırdığım və ona gö- 
rə də onlann ş^hərdən çıxanlmasuu tələb 
edir. Ermənibr öz M illi Şura üzvbrindən 
üç nəfəri komandanlığa təslim edərək, qa- 
lanlarmm şəhərdən qaçdıqbnnı bildirdlbr. 
Yalnız bundan sonra atışma davandmldı.

Deputat komissivası bu məsəbbri 
ö\Tənərkən beb məlum olur ki, ingilis ko- 
mandanlığı Paris sülh konfransma qədər 
verdiyi bəvanata əməl etmir. Şuşarun er- 
məni məhəlləbrinə qulluq üçün gedən əs- 
gərbrin silahlarım aürlar. Bütün bunlar da 
Qarabağı Ermənistana ilhaq etmək məqsə- 
di güdürdü.

Müsəlmanlar vaşavan bəzi dairələ- 
rin dünvadan əlaqəsi kəsilmişdir. Baş Şuşa 
yolundan keçərılərə hücum edilir, gəlib-ge- 
dənlər atəş^ tutulurdu. Ermənibr, müsəl-

not live in political and economic isolation 
The Armenian National Council function
ing in Zangazur and Shusha try all the time 
to dired the popubtion against Azerbaijan 
Thev openly ad against us, stand in am
bush on our roads, fire at our vilbges. A ll 
this has been proved by facts and docu
ments. On June 4 the Armenian National 
Council did not receive the govemor-gen- 
eral, they spoke to him through the English 
personnel. The Armenian National Council 
did not want to contad with the Azerbaijan 
Government, even the Armenian bishop re
fused to meet the governor-general, he met 
the governor onlv after the fifth of July.

In his speech Sh. Rustambeyov said 
that the .Armenians wanted to boycott the 
government «In winter when the governor- 
general arrived in Garabagh, the Armenian 
popubtion bcked food; the govemor-gener- 
al took immediate measures to supply them 
with food, sent grain to them. When the 
price of grain in Baku was over 200 roubles, 
the price of grain wras 30 roubles in Gara
bagh The Armenians bought a lot of grain 
cheaply and supplied the voluntary detach
ments. The governor-general of the Azerbai
jan Government could apply economic boy
cott. But he did not do that. The Armenians 
abuse the confidence of the Azerbaijans, but 
refuse to fulfill the obligation bid on them 
by the government. A ll this is done by the 
National Council of Armenians in Zanga
zur, they openly do not obey the govern
ment. And wrhen our government wTants 
to do something, they make noise, storm 
P. Chubarvan's statement is just an accusa
tion, therefore it does not speak anything of 
wrhat have been committed bv the Armeni-
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an National Council. A ll this is done by the 
leaders of Dashnak in Armenia and Tiflis. 
When wre were in Shusha, the statements of 
Shahnazarov and Kalantarov prove that all 
these are headed by the Dashnakstim Party

Sh. Rustambeyov dedared in the par
liament that there was a very serious and



man dine əhalini dəhşətə salir, onlara et- 
dikləri zülm və işgəncədən dovmurdular. 
Azərbavcan hökumət nümavəndələri bu
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cinavətlərə son qovulmasmı və müqəssirlə- 
rin tapılıb cəzalandmlmasınx tələb etdikdə, 
ingilislər vədlər verməklə kifavətlənirdilər. 
Ermərülər də etiraf edirdilər ki, Azərbay- 
can general-qubematorluğu bütün fəaliyyə- 
tini hüquq çərçivəsində qurur. Parlament 
komisslvasmm əlində olan bütün dəlillər 
bunu sübut edlrdi. Komissiva bu haqda 58 
sənəd hazırlamışdı.

Qarabağa göndərilmiş komissiya üz- 
vü, «Daşnak» frakslvasmdan Poqos Çubar- 
van bitərəf bəvanat verəcəvini, məruzədə
У  j  j

yabuz baş vermiş hadisələrdən bəhs edə- 
cəyini parlamentə bildird i Müsəlmanlara 
məxsus elat mavm 27-dən etibarən köçmə- 
və başlamış və tam bir həftə salamat, heç 
bir ixtilaf və münaqişə olmamışdır. Yavla- 
ğa köç edən elaü mühafizə etmək üçün İn- 
giltərə hevəti, general-qubemator və Ermə- 
ni M illi Şurası bir mühafizə dəstəsi təvin 
etməli idi. Lakin nədənsə belə mühafizə 
dəstəsi təvin edilməmişdir.

Parlamentin i\4ilun S-də keçirilən 
idası Qarabağdakı hadisələrilə bağlı höku- 
mət tərəfindən göndərilmiş deputatlardan 
Ş-Rüstəmbəvli və erməni fraksivasmdan 
LN.Xocayevin məruzələrinin müzakirəsi 
ilə davam etdirildi. Ş.Rüstəmbəvli PÇu- 
bar\-an tərəfindən sövlənilən fikirlərin əs-

У  У

lində general-qubematorluq əle\’hinə bir 
təqsimamədən ibarət olduğunu bildirdi: 
«Üçmıx»a mühafizə dəstəsi qo\aılması- 
m istəməvən ermənilər, əslində general- 
qubematora tabe olmanıaq üçün bunu 
edirdilər. Biz orada olanda bunu bütün 
ermənilər bilirdilər. Kənardan erməni kö- 
nüllüləri Şuşa şəhərindəki ermərıilərlə 
birləşib qanuni general-qubernatorluğun 
əleyhinə çıxmaq istəyirdilər. Şuşa şəhəri- 
nə tez-tez müsəlləh (könüllü) erməni dəs- 
tələri gəlirdilər. Hətta ermənilərə ümumi 
səfərbərlik elan etmələri haqqmda sənəd- 
lər də mövcuddur. Bu məqsədlə general-

dangerous situatiOTi in Garabagh: «Today 
again I dedare sincerely that I am not inter
ested in the political aspect of the issue of 
Garabagh, if we want to discuss it correctly 
and come to a certain dedsion, we must put 
aside the political aspect of the issues. If the 
population or the government wants to take 
measures for political purposes, it is the job 
of the parliamentarian majority»

Another member of the commission 
from the Armenian fradion I. Khoyayev 
appealed to the parliament and asked to 
give him the floor after other members of 
the commission. He said that his colleagues 
had given detailed information on the 
events; therefore he wanted to clarity some 
moments.

Khojavev informed on the records 
of complaints the Armenians and Azerbai
jans: «A great part of the Armenian plain
tiffs show that thev were on the Shusha-
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Jevlakh road when the inddent took place, 
they were obliged to go to some places 
with the help of the security soldiers, or 
the voluntaries. The people assigned to 
ensure their securitv have plundered them 
imder the pretext of searching for us. The 
information of the representative of the 
English personnel in Shusha of Colonel 
Glintenberg is also very interesting. Up to 
present we have informed you on the in
formation of the Armenians and Moslems, 
that is, the interested parties. The third 
source has remained without any atten
tion.» According to the words of Khojajev, 
the Armenians are ready to recognize the 
Azerbaijan Government, but some groups, 
organizations and detachments do not al
low' them do it, thev compel them not to 
obev the government. The govemor-gener- 
al defends this position, perhaps, my Mos
lem colleagues in the commission share 
my views. The governor-general thinks 
that only the members of the Armenian 
National Council are guilty, that is, nobody 
except them is guiltv-»



qubematorluq «Uçmıxa» mühafizə qov- 
muşdu.

Ermənibr general-qubematorluğu 
təkcə müsəlmanlar üçün devil, Qarabağ 
erməniləri vaşavan hissəbrdə də təşkil 
olunmasmı ingilis heyətmdən tələb edir- 
dilər. Komissiya isə müəyyən etmişdir ki, 
nizami əsgərlər, silahlı mühafizə dəstəsi 
heç kəsə dəvməmişdir. Biz orada olanda 
Ağdamdan Şuşaya qədər yol köçlə dolu 
olduğundan müsəlmanlarm bütün malı və 
mülkiyvəti volda idi. Ermənibr isə təkrar
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və dəfələrlə onlan atəşə tutublar. Qarabağ- 
da olarkən ргокшог və məhkəmə sədri is- 
tintaqı icra etmək və müqəssirbri tapmaq 
üçün gəlmişdilər. İstintaq tədbirləri görü- 
lərək lazımi sənədlər və məhımatlar əldə 
edilmişdi. Hökumət ixtişaşlarm qarşxsmx 
almaq üçün bütün tədbirləri görmüşdü. 
Bımu biz müəyvən və qəti surətdə bəvan 
edirik. General-qubematorun məqsədi an
caq bütün şəhərdə nizam və asayişi bərpa 
etmək olmuşdur. Mətbuatda general-qu- 
bemator Xosrov bəv Sultanovun adı ətxa-
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fmda qaldmlan səs-küy təxibatdır. Bu an
caq Azərbaycan əle>rhinə vönəlmiş və onu 
gözdən salmaq üçün ediür».

Komissiya üzvünün məlumatma gö- 
rə, Azərbavcan general-qubematoru əmr 
vennişdi ki, heç kimə gülb atılmasm. Te- 
lefon ilə hər yerə əmrlər çatdmlmışdx. 
Şübhəsiz ki, baş verə biləcək xoşagəlməz 
hadisələrin qarşxsı almmış, yerli hakimiv- 
yətin dddi və qəti tədbirbri ilə münaqişə 
davandmlmxşdı. Burada P.Çubanranm 
damşdığx kimi hökumətin fəaUvyətsizlivi 
və səhlənkarlığı olmaxmşdı. Parlament və 
bütün azəıbavcanlılar Qarabağı Azərbavca- 
nm avnhnaz bir hissəsi kimi qəbul edirbr. 
Bu iş son zamanlar ermənilərlə müsəlman- 
lar arasmda vasitəçi rolu oynayan xarid 
qüwənin razılığx ilə apanlır. Lakin həqi- 
qətdə Qarabağm dağlıq hissəsi və şəhərin 
vansı Azərbavcan hökumətinin nəzarəti
j  J

xaridndə qalmışdx. Şübhəsiz dövbt və bev- 
nəlxalq hüquq nöqtevi-nəzərdən bu işə üs-

Т1ге discussion of the events of Gara
bagh was continued at the next session of 
the parliament on July 17, too. Disdosing 
his position to the reports the prime min
ister said: «It seems as if someone wants to 
prove who is guiltv in these events. I want 
to say that some of the reports attack, the 
rest tries to defend. In reality it was not the 
goal of the parliamentarians who were sent 
to Garabagh. The goal was to discover the 
crimes, to find the guilty. The main goal in 
Chubarvan's report was not find the guilty, 
but to accuse the govemor-generaL»

Prime Minister N. Usubbevli de-
J

dared the position of the government: 
Lately the local governments and post 
holders play some role in the massacres 
which take place in the Transcaucasus. 
Secondly, if the goal of the Azerbaijan gov
ernor-general had been to organize plun
der, he could have done it easily. Plunders 
could have been committed in such a re
mote place very easily. Иге Moslem villag
es in Irevan and Armenia are completely 
destroyed. Thus, Azerbaijan Government 
wall be against the plunder wherever it 
takes place. We are for the punishment of 
those who commit the crime».

The parliament conduded the discus
sions and put into vote two proposals. The 
first was submitted by the Armenian frac
tion: Hearing the reports of the members 
of the commission in connection with the 
events which took place in the early davs of 
June the parliament desires that the govern
ment to dismiss the governor-general from 
his post and be trialed as an accused.

The second proposal came from the 
fraction of «Musavat» which said: Hear
ing the statement and information of the 
government on the events in Garabagh, the 
parliament came to such a conclusion that 
there is not any illegality in the activity of 
the local government, particularly in that 
of the governor-general, and approves his 
measures for the prevention of events.



van kimi baxılmalı və bunun müqabilində 
hər bir hüquqi dövlət, qüvvə işlətməyə qə- 
dər qəti tədbirlər gömıəlidir. Azərbaycan 
parlamenti və hökuməti bu məsələnin sülh 
volu ilə həll edilməsini istəyir. Azərbaycan 
Cümhuriyyəti təşkil olunandan bəri bəzi 
qruplar Qarabağı Azərbaycandan avırma- 
ğa çalışırdılar. Bu qüwələr Qarabağı bol- 
şevik Rusiyasınm bir hissəsi elan etmək 
istəvirdilər. Nəticədə orada iki düşmən tə- 
rəf əmələ gəlmişdi: biri erməni, biri müsəl- 
man Həmişə də bunlann arasmda müna- 
qişələr baş verir. Hökumətimiz Qarabağda 
general-qubernatorluq təsis etdikdən bəri 
Qarabağ məsələsinin veni bir səhifəsi baş- 
lanmışdı: «Biz Qarabağ ermənilərinin də, 
türklərinin də əhval-ruhiyvəsini gördük. 
Onlar həmişə birgə vaşamaq istəyirlər və 
bilirlər ki, siyasi və iqtisadi rabitəsiz vaşa- 
va bilməzlər. Şuşa və Zəngəzurda fəaüv- 
vət göstərən Erməni M üli Şuralan daima 
camaatı Azərbavcan dövlətçiliyi əlevhinə 
vönəltmək istəyiblər. Açıqdan-açığa əle\f- 
himizə çıxışlar qurur, yollanmızı, kəndlə- 
rimizi atəşə tuturlar. Bımun hamxsı faktlar 
və sənədlərlə sübut olımur. İ\amım 4-dəkJ
Erməni MiUi Şurası general-qubematoru 
qəbul etməyib, onunla ancaq ingilis heyə- 
ti vasitəsilə əlaqə qunnuşdu. Həmçinin də 
nəinki Erməni M illi Şurası hökuməti qəbul 
etmərädi, hətta erməni vepiskopu da ge- 
neral-qubematorla görüşməkdən imtina 
etmişdi və ancaq avm 5-dən sonra onunla 
görüşmüşdü».

Ş.Rüstəmbəyov çıxışmda ermənilərin 
hökuməti bavkot etmək istədiyini bildirdi: 
«Qışda general-qubemator Qarabağa gəl- 
dikdə ermənibr ərzaq cəhətdən korluq çə- 
kirdilər. Azərbavcan general-qubematoru 
dərhal ermənilərə ərzaq verilməsi haqqm
da tədbirlər görmüş, Qarabağa taxıl gön- 
dərilmişdi. Bakıda taxılm qivmətinin 200 
manatdan \4ixarı olduğu halda Qarabağda 
taxıhnpudu 30 manata düşmüşdü. Erməni- 
lər ucuz qivmətə külli miqdarda taxıl alıb 
könülKi dəstələrini təmin etmişdilər. Bu

The first proposal was supported only 
by the Armenian parliamentarians. The 
«Socialists» remained neutraL The proposal 
of the fraction of «Musavat» was adopted 
by the majority of votes.

According to the position of the par
liament, the attitude the events of Garabagh 
was not connected onlv with the events
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which had taken place there: «It has many 
reasons. It is the delimitation of the borders 
among the newly emerged states which 
is to be solved peacefully. The Azerbaijan 
Government has chosen the road of peace. 
Therefore, Georgia accepted the first and 
second proposals of Azerbaijan But Ar
menia ignored peace and wanted to settle 
the issue in Paris with the support of other 
forces».

Continuing its legislative activities in 
the summer of 1919, the Azerbaijan Parlia
ment submitted to discussion bills which 
covered various sphexes, including «On 
the Institution of Tax the Police in the Bala- 
khani-Sabimchu District», «On the Munici
pality Elections in Towns», «On the Term of 
the M ilitary Service», «On Increasing Excise 
Tax on Alcohol», «On the Formation of the 
Frontier Security Regiment of Azerbaijan», 
«On the Transfer of Taxes to the Treasury 
from the Theatre Performances and Places 
of Entertainment», «On the Wages of the 
Clarity Minister of Iievan and his Author
ized Representative, and on the Allocation 
of 117.000 Roubles for his Office», «On the 
Increase of Fines to the Unlicensed Alcohol 
Trade» and others.

The parliament also widely discussed 
the law on the general military service. The 
bill, which made changes and additions to 
the law «On the General M ilitary Service», 
determined the term of the service in the 
army. Up to that time the Azerbaijan Gov
ernment worked in conformity with law
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of the Russian Empire, according to which 
the soldiers served for three years and three 
months. The said term was considered un-



halda Azərbavcan hökumətinin general- 
qubematoru iqtisadi baykot kixni tədbir gö- 
rə bilərdi. Amma görməmişdir. Ermənibr 
Azərbavcan hökumətinin bütün vaxşılıq- 
lanndan istifadə edirbr, lakin öhdəbrinə 
düşən dövbti vəzifədən bovun qaçınrlar. 
Bunlann hamxsmı edən Zəngəzur erməni 
M ffli Şurasıdır ki, açıqdan-açğa hökumə- 
tə tabe olmur. Amma digər tərəfdən bizim 
hökumətimiz bu istiqamətdə iş görmək is- 
tddikdə həmişə səs-küv, gurultu qopanlır. 
P.Çubaryamn bəvanatmın bir təqsimamə 
olduğu və erməni m illi şura rəhbərbrinin 
xətalaımdan əslən bəhs olunmaması bu- 
nunla müəvvən edilir. Bunlann hamısmx 
edən Ermənistan və Tiflisdəki erməni daş- 
nak başçılandır. Biz Şuşada olanda Şah-
nəzərov və Kalantarovun bəvanaü sübut/
edir ki, bu hadisəbrin hamısmda rəhbərlik 
edən «Daşnaksütun» firqəsidir».

Ş.Rüstəmbəvov parlamentə bəvan 
etdi ki, hal-hazırda Qarabağ ən ciddi və 
qorxulu bir vəzivvət altmdadır: «Əgər 
hökumət qəti tədbirbr göriib möhkəm 
hökumət idarəsi qurmasa, bu hadisə bü- 
tün Qarabağa yavılar. Qarabağ Azərbav- 
canın mühüm bir mərkəzi, stıateji bir his- 
səsidir, orada daha bövük hadisələr baş 
verə bilər. Nümavəndə hevəti keçən dəfə 
demişdi, yenə təkrar edir ki, Qarabağda 
sülhü və asayişi tezlikb təmin etmək la- 
zımdır».

Parlamentdə yenidən söz alan daş- 
nak PÇuban-an hadisəbri hüquqi-dövbt 
nöqte\i-nəzərindən avdmlaşdmnaq lazım 
olduğunu bildirdi: «Bu gün venə səmimi 
surətdə bəvan edirəm ki, Qarabağ məsələ- 
sinin sivasi cəhəti məni maraqlandınnır, 
əgər biz bu işi düzgün müzakirə edib mü- 
əyvən qərara gəlmək istəviriksə, sivasi 
cəhəti atmahvıq. Çünki general-qubema- 
torun var qüwəsi ilə çalışmağı sivasi məq- 
sədh bir məsəbdir? Orada lazım gəldikdə 
parbment və va hökumət siyasi məqsəd 
uğrunda tədbir görmək istəsə, bu parla
ment əksəriyyətinin işidir».

satisfactor\r; therefore, it was intended to 
reduce it to two vears. Т1ге aim in the re-
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duction of the term of the service was to 
draw the vouth to the armv, to serve rela-j

tively within a short period of time and to 
increase the number in reserve. On the 
other hand, the long term of the service 
separated the youth from their profession 
and the return to the previous occupation 
became very difficult, which aggravated the 
situation in economy According to this law”, 
young people at the age of 19-24 were sum
moned to the army The proposals on the 
bw  were submitted to the parliament by 
the M ilitary Ministry

J J

According to the bw  «On the Gen
eral M ilitary Service», the deserters and 
those who did not come when summoned, 
had to serve 3 years and 3 months as in the 
previous times. The term of deserting or 
imprisonment was not induded into the 
term of the service in the army. According 
to the changes made in the bw, the M ilitary 
Minister had the right to release the soldier 
from the service ahead of his term for the 
good service.

The parliamentarians disdosed their 
positions concerning the bw, and it was 
said that each soldier is the guarantor of se
curity, the stronger the army, the soldier, the 
stronger w ill be the security of the nation, 
of the government. According to the speak
ers, the reduction of the term of the military
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service would increase the number of the 
w'ork force; allow7 collecting the crops in the 
fields in the ruraL Young labor force would 
at the same time help the development of 
the economy. The parliament also men
tioned the fad that there were still people 
desired not to serve and became outbws.

The fraction of «Hummet» gave its 
consent to the adoption of the changes and 
additions to the bw  «On the General M ili
tary Service» on condition that the term of
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the military service should be reduced to 
one vear.



Qarabağa göndərilən komissivanın 
üzvü, erməni fraksiyasından İ-Xocayev par- 
lamentə müradət edərək nümavəndə hevə-J 1
ti üzvlərindən sonra çmş etdivini bildirdi. 
Xocavev həmkarlannm hadisə barəsində 
müfəssəl məlumat verdiklərini bildirərək, 
bəzi məqamlara da aydmlıq gətirməyə la- 
zım bildi.

Xocayev ermənibr və müsəlmanlar 
tərəfindən verilmiş şikavət protokollan ba- 
rədə məlumat verdi: «Errnəni şikavətçilə- 
rinin böyük qismi göstərir ki, hadisə vaxtı 
Şuşa-Yevlax volunda olduqlanndan müha- 
fizə əsgərləri va könüllülərin köməvi sayə- 
sində müəyyən yerlərə getməvə məcbur 
olublar. Yolda vətəndaşlann təhlükəsizliyi- 
ni təmin etmək üçün təyin olunmuş adam- 
lar onlan axtarmaq bəhanəsi ilə sovmuş- 
lar. Şuşadakı ingilis hevəti nümayəndəsi 
polkovnik Qlvatenberqin verdiyi xəbər də 
maraq kəsb edir. Bu vaxtadək ancaq ermə- 
nilərlə müsəlmanlann, yəni maraqlı olan 
tərəflərin verdikləri məlnmatı elan etmişik. 
Cçüncü məmzə isə kənarda buraxılmış- 
dır».

Xocayevin sözlərinə görə, erməni- 
lər Azərbaycan hökumətini qəbul etməvə 
hazırdırlar, lakin bəzi qruplar, təşkilatlar, 
dəstəbr onları qovmurlar və tabe olmama- 
ğa məcbur edirlər. General-qubemator an
caq Şuşa Ennəni M illi Şması üzvlərini gü- 
nahkar göriirdü. Məlum olur ki, о ancaq 
həmin üzvbri müqəssir savır. Yəni başqa 
şəxsləri günahkar görmür.

Qarabağ hadisəbri parlamentin iyu- 
lım 17-də keçirilən idasmda da davam etdi- 
rilmişdir. Baş nazir məruzəbrə münasibət 
bildirmişdi: «Sanki burada tərəflərdən biri 
hadisəbrdə kimin günahkar olduğunu sü- 
but etməyə çalışır. Bunu demək istə%irəm 
ki, məruzələrdə bir tərəfdən müdafiə, di- 
gar tərəfdən hücum edilir. Əslində, Qara- 
bağa göndəribn nümavəndə hevətindən 
tələb olunan məqsəd bu devildi. Məqsəd
о idi ki, dnavətbrin üstü açılsm və günalı- 
karlar taprisın. P.Cubaryarun çıxışmda əsas

The\- thought that the service in the 
army was to be the honourable duty of 
everyone. Long-term service tired people, 
evoked hatred to the military service among 
the population.

The parliamentarians declared that 
Azerbaijan had built its own state, devel
oped democracy, it need soldiers to defend 
the motherland. In the period of Russia the 
term of the military service was four years, 
because it needed the force for its impe
rialistic goals. But the young Azerbaijan 
Republic needed the young people for de
fending the country, then they could be de
mobilized. If the term of the military serv
ice were long, tenth of thousands of voung 
people would have lived the life in bar
racks. The parliament had to try not only 
to make the voung people become soldiers, 
but also be educated. It would have been 
better if the voung people came in groups 
and serve for two years. The speaker of 
the parliament conduded the discussion 
and put the bill into vote. The parliament 
adopted the law «On the General Military' 
Service» by making changes and additions 
to Artide 20 (of the Russian Empire of 1915) 
with the majority of votes.

On August 11, the parliament dis
cussed in detail the bill «On the Citizenship 
of Azerbaijan». Article 10 of the bill caused 
hot discussions. The law said that if the 
foreigner who adopted the dtizenship of 
Azerbaijan, his wife mechanically became 
the dtizen of Azerbaijan as well. The par
liamentarians said this kind of approach 
violated the rights and freedoms of the 
women. It might happen that the foreigner 
wanted to adopt the dtizenship of Azerbai
jan, but his wife did not and remained the 
dtizen of her owm country. It was her right 
of free choice and should be like that. The 
democratic tendendes of the Azerbaijan 
Parliament, as well as all the fractions ac
knowledged the right of the women to re
main the dtizen of anv countrv thev liked.



məqsəd günahkar tapmaq vox, general-qu- 
bematoru təqsirləndirmək idi».

Baş nazir N.Usubbəvli hökumətin 
mövqeyirıi bildirdi: «Son zamanlar Zaqaf- 
qazivada baş verən qırğmlarda verli höku- 
mətlərin, məhəlli məmurlann rolu vardır. 
İkincisi, əgər məqsəd Azərbavcan general- 
qubematorluğu tərəfindən talan törətmək 
idisə o, bunu asanlıqla edə bilərdi. Talanlar 
uzaq bir yerdə, çox asanhqla törədilərdi. 
İrəvanda və Ermənistanda isə müsəlman 
kəndləri tamamilə məhv edilir. Azərbav- 
can hökuməti talan harada ohrrsa-olsun 
onun əlevhinə olacaqdır. Biz dnayəti törə- 
dərılərə cəza verilməsinin tərəfdarryıq».

Parlament müzakirələrə vekun vura-
J

raq iki təklifi səs verməvə çıxardx. Birind 
təklifi erməni fraksivası təqdim etmişdir 
Parlament deputatlanndan təşkil olunmuş 
nümavəndə heyətmin məruzəsini və baş 
nazirin Qarabağda ivun ayının əwəllərin- 
də baş vermiş hadisələrə bağlı bəyanatmı 
dinləvərək arzu edir ki, hökumət tərəfin- 
dən general-qubemator vəzifəsindən kənar- 
laşdınlsm və vəzif əsindən və məmurluğun- 
dan asılı olmavaraq təqsirkarlar mühakimə 
edilsinlər.

Ikind təklifi isə «Müsavab> fraksivasıJ
t^qdim etmişdir. Qərarda devölirdi ki, Qa- 
rabağ hadisələri haqqmda hökumətin bə- 
yanatmı və məlıunatmı dinləvərək, məhəl- 
И-hökumət, xüsusən general-qubematorun 
fəaliyvətində heç bir qanunsuzluq olmadı- 
ğınx və hadisələrin qarşısınm almmasmda 
gördüvü tədbirləri təqdir edir.

Birind təklifin lehinə ancaq ertnəm- 
lər səs verdilər. Sosialistlər iw  bitərəf qal- 
dılar. «Müsavat» fraksivasmm təklifi isə 
səs çoxluğu ib  qəbul olundu.

Parlamentin mövqeyinə görə, Qa- 
rabağ hadisələrinə münasibət təkcə bura- 
da baş vermiş münaqişə ilə bağh devildi. 
Onun bir çox başqa səbəbləri vardı. Bu da 
üç veni cümhuriyyət arasmda sərh^dlərin 
müə\4’ən edilməsidir ki, о da sülh volu 
ilə həll edilm əlidit Azərbaycan hökuməti

According to the Artide 11 of the said bill, 
while adopting the dtizenship, the desirer 
had to take oath. It was also discussed. Т1ге 
parliamentarians thought that to take oath 
did not form the essence of the issue. He 
might take the oath, then betray the coun
try, ad against the government. Such things 
had been observe a lot of times in courts, 
first they took the oath, but then spoke 
quite differently, or as they liked.

According to the parliamentarians, 
when a law was adopted, it was intended 
for one hundred wars. The issue of dti
zenship was the topic of discussions in the 
international congress then. They thought 
that in future Azerbaijan would also bring 
its laws into conformity with the interna-

j

tional norms. It was also clarified that the 
spouses had equal rights, and if the wife is 
the citizen of a different country, then her 
husband had to be obliged to become the 
atizen of her country, or become the atizen 
of her country if he wished.

The «Sodalists» thought that formerly 
people took oath to the head of the country 
in Germany, in France and related them to 
some divine, as if these w-ere sent by God. 
This tradition as an institution (oath tak
ing) could not be kept. Because Azerbaijan 
wras a democratic country and had dedared 
about it. No oath can prevent betrayal of 
the country.

j

The wide discussion of the law  «On 
the Citizenship of Azerbaijan», disclosure 
of various idea, told of the attention of 
the parliamentarians to this lawr. As far as 
on August 23, 1918, the national govern
ment adopted the Regulations on the dti
zenship of Azerbaijan. According to the 
Regulations persons arrived in the terri
tory Azerbaijan till Ju ly 9,1914, registered 
in any administrative territorial entity, or 
in some strata of the sodetv, persons bom 
from the Azerbaijan dtizens in the repub
lic and outside of it, foreigners having 
permanent residence for five years in Az-



sülh vohmu tutmuşdur. Ona görə də Gür- 
cüstan Azərbaycanm birinci və ikinci tək- 
liflərini qəbul etdi. Ermənistan isə sülhdən 
vavmaraq məsələni Parisdə başqa qüwələ- 
rin əli ilə həll etmək istəvirdi.

Azərbavcan parlamenti 1919-cu ilin 
vavmda qanunveriölik sahəsindəki fəaliy- 
vətini davam etdirərək, ən müxtəlif sahə- 
ləri əhatə edən qanun layihələrini о cümlə- 
dən, «Balaxam-Sabunçu mahalmda vergi 
polisi təsisi haqqında», «Şəhərlərdə bələ- 
diyyə idarələri seçkiləri haqqında», «Əsgə- 
ri xidmətin müddəti barəsində», «Alkoqol 
məhsnlundan aksiz vergisi miqdarmm arti- 
nlması haqqmda», «Azərbavcan hökuməti 
sərhdd mühafizə polkımun təsisi haqqm
da», «Teatr tamaşalan və əyləncə yerlərin- 
dən tutulan vergilərin hökumət xəzinəsinə 
idxah haqqmda», «İrəvan xeyriyyə işləri 
naziri və vəkilin (səlahivvətli nümavəndə) 
maaşı və onun idarəsinə 177 min rubl avrü- 
ması haqqmda», «Lisenzivası olmavan içki 
ticarətindən alman cərimələrin artırılması 
haqqmda» və s. müzakirəyə çıxardı.

Parlament «Hərbi mükəlləfiyyət haq
qmda» qanun la\Thəsini də geniş müzaki- 
rə etdi. «Hərbi mükəlləfiyyət haqqmda» 
qamma əlavələr və dəyişikliklər edilməsi- 
ni nəzərdə tutan layihə, orduva çağmlan- 
larm xidmət müddətini müəvvən edirdi.

J  J

Həmin vaxta qədər Rusiva imperivası 
qammlanna müvafiq olaraq Azərbavcan 
Cümhurivvətində əsgəri xidmət 3 il 3 ay 
tətbiq olunurdu. Göstərilən müddət hal- 
hazırda məqbul savılmadğmdan onun 2 
ilə qədər azaldüması nəzərdə tutulurdu. 
Müddətin azaldılmasmda məqsəd gəndə- 
rin hamısuu orduya cəlb etmək, nisbətən 
qısa müddətədə xidmət edib, ehtivatda 
olanlann sayını artıxmaqdan ibarət ol- 
muşdur. Digər tərəfdən əsgərlik müddəti 
çoxaldıqca öz peşəsindən aynlanlann ye- 
nidən öz sənətlərinə qayıtması müşkül işə 
çevrilir və iqtisadivvatda çətinlik yaradır. 
Bu qanuna görə, 19-24 yaşı olanlar əsgər- 
liyə çağmhrlar. Qanımda nəzərdə tutulan

erbaqan were considered to be the dtizens 
of Azerbaijan.

A  foreigner marrving an Azerbaijan 
dtizen became the subjed of Azerbaijan

The Azerbaijan dtizens could not be 
the dtizens of other countries simultane
ously

The subjects of the Republic of Az
erbaijan enjoyed equal political rights, pas
sive and active suffrage and could take part 
in local administrative institutions and oth
ers.

The Regulations determined a spedal 
rule for the acceptation of the foreigners to 
the atizenship of Azerbaijan and also the 
loss of atizenship. The Regulations on the 
dtizenship of Azerbaijan dated August 23, 
1918, served the basis for the adoption of 
the new law.

The law, which determined the status 
of the citizen, was adopted by the parlia
ment on August 11,1919. According to this 
law, irrespective of one's nationality, reli
gion and race the former Russian dtizens 
living in the territory of the Republic of Az
erbaijan and their children were the dtizens 
of Azerbaijan

The dtizens of Russian Empire who 
didn't want to become a dtizen of Azerbai
jan had to apply to the local governor with
in three months after the law was issued. 
After finding out whether a person serves 
in the armv or not, the Governor together 
with local authorities gives a certificate for 
temporary residence (sojourn) in the Re
public of Azerbaijan for 6 months. The sub- 
jeds could use all the rights until the term 
of the certificate expired.

In the second section of the law the 
prindple of identification of dtizenship has 
found its expression. The dtizenship was 
granted first of all to the following persons: 
To the children of the Azerbaijan dtizens; to 
the foreign dtizens married to Azerbaijans; 
to the foreign dtizens adopted by Azerbai
jans (until 17 years old); to the children up



təklifləri, parlamentə hərbi nazirlik gön- 
dərmişdi.

«Hərbi mükəfləfiyyət haqqında» qa- 
nunda fərarilik edən və ya çağınşa gəlmə- 
yən mükəlləfiyyətçilər üçün hərbi xidmət 
müddəti əw əlki kiml 3 il 3 av müəvvən
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olunurdu. Fərarilik müddətl və va məhkə-
J

mənin hökmü ilə həbsdə qalma müddəti 
əsgəri xidmət illərinə daxll edilmirdi. Qa- 
nunda nəzərdə tutulan dəylşikbyə görə 
hərbi nazir 19-24 yaş həddl üzrə xidmət 
keçən əsgəri, hərbi xidmətdə fərqlənməyə 
görə müəyyən edilmiş müddətdən əvvəl 
təxris edə bilərdi.

Deputatlar qanun lavihəsinə münasi- 
bət bildirərək, hər bir döviətin əsgərini, о 
dövlətin varlığmm təminatçısı olduğunu, 
əsgər nə qədər qüwətll olarsa, hökumət 
və millətin təhlükəsizlivini bir о qədər ar- 
tırmxş olar, fikrini irəli sürdülər. Çıxış edən- 
lərin sözlərinə görə, əsgərlik müddətinln 
azaldılması ölkədə işçi qüwəsinln artması- 
na, kənd yerlərində biçilməmiş zəmilərdən 
məhsullann toplanmasma səbəb olacaqdır. 
Gənc işçi qüwəsinin olması eyni zamanda 
iqtisadiyyatmu inkişaf etdirəcəkdir. Depu
tatlar bununla beb qaçaq volunu tutub əs- 
gərlikdən yavmanlarm da olduğunu bildir- 
dilər.

«Hümmət» fraksivasr «Hərbi mükəl- 
ləfiyyət haqqmda» qanuna əlavələr və dəyi- 
şiküklərin qəbul olımmasma о şərtlə razı 
olacağuu bildirdi ki, gələcəkdə bu müddət
1 ilə q^dər endirilsin.

Onlann fikrincə, əsgərlik hər bir və- 
təndaşm şərəfli borcu olmalıdu'. Müddətin 
uzun olması insanlan vorur, əhalini əsgərli- 
yə qarşı nifrətləndirir.

Deputatlar bildirdilər ki, Azərbavcan 
m illəti dövbtini qurub, demokrativanı in- 
kişaf etdirir, Vətəni müdafiə edəcək əsgər 
lazımdır. Rusiva dönəmində əsgəri xidmət 
müddəti 4 il olub, çünki о hərbi qüwə 
imperialist məqsədlər üçün saxlarülırdx. 
Gənc Respublikanı müdafiə etmək üçün 
gərdərin əsgəri xidmət keçtnəsi və ehtivata

to 17 vears old bom from an Azerbaijan 
women with foreign atizens; to the foreign
ers who settled in Azerbaijan and served at 
Azerbaijan with their talent and knowledge. 
Foreign citizens in military or dvil service 
and members of public organization could 
be admitted to the dtizenship at their own 
w ill. Foreigners permanently residing in 
Azerbaijan were granted dtizenship in the 
following cases: to persons wrho had no pre
vious convictions and were morally healthy, 
to a person wrho could support himself and 
his family with his owm earnings.

According to the law the foreigners 
could receive back the Azerbaijan dtizen
ship (if a person had no previous comic
tions and was morally healthy) in case he 
applied to the authorized bodies after two 
wars of settlement in Azerbaijan. According 
to the rules, restoration of the Azerbaijan 
dtizenship of a person who wTanted to re
ceive back its dtizenship had to appeal the 
distrid chief and the chief of dtv police in 
his place of residence. Local authorities ap
pealed the minister of Internal Affairs with 
testimonial and gave him a certificate. After 
a person was submitted a certificate he was 
considered to be an inhabitant of Azerbai
jan, but was thought to be a foreign dtizen 
until he wras admitted to the dtizenship.

Т1ге law said that other persons eager 
to be admitted to the Azerbaijan dtizenship 
had to submit application to the distrid po
lice chief or the chief of the dtv police of 
the place of his residence where they were 
registered and through them had to apply 
to the minister of Internal Affairs. The min
ister of Internal Affairs with the consent of 
the ministers of Justice and Foreign Affairs 
coidd grant the Azerbaijan citizenship to 
the person applied.

According to the law those who wTant- 
ed to be granted the Azerbaijan dtizenship 
had to submit an ad on their place of resi
dence in Azerbaijan, on their occupation 
and property:



buraxilmasi lazımdır. Əsgəri xidmət müd- 
dətl çox olarsa 10 minlərlə qoşun kazarma 
həvatı keçinnəlidir. Parlament çalışmalıdır 
ki, gəndəri təkcə əsgər vox, həm də təhsilli 
olsunlar, savad alsınlar. Əsgərbrin hər çağı- 
nşda qrup-qrup gəlib 2 il xidmət keçməsi 
daha vaxşı olardı. Mədls sədri müzakirəb- 
rə yekun vuraraq qanun layihəsini səs ver- 
məyə çıxaxdı.

Parlament «Hərbi mükəlləfiyyət haq
qmda» 1915-d il nizamnaməsinin 20-d 
maddəsinə dəyişiklikbr və əlavələr edilmə- 
si barədə sənədi səs çoxluğu ilə qəbul etdi.

Avqustun 11-də «Azərbaycan və- 
təndaşlığı haqqmda» qanun layihəsl par- 
lamentdə geniş müzakirə edilmişdi. Par
lament müzakirəbri zamanı deputatlar 
sənədin 10-cu maddəsi bar^də geniş disku- 
siva apardılar. Qanunda nəzərdə tutulurdu 
ki, Azərbavcan vətəndaşhğınx qəbul edən 
əcnəbinin arvadı da Azərbavcan vətəndaşı 
hesab olunur. Deputatlara görə, bu mad- 
də qadmlarm hüquq və azadhqlarım po- 
zur. Ola bibr ki, xarid təbəə Azərbaycan 
vətəndaşhğım qəbul edir, arvadı isə Azər- 
baycanm vətəndaşı olmaq istəmir və əvvəl- 
ki təbəəliyində qalır. Bu onun azad seçim 
hüququdur və beb də olmalıdır. Azərbay- 
can parbmentinin demokratik ənənəbri 
və həmçinin bütün fraksivalar qadmlarm 
bu hüququnu etiraf edirdibr. «Azərbay- 
can vətəndaşlığı haqqmda» qanunun 11-d 
maddəsində nəzərdə tutulan təbəənin And 
içmək məsələsi də geniş müzakirə edildi. 
Deputatlann fikrincə, And içmək heç də 
məsəbnin əsas tərəfi devildir. Ola bilər ki, 
təbəə and içər, lakin əvəzlndə hökumətə 
qarşı çıxa bibr. Məhkəmə prosesində buna 
bənzər çox işbr olub, əwəlcə and içirbr, 
sonra istədiyi kimi cavab verirbr.

Deputatlarm sözbrinə görə, qanun- 
lar veribrkən onlar 100 il üçün nəzərdə tu- 
tulmur. Vətəndaşhq məsəbsi hal-hazırda 
bevrıəlxalq konqresdə də müzakirə edilir. 
Parlamentaribrə görə, gəbcəkdə Azərbay- 
can da öz qanunlannı bevnəlxalq norma-

The women who had foreign atizen- 
shlp could be the atizens of Azerbaijan on 
the above-mentioned terms.

According to the law, each person 
who voluntarily accepted the Azerbaijan 
citizenship had to give an oath of lovalt\f to 
the state.

The bw  on dtizenship included the 
rules of the loss of dtizenship or the depri
vation of it. The bw  said that an Azerbaijan 
citizen who took out foreign dtizenship au
tomatically lost his right of dtizenship.

The persons who refused Azerbaijan 
citizenship informed the administrative of
fice of district court with an application 
about the countrv they were going to be a 
citizen of. If there were not any misunder
standing concerning the facts about the ap- 
plier, for instance, the fulfillment of the mil
itary service or the dismissal from it, as well 
as issues concerning court and property, his 
application was accepted.

The bw  said that the appeal of a per
son who refused the Azerbaijan dtizenship 
to receive back his dtizenship would be ac
cepted only 5 years later.

The bw  induded that a person who 
became the dtizen of a foreign country 
could not leave the territory of Azerbaijan 
without the special permission of the offi- 
dal state bodies and the minister of Internal 
Affairs. Thus, the law envisaged the regula
tion of legal relations between the state and 
the citizen.

Along with the Azerbaijan Parlia
ment, the government of the Azerbaijan Re
public strengthened its activity with all its 
might to reinforce the statehood, to main
tain territorial integrity, to achieve socio
economic progress, to ensure the security 
of the nation and to protect their property; 
Decree 209 of the government issued on 
July 15,1918, wras directed to the investiga
tion of crimes committed by the Armeni
ans and Bolsheviks against Moslems. The 
establishment of spedal Extraordinary In-



lara uyğunlaşdırmalıdır. Qanunda bu mə- 
sələyə də aydmlıq gətirilir ki, əgər arvad 
və kişi bərabər hüquqhıdursa, onda arvad 
başqa dövbt təbəəsidirsə, kişi də həmin öl- 
kənin təbəəsi olmağa bordudur və vaxud 
istəsə həmin ölkənin təbəəsl ola bilər.

Sosialistlər hesab edirdllər ki, keç- 
mişdə Almanivada, Fransada dövlət 
başçısma and içirdilər və bunu bir ilahi 
məsələ ilə bağlavırdılar ki, onlax Allah 
tərəfindən göndərilibbr. And instltutu 
saxlamla bilməz. ÇünkiAzərbavcan Cüm- 
huriyvət elan edlb və demokratik ölkə
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qurub. Vətənə olacaq xəvanətin qarşısıru 
And ilə almaq olmaz.

«Azərbavcan vətəndaşlığı haqqmda» 
qanun byihəsinin geniş müzakirə olunma- 
sı və müxtəlif fikirlərin səslənməsi, deputat- 
lann bu qanuna diqqətlə vanaşmasmdan 
xəbər verirdL M ilh hökumət həb 1918-d il 
avqustun 23-də Azərbavcan təbəəliyi haq
qmda Əsasnaməni təsdiq etmişdi. Əsasna- 
məvə görə, 1914-cü ilin 19 ivuluna qədər 
respubhka ərazisinə daxil olan hər hansı 
inzlbati-ərazi vahidinin və va silk cəmiyvə- 
tinin qev'divvatmda olanlar, azərbaycanlı 
təbəÄİən həm respublikada, həm də kə- 
narda doğulanlar, 5 il respublikada daimi 
(oturaq) vaşavan əcnəbi təbəələrin övladla- 
n  Azərbaycan vətəndaşlan sayılırdı.

Azərbavcan təbəəsi ilə nikah bağla- 
yan əcnəbi vətəndaşlar respublika təbaəli- 
\тпэ daxil edilirdilər. Azərbavcan təbəələri 
evni zamanda digər dövlətin təbəələri ola 
bilməzdilər.

Azərbavcan Respublikasmm təbəələ- 
ri bütün sivasi hüquqlardan, aktiv və pas- 
siv seçki hüququndan, mərkəzi və verli 
idarəetmə orqanlannda iştirak etmək və s. 
hüquqlardan istifada edə bibrdibr.

Əsasnamənin sonunda xarid vətən- 
daşlann təbəəlivə qəbul edilməsi və ya 
Azərbavcan təbəəlivinin itirilməsi qavda- 
smı xüsusi qanunla tənzimləmək nəzərdə 
tutulurdu. Hökumətin 1918-d il 23 avqust 
tarixU Azərabvcan təbəəli\i haqqmdakı

vestigation Commissions to investigate the 
ads of violence starting from the European 
War against Moslems living in Transcauca
sia was assigned to the minister of Foreign 
Affairs by the decree of the Azerbaijan Gov
ernment. The Commission was charged to 
investigate all the acts of violence, including 
genodde, plunder of property.

A t the same time, the government 
paid great attention to the investigation of 
March genocide in 1918. The Azerbaijan 
Court Chamber, which investigated March 
genodde of 191S, published the information
about the abolition of the extraordinary in-/
vestigation commission in the newspaper 
«Azerbaijan» of April 26, 1919. The infor
mation said that the Supreme Judge of the 
Court Chamber of Azerbaijan gave a speaal 
order to stop the gathering of information 
in connection with the March events and to 
hand a part of the gathered documents to 
the delegation to the Versailles Conference. 
It was dedded to send dphered digital in
formation with a spedal courier to Paris.

The government of Azerbaijan issued 
Decree 570 on August 2 ,1919, on the inves
tigation of crimes committed by the Arme
nians. Taking into consideration the report 
of the minister of Foreign Affairs on the ac
tivity of Extraordinary Investigation Com
mission which had investigated the acts of 
violence beginning since the European War 
against Moslems living in Transcaucasia, 
the decree ordered the Commission to con
tinue its work.

After the First World War the English 
Command, which took the initiative in its 
hands by consolidating its positions in the 
Caucasus as well as in Azerbaijan, started 
to weaken starting from summer of 1919. 
The USA had already become more active 
in the region The tension in the country in 
connection with the activities of the English 
Command was discussed in the parliamen
tary session on August 11,1919. The Sodal- 
ist fraction sent an inquiry to the Presidium



Əsasnaməsi veni qanunun qəbulu üçün 
əsas götürülmüşdü.

Vətəndaşhq statusnnu müəyyən 
edən qanun parlament tərəfindən 1919-cu 
il avqustun 11-də qəbul edildi. Qanuna 
görə, millətindən, dinindən, irqindən asılı 
olmavaraq keçmiş Rusiva imperiyasmın 
təbəəbri olmuş, Azərbaycan Respublikası 
ərazisində vaşavan şəxslərin özləri və öv- 
ladları Azəıbaycanın vətəndaşlan hesab 
edilirdi.

Azərbavcan vətəndaşlığını qəbul et- 
mək istəməvən Rusiva imperiyası vətən- 
daşlarx qanun dərc edildikdən sonra üç 
av müddətində yerli qubematora ərizə ilə 
müradət etməli idilər. Qubemator verli ha- 
kim iyyət orqanlan ilə birlikdə şəxsin həıbi 
mükəlləfiyyətli olub-olmamasmı müəyyən 
etdikdən sonra ona, Azərbaycan Respub- 
likasmda müvəqqəti vaşamaq üçün 6 ay 
müddətinə şəhadətnamə verirdi. Həmin 
müddət qurtarana qədər təbəəbr tam hü- 
quqlardan istifadə edə bilərdilər.

Qanunun ikind bölməsində vətən- 
daşlxğın müəvvən edilməsi prinsipi təsbit 
edilirdi. Vətəndaşlxq ilk növbədə aşağıdakı 
şəxslərə verilirdi: Azərbaycan vətəndaşları- 
nm övladlarma; azərbavcanlıva ərə getmiş 
əcnəbi vətəndaşlara; övladlığa götürülən 
əcnəbi vətəndaşlara (17 vaşa qədər); əcnəbi 
vətəndaşa ərə getməklə nikahdan törəyən 
17 vaşma çatmış uşaqlara; Azərbavcana 
öz istedadı, elmi b ilivi ilə xidmət edən və 
Azəıbavcanda məskunlaşmış əcnəbilərə. 
Azərbavcanda hərbi və ya mülki xidmətdə 
olan və ictimai təşkilata daxil olan xarid 
ölkə vətəndaşlan da öz arzusımdan asılı 
olaraq vətəndaşhğa qəbul edilirdilər. Azər- 
bavcanda daimi vaşavan əcnəbilərə aşağı- 
dakı hallarda vətəndaşlıq verilirdi: şəxsin 
məhkəmə cəzası və mənə\a cəhətdən qev- 
ri-sağlanüığı müə\yən edilmədikdə; şəxsin 
özünü və aibsini öz əməvi ilə saxlamaq im- 
karu olduqda.

Qanunda əcnəbibrin venidən Azər- 
bavcan vətəndaşlığına bərpa edilməsi

of the parliament to clarify the recent proc
esses regarding the English Command. Stat
ing that the events affecting the liberty and 
independence of Azerbaijan might happen, 
the parliamentarians explained it by such 
a fad that the military ships were given to 
the volunteer armv by the English military 
command in the Caspian Sea and the capi
tal was left without defense. The parliamen
tary discussions showed that the English 
soldiers were to leave Transcaucasia in mid 
August and it would make extra military 
and other retaliatory measures necessary: 
The Azerbaijan Government expressed its 
negative attitude to the decision of the Eng
lish Command on the new demarcation line 
in the definition of the state border. The 
parliament, which met this decision with 
great anxiety, demanded the government to 
take strid measures. The parliamentarians 
considered that along with great advantag
es from the sea, the Denikinists possess big 
military forces in Dagestan diieded against 
Azerbaijan-

On August 18, minister of Foreign 
Affairs Mammad Yusif Jafarov in his an
swer to the parliamentary inquiry said that 
«we have demanded the Permanent Com
mand that the Denikinists eru withdraw. 
Together with the foreign minister of Geor
gia Kichikgori we were last received by 
the English general Corey and, we became 
awTare of that Denikin wras tough on his po
sition and w ill not leave Dagestan. Even at 
first Denikin wanted the demarcation line 
to pass through the Qizilburun station of 
Sivazan. On August 4, foreign minister an
nounced that he had received a tdegram 
from the English Command. The letter said 
that the border line should be redianged 
and a new line be determined. The Eng
lish meant the new demarcation line to be 
marked with red lines on the map begin
ning from the Samur River to Sukhumi in 
Georgia. We did not agree to it again and 
insisted that Denikin leave Daghestan. Our



(əgər həmin şəxsin məhkəmə cəzası və mə- 
rtəvi cəhətdən qeyri-sağlamlığı aşkar olun- 
mamışdırsa) 2 ü müddətindən sonra onun 
Azərbavcanda məskunlaşması və bu barə- 
də səlahivvətli orqanlara ərizə ilə müradət 
etxnəsi ilə ola bilərdi.

Azərbavcan vətəndaşlığına bərpa 
olunmanm qaydasma görə, vətəndaşlığa 
bərpa olunmaq istəyən şəxs qəza rəisinə 
və va polismevstrə vaşadığı ərazi üzrə əri- 
zə ilə müradət etməli idi. Yerli hakimiyvət 
orqanlan təqdimatla daxili işlər nazirinə 
müraciət edir və ona şəhadətnamə verirdi. 
Şəxsə şəhadətnamə verildikdən sonra o, 
Azərbavcanda məskunlaşmış hesab edilir
di, lakin vətəndaşlığa qəbul olunana qədər 
əcnəbi vətəndaş savılırdı.

Qanunda göstərilirdi ki, Azarbavcan 
vətəndaşlığını qəbul etməvi arzu edən di- 
gar şəxslər yaşadiqlan ərazi üzrə qeydiv- 
yatda olduqlan qəza polis rəisinə və ya 
polismevstTƏ ərizə verərək onun vasitəsilə 
daxili işlər nazirinə müradət etməli idilər. 
Daxili işlər naziri isə ədlivyə və xarid işlər 
nazirlərinin razılığı əsasında ərizə ilə müra- 
dət etmiş şəxsə Azərbavcan vətəndaşhğı 
verə bilərdl

Qanuna görə, ərizə ilə Azərbavcan 
vətəndaşhğma qəbul olunmaq istəvənlər 
Azərbaycanm hansı ərazisində vaşadıqlan 
və hansı peşə ilə məşğul olduqlan, həmçi- 
nin əmlak vəziyyətləri barədə akt təqdim 
etməli idilər.

Xarid ölkə vətəndaşı olmuş qadmlar 
da vuxanda göstərilən şərtlərlə Azərbav- 
can vətəndaşı ola bilərdilər.

Qanırna əsasən, Azərbavcan vətən- 
daşlığuu könüllü qəbul edən hər bir şəxs 
dövlətə sədaqətli olacağı barədə and içmə- 
liid l

Vətəndaşlıq haqqmda qanunda və- 
təndaşlığm itirilməsi və va vətəndaşlıqdan 
məhrum etmə qaydalan da təsbit edilirdi. 
Qanunda göstəıilirdi ki, xarid təbəəliyi qə- 
bul edən Azərbavcan vətəndaşı vətəndaş- 
lıq hüququnu dərhal itirir.

government has not got an answer to the 
demand yet.»

M  Y. Jafarov announced in the par
liament that the representatives of Georgia, 
Azerbaijan and Nothem Caucasia together 
had sent a protest to the peace conference. 
In May, while the delegation from Italv was 
in Tbilisi, the issue of the Navy was dis
cussed: «Colonel Jabba pledged that mili
tary representatives of Italy would come to 
Baku to take over the Fleet and hand it over 
to us. They even pledged to provide us with 
military trainers. However, the Italians did 
not come and the fleet remained under the 
authority of the English. The English con
sider that Denikin fights a war with Bolshe
viks and therefore a part of the fleet should 
be given to the Volunteer Army. Azerbaijan 
Government asked the English to provide 
it as well as Denikinists with the fleet to be 
able to anange its defense from the sea.»

M.Y.Jafarov said that the third inquiry 
sent to the parliament concerned the depar
ture of the English: «As the Ministry of For
eign Affairs our response to this issue is as 
follow’s: When the English came here they 
announced that thev- were on a temporary 
visit here and would leave after our mission 
was over. The governments of Azerbaijan 
and Georgia asked the English command 
not to leave the country until the peace con
ference. The Ministry of Foreign Affairs is 
aware of the threat to Azerbaijan and as a 
nation we must defend our rights, freedom 
and independence by all possible means.»

Thus, the parliamentarians expressed 
their dissatisfaction with the measures 
taken by the government. As the answers 
of the minister of foreign affairs became 
known to those who sent the inquiry they 
demanded the discussion of this issue again 
for taking more concrete steps.

Proceeding from the observance of 
the democratic rules the chairman of the 
parliament announced that as the senders 
of the inquiry were not satisfied with the



Azərbaycan vətəndaşlığından imtina 
edən şəxslər ərizə ilə dairə məhkəməsinin 
inzibati idarəsinə hansı ölkənin təbəəlivini 
qəbul edəcəkbri barədə məlumat verirdi- 
br. Müradət etmiş şəxsin həıbi mükəllə- 
fiyyəti verinə yetirməsi və va xidmətdən 
azad olması barədə, həmçinin hər hansı 
bir dlgər anlaşılmazlığm (məhkəmə, əmlak 
və s.) olması müəyyən edilməzdisə, ərizəsi' J J
təmin edilirdi.

Qanunda göstərilirdi ki, Azərbaycan 
vətəndaşkğmdan imtina edən şəxsin veni- 
dən vətəndaşlığa qəbul olunması xahişi 
valnız 5 ildən sonra təmin edib bilər.

Qanunda təsbit olunurdu ki, rəsxni 
dövlət orqanlanrun və daxili işbr nazirinin 
xüsusi icazssi olmadan xarid ölkənin və- 
təndaşhğmı qəbul etmiş şəxs Azərbavcaru 
tərk edə bilməzdi. Bebliklə, qanun dövbt- 
b  vətəndaş arasmda hüquqi münasibətləri 
tənzimləməvä nəzərdə tuturdu.

Azərbavcan parlamenti ilə yanaşı, 
Azərbavcan Cümhuriyvəti hökuməti də 
bütün gücü ilə dövbtçilivön möhkəmbn- 
məsi, ərazi bütövlüvünün qorunması, sosi- 
al-iqtisadi tərəqqinin əldə edilməsi, millə- 
tin təhlükəsizlivi və əmlakmm qonmması 
üçün fəaliyvətini güdəndirirdi. Hökumə- 
tin 1918-d il 15 ivu l tarixli 209 saylı qəran, 
erməni və bolşevikbrin müsəlmanlara qar- 
şı törədilmiş cinayətlərinin araşdmlmasma 
vönəlmişdir. Azərbavcan hökumətinin bu 
qərarmda «Xarid işbr nazirinə Zaqafqa- 
zivada vaşavan müsəlmanbra qarşı А\гго- 
pa müharibəsindən başlavaraq törədilmiş 
zorakılıq hallarmm təhqiq edilməsi üçün 
xüsusi Fövqəladə istintaq komissivasmm 
varadılması» tapşmlmışdı. Komissivanm 
səlahivvətbrinə bütün zorakılıq hallaruu,
о cünilədən sovqmm, əmlak və mülkivyə- 
tin talan edilməsini araşdunıaq da həvab 
edilmişdi.

Hökumət eyrıi zamanda 191S-d il 
mart sovqmmmm da təhqiqatınm aparıl- 
masmı diqqətdə saxlavirdi. 1918-d il mart 
soyqırunuu təhqiq edən Azərbavcan məh-

statement of the government, it would be 
answered in written form and submitted 
for discussions in future according to the 
«Rules of the Azerbaijan Parliament.» The 
deputies were asked to send written ques
tions to the Presidium.

On August 28, the prime minister 
clarified the issue in the parliament by re- 
plving to the inquiry of the Sodalist frac
tion N. Usubbevli dedared that the goal 
of «Socialists» is to get an answer from the 
government and deliver it to somebody: 
« I'll not answer many of your questions, as 
most of them are a secret. Firstiv, the Navy 
is at the disposal of the English army and 
thev can hand it over to anvone thev like.

J J j

However, we asked the English to give a 
part of the Navy to us. As Denikin fought 
a war against Bolsheviks, the English gave 
their ships as a military assistance to him. 
We cannot put ourselves in a difficult situ
ation by objecting to this decision of Eu
rope, while the whole Europe dedared a 
war against Bolsheviks. According to the 
words of the Georgian delegates, the Eng
lish government personally gave an instruc
tion to its delegate in the Transcaucasia to 
have offidal and close relations with the 
Transcaucasian countries. Italy has sent its 
delegate to Caucasus as well. The delegate 
was empowered to establish relations with 
the Georgians and Azerbaijans. It gives us 
hope that the Transcaucasia w ill separate 
from Russia in future. As a government we 
consider that the members of the Parlia
ment must render their assistance to us in 
this work and we must together struggle 
against the possible foreign aggression.»

U. Usubbevli stated in the parliamen
tary discussions that not onlv Denikin, but 
also the Bolsheviks were among our for- 
eign enemies: «The whole world awaits our 
ability to protect our independence before 
the threats. It is a pity that the parliamen
tarians don't dispbv solidarity with each 
other in this issue. Some want to impede



kəmə palatası fövqəladə istintaq komissi- 
yasmrn ləğv edilməsi haqqmda məlumaü 
«Azərbavcan» qəzetinin 1919-cu il 26 aprel 
tarixli saymda vermişdi. Məlumatda gös- 
tərilirdi ki, Azəıbavcan Məhkəmə palatası- 
nm ali sədri, xüsusi sərəncamla mart hadi- 
sələri ilə bağlı materiallar toplanmasmm 
davandmlması və toplanmış sənədlərin bir 
hissəsinin Versal konfransına yola düşən 
nümavəndə heyətinə verilməsi barədə əmr 
veımişdir. Şifrələnmiş rəqəmli məlumatla- 
rm xüsusi kuryer vasitəsib Parisə göndəril- 
məsi qərara alınmışdır.

Azərbavcan hökuməti eımənilərin
J

törətdikləri dnayədərin təhqiq edilməsi 
barədə 1919-cu ilin  2 avqustunda 570 sayh 
daha bir qərar vermişdi. Qərarda «Avropa 
müharibəsindən başlavaraq, Zaqafqaziva- 
da vaşavan müsəlmanlara qarşı törədilmiş 
zoraküıq hallannx təhqiq edən Fövqəladə 
istintaq komissiyası»mn fəalivvəti barədə 
xarid işlər nazirinin məruzasini nəzərə 
almaqla, ona təhqiqat işlərini davam etdir- 
mək göstərişi verilirdi.

Birind dünva müharibəsi başa çatdıq- 
dan sonra Qafqazda, о cümlədən Azərbav- 
canda möhkəmlənərək təşəbbüsü ələ alan 
ingilis komandanlığmm mövqeyi 1919-cu 
ilin  yay avlarmdan zəifləməyə başlayır. Ar- 
tıq bu bölgədə ABS fəallaşmağa başlamış- 
dı. İngilis komandanlığmm fəaliyyəti barə- 
də ölkədə vaşanan gərginlik parlamentin
11 avqust 1919-cu il tarixli idasmda müza- 
kirə edilmişdi. Mədisin Rəyaset Hevətinə 
sosialist fraksivası tərəfmdən sorğu göndə- 
rilərək son günlər ingilis komandanlığı ilə 
baş vermiş prosesbrə aydmhq gətirilməsi 
istənilmişdi. Azərbavcanm hürriyyətinə və 
istiqlaliyvətinə təsir edə biləcək hadisəbrin 
baş verə biləcəyini qevd edən deputatlar, 
bunu Xəzər dənizində ingilis hərbi kornan- 
danlığı tərəfindən hərbi gəmilərin Könüllü 
Orduva verilməsi və paytaxtm müdafiəsiz 
qalması ilə əsaslandınrdılar. Parlament mü- 
zakirələrində göstərilirdi ki, ingilis əsgərlə- 
ri avqustun ortalarmda Zaqafqazivam tərk

the government in this issue. They behave 
differently with the Bolsheviks, while thev

j  j

display solidarity in the attitude to Denikin. 
The government needs your help, the help 
of the parliament to proted itself from for
eign enemies, as well as from the threats, 
either from the right or the left, against the 
republic.

The «Sodalists» who expressed their 
attitude to the response of the government 
to the inquiry proposed the conduction of a 
dosed session and clarification of the confi
dential m ilitary issues.

j

But the Bolsheviks considered Deni
kin their first enemy without hiding their 
intentions. They thought it to be easy to 
overthrow the Republic when they prevent
ed Denikin Thev even feared that Denikin

J

might proted the newf Republic.
The legislative body of the Republic, 

wThich combines such elements of parlia
mentarianism as democratic discussions, 
pluralism of thought, and freedom of 
speech, laid the stable foundations of the 
Azerbaijan parliamentary democracy mak
ing it possible for all the parliamentarians to 
express their thoughts freely not depending 
on their position, rank and fraction. Some
times a whole parliamentary session was 
devoted to democratic discussions of com
mon issues. When the foreign minister did 
not satisfy the inquiries of the Socialist frac
tion wThich considered it dissatisfadorv, the 
Prime Minister come to the Parliament and 
answered the questions personally wThich is 
an indication that the parliament of the Az
erbaijan People Republic is based on demo
cratic, legal prindples.

Prune Minister N. Usubbevli stated 
that the «Socialists» approached the issues 
from their party's point of view: «Sodalists» 
say that Denikin has a residency in Baku 
and they demand for taking measures. But 
dealing with the Bolsheviks they say that 
they should be provided with freedom of 
speech, freedom of conscious and demo-



edəcəklər və bu da əlavə əsgəri və digər ca
vab tədbirlərinin görülməsini zəruri edir. 
Azəıbavcan hökuməti ingilis komandanlı- 
ğının dövlət sərhədinin müəwənləşdiril- 
məsində veni demarkasiva xətti barədə qə- 
ranna mənfi münasibət bildirdi. Bu qərarx 
böyük narahatçüıqla qarşılayan parlament, 
hökumətdən dddi tədbirlər görülməsini 
tələb edirdi. Parlament hesab edirdi ki, De- 
nikinçilər dənizdən bövük üstünlük əldə 
etməklə vanaşı, Dağıstanda da çoxlu hərbi 
qüwə saxlavrr ki, bunlarm da Azərbaycan 
əlevhinə vönəldivi hamıya məlıundur.

Avqustun lS-də Xarici işlər naziri 
Məmməd Yusif Cəfərov parlament sorğu- 
suna cavab verərək bildirdi ki, «biz daimi 
komandanhqdan Denikinçilərin geri çə- 
kilməsini tələb etmişik. Ахш па dəfə biz 
Gürcüstan xarid işlər naziri Kiçikqori ilə 
birlikdə ingilis generalı Korinin qəbulun- 
da olduq və bizə məlum oldu ki, Denikin 
göstərilən hüdudlardan kənara çəkilmək 
istəmir və Dağıstam tərk etməvəcəkdir. 
Hətta birinci dəfə Denikin demarkasiya xət- 
tinin Sivəzən bölgəsinin Qızüburun stansi- 
vasmdan müəvyən olunmasmx istəvirdi.
У  J J J

Avqustun 4-də xarid işlər naziri ingilis ko- 
mandanhğmdan teleqraf aldıqlarmı bildir
di. Məktubda göstəriiLrdi ki, hüdud təkrar 
dəyişdirilsin, veni xətt müəwən edilsin. İn- 
güislər veni demarkasiva xəttini Samur ça- 
\Tndan başlavaraq, Gürcüstan ərazisindəki 
Suxuma qədər qırmızı xətlə xəritəyə köçür- 
mə\i nəzərdə tutmuşdular. Biz bununla ye- 
nə də razx olmadıq və Denikinin Dağısta- 
m tərk etməsini israr etdik. Bizim hökumət 
hələ də bu tələbə cavab almamışdu'».

M.Y.Cəfərov parlamentə bildirdi ki, 
Gürcüstan, Azərbaycan və Şimah Qafqaz 
nümavəndələri birlikdə protest vazıb sülh 
konfransma göndəriblər. May avında İta- 
liya nümayəndə hevəti Tiflisdə olanda 
hərbi dəniz donanması məwləsi müzaki- 
rə edilmişdir: «Polkovnik Cabba bizə söz 
verdi ki, İtaliva hərbi nümayəndələri Bakı- 
va gəlib donannıaru qəbul edəcək və onu

cratic hberties. Of course, the political sys
tem in Azerbaijan is the Republic. The gov
ernment believes that there are forces who 
want to spread ideas of bolshevism among 
the Azerbaijan people and to overthrow the 
national government. There are also some 
people in the press who want to invite the 
Bolsheviks to Azerbaijan. Bolshevism is a 
threat to us, perhaps a much more serious 
threat. Nowadays the whole world fights 
against the bolshevism. The world commu
nity wants to know our attitude towards the

J

bolshevism. If Europe dedares today that it 
w ill recognize and confirm the independ
ence of Azerbaijan, I w ill not leave a single 
Bolshevik here tomorrow'. But we are for 
freedom, democracy and consdence. I wrant 
to give the Bolsheviks more democracy on 
this issue. While the «Socialists» give free
dom to one side, on the other hand, they 
wTant to suppress the other side.»

The Prime Minister stated that the 
Azerbaijan Government created democratic 
conditions for all the political forces that 
function in the countrv: «But there is a limit
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to everything. If thev impede us, the gov
ernment w ill prevent them, no difference if 
they are Bolsheviks or Mensheviks, or even 
people wTho support Denikin. I never sawf 
«Socialists» come and ask me to set Deni
kins people free when they were arrested. 
The government structures of home affairs 
arrest onlv the enemies of our Motherland

j

and our independence.»
The Sodalist bloc accused the Prime 

Minister for not taking any measures. They 
argued for the wrords he expressed once: «If 
necessary w e'll withdraw Denikin within 
three days by the help of our troops.» The 
«Sodalists» considered that the government 
of N. Usubbeyli ought not to have agreed to 
the demarcation line passing through Petro- 
vsk.

The final resolution draft presented to 
the parliament by the Sodalist fraction on 
September 1 showed that the government



bizə verəcəkbr. Onlar bizə hətta hərbi təli- 
matçılar da verəcəklərinə söz vermişdibr. 
Lakin italivanlar gəlmədibr və donannıa 
ingilisbrdə qaldı. Ingilisbr beb hesab edir- 
b r ki, Denikin bolşevikbrb müharibə edir 
və ona görə də donanmanm bir hissəsi 
Könüllü Orduva verilməlidir. AzərbavcanJ J
hökuməti dənizdən öz müdafiəsini təşkil 
etxnək üçün ingilisbrdən xahiş etmişdir ki, 
Denikinçibrb bərabər bizə də donanma gə- 
miləri verilsin».

M.Y.Cəfərov parlamentə göndəribn 
3-cü sorğunnn ingilisbrin getməsi ib  bağ- 
lı olduğunu bildirdi: «Biz xarid işlər na- 
zirlivi olaraq buna beb cavab veririk ki, 
ingilisbr burava gələndə demişdilər ki, biz 
müvəqqəti gəlmişik və vəzifəmizi görüb 
gedəcəvik. Azərbavcan və Gürcüstan hö- 
kumətləri ingilis komandanlığmdan xahiş 
etmişdibr ki, sülh konfransı keçiribn^dək 
ölkədən getməsinbr. Xarid işlər nazirlivi 
Azərbavcan üçün təhlükə olduğunu bilir 
və biz bir m illət olaraq öz hüququmuzu, 
öz azadlığımızı, öz istiqlaliwətim izi bütün 
vasitəbrdən istifadə edərək müdafiə etmə-
livik»./

Beblikb, deputatlar, hökuxnətin gör- 
düvü tədbirbri qənaətbəxş hesab etmədik- 
brin i bildirdibr. Xarid işlər nazirinin ver- 
diyi cavablar sorğu göndərənlərə məlum 
olduğundan, onlar daha korıkret addımlar 
üçün yenidən bu məsəbnin müzakirəsini 
tələb edirdibt

Parlament sədri demokratik qavda- 
lara əməl edilməsini rəhbər tutaraq, höku- 
mətin verdivi bəyanatı sorğu göndərənləri 
təmin etmədivi üçün «Azərbavcan Parla
menti nakazı»na uvğun olaraq onun vazılı 
surətdə cavablandırılması və gəbcək idas
da müzakirəvə çıxanlacağmı bildirdi. Yazı- 
lı suallarm Rəvasət Hevətinə göndərilməsi 
isə deputatbrdan xahiş edilirdi.

Avqustun 28-də «Sosialist» fraksi- 
yasınrn sorğusuna cavab verilməsi üçün 
baş nazir parlamentdə məsəbvə avdmlıq 
gətirdi. N.Usubbəyli bildirdi ki, sosialistlə-

couldn't use the supplies and forces at its 
disposal suffidently in the fight against the 
foreign enemy. Therefore, the parliament 
demands from the government to take the 
most drastic measures to defend the coun
try and borders from the existing threat 
and to fight firrnlv against the spies from 
the hostile side who are among us. Accord
ing to «the order of the Azerbaijan Parlia
ment» the opposite partv who took part in 
the discussions of inquiries had the right to 
put its alternative final dedsion to vote as 
well. Tire other party, the Prime Minister N. 
Usubbevli from the «Musavat» fraction an
nounced the dedsion in which the govern
ment expressed its view: the governments 
answer to the inquiry should be estimated 
as satisfadory and tire parliament pass to 
the discussion of issues next in the agenda. 
According to the Regulations the chairman 
of the Parliament R  Agavev put both dea- 
sions to vote, and the proposal presented 
by the ruling party was accepted with the 
majority of votes.

Tire Parliament of Azerbaijan dedared 
a ten dav-holidav on the occasion of the
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coming Qurban Holiday in the session held 
on Septemberl.

Tire Parliament of the First Republic 
held the initial discussion of the draft which 
concerned the setting up Baku University 
on 21 August, 1919. Tire draft was intro
duced bv M. Y. Jafarov. As to the reporter, 
the foundation of a university in Baku 
caused broad discussions among the pub
lic. In connection with the opening of the 
university, there were twro positions both 
among the public and the parliamentarians. 
In fad, these positions were not against the 
foundation of the university. But the time of 
its opening caused some arguments because 
of the issue of the teaching staff. The initia
tive of founding the university belonged to 
the government. In general, the parliament 
and the government of the People Republic 
of Azerbaijan paid great attention to cultur-



rin mdqsədi hökumətdən cavab abb, onu 
kiməsə çatdırmaqdır: «Onlarm verdikləri 
suallann bir çoxunu cavablandırmavacam, 
çünki bunların bir çoxu sirrdir. Əwəla, 
donanma ingilis ordusunundur və onlar 
kimə istəsələr onu verə bibrbr. Lakin biz 
ingilislərdən xahiş etdik ki, donanmanın 
bir qismini bizə versinbr. Denikin bolşevik- 
b rb  müharibə etdivinə görə, ingilislər ona 
hərbi vardım olaraq gəmibr vermişdibr. 
Bütün Avropanm bolşevikbrə müharibə 
elan etdivi bir zamanda, biz Avroparun bu 
qərarma etiraz edib özümüzü çətin vəziv- 
vətdə qova bilmərik. Gürcü nümavəndə- 
lərinin dedivinə görə, İngiltərə hökuməti, 
Zaqafqazivadakı nümayəndəsinə şəxsən 
göstəriş vermişdir ki, Zaqafqaziva cümhu- 
riyvətbri ilə rəsmi və six bir münasibət
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saxlasmlar. İtabya da öz nümavəndəsini 
Qafqaza göndərmişdir. Nümayəndəyə rəs- 
mi səlahiyyət verilm işdır ki, gürcübrb və 
azərbavcanblarla münasibət qursunlar. 
Bunlar bizi ümidvar edir ki, Zaqafqaziva 
yaxrn gəbcəkdə Rusivadan ayrüacaqdır. 
Biz hökumət olaraq hesab edirik ki, parla
ment üzvbri bu işdə biza kömək etməli və 
gözlənilən xarici təcavüzə qarşı birlikdə 
mübarizə aparmalıyıq».

N.Usubbəyh parlament müzakirə- 
lərində bildirdi ki, xarici düşmənlərimiz 
içində təkcə Denikin deyil, bolşeviklər də 
vardır: «Bütün dünva bu təhlükələr qarşı- 
smda bizim öz müstəqillivimizi necə qoru- 
va biləcə\imizi gözləvir. Təəssüf edirəm 
ki, deputatlar da bu məsələdə həmrəy de- 
yillər. Bəziləri bu məsələdə hökumətə ma
ne olmaq istə\örbr. Denikinə münasibətdə 
həmrəvlik olduğu halda, bolşe\fikbrə gəl- 
dikdə başqa cür davramrlar. Cümhuriwət 
əlevhinə olan təhlükəbrə qarşı, bu təhlükə 
istər sağdan okım, istərsə də soldan olsun, 
xarici düşmənlərdən müdafiə olımmaq 
üçün hökumət sizdən, parlamentdən kö- 
mək gözbvir».

Hökumətin sorğuya cavabma müna- 
sibət bildirən sosialistbr qapab idas keçiril-

al and educational issues and made efforts 
to restore the destroyed network of schools, 
to adjust the schools into new condition, 
nationalize the educational institutions and 
other issues systematically and purpose
fully

The Azerbaijan Republic considered 
the organization of the educational work in 
the establishment of schools corresponding 
to the national interests of the state and the 
network of higher education institutions 
that would train national spedalists since 
the organization of higher education was an 
urgent duty of the parliament and govern
ment of Azerbaijan. This issue was in the 
center of attention of all the strata of the Re
public The People Republic of Azerbaijan 
thought it important to train spedalists for 
different fields. To carrv out the work the
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government has started the implementation 
of spedal measures.

Thus, a spedal commission was set 
up to open Baku University. Munidpal or
gan, representatives of oil industry, out
standing sdentists and educationalists were 
in the commission. The commission which 
prepared the draft was able to cope with an 
important and difficult task in a very short 
time. Forces against the university asserted 
that the training of national spedalists is 
not possible since the training was not in 
the Azerbaijan language. On this assump
tion, according to them, the opening of 
Baku University was too early. On the other 
hand, the lack of an appropriate building 
for the University and other problems were 
also stated.

After the first reading on August 21, 
the second reading on August 25, the draft 
on «the foundation of Baku University» was 
adopted at the third reading on September 
1 in the Parliament. Along with the Parlia
ment, the Azerbaijan Government took all 
measures for the equipment of the univer
sity; for attracting teachers and for the allo
cation of appropriate buildings.



məsini və həıbi sirr kəsb edən məsələlərə 
aydmlıq gətirilməsimn müxnkünKivü təkli- 
finl irəli sürdülər.

Bolşevüdər isa məqsədbrini gizlətmə- 
yərək, Denikinçiləri özlərinin birind düş- 
məni sayndılar. Onlar Denikinin qarşısmı 
aldıqdan sonra veni Cümhurivvətbrin dev- 
rilməsi işinin asan olacağmı düşünürdübr. 
Hətta Denikinçibrin yeni Cümhuriyvətləri 
müdafiə edə biləcəvindən də ehtivatlaıurdı- 
lar.

Demokratik müzakirəbrm keçirilmə- 
si, fikir pülürallzml, azad söz kiml parla- 
mentarizm ünsürbrini özündə birləşdirən 
Cümhurivyətin qanunverid orqaru, tut- 
duğu vəzifədən, mənsəbdən, fraksivadan 
asılı olmavaraq bütün deputatlann sərbəst 
fikir ifadə etmələrinə şərait varatmaqla, 
Azərbavcan parlament demokratiyasuun 
möhkəm təməlini varatmışdı. Bəzən parla
mentin bütöv bir iclası adl məsəblərin de
mokratik müzakirələrinə həsr edilirdi. So
sialist fraksivasmm sorğulanna hökumətin 
xarid işbr nazirinin cavablan deputatlar 
tərəfindən qənaətbəxş savılmadığmdan, 
baş nazirin parlamentə gələrək suallan 
şəxsən cavablandırması, Azərbavcan Xalq 
Cümhurivyəti parlamentinin demokratik, 
hüquqi prinsiplər əsasmda təşəkkül tap- 
masuu göstərirdi.

Baş nazir Nəsib bəy Usubbəvli sosia- 
listlərin məsələlərə partiva mövqevindən 
vanaşdıqlannı bildirdi: «Sosialistlər De
nikinin Bakıda qərargahı olduğunu bildi- 
rir və tədbirlər görülməsini tələb edirlər. 
Bolşeviklərdən bəhs edəndə isə devirlər 
ki, bizdə söz, vicdan və digər demokratik 
azadlıqlar təmin edilməlidir. Bəli, Azər- 
bavcanm dövlət quruluşu Cümhurivyə- 
dir. Hökumət belə hesab edir ki, Azərbav- 
can xalqı arasmda bolşevizm idevalarım 
yavmaq və m illi hökuməti devirmək istə- 
yən qüvvələr var. Qəzetlərdə bolşevikləri 
Azərbavcana dəvət etmək istəvənlər də
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var. Bolşevizm bizim üçün bir təhlükədir, 
bəlkə daha da bövük təhlükədir. Hal-ha-

During the parliamentary' discus
sions G.Garabevli from the «Ittihad» frac
tion figuratively speaking said: «I didn't 
take the floor to defend the universitv. It

J

can defend itself since it is a universitv and
J

tells for itself.» The «Musavat» fraction also 
welcomed the efforts to meet the needs of 
the state for knowledge and education Ac
cording to the parliamentarians, students 
should be sent to Europe for training more 
qualified and well-educated experts. The 
government w ill solve the problem by in
viting professors and teachers from foreign 
countries. Minister of Enlightenment Rash
id bey Kaplanov stated that there are two 
ways of training of highly-educated spe- 
aalists. First, to send the vouth abroad to 
get education, and second, to set up a uni
versity where studies are conduded in the 
Azerbaijan language. Our government had 
chosen both ways.

On September 1,1919, the Azerbaijan 
Parliament passed a law on the allocation 
of 7 million roubles for the students sent 
abroad. In 1919-1920 academic year, it was 
envisaged to send another 100 university 
students abroad. It was also implied to al
lot 1000 franks for the travel expenses and 
monev in the sum of 400 franks for eachJ
student sent abroad. Respectively, 3000 rou
bles for travel expenses and 3000 roubles 
of monthlv scholarship were allotted to the 
students sent to Russia. According to the A. 
Malaxazvan's proposal, the students who 
receive scholarship must work in the coun
try for four vears after the four vears of ed-
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ucation with the assignment of the govern
ment.

Even in the beginning, in 1919, 
within the frames of the fourth govern
ment on opening a higher educational 
institution in Azerbaijan, a special com
mission that would prepare the docu
ments in connection w ith the founda
tion of Baku State Universitv under the/
leadership of Professor Vasili Ivanovich



zırda bütün dünya bolşevizmlə mübarizə 
edir. Dünva bizixn bolşevizmə münasibəti- 
mizi bilmək istəyir. Avropa bu gün desə 
ki, Azərbavcanm istiqlalım tanıvıb, təsdiq 
edəcəm, mən sabah burada bir bolşevik 
də qovmaram. Lakin biz azadlıq, demok- 
rativa, vicdan tərəfdanvıq. Bu məsələdə 
mən bolşeviklərə daha da çox demokrati- 
va vermək istəvirəm. Sosialistlər isə bir tə- 
rəfə tam sərbəstlik verdikləri halda, digər 
tərəfi boğmaq istəvirlər».

Baş nazir Azərbavcan hökumətinin 
ölkədə fəaüyyət göstərən bütün sivasi qüv- 
vələrə demokratik şərait yaratdığını bildir
di: «Lakin hər işin bir həddi var. İstər bolşe- 
vik olsun, istər menşevik olsun, istərsə də 
Denikin tərəfdarı olsım, biza mane olsalar 
hökumət onlann qabağıru alacaqdır. Bu iş- 
lərdə mənə kömək etməsələr də, heç olma- 
sa mane olmasınlar. Mən heç görmədim ki, 
Denikinin adamlannı həbs edəndə, sosia- 
listlər onların azad edilməsi üçün yanıma 
gəlsinlər. Hökumətin daxili işlər orqanlarx 
yabuz Vətənimizin, istiqlalmuzm düşmən- 
lərini həbs edirlər».

«Sosialist» bloku parlament müza- 
kirələrində baş nazirin vaxtı ilə dedivi «la- 
zım gələrsə biz üç günə qoşunumuzla ge- 
dib Denikinçiləri Dağıstandan çıxaranq» 
fikrini arqument gətirərək, onu heç bir 
addım atmamaqda ittiham etdilər. Sosialist- 
lər hesab edirdi ki, N.Usubbəvli hökuməti 
demarkasiva xəttinin Petroviskidən keçmə- 
sinə razılıq verməməli idL

Sent\rabnn 1-də bu məsələ barədəJ
«Sosialist» fraksiyasınm parlamentə təqdim 
etdivi vekım qərar lavihəsində göstərilirdi 
ki, höknmət sərəncammda olan vəsait və 
qüwələrdən xarici düşmənə qarşı mübari- 
zədə kifavət qsdər istifadə edə bilməmiş- 
dir. Bıma görə də, parlament hökumətdən 
tələb edir ki, məmləkətimizi və sərhədləri- 
mizi mövcud təhlükədən müdafiə etmək 
üçün ən qəti tədbirlər görsün və düşmənin 
daxilimizdə fəaliyyət göstərən cəsuslan ilə 
sərt mübarizə aparsm. «Azərbavcan parla-

Razumovsky, a surgeon by profession. 
The commission included the followings: 
Professors A. M. Levin, N. A. Dubrovsky. 
Besides them, there were members with 
decisive (casting) vote in the additional 
commission: The delegate of Baku M u
nicipality, the member of school depart
ment Alijabbar Orujaliyev and the repre
sentative of the oil-extractors council A. 
N. Saparov, secretary of the commission
I. A. Babushkin. Members invited with 
consultative votes: М. B. Sultanov, M. A. 
Ter-Mikaelvans, N. K. Goldberg. In the 
first meeting of the committee the regis
tration commission was organized. Every 
day the commission held meetings. The 
delivery of necessary' equipments to the 
University from abroad was assigned to 
the chair of commission and the mem
bers of the commission A . M. Levin and 
M. A. Sultanov. They were empowered 
to hold discussions w ith the head of the 
government about it and in the shortest 
time to provide the import of necessary' 
equipments to Azerbaijan from foreign 
countries without customs duties.

The first meeting of the University 
committee was held on May 21, 1919. The 
minister of Enlightenment Rashid bev Ka- 
planov congratulated the members of the 
committee and stated that the foundtion of 
the State Universitv in Baku is at the deci-
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sion of the Azerbaijan Government.
In the parliamentary discussions pro

fessor V. I. Razumovskv noted that in con
nection with the establishment of Baku
Universitv' the commission was alwavs re-/ /
cieved the care of the govenment and pub
lic circles. Immediate allocation of great, but 
inevitable costs necessary for the establish
ment, equipment and maintenance of the 
Universitv' was ensured. The committee's

J

decision envisaged the opening of the Uni
versity without fail in autumn. The commit-J
tee had done its best to take all measures 
for this.



mentnln nakazı»na uyğun olaraq sorğula- 
rm müzakirəsində iştirak etmiş digər tərəf 
də altemativ yekun qərarmı səs verməyə 
təqdim etmək hıiququna malik idi. Digər 
tərəf, «Müsavat» frakslvasmdan olan baş 
nazir N.Usubbəvli hökumətin fikirbriniJ
ifadə edən qərarx açıqladı: hökumətin sor- 
ğuya verdivi cavab kafi qivmətbndirilsin 
və parlament növbədəki məsəbbrin mü- 
zakirəsinə keçsin. Nizamnaməvə müvafiq 
olaraq parlament Sədri H.Ağavev hər iki 
qəran səs verməvə çıxardı və hakim parti- 
varun təqdim etdivi təklif səs çoxluğu ilə 
qəbul edildi.

Azərbavcan parlamenti sentyabnn 
1-də keçiribn idasmda qarşıdan gəbn Qur- 
ban bavramı münasibəti ilə 10 gün qevri-iş 
günü elan etmişdir.

I Respublikanm parlamenti 1919-cu 
il avqustun 21-də Bakı Dövbt Universite- 
tinin açılmasını nəzərdə tutan qanun lavi- 
həsinin ilkin müzakirəsini keçirdi. Qanım 
layihdsini deputatbra M.Y.Cəfərov təqdim 
etdi. Məruzəçinin sözbrinə görə, Bakıda 
universitetin açüması ictimaiyvət arasmda 
geniş müzakirəvə səbəb olmuşdur Uni
versitetin açılması məsəbsi ilə bağlı həm 
cəmivvətdə, həm də parlament üzvbri ara
smda iki mövqe formalaşmışdı. Əslində bu 
mövqebr universitetin açılması əlevhinə ol- 
mamışdır. Lakin onun açdması vaxtı, kadr 
məsəbbri səbəbindən mübahisələrə səbəb 
olmuşdur. Universitetin açılması təşəbbü- 
sü hökumətə məxsus olmuşdur. Ümumi- 
likdə, Azərbavcan Xalq Cümhurivvəti par
lamenti və hökuməti, mədəni quruculuğa, 
maarif işbrinə bövük diqqət vetirir, dağıdıl- 
mxş məktəbbr şəbəkəsinin bərpa edilməsi, 
məktəbbrin veni şəraitə uyğunlaşdınlma- 
sı, təhsil müəssisəbrinin milliləşdirilməsi 
və s. məsəbbrin sistemli və məqsədyönlü 
apanlmasma çalışırdı.

Azərbavcan Cümhuriyvəti maarif 
işinin təşkil olunmasıru dövbtin m illi mə- 
nafebrinə uvğun məktəbbr və m illi kadr- 
lar hazırlayacaq ali təhsil ocaqlarx şəbəkə-

The University Committee had been
J

granted great privileges and its members 
had an authority to address directly to eve
ry high offidal, induding the prime minis
ter.

A  day before the parliamentary dis
cussions the University Committee headed 
by professor V-LRazumovsky in a short 
space of time - within few months did a 
great and at the same time a remarkably 
productive work. Thev prepared the neces
sary documents and pxesented them to the 
government. The documents included the 
following:

1. The dedaration of May 31, 1919 
draft presented by the university commit
tee on the foundation of Baku State Univer
sity;

2. The draft on the foundation of Baku 
State University presented to the approval 
of the parliament;

3. Draft of the Regulations of Baku 
State University;

4. Staff and budget drafts of the uni
versity' for 1919-1920.

In  the dedaration prepared by the 
committee the fact that it wras high time 
for the foundation of a university in the 
Eastern Caucasus, Azerbaijan, wTas em
phasized. It also stressed the fact that af
ter the establishment of an independent 
state in Azerbaijan, the foundation of the 
university' had been welcomed with sym
pathy in the governmental drdes w'hich 
have provided of all conditions - finandal 
support, equipment, existence of educa
tional buildings and the dinics for ex
perimental w'orks w'hich would give an 
opportunity to start studies in autumn of 
this vear.

J

The draft prepared by the govern
mental committee for the opening of the 
State University in Baku and the funda-

J

mentals of the university Regubtions were 
illustrated in details in different chapters of 
the declaration.



sinin qurulmasında görürdü. A li təhsilin 
təşkili Azərbavcan parlamenti və hökumə- 
ti qarşxsmda təxirəsalınmaz vəzifə kimi 
durduğundan bu məsələ Cümhuriyyətin 
bütün təbəqələrinin diqqətində olmuşdur. 
Azərbavcan Xalq Cümhuriyyəti ən müx- 
təlif sahələr üçün kadrlar hazırlanmasmx 
vadb sayırdı. Bu işlərin görülməsi üçün 
hökumət xüsusi tədbirbr həvata keçirmə- 
və başlamışdı.

Belə ki, Bakı Universitetinin açılma- 
sı üçün xüsusi komissiya təşkil edilmişdir. 
Komissivanm tərkibinə bələdivyə idarəsi, 
neft-mədən nümayəndəbri, görkəmli elm 
və maarif xadimbri daxil idilər. Qanun la- 
yihəsini hazırlavan komissiva çox mühüm 
və çətin işin öhdəsindən qısa müddətdə 
gələ bilmişdi. Universitetin əlevhinə çıxan 
qüwəbr iddia edirdilər ki, burada Azər- 
bavcan dilində tədris olmadığmdan m illi 
kadrlar hazırlmaq mümkün olmavacaqdır. 
Onlann mövqevinə görə, Bakı Universi
tetinin açılması bu baxundan hələ tezdir. 
Digər tərəfdən Bakı şəhərində Universiteti 
verbşdirmək üçün münasib binanm olma- 
ması və s. məsəblər də göstərilirdi.

«Bakı Universitetinin təşkil ohmması 
haqqmda» qanım lavihəsi parlamentin üç 
idasmda - avqustun 21-də birind, avqus- 
tun 25-də ikind və sentvabnn 1-də üçün- 
cü oxunuşdan keçərək təsdiq edilmişdi. 
Parlamentlə vanaşı, Azərbaycan hökıunəti 
də universitetin maddi-texniki təchizaü, 
pedaqoji kadrlarm cəlb olunması, müvafiq 
binalann aşTilması üçün bütün tədbirbri 
görmüşdü.

Parlament müzakirəbrində «İttihad» 
fraksivasmdan çıxış edən Q.Qarabəvli ob- 
razlı olaraq «mən bura universitetin mü- 
dafiəsi üçün danxşmağa çıxmamxşam, bir 
işin ki, adx universitetdir, о da özü-özünü 
müdafiə edir» fikrini sövbdi. «Müsavat»
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fraksiyası da dövlətin elm və maarifə ehti- 
yacuu ödəmək üçün hər cür səv göstərmə- 
sini alqışladı. Deputatlann fikrincə, dalıa 
ixtisaslı və bilikü mütəxəssislər hazırla-

The government of the Azerbaijan Re
public discussed the draft presented by the 
Universitv committee through the minister 
of education on June 7. The final decision 
had been taken at the «Council of the Gov
ernment» after the report of the minister of 
education about the draft of the University 
committee which would be organized in 
Baku. The dedsion said that the draft on the 
foundation of the State Universitv in Baku

J

was approved and it recommended to send 
the draft for discussions to the parliament. 
The committee added the following items 
to the draft.

1. In 1919-1920 academic year, only 
the first group of historv and literature de
partment would begin the studies. Other 
groups w ill be established later.

2. Without extraordinary difficul- 
ties, starting from 1919-1920 academic year 
mathematics and law departments should 
be established. A t the same time, studies of 
the Moslem rights and history is necessary 
there.

3. First of all, the Azerbaijans should 
be admitted to the Universitv-

J

4. Studv of the Turkic language in all 
departments is compulsarv.

5. The right to establish new chairs 
was entrusted to the Ministry of Enlighten
ment.

6. The article 7 should be withdrawn 
because the area necessary for the Univer
sity building can be provided free-of-charge 
by the dtv.

7. As 3,5 million manats were not suf- 
fident for the establishment of the univer
sity in 1919-1920 academic year, this sum 
should be increased to five million manats.

8. It must be noted in the sections 62, 
63, 64 of the Regulations that the persons 
with three year working experience in the 
universitv can get their pensions. Acadents 
are exduded.

9. To icrease the salaries of the staff of 
the teaching department



maq üçün Avropaya tələbələr göndərmə- 
livik. Hökumətin proqramında Azərbav- 
can universitetinə xaricdən professor və 
müəlümlərin cəlb edilməsi nəzərdə tutul- 
muşdu. M aarif nazirl Rəşid bəv Kaplanov 
bildirdi ki, ali təhsilli kadrlar vetişdirmək 
üçün ik i vol vardır. Birindsi, gəndəri təh- 
sil almaq üçün xarid ölkələrə göndərmək, 
ikindsi Azərbavcan dilində bir universite- 
ti açmaq idi ki, bizim hökumət hər iki vo- 
lu seçmişdi.

1919-cu il sentvabnn 1-də Azərbav-/ 4
can parlamenti xaricə göndərilən tələbələr 
üçün 7 milvon rubl vəsait aynlması haqqm
da qərar çıxardı. 1919-19/20-d tədris ilində 
cəmi 100 abiturivent və tələbənin xaricə 
göndərilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Avro- 
pava göndərilən gəndərin hər birinə 1000 
frank vol xəra və 400 frank hər ay vəsait 
avrüması nəzərdə tutulurdu. Rusiyava gön- 
dərilən tələbələr üçün isə müvafiq olaraq 3 
min rubl vol xəra və 3 min rubl avhq təqa- 
üd avnldı. A.Malxaz\-anm təklifi ilə Dövlət
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t^qaüdü alan təbbələr, 4 illik  təhsili başa 
vurduqdan sonra, hökumətin tə\1natı ilə 
ölkədə 4 il çalışmalıdırlar.

Hələ 1919-cu ilin  mav а\тпт əwəllə- 
rində Azərbavcanda A li təhsil müəssisəsi-J
nin açılmasma dair dördüncü hökumətin 
tədbirləri çərçivəsində, ixtisasca cərralı 
olan professor Vasili İvanoviç Razumovski- 
nin başçılığı ilə Bakı Dövlət Universitetinin 
təsisi ilə əlaqədar sənədləri hazurlavacaq 
xüsusi komissiva varadılmışdı. Komissiva 
aşağxdakı heyətdə fəalivvət göstərirdi: Pro
fessor A.M.Levin, NA.Ehıbrovski. Bunlar- 
dan əlavə komissiyava həlledid səsə malik 
olan üzvlər də daxil idi: Bakı bələdivyə 
idarəsi nümavəndəsi, məktəb şöbəsinin 
üzvü Əlicabbar Orucəlivev və neft mədən- 
çiləri sovetinin nümavəndəsi A.N.Saparov, 
komissiya katibi İA.Babuşkin. Məşvərətçi 
səslə dəvət edilən üzvlər MB.Sultanov, 
M A.Ter-Mikaelvans, N.KQoldberq olmuş- 
dular. Komissivanm birind idasmda sivahı
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komissiyası təşkil edilmişdi. Hər gün ko-

10. To determine the salaries of teach
ing staff in accordance with the salaries of 
the executive personnel.

Monev needed for the Universitv was
/  J

not decreased when the situation in the 
country was complicated, on the contrary, 
increased from three million and a half to 
five million manats and the teachers' sala
ries increased 13 times.

The projed on the establishment of 
the State University in Baku was discussed 
for about four months in different commis
sions of the parliament. After a number of 
amendments and supplements «the law on 
the establishment of Baku State Universitv 
was approved on September 1, 1919, but 
«the Charter of Baku State Universitv» was

J

ratified on September 29 by the parliament 
of the Democratic Republic of Azerbaijan 
On this occasion, the first redor of the Uni
versity professor V. L Razumovskv said by 
addressing the parliament: «Distinguished 
members of the parliament, you did a very 
great and historical work. I'm  very glad that 
all the parties position of all the towards the 
establishment of the University was consa- 
entious.»

The law adopted by the parliament 
of the Azerbaijan Republic consisted of 10 
artides. The four faculties of the universitv 
induded - historv-philologv (Eastern De
partment), phvsics-mathematics, law and 
medicine. In  1919-1920 academic vear, a 
temporary; one-vear staff and budget for
the first four courses of the medical facultv/
and for the first course of the facultv of his-/
torv-philology was approved. W ith the con
cent of the Azerbaijan Government, the uni
versity council was empowered to demand 
means even' year on the expenses to open 
new faculties and courses.

The right to invite rectors, profes
sors on spedalities, deans to the University 
commission organized by the attomevs of 
educational field, the Ministrv of Enlighten
ment, town council and the congress of oil



missiyanm iclası keçirilmişdi. Universitetə 
xaricdən zəruri avadanlıqlann almması ko- 
missiva sədri və komissiya üzvləri A.M.Le-

J J

vin, M.A.Sultanova həvalə edilm işdi On- 
lara səlahiyyət verilmişdi ki, hökumət 
başçısı ilə bu barədə müzakirə aparsmlar 
və ən qısa müddətdə əcnəbi məmləkətlər- 
dən zəruri avadanlıqlan gömrük xərd ver- 
mədən Azəıbavcana idxal edilməsinl tə-

J

min etsinlər.
Universitet komissiyasmm birina 

idası 1919-cu il mavm 21-də keçirilmişdi. 
Xalq maarif naziri Rəşid bəv Kaplanov 
komissiya üzvlərini təbrik edərək, Bakıda 
Döviət Universitetini açmaq barədə Azər- 
bavcan hökumətinin qəti qərarı olduğunu 
bildirmişdi.

Parlament müzakirələrində professor 
V.İ.Razumovski qevd etmişdi ki, Bakıda 
Döviət Universitetinin təsisi ilə əlaqədar 
hökumət və ictimai dairələrdə apardığı- 
mız danışıqlarda daima komissiya qayğı- 
keş münasibət görmüşdür. Universitetin 
təsisinə, təchizinə, saxlanüması üçün tələb 
edilən bovük, lakin labüd xərdərin dərhal 
avnlması təmin edilmişdi. Komissivanm 
qərarmda Darülfünun mütləq payızda 
açılması nəzərdə tutulurdu. Випгт üçün 
komissiya bütün tədbirləri görməvə çalış- 
mışdL

Universitet komissivasma bö\aik hü-/ J
quqlar verilmişdi və onun üz\rləri baş na- 
zirədək hər bir \4iksək vəzifə sahibinə bir- 
başa müradət etmək səlahiyvətinə malik 
olmuşdular.

Parlament müzakirələri ərəfəsində 
professor VİRazumovskinin rəhbərlik etdi- 
yi Universitet komissiyası olduqca az vaxt- 
da - bir neçə həftə ərzində bövük, həm də 
diqqətəlaviq səmərəli iş görmüş, mühüm 
sənədləri hazırlayıb hökıunətə təqdim et- 
mişdi. Bu sənədlərə aşağxdakılar daxil id i

1. Universitet komissivasmm Bakı
J

Dövlət Universitetinin açüması haqqm
da tərtib etdivi qanun laNThəsinin 31 mav 
1919-cu il tarixli bəvannaməsi;

indııstrv’ workers found its reflection in the 
law. According to the law the right of the 
invited professors to create councils, offices, 
faculties within the frames of their powers 
was adopted, and 11 million manats were 
allotted to the first academic year on the 
budget. If the employees were not provided 
with houses, it wTas implied to give them '-.4 
of their salaries for renting apartments.

Both men and women were admit
ted to the Universitv with equal rights. In 
the admission to the University preference 
wTas given to the Azerbaijan students and 
dtizens. The Regulations consisted of five 
chapters, 72 sections and determined the 
organizational structure of the University 
the activitv of its saentific and educationalj
fields, duties and rights of the professors 
and teaching staff.

Chapter 1 said that Baku State Uni
versitv is an independent educational in
stitution governed by the iedor, pro-redor, 
deans, the council and faculty meetings.

Chapter 2 of the Regulations refleded 
the administrative system of the University; 
It determined the rights and duties of the 
redor, pro-redor, deans, the council, and 
the faculties.

The redor was authorized to man
age the universitv’; W ithin the frames of the 
Regulations, the iedor was diarged with 
the management of all the fields of the uni
versitv administration The redor wTas eled-J
ed for a 3-vear term among the professors 
and ratified by the Ministry of Enlighten
ment. In his activitv, the redor based on the 
instructions approved by the coundL If the 
redor couldn't execute his duties either be
cause of illness or other reasons, his duties 
wrere carried out by the pro-redor, or one of 
the deans.

The pro-redor of the university had 
the status of the assistant of the redor on 
students affairs. The redor was author
ized to entrust the pro-redor a part of the 
management activities of the university;



2. Bakıda Dövlət Universitetinin təsi- 
si haqqmda parlamentin qəbuhma təqdim 
edilən qanım lavihəsi;

3. Bakı Dövlət Universitetmin nizam- 
naməsinin layihəsi;

4. Unlversitetin 1919-1920-d illər 
üçün ştat və smeta layihəsi.

Komissivanm hazırladığı bəvannamə- 
də, Şərqi Qafqazda - Azərbavcanda Uni
versitetin təsisi vaxtuun çoxdan çatdığı, 
Azərbavcanda müstəqil dövlət varandıq- 
dan sonra onun təşkilinin hökumət dairə- 
lərində bövük rəğbətlə qarşılandığı və hər 
cür şəraitin - rnaddi vəsait, təchizat, tədris 
binalan, təcrübə işləri üçün klinikalarm 
mövcudluğu bu ilin  payızmda məşğələlərə 
başlamağa imkan verəcyi faktı xüsusi qevd 
edilirdi.

Bəvannamədə Bakıda Dövlət Univer
sitetinin açılması üçün hökumət komissi- 
yasmm hazırladığı qanun lavihəsi və uni- 
versitet nizamnaməsinin əsaslan ara-ara 
fəsülər üzrə ətrafh şərh edilirdi.

Azərbavcan Cüm huriyyəti höku- 
məti Universitet komissivasmın maarifJ
naziri vasitəsilə təqdim etdivi layihəni 
ivulun 7-də müzakirə etmişdi. «Höku- 
mət Şurasmda» maarif nazirinin Bakıda 
təşkil olunacaq Universitet komissiva- 
sı layihəsi haqqmdakı məruzəsindən 
sonra yekun qərar verilm işdi. Qərarda, 
Bakı şəhərində Dövlət Universitetinin 
təşkili haqqmda qanun layihəsi bəyənilə- 
rək müzakirə edilməsi üçün MəcUsi-Mə- 
busana göndərilməsi tövsiyə olunurdu. 
Komissiva lavihəvə aşağıdakı bəndləri 
əlavə etmişdi.

1.1919-1920 tədris ilində tarix və ədə- 
bivvat şöbəsinin valmz birind sinfi təşkil 
edilir ki, başqa sinifləri sonra təşkil edilə- 
cəkdir.

2. Xüsusi çətinlik olmazsa, 1919-1920 
tddris ilindən etibarən riyazivyat və hüquq 
şöbələri təşkil edilməlidir. Evni zamanda 
müsəlman hüququ və tarixinin orada keçi- 
rilməsi vacibdir.

The pro-rector was elected for the texm of 
3-years from among the professors by the 
Universitv Council.

j

The dean managed the faculty and 
monitored the education process. He ful
filled the duties within the facultv entrust-/
ed to him by the rector and the coundL The 
dean was elected for a 3-vear term among 
the professors and approved by the council.

The Academic Council is a supreme 
and independent bodv of the university 
management. The sphere of activity and 
authorities of the coundl has found its re
flection in the Regulations.

The fulfillment of financial and ad
ministrative activities of Baku State Univer
sitv was entrusted to its administratioa The

J

rules of conducting the works of the coun
cil, facultv meetings and the administration 
stationary were determined as welL

The authorities of the personal staff 
on the teaching department of the Universi
ty were regulated in the chapter 3. This staff 
consisted of professors, assodate professors, 
teachers, lecturers on languages, pro-rectors 
and deputv pro-rectors, assistants and in
terns. According to the Regulations, these 
offidals could either be elected or invited.

The sdentific degree and names of 
scientific-pedagogical staff, as well as the 
rules of their election and substitution 
found their reflection in the Regulation.

Chapter 4 of the Regulation induded 
the legal status of the students. Both men 
and women with secondary education were 
admitted to the universitv. Besides the stu-
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dents, free listeners were allowed to attend 
lectures and practical dasses.

The chapter concerning the students 
earned long discussions, sometimes seri
ous arguments among the parliamentar
ians. To facilitate the terms of admission 
of Azerbaijans to the university the mem
bers of the parliament taking into account 
the then objective condition in Azerbaijan 
insisted that the boys and girls with cer-



3. Universitetə ilk növbədə azərbav-J
canlılar qəbul edilməlidirbr.

4. Turk lisanmm (dilinin) dddi bir su- 
rətdə bütün şöbələrdə keçirilməsi icbaridir.

5. Yeni kafedralar varatmaq hüququ 
maarif nazirlivinə həvalə edilirdi.

J

6. 7-d maddə çıxanlmalıdır, çünki 
universitetm binası üçün lazım gələcək əra- 
zi şəhər tərəfindən pulsuz olaraq verilə bi- 
br.

7 .1919-1920-d tədris ilb ri üçün uni- 
versitetin təşkilinə istənilən 3,5 milvon ma
nat az olduğundan, bu məbləğ 5 milvon 
manatadək artnlm alıdır.

8. Nizamnamənin 62, 63, 64-di mad- 
dəbrində qevd edilməlidir ki, universitet- 
də üç il xidmət edəcək şəxslər təqaüdlərini 
(pensiva) ala bibr, bədbəxt hadisəbr bura- 
va daxil devildir.

9 . Tədris hissəsinin işçibrinin məva- 
dbbrini artırmaq.

10. Tədris işçbrinin məvadbbrini 
idarə və tesərrüfat sahəsi xidmətçibrinin 
məvadblərinə uvğun olaraq təvin etməli.

Universitet üçün tələb olunan pul və- 
saiti ölkənin vəziyvətinm mürəkkəb oldu-
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ğu bir şəraitdə azaldılmamış, hətta, əksinə,
3 mln yanmdan 5 mln manata qədər, müəl- 
lim lərin əmək haqqx isə 1/3 dəfə artmlmış- 
dır.

Bakı şahərində Dövlət Universiteti- 
nin təşkili haqqmda la\ihə parlamentin 
müxtəlif komissiyalarmda, partiyalarm 
fraksivalannda, parlamentin idaslannda
4 ava qədər müzakirə edildl B ir sıra dəvi- 
şikliklər və əlavəbrdən sonra «Bakı Döv- 
b t Universitetinin təsisi haqqmda qanun» 
1919-cu il sentvabnn 1-də, «Bakx Dövbt 
Universitetinin Nizamnaməsi» isə sent\rab- 
nn 29-da Azərbavcan Demokratik Cümhu-
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rivvəti parlamenti tərəfindən təsdiq edildi. 
Bu münasibətb universitetm ilk rektoru, 
professor VİRazum ovski parlamentə mü- 
radət edərək demişdi: «Parlamentin hör- 
mətə layiq üzvbn, siz bovöik və tarixi iş 
gördünüz. Mən çox şad oldum ki, Univer-

tificates of g\Tnnasimns and other technical 
high schools of this kind are very few and 
therefore, concessions must be made in the 
rules of admission As they got bad marks 
when writing «composition» in the exams 
on the Russian language, they were de
prived of receiving a certificate. Therefore, 
the Azerbaijan boys and girls who left these 
schools were entitled to be admitted to the 
university. W ith the insistence of the major
ity of parliamentary deputies, two amend
ments were added to the 46th section of the 
Regulations.

The first amendment stated that the 
pupils who finished the 7th form of a gym
nasium and the 6th form of a high technical 
school were allowed to enter the universitv' 
with the status of a student and be involved 
in taking the exam of the last form on the 
school program of a gymnasium while they 
study at the university.

The second amendment stated that 
the pupils of the teachers training schools
are entitled to enter the university on the/
condition that thev- w ill take exams on cer-J
tain sdences.

Each student and free listener had to 
pay certain tuition determined by the Min
istry of Enlightenment until they were giv
en the right of free-of-charge education.

After serious arguments in the par
liament, with the persistence of Bolshevik 
deputies and other parliamentarians it was 
allowed to create students' organization at 
the universitv and the Regulations deter
mined the spheres of rights and activity of 
this organization.

The Regulations determined 10 terms 
of study for the students of medical facultv; 
and 8 terms of study for the students of his- 
torv-philological faculty.

Privileged pensions were granted 
to professors and teaching staff. Profes
sors wrho served from 25 to 30 vears could 
receive pensions in the sum of 23 percent 
of their annual salaries; those wTho served



sitetin təsisinə bütün partivalar vkdanh 
münasibət bəslədilər».

Azərbavcan Cümhuriyyəti parlamen- 
tinin qəbul etdiyi 10 maddəlik qanunda, 
universitetin 4 fakültəsi - Şərq şöbəsi olan 
tarix-filologiya, fizika-riyaziyyat, hüquq və 
tibb nəzərdə tutulurdu. 1919-1920-ci tədris 
ilində tibb fakültəsinin ilk 4 kursu, tarix-fi- 
lologiya fakültəsinin isə birind kursu üçün 
müvəqqəti, birilük ştat və smeta təsdiq edil
di. Azarbavcan hökumətinin razılığı ilə uni
versitet şurasına veni fakültə və kurslann 
açılmasma smeta üzrə hər il vəsait tələb et- 
mək səlahiyyəti verilmişdi.

Qanımda elm sahəsi, maarif nazirli- 
yi, şəhər idarəsi, neft sənayeçibri qurultayı 
müvəkkilbrindən təşkil olunmuş Universi
tet komissiyasma rektor, ixtisaslar üzrə pro- 
fessorlar, dekanlar dəvət etmək hüququ 
təsbit edilmişdi. Qanuna müvafiq olaraq 
dəvət olıman professorlardan öz səlahiv- 
yətləri daxilində şura, idarə, fakültəbr va- 
ratmaq hüququ təsdiq edilmiş, smeta üzrə 
ilk tədris ilinə 11 milvon manatadək vəsait
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avrümışdı. Xidməti şəxsbr mənzilb təmin 
edilmədikdə, onlara maaşlarmm dörddə bi- 
ri məbbğində mənzil haqqı vermək nəzər- 
də tutulmuşdu.

Bakı Universitetinə həm kişilər, 
həm də qadınlar bərabər hüquqla qəbul 
olunurdular. Qəbulda ilk növbədə Azər- 
baycan tələbələrinə, vətəndaşlannaüstün- 
lük verilirdi. Nizamnamə beş fəsildən, 72 
maddədən ibarət olmaqla universitetin 
təşkilat quruluşu, onun elm və tədris sa- 
həbrinin fəaüyyəti, professor-müəllim 
hevətinin vəzifə və hüquqlan müə\yən- 
ləşdirilirdi.

Birind fəsildə, Bakı Dövbt Universi- 
tetinin müstəqil hüquqa malik elm-tədris 
müəssisəsi olub rektor, prorektor, dekan
lar, şura və fakültə idaslan vasitəsilə idarə 
olunduğu təsbit olunurdu.

Xizamnamənin ikind fəsili, universi
tetin idarə quruluşunu əks etdirirdi. Rekto- 
run, prorektorun, dekanlann, şuranm, ida-

from 20 to 25 vears -in the sum of half of
J

their salaries; those who were unable to 
work because of incurable diseases and 
who had 5-10 years of working experience
- in the sum of 13 percent of their salaries, 
and those who had more than 20 years of 
working experience - in the sum of their 
full salaries.

In the Regulations the volume of sala
ries, pensions and aids for working women 
were made equal with the rights and the 
volume given to men.

Т1ге students who lost their parents 
could receive money in the sum of the pen
sions determined during the period when 
both parents worked.

People who were against the estab
lishment of Baku State Universitv tried to
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prove in parliamentary and government 
drdes, as well as in the press that «Russian 
professors» invited to condud teaching in 
the Russian language w ill pursue «russifi
cation» propaganda among students and 
continue «tsar's policv» performing a mis
sionary work rather than doing their job of 
a professor. They proposed that as it was 
still impossible to teach in the Turkish lan
guage at the university, it is necessary to 
enlarge the network of gymnasium schools 
and wait until the training of the national 
professors. The ministry of Maintenance 
shared the same viewpoint that it wTas too 
early to open the university.

The parliamentarians wrho were for 
the first university to be opened in the Az
erbaijan Republic stated that the majority of 
the government delegates and the national 
intelligentsia did not become «russified», 
though they got their education at the Rus
sian universities.

The newspaper «Azerbaijan» frankly 
congratulated the set up of the university 
and wished success to our young students 
and progressive-minded professors. In the 
first academic year the students of the uni
versity and its national composition were



rənin, fakültələrin hüquq və vəzifələrini də- 
qiqləşdirirdi.

Bakı Universitetmə rəhbərlik rekto- 
run səlahiwətinə daxil idi. Rektora nizam-
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namə çərçivəsində ımiversitet idarəsinin 
bütün sahələrinə rəhbərlik həvab edilmiş- 
di. Rektor, professorlar arasmdan 3 il müd- 
dətlnə seçilir, xalq maarif nazirlivi tərəfin- 
dən təsdiq edilird i Rektor öz fəaliyyətində 
şura tərəfindən hazırlanan və təsdiq edilən 
təlimatlara əsaslamrdı. Rektorun xəstəlik 
və va başqa səbəbdən olmadığı müddətdə 
onun vəzifəsini prorektor, vaxud dekanlar- 
dan biri icra edirdi.

Universitetin prorektoru tələbə işlə- 
ri üzrə rektorun köməkçisi statusunda ol- 
muşdur. Rektora səlahiyyət verilirdi ki, o, 
ımiversitet idarəsi işlərinin bir qismini pro- 
rektora həvalə etsin. Proıektor Universitet 
Şurası tərəfindən professorlar içərisindən 
3 il müddətinə seçilirdi.

Fakültərə dekan rəhbərlik edir və 
tədrisə nəzarət edirdi. Dekan fakültə daxi- 
lində rektor və şura tərəfindən ona həvalə 
edilən vəzifələri ia a  edirdi. Dekan da pro
fessorlar arasmdan 3 ilə seçilir və şura tə- 
rəfindən təsdiq olımurdu.

Elm i Şura universitetin idarə edilmə- 
sinin ali və müstəqil orqanıdır. Nizamna- 
mədə şuranm fəaliyyət dairəsi və səlahiv- 
vəti ətraflı göstərilmişdir.

Bakı Universitetinin maddi və inziba- 
ti işlərinin icrası onun idarasinə tapşınbr- 
dL Şuranın, fakültə idaslannm və idarənin 
dəftərxana işlərinin apanlması qavdalan 
dəqiqbşdirilmişdir.

Üçüncü fəsildə universitetin t^dris 
hissəsi üzrə şəxsi he\'ətinin səlahiyyətləri 
tənzimlənirdi. Bu hevət professorlar, do- 
sentlər, müəllimlər, dillər üzrə mühazirəçi- 
lər, proıektorlar və müa\Tnlər, assistentlər 
və ordinatorlardan ibarət idi. Nizamnamə- 
və görə, bu vəzifəli şəxslər həm seçilə, həm 
də dəvət edilə bilərdilər.

Elmi-pedaqoji he%rətin tələb edilən 
elmi dərəcəsi və adı, vəzifəvə seçilmə və

as follows: histon'-philological facultv-113 
persons in the first group, 107 persons in 
the second group on the condition that 
may take an exam in the Latin language, 
27 persons in the third group. 63 persons in 
the fourth group on condition if they pass 
additional exams, 11 persons to the fifth 
group on condition if they submit all the 
documents required within a month The 
persons taking certain exams and submit
ting the required documents were admitted 
into the first group.

According to the information of the 
university rector 509 students of the first 
course of the history-philological faculty 
were divided as follows in terms of their 
nationality: Moslems -125, Jews -178, Rus
sians -121, Armenians - 67, Georgians - 5, 
Polish and Germans -13.

Only 877 students studied at the uni
versitv. Besides these, 217 free listeners at- 
tended the university.

The newspaper «Azerbaijan» in Turk
ish and Russian covered life, activities, and 
needs of the professor, teachers and stu
dents every day.
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In 1922 the Azerbaijan people wit
nessed the first yields of Baku State Univer
sity, the first higher educational institution 
of the Peoples Republic of Azerbaijan. The 
same year 30 persons received the diploma 
of the Baku State Universitv and were hon-
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oxed to get the name of a doctor.
The establishment of Baku State Uni

versitv was an honorable event in the his-J
torv of Azerbaijan. In the parliament S. M. 
Aga-zade addressed the parliamentarians 
and noted that the great philanthropist H. 
Z. Tagivev's dream came true. He said: 
«In March 1918, when H. Z. Tagivev's son 
Muhammad, officer of the National Army 
tragically died while on military service in 
Lenkaran, Mr. Haji Zevnalabdin addressed 
the people in the funeral and said: « I 
wished to celebrate my son's wedding, but 
as fate has willed it, I  lost my son There-



əvəzedilmə qaydalan nizamnamədə təsbit 
edilmişdi.

Nizamnamənin dördüncü fəsli tələ- 
bəbrin hüquqi statusunu təsbit edirdi. Uni- 
versitetə, hər iki cinsdən olan orta təhsüli 
şəxslər qəbul etmək nəzərdə tutulmuşdu. 
Təbbəbrdən başqa, mühazirə və praktiki 
məşğəbbrdə azad dinləyidlərin də iştirakı- 
na icazə verilirdi.

Təbbəbrə aid fəslin müzakirəsi parla
ment deputatlan arasmda uzun sürmüş, bə- 
zən isə dddi mübahisəbrə səbəb olmuşdu. 
Azərbavcanda о zaman varanmış obyektiv 
şəraiti nəzərə alan parlament üzvbri uni- 
versitetə azərbavcanlılarm qəbul edilməsi 
şərtbrini yüngülləşdirmək məqsədilə israr 
edirdibr ki, gimnaziva və bıma bərabər re
alm məktəbbri bitirib şəhadətnamə alan 
oğlan və qxzlanmız olduqca azdır və ona 
görə də qəbnl qavdalannda güzəştbr edil- 
məlidir. Çünki onlar rus dilindən imtahan- 
larda «inşa» vazarkən qeyri-kafi qiymətə 
laviq görüldükbrindən, şahadətnamə al
maq hüququndan məhram edilirdibr. Ona 
görə də, bu məktəbbri bitirən azərbaycanlı 
oğlan və qızlara universitetə qəbul edilmə 
hüququ verilməÜdir. Parlament deputatlan- 
nm əksənvyətmin təkidib nizamnamənin
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46-a maddəsinə iki qevd əlavə edilmişdi:
Birind əlavədə göstərilirdi ki, ginına- 

ziyanm 7-d və realni məktəbin 6-cı sinfini 
qurtaran şagirdlərə ixtivar verilir ki, təbbə 
statusunda nniversitetə daxil ob bilsinbr 
və diplom almaq üçün universitetdə oxu- 
yan müddət ərzində gimnaziyarun məktəb 
proqramı üzrə axırrna sinif imtahanmı ver- 
məvə cəlb edilsinbr.

Ikind əbvədə isə göstərilirdi ki, Mü- 
əllimlər məktəbini bitirmiş şagirdibr mü- 
əvvən edilən elmbrdən imtahan vermək
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şərtilə universitetə daxil olmaq hiiququna 
malikdirbr.

Hər təbbə və azad dinbyiddən, pul- 
suz, təhsil hüququ verilənədək maarif na- 
zirlivi tərəfindən müəyvən edilmiş miqdar- 
da təhsil haqqı alımrdx.

fore, in con-unemoration of my son, for the 
well-being of the nation and for the future 
happiness of the youth like him I want a 
university to be established in Baku and I 
wish to grant my Passage House to the uni
versitv. Today the dream of the nation cameУ J
true, too.»

On August 28, 1919 there was held 
a meeting of the commission on the «Elec
tions to the Assembly of Enterprises which 
the government attadied special atten
tion to. М. E. Rasulzadeh was appointed 
the chair of the commission, A. J. Pepinov
- deputy chair, H. Mammadbeyov - treas
urer. It was dedded in the meeting of the 
commission to develop the guidelines con
cerning the said elections and to set a sub
comission consisting of Sh. Rustambayov, 
A. L Malkhazvan and K. Mammadbevov.
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On August 28 the parliament dis
cussed another important document - the 
draft «on the National Bank». According to 
the information of the minister of Finance 
A. Hasanov, the Regulations of the bank 
were developed on the basis of documents 
of banks of Russia. The reporter consid
ered that the National Bank is an institution 
where all the works had to be implemented 
transparently. The bank opened by the gov
ernment must profit the whole nation, not 
a single man. According to the minister's 
words, the National Bank w ill be an insti
tution built on democratic prindples. The 
National Bank w ill control the adivitv ofJ
other banks. The minister of Finance thinks 
that the opening of the bank w ill reduce the 
interest rates.

Even in spring of 1919, the govern
ment charged the minister to develop the 
Regulations of the National Bank. It was 
impossible to complete the draft because of 
the causes not depending on the ministry;

In June, 1919, the National Bank con
trolled by English military command was 
submitted to the Azerbaijan Republic. But 
the debt of the English militarv command



Parlamentdə dddi mübahisələrdən 
sonra bolşevik deputatların və digər par
lament üzvlərinin təkidilə universitetdə 
tələbə təşkilatlanmn varadxlmasma icazə 
verilir və nizamnamədə bu təşkilatlann 
hüquq və fəaliyyət sahələri dəqiqləşdiri- 
lirdi.

Nizamnamədə tibb fakültəsində təh- 
sil alan tələbələr üçün 10, tarix-filologiva 
fakültəsində təhsil alan tələbələr üçün isə
S semestr təhsil müddəti müəwənləşdiril- 
mişdi.

Universitetin professor-müəllim və 
işçi hevəti üçün imtivazlı pensiva təvin edi
lirdi. 25 ildən 30 ilədək xidmət etmiş pro- 
fessorlar illik  əmək haqlarmm 2/3 hissəsi; 
20 ildən 25 ilədək xidmət edənlərə maaşla- 
nnm yansı; ağır, müalicə edilməz xəstəhyə 
mübtəla olub işləvə bilməvən professorla- 
ra 5-10 il stajı olduqda maaşlarmm 1/3 his- 
səsi, 20 ildən artiq stajı olanlar isə tam ma- 
aşlan həcmində pensiva almalan nəzərdə 
tutulurdu.

Nizamnamədə xidmətdə olan qadın- 
lann əmək haqqı, pensiva və vardımlan- 
nm miqdan eyni vəzifəni icra edən kişilərə 
verilən hiiquq və miqdarla bərabərbşdiri- 
lirdi.

Valide\T\lərim itirmiş tələbələrə ata- 
analarmm hər ikisinin işlədikləri dövrdə 
təyin edilmiş pensiva miqdarmda vəsait 
avnlırdL

Bakıda Dövlət Universitetinin təsi- 
sinin əlevhdarlan parlament və hökumət 
dairələrində və mətbuat səhifələrində isbat 
etməyə çalışırdılar ki, t^drisin rus dilində 
aparılması nəticəsində dəvət olunan «rus 
professorlan» tələbələr arasmda «ruslaşdır- 
ma» təbliğaü aparacaq, professorluqdan 
çox misvonerlik edərək «çarrn siyasətmi» 
davam etdirəcəklər. Onlar təklif edirdilər 
ki, universitetdə türk dilində təhsilin ve- 
rilməsi hələlik mümkün olmadığma görə, 
gimnaziva məktəbləri şəbəkəsini genişlən- 
dirib, öz m illi professorlanmızı yetişdirə- 
nədək bir müddət gözləmək lazundır. Tə-

was cut out at the expense of the Ministry 
of Finance of the Azerbaijan Government.

The minister of Defense said to the 
parliamentarians that the former depos
its were not given back by the banks. He 
added: «The government considers that, 
if the National Bank is established, it w ill 
be possible to return the nation's debt. But 
the Ministry of Finance w ill give back these 
deposits not at once, but gradually. During 
the reign of the tsar government the Na
tional Bank of Russia controlled the banks 
of Azerbaijan. At present there is no bank 
to monitor all the banks of the republic and 
regulate their activity. The bank that the 
government wants to set up w ill fulfill this 
task.»

In the draft Regulations presented to 
the parliament the investment of the Na
tional Bank should make up 50 million 
manats. According to the law, 20 million 
mantas were induded into the investment 
for needs. In his information the minister 
of Finance said that the National Bank w ill 
not bind itself to pay the debt of the former 
bank. It w ill not make use of its profits as 
well. The Central Savings-Bank w ill also 
operate in the republic. According to the 
information of the minister of Defense, the 
treasurv has 12 central cashes.

Thus, after the discussions in Septem
ber, 1919, the Azerbaijan Parliament passed 
a bill on the establishment of the National 
Bank. By holding negotiations with the 
Russian bank, the National Bank intended 
to produce monev emblems and stamps.

September 15, 1919 wras one of the 
significant events in the history of Azerbai
jan. The first anniversary of the liberation of 
Baku from «Centro-Caspian dictatorship» 
and the reactionary forces of Bolsheviks
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wTas ceremonially celebrated. These festivi-
J

ties were also conneded with the fad that 
the Azerbaijan Government had already 
began its activitv in Garabag, political and 
military measures of the governor-general



minat nazirlivi də universitet açılmasmm 
həb tez olduğu qənaətində idi.

Azərbavcan Cümhurivvətinin ilk uni- 
versitetinin açılmasınm tərəfdan olan parla
ment üzvbri isə hökumət nümavəndəbri, 
m illi zivalılanmızm bövük əksəriyydtmin
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Rusiva Universitetbrində təhsil aldıqlanm, 
heç də «ruslaşmadıqlannı» bildirirdilər.

«Azərbavcan» qəzeti, universitetin 
fəaliyyətə başlamasıru səmimiyyətb təb- 
rik edərək, gənc təbbəbrimizə və qabaqal 
professorlanmıza müvəffəqiyvətbr arzu- 
lamışdı. İlk tədris ilində universitetin tələ- 
bə heyəti və onun m illi tərkibi aşağrdakı ki
mi olmuşdur: tarix-filoloji fakültə - birind 
qrupa 113 nəfər; ikind qrupa latrn dilindən 
əbvə imtahan vermək şərtilə -107 nəfər, 
üçüncü qrupa - 27 nəfər, dördüncü qrupa 
əbvə imtahanlar vermək şərtilə - 63 nəfər; 
beşind qrupa bir av ərzində təbb olunan 
bütün sənədbri təqdim etmək şərtilə - 11 
nəfər. Təvin edilmiş imtahanlan verən, tə- 
bb olunan sənədləri təqdim edən şəxsbr 
birind qrupa daxil edilirdibr.

Universitet rektorunun verdivi məlu-
J

mata əsasən ali təhsil müəssisəsinin tarix- 
filoloji fakültəsinin birinci kuxsunda 509 hə- 
qiqi təbbə m illivət üzrə belə bölünür: 125
- müsəlman, 178 - vəhudi, 121 - rus, 67 - er- 
məni, 5 - gürcü, 13 - polvak və aim an.

Universitetdə cəmi 877 həqiqi təbbə 
təhsil alırdı. Bunlardan başqa universitetdə 
217 azad dinləvid də iştirak edirdi.

Cümhuriyyətin «Azərbavcan» və rus 
dilində «Azerbavdjan» qəzetbrinin demək 
olar ki, bütün nömrəbrində Bakı Dövbt 
Universitetinin professor-müəllim və tələ- 
bə hevətbrinin gündəlik həvatr, fəalivvəti, 
ehtivadan haqqmda məqaləbr və rəsmi xə- 
bərbr dərc edilmişdL

Azərbavcan Xalq Cümhuriyyəti ilk 
ali təhsil ocağı - Bakı Dövlət Universiteti
nin ilk nəticəbrini Azərbavcan xalqı 1922- 
d  ildə gördu. Həmin il 30 nəfər şərəfli 
həkim adma bviq olduqlart haqda Bakı 
Universitetinin diplomunu aldılar.

of Garabag brought stabilih' to the region. 
In august, 1919, the .Armenians living in 
Garabag sent to N. Usubbevli a letter which 
wrote that the Armenians recognized the 
government of Azerbaijan and came to
Baku to be received bv him./

Another important event that took 
place on the eve of the first anniversary of 
the liberation of Baku by the national army 
was the banishment by the local Moslems 
and national army the Bolshevik-Molokans 
and reactionary forces of the Armenian
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Dashnaks (the members of bourgeois-na- 
tionalistic counter-revolution party) headed 
by Colonel Iliyushevich who tried to vio
late the territorial integrity of Azerbaijan 
The Arrnv of volunteers and the Soviet

j

Bolshevik government which made use of 
Molokans - the Russian inhabitants in the 
territory of Azerbaijan, tried to viobte the 
territorial integrity of Azerbaijan by set
ting up the Council to the government in 
Mugan In July 25, the army of the repub
lic destroyed the hostile forces, captured 1 
plane, 24 cannons, 60 madtine-guns of the 
Red Army and ensured the territorial integ
rity of Azerbaijan. In mid August the mem
bers of the parliament М. E. Rasulzadeh, A  
Kazim-zade and M. Sheikhzamanov met 
the people of Lenkaran and got acquainted 
with the political situation connected with 
the btest events.

In connection with the liberation of 
Baku, a ceremonial session of the Azerbai
jan Parliament was held on September 15. 
By addressing the parliamentarians, the 
chair of the session Hasan bay Agayev said 
that today is the anniversary of the libera
tion of Baku, the national centre of Azerbai
jan from enemies. The enemy who wanted 
to separate and deprive us of our rights 
kept Baku and its environs under occupa
tion from March to September 15,1918. Our 
National Army returned us to our capital 
which we consider holv. We must unite

J

our strength to protect our independence



Bakı Dövlət Urüvereitetinin təsis olun- 
masi Xalq Cümhuriyyəti tarixində ən şərəf- 
li hadisələrdən idi. Parlamentdə S.M.Qəni- 
zadə deputatlara müradət edərək, böyük 
xeyılyyəçi H.Z.Tağıyevin də arzusunun 
həvata keçdivini bildirdi: «191S-d ilin  mart 
avmda Lənkəranda hərbi xidmət edən Mil-J
li Ordunun zabiti H.Z.Tağıyevin oğlu Mə- 
həmmədin fadəli şəkildə vəfat etdiyi vaxt 
onun dəfni zamaru H aa cənablarx camaata 
müradət edərək demişdi: «Mən oğlıımun 
toyunu etmək istəvirdim, lakin qəza belə 
gətirdi ki, oğlıun əldən getdi. Ona görə 
mən oğlumun vadigan olaraq millətin xev- 
ri üçün, gələcəkdə onım kimi gəndər xoş- 
bəxt olsunlar devə istəyirəm ki, Bakıda bir
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universitet təsis olunsım və öz passajımı 
universitetə bəxş edim». Bu gün evni za- 
manda millətin arzularmm həvata keçdiyi 
gün olmuşdur».

1919-cu il avqustun 28-də parlament 
və hökumətin xüsusi diqqətdə saxladığx 
«Müəssislər Mədisinə seçkilər haqqmda» 
komissivanm idası keçirilmiş və M.Ə.Rə- 
sulzadə komissiyarun sədri, M .Vəkilov 
komissivanm katibi, Ə.C.Pepinov sədrin 
müavini və H.Məmmədbəvov xəzinədar 
seçQmişdilər. Komissivanm idasmda, 
Azərbavcan Müəssislər Mədisinə seçki- 
lərə dair təlimat hazırlamaq, Ş.Rüstəm- 
bəvov, A.İ.Malxaz\-an və KMəmmədbə-
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vovdan ibarət alt komissiva da müəvvən
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edilmişdi.
Avqustun 28-də parlament daha bir 

mühüm sənədi «Dövlət bankı haqqmda» 
qanun lavihəsini müzakirə etdi. Maliyvə 
naziri Ə.Həsənovun məlumatma görə, Ban- 
km nizamnaməsi Rusiva daxilində istifadə 
edilən bank sənədləri əsasmda hazırlanmış- 
drr. Məruzəçnin fikrincə, Dövlət Bankı elə 
bir müəssisədir ki, orada bütün işlər şəffaf 
həvata keçirilməlidir. Hökumətin açdığx 
bank şəxsi bir mənfəət üçün devil, bütün 
xalq üçün xe\fir və mənfəət gətirməlidir. 
Nazirin sözlərinə görə, Dövlət Bankı de- 
mokratik bir əsaslar üzərində qurnlan mü-

that we achieved at the expense of victims. 
Everyone in the parliament stands up to 
commemorate the Turkish martyrs who 
lost their lives in the fight for the freedom 
of Baku and Azerbaijan. By addressing the 
deputies N. Agayev noted that a ceremo
nial parade w ill be held in Baku and all the 
members of the parliament are invited to 
this ceremony

On September 15, 1919, at 11 o'dock 
the government offidals, prime minister N. 
Usubbevli, acting chair of the parliament, 
members of the parliament, military min
ister S. Mehmandarov and deputy military 
minister A. Shikhlinsky generals and of
ficers of the Azerbaijan Armv were in the 
square on the seashore to participate in the 
parade of the Azerbaijan Arm y General S. 
Mehmandarov personally commanded the 
parade. Prime Minister N. Usubbevli re
ceived the parade. The soldiers passed in 
front of the tribune with ceremonial march 
and went straightly to the Alley of Martyrs. 
There took place a ceremony of erecting a 
monument to the martyrs with the partici
pation of state and government representa
tives. The chair of the parliament, the prime 
minister and the parliamentarians made 
speedies in the ceremony and stressed the 
importance of taking all necessary' measures 
to proted and strengthen the independence 
of Azerbaijan

In the Azerbaijan Republic which en
joys a democratic state structure, the for
mation of the institute of inquiry on demo
cratic basis, inter-fractional discussions, the 
direction of activities of government policy, 
expression of free attitude towards the is
sues that do not satisfy the sides, working 
activities of the commissions, discussion of 
problems, process of forming the rules of 
resignation culture and dvil management 
are the charaderistic features of the Re
public of 1918-20 years. In the Republic of 
Azerbaijan the culture of resignation was 
formed and a responsible government was



əssisə olacaqdır. Dövlət bankmm açılması 
digər banklann fəaliwətində nəzarət funk- 
sivasmı verinə vetirəcəkdir. M aliyyə naziri- 
nin fikrincə, Bankın açılması faiz dərəcələ- 
rini də aşağı salacaqdır.

Hökumət m aliyyə nazirinə Dövlət 
Bankmın nizamnaməsini hazırlamağı, hə- 
lə 1919-cu ilin  vazında tapşmq vermişdir.
Nazirlikdən asılı olmavan səbəblərdən/
layihəni tez tamaxnlamaq mümkün olma- 
mışdır.

1919-cu ilin  iyununda ingilis hərbi 
komandanlığınm nəzarətində olan Döv- 
lət Bankı Azərbavcan Xalq Cümhuriyyəti 
hökumətinə verildi. Lakin ingilis hərbi ko- 
mandanlığının borcu Azərbaycan hökumə- 
ti maliyyə nazirliyi hesabına silinirdi.

M aliyyə naziri parlam entarilərə 
keçmiş dövrdən qalma əmanətlərin 
banklar tərəfindən qaytarılm adığını b il
d ird i: «Hökumətin fikrincə, Dövlət Ban- 
k ı təşkil edilsə, xalqın borcunu qavtar- 
rnaq mümkün olacaqdır. Lakin m aliyvə 
nazirliyi bu borc əm anətlərini birdəfə- 
lik  devil, tədricən qavtaracaqdır. Çar 
hakim iyyəti dövründə Azərbaycandakı 
banklara Rusiva Dövlət Bankı nəzarət 
edirdi. Hal-hazırda Cüm hurivyətdə bü- 
tün banklara nəzarət edəcək və onların 
fəalivyətiıü tənzimləvəcək hər hansı bir 
bank voxdur. Hökumətin yaratmaq istə- 
d iyi bank bu vəzifəni verinə vetirəcək- 
dir».

Parlamentə təqdim edilmiş nizam- 
namə layihəsində Dövlət bankının sər- 
mavəsi 50 milvon manat olması nəzərdə
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tutulurdu. Lavihəvə görə, 20 milyon ma
nat da ehtiyac sərmavəsinə daxil edilirdi. 
Mali\4fə nazirinin məlumatma görə, Döv- 
lət Bankı köhnə bankm borcunu öhdəsi- 
nə götürməyəcəkdir. Həmçinin də onun 
mənfəətindən istifadə etməyəcəkdir. Cüm- 
hurivvətdə Mərkəzi Əmanət Kassaları da
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fəaliyvət göstərəcəkdir. Maliy'və nazirinin 
məlumatma görə, xəzinədarlığm 12 mər- 
kəzi kassası vardır.

set up. The government members had to 
give an account the parliament on all the is
sues.

In the session of the parliament held 
on September 18 of the same vear, the 
prime minister appealed for resignation, he 
addressed the chair of the parliament with 
such an appeal. After the response to defi
nite inquiries concerning the foreign threat 
and other internal issues of the Socialist 
block and Ehrar fraction, the confidence in 
government was under question Though 
the majority stated during the discussion 
that they accepted the platform of the gov
ernment , the government came to the con
clusion that there is not a firm centre that 
defends its position and has no doubt of its 
activitv. Therefore, he considers it necessarv
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to resign.
In his letter to the chair of the parlia

ment, the prime minister wrote that the de
sire to establish the government that w ill 
unite all the forces w ill gain the congidence 
of everyone and w ill accept all their condi
tions made him resign. The letter addressed 
to the Prime Minister N. Usubbevli on Sep
tember 14, 1919 by the member of the So
cialist fraction S. Agamalioghi wrote: «In 
the meeting of the fraction we discussed the 
issues you touched upon in your speech in 
the parliament. In general, we are against 
your platform. In return for it we demand 
our condition wrhich concerns taking meas
ures for the regulation of the food issue. If 
this condition is accepted, w-e ask you to 
express vour viewT on this issue by a letter 
and send it to the «Socialists».» The frac
tion considered that only after it they could 
negotiate on the issue of the distribution of 
the cabinet among the groups. At the end
of the letter the «Socialists» noted that thev/
w'ould demand their conditions from all the 
governments in power. As a response to the 
inquiries of the «Socialists» H. Agavev de
clared the parliamentarians that the issue 
of resignation w ill not be discussed in the



Beləliklə, Azərbavcan parlamenti mü- 
zakirələrdən sonra 1919-cu ilin sentyabnn- 
da Cümhuriyyət Dövlət Bankmm varadil- 
masi haqqmda qanun qəbul etdi. Dövlət 
Banki Rusiva Bankı ib  damşıqlar apararaq 
pul nişanlan və poçt markalan buraxmağı 
da nəzərdə tuturdu.

1919-cu il sentvabrm 15-i Azərbav-
J J

can Cümhurivyəti tarixində əlamətdar
J У

günbrdən biri idi. Bakı şəhərinin «Sent- 
rokaspi» diktaturası və bolşevik mürtə- 
ce qüwəbrindən azad edilməsinin 1-d 
ildönümü günü təntənəli şəkildə qevd 
olundu. Bayram şənlikləri bir də onunla 
əlamətdar idi ki, Qarabağda Azərbavcan 
hakim iyvəti tam fəaliyyətə başlamış, Qa- 
rabağ general-qubematorluğunım gördü- 
yü sivasi-həıbi sədvvəli tədbirbrinin nə- 
ticəsində bu bolgədə sabitlik yaranmışdı. 
1919-cu ilin  avqustunda Qarabağda vaşa- 
yan ermənilər öz vığmcaqlannda Azər- 
bavcan Cümhuriyyəti hakimiyyətinin 
tanmması barədə baş nazir N.Usubbəyli- 
və məktub göndərmiş və Bakıva gələrək 
onun qəbulımda olmuşdular.

Bakuun milh ordu tərəfindən azad 
edilməsinin birind ildönümü ərəfəsində 
baş verən digər mühüm hadisə Lənkəran- 
da Azərbaycanm ərazi bütövlüyünü poz- 
mağa cəhd edən polkovnik İlivuşeviçin 
başçdıq etdiyi bolşe^-molokan və erməni 
daşnak mürtəce qüvvələrinin yerli müsəl- 
manlar və m illi ordu tərəfindən qovulması 
olmuşdur. Burada məskunlaşan rus kəndü- 
ləri molokanlardan istifadə edən Könüllü 
Ordu və Sovet bolşevik hakimiyvəti Mu- 
ğanda Şura hökuməti qunnaqla Azsrbav- 
caran ərazi bütövlüyünü pozmağa cəhd 
etmişdibr. Cümhuriyyət ordusu iyuhm 25- 
də düşməni məhv edərək Qızıl Ordımun
1 təyyarəsini, 24 topu və 60 pulemvotunu 
ələ keçirərək, Azərbaycanm ərazi bütöv- 
lüvünü təmin etdL Avqustun ortalannda 
parlament üzvləri M.Ə.Rəsulzadə, A.Ka- 
zımzadə və MŞeyxzamanov Lənkəranda 
olaraq qəzanm əhalisi ilə görüşmüş və son

session yet and the prime minister w ill con
tinue his powers.

On October 13,1919, the draft on the 
organization of the government, as well as, 
on the responsibility of conspirators and 
rebels against the government was dis
cussed in the Azerbaijan Parliament

The parliamentarians stated that no 
section about the organization of the gov
ernment was induded in the Regulations of 
the Parliament. On September IS  the Prime 
Minister sent his resignation to the Parlia
ment. But the Regulations did not state an
ything about how the Government would 
be organized. The Regulations repeated the 
Regulations of the Russian Duma. Natu
rally, the laws of the Empire could not suite 
the establishment of a government on dem
ocratic basis. Three weeks passed since the 
government resigned. The parliament and 
the political forces had been waiting long 
for the government to be rebuilt. The Pre
sidium of the Parliament announced that 
it would proceed with the government's 
work and take the initiative about the or
ganization of a new government when the 
government resigned. The chairman of the 
Parliament declared that he would not be 
able to report whom he would entrust the 
organization the new government and what 
would be its result. Acting offidals hesitat
ingly were expecting to be reappointed as 
well. The deputies who made speedies at 
the Parliament said that thev had read only
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in the newspapers that Nesib bey again was 
charged with the organization of the new 
government. The deputies announced that 
they were responsible for the management 
svstem of the government, too, as the state 
system was a republican order.

The draft «For Criminal Actions Com
mitted against State» presented to the Par
liament was widely discussed. The deputies 
noted that as it was impossible to preserve 
the artides which had remained since the 
period of Russian Empire, there was a ne-



hadisəbrlə bağlı sivasi vəziyyətlə tanış ol- 
muşdular.

Bakırun azad edilməsi ib  əlaqədar 
olaraq sentvabnn 15-də Azərbavcan par
lamentinin təntənəli idası keçirilmişdir. 
İclasa sədrlik edən Həsən bəv Ağavev par- 
lamentarilərə müradət edərək bildirdi ki, 
bu gün düz bir ildir ki, Azərbaycanm m illi 
mərkəzi olan Bakınm düşmənbrdən azad 
edilməsi vaxtı tamam olur. Bizi bölmək is- 
təvən, hüquqlanmızı əldən almaq istəvən 
düşmən 1918-d ilin  martmdan başlavaraq 
sentvabnn 15-nə kimi Bakı və onun ətrafı-J
m işğalda saxlamışdılar. Bizim M illi Ordu 
ən müqəddəs hesab etdivimiz paytaxümız 
Bakuu alıb özümüzə qaytardı. Qan bahası 
ilə aldığımız istiqlahmızı, hər şeydən vük- 
sək tutaraq onun qorunması uğrunda bir- 
bşməliyik. Parlamentdə Bakrnrn və Azər- 
baycanm azadlığı volımda şəhid olan türk 
igidbrinin xatirəsi vad edilmək üçün hamı 
avağa qabcır. HAğavev deputatlara müra- 
dət edərək, Bakrda təntənəli parad keçiri- 
bcəvöni və bütün parlament üzvbrini bu 
mərasimdə iştirak etməvə dəvət etdivini 
bildirdi.

Azərbavcan Ordusunun paradmda 
iştirak etnıək üçün 1919-cu il sentyabnn 
15-i saat 11-də hökumət üzvbri, baş nazir 
N.Usubbəyli, parlament s^dri əvəzi H Ağa- 
yev, parlament üzvləri, hərbi nazir S.Meh- 
mandarov və onım m iiavlni Ə.Şıxlinski, 
Azərbavcan ordusunun general və zabitlə-
ri dəniz sahilindəki mevdanda idilər. Tən-/
tənəli parada ş^xsən general S.Mehmanda- 
rov komandanlıq edirdl Paradı baş nazir 
N.Usubbəyli qəbul etdL Təntənəli marşla 
tribıma önündən keçən əsgərbr oradan bir- 
başa Şəhidbr Xiyabanma yollandılar. Вша- 
da dövbt və hökumət nümavəndəbrinin 
iştirakı ilə şəhidlər üçün xatirə abidəsinin 
qovulması mərasimi oldu. Mərasimdə çıxış 
edən parlament sədri, baş nazir və deputat
lar Azərbaycan istiqlaliyyətinin qorunması 
və möhkəmbnməsi üçün bütün tədbirbrin 
görülməsi zərurətini bildirdilər.

cessity to abolish them partially or wholly, 
or to change them. Those artides belonged 
to the monarchy times. But some deputies 
did not exdude the artides to be considered 
as crimes committed against the chairman 
and the deputies of the Parliament. There 
was a necessity to make supplements and 
changes in the artides concerning sessions 
and demonstrations as parts of democratic 
liberties. From the point of view of the par
liamentarians in republican order interdic
tions and punishments must be mitigated, 
the contents of artides concerning capital 
punishments must be examined, corporal 
punishment must be abolished. Article 129 
did not envisage pursuit for expressing crit
ical opinion against the government and ex
isting regime. According to the submission 
of the minister of Justice the artide was pro
posed to be completely abolished. As to the 
commission it was not a crime to write and 
publish what you think. As the artide was 
against free thinking, the commission want
ed its abolishment. It was considered by the 
commission that if there was a crime, there 
must be a punishment. However, that must 
be realized according to the bw  and by the 
Court of Justice. In the times of the Russian 
Empire that punishment was accomplished 
by the administrative and management of
ficials.

Criticizing the draft presented by the 
Ministry of Justice, deputy S. Agamalioglu 
from the Bolshevik fraction of «Hummet» 
said that thev were likelv tired of inde-
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pendence in the Republic of Azerbaijan and 
wanted to take it away from them and nul
lify it for good. The bw  said that if a person 
spoke against another person, he must be 
punished. A person was arrested for «pub
lic disturbance» as in the times of the Rus
sian Empire.

It was also noted in the Parliament 
discussions that the draft had been pre
sented by his friend from the party. On the 
other hand, the Bolsheviks considered that



Demokratik dövlət quraluşuna ma
lik Azərbavcan Cümhuriyyətində, depu
tat sorğusu institutunun demokratik təməl 
əsasmda formalaşması, fraksivalararası 
müzakirələr, hökumət siyasətmin fəaliy-' / J
vət istiqamətbri, tərəfləri qane etməyən 
məsəblərə sərbəst mövqevin bildirilməsi, 
komissiyalann iş fəaliyyəti, problemlərin 
müzakirəsi, istefa mədəniyyətinin, sivil ida- 
rəçilik qavdalarmm təşəkkül tapması pro- 
sesi, 191S-1920-d illərdə mövcud olmuş I 
Respublikanm parlament və hökumətinin 
xarakterik əlamətlərindəndir. Azərbaycan 
Cümhuriyvətində istefa mədəniyyəti for- 
malaşmış, məsuliyyətli hökumət varanmış- 
dır. Hökumət üzvbri bütün məsələlərdə 
parlament qarşısmda hesabat verirdi.

Parlamentin həmin ilin  sentvabrınJ
18-də keçiribn idasmda baş nazirin par
lament sədrinə ünvanlanmış istefa ərizəsi 
elan olundu. «Sosialist» bloku və «Əhrar» 
fraksivasmm xarid təhlükə və digər da
xili məsələlərlə bağlı məlum sorğularma 
hökumətin cavabmdan sonra hökumətə 
etimad sual altrna ahnmış olurdu. Bu mə- 
sələbrin müzakirəsi zamanı parlament 
deputatlannm əksəriy>rəti hökumətin plat- 
formasmx qəbul etdiklərini bildirsələr də, 
hökumət belə qənaətə gəlmişdir ki, onun 
mövqeylərini müdafiə edən, fəaliyyətmə 
heç bir şübhə və şərtlərlə vanaşmavan sar- 
sümaz mərkəz voxdur və istefa verməyiJ J
zəruri hesab edir.

Baş nazir, parlament sədrinə ünvan- 
ladığı məktubda göstərirdi ki, bütün qüv- 
vəbri bir mərkəzdə birləşdirəcək, haxnmrn 
etimad göstərəcəvi və onlarm bütün şərtlə- 
rini qəbul edəcək hökumətin varadılması 
arzusu onu istefa verməvə məcbur etmiş- 
dir. «Sosialist» fraksivasmm üzvü S.Ağa- 
malıoğlu tərəfindən 14 sent\rabr 1919-cu 
ildə baş nazir M.Usubbəvlivə ünvanlanmış 
məktubda bildirilirdi ki, «fraksivanm geniş 
yığıncağmda sizin parlamentdəki çxışmız- 
dakı məsələlər müzakirə edilərək ümumi- 
likdə, platformanxza qarşı olmadığımızı,

there must be the law in independent coun
tries. It was clear that in the country with-
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out law there would be anarchv and no in-
J

dependence.
The commission considered that the 

legislative bodv must soon pass the laws 
necessary for the Republic. The crimes, at
tempts against the Prime Minister or depu
ties were possible not to consider. In prac
tice there was no such a need for that. As to 
the commission, the organization of courts 
of Justice must be sped up. The deputies an
nounced that the%r were expecting the issues 
such as to hold the elections of judges to the 
courts of Justice, how to organize courts, to 
create courts of oath, how to observe rules 
properly from the Ministrv of Justice.

The Parliament considered that a 
country without freedom of speech could 
not exist or survive. The states that en
sured democratic liberties developed and 
changed into dvilized states. As to freedom 
of speech and opinion it must be complete
ly restored.

The Republic of Azerbaijan wanted to 
take the way of dvic Europe. The Republic 
ought to accept the laws pointing at such a 
way. From that point of view after the third 
reading the adoption of the law «On Press» 
which was discussed at the Parliament on 
Odober 27 and 30 was of great importance 
in ensuring the rights and liberties of the 
dtizens of Azerbaijan. The law envisaged to 
create broad condition for the development 
of the Republic of Azerbaijan. During the 
discussions the parliamentarians stressed 
the importance of working out a law which 
considered to put an end to the dependence 
of the fate of press from the administra
tive bodies. In the past, the administrative 
bodies controlled newspapers and books, 
put obstacles in their publication. Now the 
press officer was charged with this right. 
During the discussions I. Abilov from the 
Sodalist bloc objeded to the press officer's 
being charged with the responsibility of



ancaq onun bəzi hissəbrinə qarşı olmaqla, 
bunun əvəzində öz şərtimizl - ərzaq mə- 
səbsinin tənzimlənməsində qəti tədbirbr 
görülməsi şartini təbb edirik. Əgər bu şərt 
qəbul olunarsa, öz fikrinlzi məktubb sosia- 
listlərə göndərməyinizi xahiş edirik». Frak- 
siya beb hesab edirdi ki, valnız bundan 
sonra onlar hökumət kabinetinin firqəbr 
arasmda bölüşdürülməsi məsələsi haqqm
da damşıqlar apara bilərbr. Məktubun 
sommda sosialistlər bu şərtlərini hakimiv- 
yətdə olacaq bütün hökumətlərdən təbb 
edəcəkbrini də bildirirdibr. Sosialistlərin 
sorğulanna cavab olaraq H.Ağayev höku- 
mətin həblik istefası məsəbsinin idasda 
müzakirə olunmayacağmı və baş nazirin 
səlahiyyətlərini davam etdirəcəvini depu- 
tatlara elan etdi.

1919-cu ilin oktvabnn 13-də Azər-J
bavcan parlamentində hökumətm təşkil 
olunması qavdası haqqmda həmçmin, hö- 
kumət əleyhinə sui-qəsd edənbr və üsvan- 
çılann m əsuliwəti barədə qanun layihələri 
müzakirə edildi.

Deputatlar bildirdibr ki, parlamentin 
daxili nizaxnnaməsində («nakaz») hökumə- 
tin təşkili barəsində heç bir maddə təsbit 
olunmayıb. Senhrabnn 18-də baş nazir iste
fa ərizəsi ilə parlamentə müradət etmişdir. 
Lakin «nakaz»da hökumətin hansı qavda- 
da təşkil olunacağı barədə heç nə devilmir. 
Bu «nakaz» Rusiva Dövbt Dumasmm ni-
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zamnaməsindən götürüKib. Təbii ki, impe- 
riva qanunlannda demokratik əsaslı höku- 
mətin təşkiU barədə bəhs oluna bilməzdi. 
Artıq üç həftədir ki, hökumət istefa verib. 
Neçə vaxtdır ki, parlament və sivasi qüv- 
vəbr hökumətin yenidən qurulmasuu göz- 
byir. Hökumət istefa verəndə parlamentin 
Rəyasət Hevəti hökumətin işini davam et- 
dirməsi və yeni hökumətin təşkili barədə 
özü təşəbbüs edəcəvini bildinnişdi. Parla
ment sədri veni hökumətin təşkilini kimə 
həvab edəcəvini və onun hansı nəticəsi

J

olacağmı devə bilməyəcəyini bəvan etmiş- 
dir. Müvəqqəti vəzifəbri icra edən məmur-

controlling in Artide 4 of the law and pro
posed the Article to be abolished. Those 
who stood for preserving that artide said 
that as to Artide 11 of the bw  the newspa
per publisher was asked for an application 
and information to begin the issue of a pa
per. On this purpose, the press officer was 
informed through the local governors to 
give a permission to open the press. Those 
who were against those articles, stated that 
they apprehended the press to be left again 
at the administrative disposaL

The law «On Press» sent to the par
liament considered to unite the work of 
the press and printing all together. But the 
printing homes being few or their compete 
bck in the districts made it impossible to 
appoint the press representatives every
where. It was considered admissible to ap
point one press representative to the places 
where there were two or more printing 
homes. It was pointed out that there was a 
big press organization in Baku as there was 
a lot of periodicals there. The press center 
had to defend the interests of the press but 
not of the government. While the law on 
press was being discussed, the Sodalist bloc 
refused to take part in the discussions and 
left the hall on the purpose of putting pres
sure upon the Parliament. The secretary of 
the Parliament A. Pepinov joined them, too, 
as he represented the Sodalist bloc. The 
chairman of the parliament H. Agayev said 
that the secretary represented the Presidi
um of the Parliament and requested for his 
return. He explained his opinion as follows: 
«I represent «Musavat» fraction and if they 
act like this tomorrow should I leave the 
meeting then? Those who are elected to the 
Presidium of the parliament also have the 
right to take part in the law discussions and 
express their proposals independently as it 
is in a democratic government.» The chair
man of the parliament believed that the 
member of the parliament shouldn't take 
part in such actions.



lar da onlarm yenidən təyin olunacaqlanıu 
tərəddüdb gözbyirlər. Parlamentdə çıxış 
edən deputatlar bildirirdibr ki, onlar yal- 
nız qəzetlərdən oxuvublar ki, veni höku- 
mətln təşkili venə də Nəsib bəvə həvalə 
edlllb. Deputatlar dövbtimizin parlamentll 
respublika quruluşu olduğu üçün hökumə- 
tin idarəçlik quruluşuna onlarm da məsu- 
liyyət daşıdıqlanru bildirdilər.

Parlamentə təqdim edilmiş «Dövbt 
əlevhinə törədibn cinayət əməlbrinə go
re» qanun byihəsi geniş müzakirə edildi. 
Deputatlar bildirdilər ki, Rusiya imperiya- 
sı dövründən qalan maddəbrin saxlanıl- 
ması qeyri-mümkün olduğu üçün, onlarx 
qismən və va tamamib bğv etmək və va 
dəyişmək zərurəti varanmışdır. Bu rnaddə- 
b r monarxiva dövrünə aiddir. Lakin bəzi 
deputatlar maddəbrin parlament sədri, 
parlament deputatbn əlevhinə törədilən 
dnayətlər kiml tövsiv edilə bibcəyini is- 
tisna etmirdlbr. Demokratik azadlıqlara 
daxil olan mitinqbr və nümayişbrb bağlı 
maddəbrə əlavələr və dəvışildik edilməsi 
zərurəti də mövcuddur. Deputatlarm möv- 
qe\-inə görə, respublika quruluşunda qada- 
ğalar və cəzalar \,üngüUəşdirilməli/ edam 
cəzalarma daxil obn maddəbrin tərkibinə 
baxılmalı, fiziki cəza ləğ\' edilməlidir. 129- 
cu maddə hökumət və mövcud üsul-ida- 
rə əlevhinə tənqidi fikir sövbməvə görə 
təqibi nəzərdə tuturdu. Ədliyyə nazirinin 
təqdimaü ilə bu maddənin tamamilə ləğv 
edilməsi təklif olunurdu. Fikirbşdiyini 
və düşündü\oinü vazmaq və nəşr etmək 
komissivanm fikrincə, cinavət devil. Bu 
maddə azad düşüxunək əlevhinə yönəldi- 
vi üçün komissiva onun bgvini istəvir. Ko- 
missiva beb hesab edirdi ki, cinayət varsa 
cəza olmahdir. Lakin bu ədalət mühakimə- 
si tərəfindən və qanumrn gücü ilə edilmə- 
lidir. Rusiva imperiyası dövründə isə bu 
cəza inzibati idarə məmurlan tərəfindən 
tətbiq edilirdi.

«Hümmət» bolşevik fraksivasmda 
olan deputat S.Ağamalıoğlu Ədhvvə Na-

During the discussions the parliamen
tarians also objected to Article 11 of the bw. 
According to Artide 11 of the bw  on press, 
those who didn't have the citizenship of Az
erbaijan couldn't issue a paper and which 
was against the democratic prindples. If 
there was no crime and nothing against the 
state in what a paper wrote, it didn't matter 
if the founder was a Bolshevik or a citizen 
of another country Some parliamentarians 
stated that as general amnesty wasn't grant
ed in Azerbaijan, criminal elements would 
take advantage of that and demand the 
right to be concerned only to the dtizens of 
Azerbaijan Therefore, the bw  on press was 
of great interest and widely discussed by 
the parliamentarians.

The parliament of Azerbaijan ratified 
««Regulations on Press» according to the 
bw  of October 30, 1919, taking into con
sideration the proposed supplements and 
changes. According to the Regulation phys
ical and legal persons could set up printing 
houses, lithographs, metallographies and 
other kind of press agendes without any 
permission from the government bodies. 
Also the fiction and sdentific works and 
other press published in those press agen
des were put in public use in the libraries 
particubrlv opened by physical persons. 
There was no restriction in free sale of the 
works.

According to the law, press agendes 
could be made answer for breaking the 
norms considered in the existing criminal 
bw  and be judged in the courts on the basis 
determined only by law-suit Regulation.

The Regulation ratified in the Parlia
ment entrusted the general management 
of the press and publication agendes to the 
head inspection of press at the government.

Chief inspedor of the publishing 
house had to present the original of the edi
tion in which there was determined to be 
faults and criminal actions to the control 
department of local procurator's office if in



zirlivinin təqdim etdivi layihəni tənqid edə- 
rək bildirdi ki, Azərbaycan Cümhııriyy ətin- 
də görünür ki, hürrivvətdən vorulublar və 
onu əlimizdən tamamib almaq, birdəfəlik 
ləğv etmək istəyirlər. Qanunda devilir ki, 
bir şəxs, başqasuun əlevhinə daruşdı, ona 
cəza vermək lazımdır. Rusiva dövründə ol-
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duğu kimi «ictimai sakitliyi pozmağa» gö- 
rə adamı həbs edirlər.

Parlament müzakirəbrində о da bil- 
dirildi ki, bu qanun S.Ağamalıoğlumm fir- 
qə yoldaşı tərəfindən təqdim edilib. Digər 
tərəfdən bolşevikbr belə hesab edirdibr 
ki, hürriyyət olan ölkələrdə qanun olmalı- 
dır. Məlumdur ki, bir hökumətdə qanun 
olmasa orada anarxiya baş verər və hürriv- 
yət əldən gedər.

Komissiya belə hesab edirdi ki, qa- 
nunverid orqan Cümhuriyyət üçün çox 
zəruri olan qanımlan tez qəbul etməlidir. 
Cümhuriyyətin baş naziri və ya deputatlan 
əlevhinə olan dnavətbri, sui-qəsdbri, təsbit 
etməmək də mümkündüt Təcrübədə bıma
о q^dər də ehtivac voxdur. Komissivanm 
fikıincə, məmbkətdə ədabt məhkəməbri- 
nin təşkili sürətbndirilməlidir. Parlamentdə 
ədabt mühakiməsi hakimlərinin seçkisini 
keçinnək, məhkəməbri necə təşkil etmək, 
andlı məhkəməbri yaratmaq, məhkəmələr- 
də qanunlara necə dürüst əməl olımmasmı 
və s. məsələbri deputatlar ədlivvə nazirli- 
\ondən gözlədikbrini bildirdibr.

Parlament hesab edirdi ki, söz azad- 
hğı olmavan məmləkət, mövcud ola bil- 
məz, yaşaya bilməz. Demokratik azadhqla- 
n  təmin etmiş dövbtlər tərəqqi etmiş və 
sivill dövlətə çevrilmişbr.

Deputatlann fikrincə, söz, fikir azad- 
hğı ölkədə tam bərqərar edilməlidir. Azər- 
bavcan Cümhuriy\rəti sivil Avropa volu 
ilə getmək istəyir. Beb yolu göstərən qa- 
nunlan Cümhuriwət qəbul etməhdir. Bu 
baxundan Azsrbavcan vətəndaşlarmm 
hüquq və azadlıqlannm təmin olunma- 
smda oktyabnn 27 və 30-da parlamentdə 
müzakirə olıman «Mətbuat nizamnaməsi

the edited press there were revealed faults 
or criminal actions considered in the legisla
tion and prohibited by the law and also for 
paying the applicant's finandal and moral 
damage.

According to the law the state bodies, 
offiaals and other atizens, the bodies of the 
prosecutors office to make the press and 
the publishing house answer for ill-inten- 
tioned and slanderous, also criminal actions 
against themselves.

Т1ге law considered that according 
to the complaints made by press agendes 
to the procurator s office, the bodies of the 
prosecutor s office had to examine the suf
ferer's application within 7 days according 
to the prindples of the criminal judgment 
Regulation

Though the government of Azerbaijan 
controlled the press, it provided the press 
and printing houses with ample opportu
nity for free and independent work. In  spite 
of hard times for the young Republic, the 
Regulations created broad conditions for 
strengthening the press, free opinion, de
mocracy and prevented the governmental 
structures from license.

The Parliament always kept in the 
centre of attention the finandal-budgetary 
issues, the sodal-economical condition of 
population, tried to improve the people's 
living standards by holding discussions. As 
the state considered its duty to pay back the 
former deposits, it entrusted the solution of 
those problems to the government. In that 
resped the Parliament discussed the draft 
on paying back the 12 million rouble debt 
which had been left since the rein of tsar 
Russia from the state treasury in the ses
sion held on November 1. According to the 
government in the treasury of the Republic 
of Azerbaijan there were 14 deposit holders 
and 12 million roubles of 11,000 depositors 
had been accumulated there. According 
to the minister of Finance, the government 
took the responsibility of paying back the



haqqmda» qanunun 3-cii oxunuşdan keçə- 
rək qəbul edilməsinin bövük əhəmivvətl 
var idi. Qanun Azərbavcan Cümhuriyyə- 
tində demokratik mətbuatm inkişafma ge- 
niş şərait yaradılmasmx nəzərdə tuturdu. 
Müzakirəbrdə deputatlar mətbuatm mü- 
qəddəratmm inzibati orqanlardan asdrhğr- 
na son qoyulmasmı nəzərdə tutan qanun 
hazırlanıasmın vadbhylni vurğuladılar. 
Əw əllər inzibati orqanlar qəzetlərə və ki- 
tablara nəzarət edir, onun çıxmasma əngəl- 
b r varadrrdılar. İndi bu hüquq mətbuat 
müdirinə həvalə edüirdi. Müzakirəbrdə 
qanunun 4-cü maddəsində nəzarət işinin 
müdirivvətə həvab olunmasma «Sosia-J j
list» blokımdan I.Əbilov etiraz edir və bu 
maddənin bğv edilməsini təklif edir. Bu 
maddənin saxlanılması tərəfdarlan isə bil- 
dirirbr ki, qanunım 11-ci maddəsinə görə, 
qəzet çıxarandan qəzetin açılması üçün əri- 
zə və məlumat təbb olunur. Bunun üçün 
verbrdə olan qubematorlar vasitəsilə mət- 
buat müdriyyətinə məlumat verilir ki, mət- 
bu orqanm açümasma icazə verilsin. Bu 
maddələrin əlevhdarlan mətbuatı yenidən 
adminstrasiva ixtivanna veriləcəyindən eh- 
tivat etdiklərini bildirdilər.
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Paılamentə göndərilən «Mətbuat ni- 
zamnaməsi haqqmda» qanunda mətbuat 
və nəşrivvat işinin bir verə toplamlması nə- 
zərdə tutuluxdu. Lakin qazalaxda mətbəələ- 
rin az olması və va heç olmaması hər yerə 
mətbuat nümavəndəsini təyin etmək im- 
kam vermirdi. Ik i və vaxud daha çox mət- 
bəəsi olan verlərdə bir nüxnavəndə təvin/ j  J

olunması məqbul hesab olunurdu. Bakı 
şəhərində dövri mətbuat çox olduğundan 
burada bövük mətbuat təşkilatmm olması 
göstərilirdi. Mətbuat mərkəzi hökumətin 
devil, mətbuatm marağınx gözləməlidir. 
Mətbuat haqqmda qanun müzakirə edilən 
zaman «Sosialist» bloku parlamentə təzviq 
etmək m^qsədib müzakirəbrdə iştirak 
etməkdən imtina edərək zah tərk edirbr. 
Parlament katibi Ə.Pepinov da «Sosialist» 
blokunu təmsil etdivindən onlara qoşulur.

debts and tried for that. The minister of Fi
nance noted the importance of making ac
counts with Russia to solve those problems. 
The government of the Republic wanted the 
return of deposits only in 14 departments 
of Baku, Ganja, Shusha, Nukha, Zagatala, 
Gazakh, Shamakhi and Lanklaran. The 
Ministry of Finance believed that it was im
possible to return all the monev in one year, 
but it had been intended to pay back one 
million manats this year. The government 
tries to pay back the money to those whom 
it belonged. People have saved this money 
with difficulty and people who possessed it 
are from the poor layer of the society The 
government doesn't have the right to de
viate from this work. Hearing the report 
of the ministry of finance, the parliament 
charged the government with the responsi
bility to pay back the deposits.

It was often reported in the parlia
ment that the deputies change their posi
tions, leave one fraction and join other one 
or stay neutral. At the end of October 1919, 
the fraction called Non-Partisans declared 
that thev haw become closer to «Musavat» 
fraction, for the Azerbaijan in their activi
ties and basing on the similarity of the na- 
tional-political view's, they have formed 
one parliamentary fraction «Musavat» and 
Non-Partisans bloc. Along with uniting, 
«Musavat» and Non-Partisans assured the 
parliament to reach agreement within the 
bloc in the issues of principal or program 
character and to express their o w t i  inde
pendent opinions. F. Khoiskiy A  Ashurov, 
M  Asadullavev, B. Rustambevov, A. Safar- 
alivev and Y. Ahmadov from the Non-Parti-
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sans fraction had put their signature under 
the agreement. This alliance was a coalition 
made for the formation of the newT fifth 
government.

At the end of 1919, struggle among 
fractions in the Azerbaijan Parliament be
came severe, the Sodalist-Bolsheviks criti- 
cize the government wThen the opportu-



Parlamentin sədri RAğavev katibin par
lamentin Rəyasət Hevətini təmsil etdivini

J  j  J

bildirərək onım qayıtmasmı xahiş edir və 
öz fikrini beb izah edir ki, «mən də «Müsa- 
vat» fraksivasım təmsil edirəm, sabah on
lar da belə etsəbr, onda mən də iclası tərk 
etməlivəm? Parlamentin Rəvasət hevətinə

J  J  J

seçibnbr də demokratik bir hakimiyyətdə 
olduğu kimi qanun müzakirəbrində işti- 
rak edib öz təklifbrini sərbəst ifadə etmək 
hüququna m alikdiıbr». Parlament sadri be- 
b  hesab edirdi ki, Rəyasət Hevətini təmsil 
edən M ədis üzvü beb aksivalarda iştirak 
etməməlidir.

Müzakirəbrdə deputatlar həmçinin 
qanunun 11-ci maddəsinə də etiraz edir- 
dilər. Mətbuat haqqmda qanunun 11-d 
maddəsinə görə, Azərbavcan təbəəsi ol- 
mavanlar qəzet təsis edə bilməzdilər ki, 
bu da demokratik prinsipbrə zidd hesab 
edilirdi. Əgər qəzetdə yazılanlarda dnavət 
yoxdursa, dövbt əlevhinə vönəlməyibsə, 
təsisçnin bolşevik və va digər ölkə vətən- 
daşı olmasmm əhəmivvəti voxdur. Bəzi 
deputatlar Azərbavcanda ümumi əfv elan 
edilmədiyindən cinayətkar elementbrin 
bımdan istifadə edəcəklərini bildirirək, 
bu hüquqım yalmz Azərbaycan vətəndaş- 
lanrıa verilməsini təbb etdilər. Beləliklə, 
mətbuat haqqmda qanun bövük maraq do- 
ğurmaqla deputatlar tərəfindən geniş mü- 
zakirə edildL

Azərbavcan parlamenti 30 oktvabr
1919-cu il qanunu ilə «Mətbuat haqqm
da əsasnamə»ni təkhf olunan əlavələr 
və dəyişikliklər nəzərə almaqla təsdiq 
etdi. Əsasnaməvə görə, fiziki və hüqu- 
qi şəxslər hakim iyyət orqanlarmdan 
heç bir icazə olmadan mətbəə, litoqrafi- 
ya, metalloqrafiva və digər bu növdən 
olan nəşriyyat orqanlarmı varada bilər- 
dilər. Həmçinin bu nəşrivyat orqanla- 
rmda dərc edilm iş bədii və elm i əsərlər 
və digər mətbuat, fiziki şəxslərin xüsusi 
olaraq açdıqları kitabxanalarda ictimaiv- 
yətin istifadəsinə verilird i. Əsərbrin sər-

nih' occurs, cast a shadow to actions of the 
members of government and enter into 
argument with them by different inquiries. 
The «Socialists» accused the members of the 
government of appropriation of state prop
erty. According to the «Socialists», every
where in the country arbitrariness was exe
cuted by the governors. They have also sent 
an inquiry to the parliament in connection 
with spending one million manats on buy
ing of household things for the cabinet and 
guest house of the prime minister. Making 
a speech Kh. Melikaslanov stated that the 
government is obliged to take all meas
ures for welcoming, accommodation and 
placement of the representatives of foreign 
countries: «The government of Azerbaijan 
charged the Ministry of Foreign Affairs to 
inform about the coming guests in advance. 
The household things bought for the house 
of the head of the government are not per
sonal belongings of the chairman. They be
long to the government and wall be left for 
the next new government. The assertions 
of the «Sodalists» are not well foimded. Be
cause the private house of the head of the 
government is away from here. On the oth
er hand, during the rule of the last govern
ment, before the establishment of the par
liament, the government considered to buy 
household thing at the expense of the state 
and some artides were bought.»

Speaking on this issue A. Pepinov 
stated that the question addressed to the 
government consists of three points and the 
answers concerning each point didn't satis
fy them. The inquiry was about the follow
ing points: W hy did the government use 
the state funds while it was in resignation; 
Second, why didn't the govenment apply 
to the parliament for those funds - one mil
lion roubles; Third, why was the furniture 
bought for the government twice. Express
ing its attitude regarding the inquiry of the 
Sodalist fraction, the parliament adopted a 
resolution to stop the discussion of the issue



bəst satışma heç bir məhdudivyət qovul- 
murdu.

Qanuna görə, mətbuat orqanlan, yal- 
nız dnayət mühakixnə nizamnaməsinin 
müəyyən etdiyi əsaslarla və mövcud dna- 
vət hüququnda nəzərdə tutulmuş normala- 
nn pozulmasma görə məsuliyyətə cəlb olu- 
na və məhkəmə orqanlannda mühakimə 
edilə bilərdilər.

Parlamentin təsdiq etdi\ä nizamna- 
mədə mətbuat və nəşriyyat orqanlanna 
ümumi rəhbərlik hökumət vanmdakı mət- 
buat orqanlarma nəzarət baş müfəttişliyinə 
həvalə edilirdi

Nəşriyyat üzrə baş müfəttiş, nəşr olu
nan mətbuat orqanlannda mövcud qanun- 
veridlikdə nəzərdə tutulmuş və qanunla 
qadağan edilmiş xətalar və ya cinayət hə- 
rəkəti aşkar etdikdə, həmçinin şikavətçivə 
dəvmiş maddi və mənəvi ziyanm ödənil- 
məsi üçün verli prokurorluq orqanlannm 
nəzarət şöbəsinə dnayət və xətalarmm ol- 
duğu müəvvən ohmmuş nəşrin əslini təq- 
dim etməli idi.

Qanuna görə dövlət orqanlan, vəzifə- 
li şəxslər və digər vətəndaşlar onlara qarşı 
mətbuat orqanlannda və nəşrlərdə edilmiş 
qərəzli, böhtan xarakterli, habelə cinayət 
əməllərinə görə verli prokurorluq orqanla
rma mətbuat və nəşriyyah cinayət məsu- 
liyvətinə cəlb etmək barədə müraciət edə 
bilərdilər.

Qanunda nəzərdə tutulmdu ki, mət- 
buat orqanlanndan prokurorluğa edilmiş 
şikavətlərə görə, prokurorluq orqanlan 7 
gün ərzində dnavət mühakiməsi Nizamna- 
məsinin qavdalan əsasmda zərərçəkmişin 
ərizəsinə baxmalı idi.

Azərbavcan hökuməti mətbuat üzə- 
rində ümumi nəzarəti saxlasa da, mətbuat 
və nəşri\4-atlarm sərbəst və azad fəaliyyəti 
üçün kifavət qədər geniş imkanlar varadır- 
dı. Gənc respublika üçün çətin dövrlərin 
olduğıma baxmavaraq, mətbuatm, azad fi- 
kirliliyin, demokratiyarun möhkəmlənməsi 
üçün bu Əsasnamə geniş şərait varadır, ha-

on the ground of resignation of the govern
ment and that the inquireres withdrew their 
proposals in the end.

During the discussion of sending a 
parliamentarian from Lenkaran and Zan
gazur to the parliament of Azerbaijan the 
Bolshevik fraction acted in its own interests, 
not in the national interests.

The power of the local National 
Councils to send the deputy to the parlia
ment found expression in the «Law on 
the Parliament of Azerbaijan». The candi
dates from Zangazur were members of the 
«Musavat» fraction, and thus, encountered 
stiff resistence of Bolsheviks. The «Social
ists» stated that only the delagate elected in 
the national assembly is legitimate. How
ever, for definite reasosns it was not always 
possible to hold public assemblies. Sultanov 
and Akhund-zade, elected by the Zangazur 
National Council won a legal mandate ac
cording to the «order». MAkhund-zade 
who represented the Zangazur National 
Council said that Bolsheviks didn't tell the 
truth and the Zangazur National Council 
continues its activity The National Coun
cil defends people against the Armenian 
aggression. He said that it was not hard to 
imagine the state of the people in the case 
the National Council had been abolished 
and stated that the accusations of Bolshe
viks had no grounds. Aliheydar Garayev, 
the member of the Bolshevik fraction, said 
in his speech that the National Council had 
lost its importance and did not defend the 
poor. If the parliament admits the self-pro- 
claimed parliamentarians, we w ill infringe 
the rights of the people of Zangazur. The 
Bolsheviks persisted in their intansigent at
titude in the course of the work of the man
date comission. During the discussion of the 
mandate of the National Council of Zangaz
ur I.Abilov from the Bolshevik fraction pro
claimed that the «Musavat»ists were elected 
to the Parliament illegally. Based on the 
law, the Bolsheviks stated that the law on



kimiyvət stmkturlarmm özbaşınalıq etmə- 
sinin qarşısını alırdı.

Parlament dövlətin maliwə-büdcəJ J
məsəblərini, əhalinin sosial-iqtisadi vəziv- 
yətini daim diqqətdə saxlavrr, müzakirələr 
keçirərək xalqın güzəranınm yaxşıbşdml- 
masma çalışırdL Keçmiş əmanətlərin qavta- 
nlmasını dövbt öz borcu bildivi üçün bu 
məsələbrin həllini hökumətə tapşımuşdır. 
Bu baxundan parlament çar Ruslvası döv- 
ründən qalmış 12 milvon rubl borcu döv- 
b t xəzinəsindən verilməsini nəzərdə tutan 
qanun byihəsini novabrm 1-də keçiribn ic- 
lasmda müzakirə etdi. Hökumətin verdiyi 
məlumata görə, Azərbavcan Cümhuriyyə- 
tində 14 xəzinə əmanət sandığı var və bura- 
da 11 min əmanətçinin 12 milyon rubl və- 
salti yrğrlıb. M aliyyə nazirinln məlumatma 
görə, bu borclan hökumət üzərinə götürüb 
və onlarrn qavtarümasma çalışır. Maliyyə 
naziri bu məsələbri həll etmək üçün Rusi- 
ya ilə hesablaşma aparmaq lazım olduğu- 
nu bildirdi. Cümhuriyyət hökuməti Bakı, 
Gəncə, Şuşa, Nuxa, Zaqatala, Qazax, Şa- 
maxı və Lənkəran şəhərlərində cəmi 14 şö- 
bədə xəzinə pullarmm verilməsini istəyir. 
Maliyyə nazirlivi hesab edirdi ki, pullann 
hamxsmı bir ildə vermək mümkün devil, 
ancaq bu il üçün bir milvon manat verilmə- 
si nəzərdə tutulmuşdur. Hökumət çalışır 
ki, bu puHar sahiblərinə qaytardsm. Əhali 
bu pullan əziyyətlə vığıb, onlann sahibləri 
kasıb təbəqədəndir və hökumətin bu işdən 
bo\am qaçırmağa ixtivan yoxdur. Parla
ment Maliyyə nazirliNTrıin hesabatmı din- 
ləyərək, əmanətlərin qavtanlması işlərinin 
davam etdirilməsini hökıunətə tapşırdı.

Parlamentdə deputatlarm yer dəviş- 
məsi prosesi, bir fraksiyam tərk edib baş- 
qasma keçməsi və yaxud bitərəf qalması 
barədə tez-tez məlumatlar verilirdi. 1919- 
cu il oktyabnn sonlarmda «partiyasız»lar 
adlanan fraksiva «Müsavat» fraksivasma
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yaxınlaşdıqlanm, özbrinin fəalivvətində 
Vətənin tərəqqisi naminə, miUi-sivasi baxış- 
larmm oxşarüq təşkil etməsini əsas götürü-

the establishment of the Parliament of Az
erbaijan says that the representatives from 
the National Councils be sent and the Par
liament be established. Thev noted that the/
bw  does not provide for the repbcement of 
a member of the parliament by other mem
bers of the same organizations. The Bolshe
viks that argued a lot in the Parliament did 
not even observe the internal procedure 
rules. According to the decision of the leg- 
isbtive body adopted by the majority, the 
deputy I. Abilov wras suspended from the 
session of the parliament for a day for hav
ing an argument with the chairman of the 
parliament and for breaking internal rules 
and regubtions. It wras the first time in the 
histor\r of the parliament wThen a deputy 
wras suspended from the parliament.

The chairman of the parliament stated 
that the Bolsheviks are biased and declared 
that the freedom of speech is ensured in the 
legislative bodv. The speakers tribune in 
the parliament is an example of freedom of 
speech. The «Socialists» fraction addressed 
the Presidium of the parliament with a 
statement concerning these issues. They 
stated in the appeal that freedom is one of 
the main foundations of a parliamentary 
system of government. If a deputv is not 
able to express his opinion freelv in the 
parliament, then he cannot w-ork. The chair
man of the parliament has exclusive right to 
ensure and maintain the freedom of speech 
in the parliament. But our parliamentary 
experience shows that the deputy chair
man acting as the chairman of the parlia
ment does not ensure freedom of deputies 
and infringe upon the rights of some parlia
mentarians and representatives of fractions. 
The deputv chairman opposing the Social
ist deputies does not observe the time limit 
and infringe the procedure rules of the par
liament in favour of the party he considers 
appropriate.

The «Socialists» fraction proclaimed 
that the chairman hinders them from ex-



rək ümumi parlament fraksivasi «Müsavat 
və partivasızlar» blokunu yaratdiqlarmx 
elan etdilər. «Müsavat» və «partivasızlar» 
birləşməklə vanaşı bəzi prinsipal və va 
proqram xarakterli məsələlərdə müstəqil 
fikir yürütməyin tərəfdan olmaqla bu mə- 
səbbrdə daxill razılıq əldə edacəkbrinə tə- 
minat verlrdibr. «Partivasızlar» fraksivasın-J J
dan RXovski, AAşurov, M.Əsəduflayev,
B.Rüstəmbəvov, A.Səfərəhyev və Y.Əhmə- 
dov bu razılığa imza atnuşdılar.

Bu birbşmə Müsavat» tərəfindən ye
ni, beşind hökumətin qurulmasma hesab- 
lanmxş koalisiya idi.

1919-cu ilin  sonlarmda Azərbavcan 
parlamentində fraksivalar arasmda müba- 
rizə güdənir, sosialist-bolşevikbr imkan 
düşən kim i hökumətl tənqid edir, onların 
gördüvü işlərə kölgə salır, müxtəlif sorğu- 
larla, onları diskussivava çəkirdilər. «So- 
sialistbr» hökumət üzvbrinl dövbt əm- 
lakmı mənimsəməkdə ittiham edirdilər. 
«Soslalistbr»in qənaətincə, ölkənin hər 
verində qubematorlar tərəfindən özbaşı- 
nalıq törədilir. Onlar hökumət başçısının 
kabineti və qonaq evi üçün ev əşyalarının 
almmasma 1 milvon manat sərf edilməsi
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ilə bağlı parlamentə sorğu ilə müradət 
etmişdilər. X.Məlikaslanov bu barədə çı- 
xış edərək bildirdi ki, hökumət xarid öl- 
kə nümavəndələrini qarşılamaq, onlarm 
təhlükəsizli\i, yerləşdiribnəsi üçün bü- 
tün tədbirbri görməvə bordudur: «Azər- 
bavcan hökuməti xarid işbr nazirlivinə 
tapşırmışdı ki, gələn qonaqlar haqqmda 
qabaqcadan məlumat versinbr. Hökumət 
sədrinin evi üçün alınan əşvalar, sədrin 
şəxsi əşvalan olmavxb, hökumətə məxsus- 
dur və gəbcəkdə növbəti, yeni hökumətə 
qalacaqdır. «Sosialistbr»in iddialarmm 
heç bir əsası voxdur. Çünki, sədrin öz evi 
burada deyil, kənardadır. Digər tərəfdən 
həb keçən hökumət zamaru, parlament 
varadümamışdan qabaq hökumət dövbt 
hesabmdan əşvalar almmasmı nəzərdə tu- 
turdu və bəzi əşvalar da almmışdı».

erasing their functions and delivered their 
objections to the parliament through the 
Presidium

According to the decision of the Pre
sidium of the parliament, the chairman of 
the Cabinet of Ministers, Prime Minister N. 
Usubbevli continued to exercise his pow
ers despite the fad that he resigned from 
his office in September. But political tension 
was going on in the parliament and often 
displayed itself.

Especially the Bolshevik and Sodalist 
fractions and other groups as well aitidsed 
the government and acaised it of not being 
able to find a wav out of the situation. The
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resignation crisis of the fourth government 
lasted long and continued till the end of 
1919.

The fad that the government headed 
by N. Usubbevli could not eliminate the 
oil crisis that he prodaimed in his platrom, 
did not establish economic relations with 
Russia, increase in unemployment rapidly 
deteriorating living conditions of workers 
and other problems were among the fadors 
of exacerbation of the crisis. Difficult eco
nomic situation and contradictions between 
parties restrided opportunities to form a 
coalition government. Although they were 
critidzing government none of the parties 
assumed responsibility.

In sessions of tire parliament of Az
erbaijan held at the end of 1919 the legisla
tive body paid spedal attention to the dis
cussion of the main economic-sodal and 
education laws. The following lawrs were 
passed in the parliament On November
3, 1919, the bw  on «The Establishment of 
Non-Classical Secondary School of Gov-
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chav», on November 6, the law* on «Al
location of Interest free 70,000 roubles to 
Zakatala for 10 years», on November 8, the 
bw  on «The Reduction in Taxes on Theatre 
Performances», on November 13, the bw  
on «The Creation of an Offidal Position of 
the Deputy Class Teadier for Educational



Bu məsəb barəsində çıxış edən Ə.Pe- 
pinov hökumətə ünvanlandmlan sualm üç 
maddədən ibarət olduğunu və hər üç mə- 
sələ barədə cavablan onlan qane etmədivi- 
ni bildirdi. Çünki sorğuda göstərilir ki, hö- 
kumət istefada olduğu halda nivə dövlət 
vəsaitindən istifadə edib; ikincisi nə üçün 
parlamentə müraciət edilərək həmin bir 
milyon mbl pul vəsaiti istənilməvib, üçtin- 
cüsü niyə hökumətə iki dəfə təkrar mebel 
alrnır. «Sosialist» fraksivasmm sorğusıma 
münasibət bildirən parlament, hökumətin 
istefa verməsi, həmçinin sorğu müəllifləri- 
nin sonda öz təkliflərini geri götürmələri 
səbəbindən məsəbnin müzakirəsinin da- 
yandınlması barədə qərar çıxardı.

Azərbavcan parlamenti Lənkəran 
qəzasmdan və Zəngəzurdan deputat gön- 
dərilməsi məsələsinin müzakirəsi zamaru 
da bolşevik fraksivası m illi dövbt məna- 
feylərində devil, firqə mövqeyindən çıxış 
edirdi.

«Azərbavcan parlamenti haqqmda» 
qanunda verli M illi Şur alarm par lamen
ts deputat göndərmək səlahiwəti təsbit 
edilmişdi. Zəngəzxırdan gələn namizədlər 
«Müsavat» fraksivasmdan olduğuna gö- 
rə, bolşeviklər tərəfindən Ьо\ахк müqavi- 
mətlə qarşılaşırdılar. «Sosialistlər» valnız 
ümummxalq vığmcağmda seçilən nüma- 
yəndənin qanunauvğun olduğunu bildirir- 
dilər. Halbuki məlurn səbəbbrdən həmişə 
ümumi vığmcaqlar keçinnək mümkün ol- 
murdu. Zəngəzur M illi Şurası tərəfindən 
seçilmiş Sultanov və Axundzadə «nakaz» 
üzrə qanuni mandata malik olmuşdur- 
lar. Zəngəzur M üli Şurasmı təmsil edən 
MAxundzadə bolşeviklərin doğm danış- 
madıqlanm, Zəngəzurda M illi Şuranm 
fəaliwətini davam etdirdiyirıi bildirdi. Er- 
məni təcavüzündən xalqı müdafiə edən 
M illi Şuradır. M illi Şura bğv edilsəvdi, ca- 
maatm nə hala düşəcəvini təsəv^Tjr etmək 
çətindir devən M.Axundzadə, bolşeviklə- 
rin ittihammm əsassız olduğunu bəvan et
di. Bolşevik Əlihe\-dər Qaravev öz çıxışm-

Affairs in the Secondan- Schools for Girls», 
on November 20, the law on «Setting up of 
a Free-of-Charge Hospital in Shusha», on 
December 1, the bw  on «Permission for the 
Cabinet of Ministers to Issue a 600 million 
roubles bills», on December 11, the law on 
«Submission of the Privatelv-owned Baku
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Medical Assistants school to the Jurisdic
tion of the Ministrv of Health». According 
to the law on the establishment of the hos
pital in Shusha the medical institution that 
aired 30 patients was set up on July 1,1919 
in Shusha. It was also intended to arrange 
additional 50 beds for patients starting from 
January 1,1920 and the funds were allocated 
for this purpose from the budget of the year 
of 1920. Т1ге establishment of the medical 
institution in Shusha was connected with 
the attention of the government to the Ga- 
rabag region and with its development as 
well. The bill was widely debated in the fi- 
nance-budget committee.

The parliament of Azerabijan devoted 
attention to the issues concerning the finan
cial sphere. The bill on bringing into drcu- 
btion of 600 million roubles presented by 
the government was hotly debated in ses
sions held in November. The bill had been 
submitted to the finance-budgetarv commit
tee of the parliament in August, 1919. The 
government put into circulation 434 million 
roubles of this sum 243 million roubles of 
this sum were in banks and 50 million rou
bles were in ther dtv of Tbilisi in order to
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be exchanged for the currency of Transcau
casian republics. The bill submitted to the 
parliament for discussion aroused contro
versy. During the parliamentary disaissions 
the «Ittihad» fraction critidzed the mon
etary policy of the government and stated 
that the government was just engaged in 
the issue of paper currency and this money 
devalued over a short period of time.

The parliamentarians who criticized 
the finandal policy of the government as
sessed the spending of 400 million roubles



da M illi Şuranın öz əhəmiyvətini itirdiyini 
və yoxsuüan müdafiə etmədiyini bildirdi. 
Parlament özlərini «deputat» elan edənləri 
qəbul etsə, biz deputatlar Zəngəzur camaa- 
tınm səlahiyyətlərinə toxunmuş olanq. Bol- 
şeviklər mandat komissivasmm işində də 
bu kimi banşmaz mövqevlərini davam et- 
dirmişdilər. Zəngəzur M illi Şurasmm man- 
datmm müzakirəsində bolşevik LƏbilov 
da burada firqə maraqlannm üstün oldu- 
ğunu, parlamentə qanunsuz olaraq «Mü- 
savat»çılann seçldiyini elan etdL Bolşevik- 
lər qanuna istinad edərək göstərirdilər ki, 
Azərbavcan parlamentinin təsis ohmması 
haqqmda qammda devilir ki, M illi Şuralar- 
dan vəkillər göndərilsin və parlament təş- 
kil olunsun, daha deməyiblər ki, bir üzv 
çıxsa, əvəzinə həmin təşkilatlardan başqa 
üzvlərlə əvəz edilsinlər. Parlamentdə bö- 
vük mübahisə edən bolşeviklər, daxili 
nizamnaməni pozmaqdan belə çəkinmir- 
dilər. Deputat LƏbilov parlament sədri ilə 
mübahisə etdnönə, daxili nizam-intizam 
qaydalannı pozduğuna görə, əksərivyət 
səslə bir günKik idasdan xaric edilməsi ba- 
rədə qanunverid orqan qərar çıxardı. Bu 
hadisə ilə parlament tarixində ilk dəfə ola
raq deputat parlamentdən xaric olunurdu.

Bolşeviklərin qərəzh mövqe tutduq- 
lanru bildirən parlament sədri qanımve- 
rid  orqanda söz azadhğuun təmin olun- 
duğunu bəvan etdi. Parlament kürsüsü 
söz azadhğmm nümunəsidir. «Sosialisb» 
fraksivası bu məsələlərlə əlaq^dar parla
mentin Rəvasət Hevətinə bəvanatla mü-
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radət etmişdi. Müradətdə göstərilirdi ki, 
parlament üsul-idarəsinin ən bövük əsas- 
lanndanbiri azadlıqdır. Əgər, deputat par- 
lamentdə sözünü azad söyləyə bilmirsə, 
onda fəahvvət göstərə bilməz. Parlament- 
də söz azadhğmm təmin olunmasmda və 
onun müdafiəsində sadrin müstəsna hü- 
ququ vardır. Lakin bizim parlament təcrü- 
bəsi göstərir ki, parlament sədri vəzifəsini 
əvəz edən sddr тйа\1ш deputatlar üçün 
azadhğı təmin etmir, bəzi deputatlarm və

without the permission of the parliament as 
license and violation of the finandal svstem.
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Speaking about the collapse of the finandal 
policv of the govemnient and that this col
lapse was artifidallv created by the English, 
the members of the parliament stated that 
money given to the English command was 
the main cause of the crisis. The Ministrv ofJ
Finance in its turn noted that there are po
litical fadors in this issue and considered it 
important to remind of the desperate situ
ation in the Republic of Azerbaijan in No
vember, 1918. It was stated that in order to 
prevent finandal crisis it is important for 
the government to condud tough monetary 
policv.

It was noted that the allocation of 177 
million roubles to the English without per
mission of the parliament was one of the 
major causes of the collapse of the finandal 
policv of the government. The parliamen
tarians accused the government of not tak
ing strict measures to prevent the currency 
of the Republic from the devaluation and 
prodaimed that while the free export of oil 
was not organized, the imposition of tax on 
important consumer goods seriously affeds 
living conditions of the people. Joint activ
ity of the ministries of Industrv and Trade
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was proposed to get out of finandal crisis.
The deputies proposed the monopoli

zation of sudr fields as grain, cotton, wool, 
etc. in order to increase the currency of rou
ble and to help the country out of crisis. The 
application of progressive tax and taking 
radical measures were shown in the parlia
mentary discussions as the fadors that w ill 
help the poor layer of the population out of 
crisis.

The economic crisis in the Republic 
of Azerbaijan in the transition period was 
not an unusual case. The «Musavat» frac
tion considered it possible to overcome this 
crisis ating the fad that such crisis are fre
quent in the practice of all the states in the 
transition period. The fraction considered



fraksivalann nümayəndəbrinin hüquqla- 
rma təcavüz edir. Sədr müavinl sosialist 
deputatlann əlevhinə olaraq parlament 
reqlamentinə əməl etməvərək münasib 
bildiyi firqənin xevrinə olaraq reqlamen- 
ti pozmuşdu. «Sosialist» frakslyası sədr 
müavinin bu hərəkətbrindən öz deputat 
funksivalanru verimə vetlrə bilmədikbri-
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ni bəvan edərək etirazlaruu Rəyasət Hevə-
У  J J

ti vasitəsilə parlamentə çatdırdılar.
Nazirbr Kabinetinin sədri, baş nazir 

N.Usubbəyli sentvabr avmda istefa ver- 
məsinə baxmavaraq parlamentin Rəyasət 
Heyətmin qərarx ilə öz səlahiyyətbrini da
vam etdirirdi. Lakinbu sivasi gərginlik par- 
lamentdə də davam edir və tez-tez özünü 
büruzə verirdi. Xüsusilə də bolşevik və so
sialist fraksiyalan, həmçinin digər qruplar 
hökuməti tənqid edərək vəziyyətdən çıxa 
bilməməkdə onu təqsirbndirirdibr. Dör- 
düncü hökumət başçısmm istefası böhram 
uzım sürdü və 1919-cu ilin  axırbnna qə- 
dər davam etdi.

N.Usubbəvli hökumətinin öz platfor- 
masmda elan etdiyi neft böhranmx aradan 
qaldıra bilməməsi, Rusiva ilə iqtisadi əbqə- 
b ri qurmaması, işsizlivin artması və fəh- 
bbrin  güzəranmm pisləşməkdə davam et- 
məsi və s. məsəbbr böhram dərinləşdirən 
amübrdən idi. Çətin iqtisadi vəziyyət və 
paıtiyalar arasmda ziddi\yətlər koaüsyon 
hökumət varatmaq imkanlarmı məhdud- 
laşdınrdı. Heç bir partiva hökuməti tənqid 
etmasinə baxmavaraq məsuliyvəti öz üzəri- 
nə götürmürdü.

Azərbavcan parlamenti 1919-cu ilin 
sonlannda keçirilən idaslannda qanunve- 
ricilik fəalivyətində əsas iqtisadi-sosial və 
maarif vönümlü qanunlann müzakirəsinə 
daha çox diqqət vetirmişdi. 1919-cu il no- 
vabrm 3-də «Göyçav şəhərində realm rnək- 
təbin varadılması», novabrm 6-da «Zaqata- 
la şəhərinə faizsiz olaraq 10 il müddətinə 
70 min rubl avnlması», novabnn 8-də «Te- 
atr tamaşalanndan alman vergilərin azal- 
dılması», novabm 13-də «Qız orta məktəb

that, the proposal to monopolize products 
and to increase the free export of raw mate- 
rials can cause damage to the country. Т1ге 
«Musavat» fraction proposed to issue inter
nal loans in order to strengthen the curren
cy of rouble and expressed its objection to 
nationalization put forward by the «Sodal- 
ists».

Иге Azerbaijan parliamentarians also 
proposed to determine the living busket, to 
prevent high prices and to index salaries in 
the republic.

In the parliamentary discussions the 
deputies noted that the economic crisis in 
such a rich country like Azerbaijan is the 
result of the incompetent policy of the Min
istry of Industry and Trade, not of the Min-
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istrv of Finance.
On December 7, 1919 it was the first 

anniversary of the founding session of the 
Republican parliament. The same day it 
was decided to hold a ceremonial session 
of the parliament. The acting chair of the 
parliament said to the deputies that during 
a year the Azerbaijan Parliament fulfilled its 
duties by representing the nation worthily. 
The Azerbaijan Parliament defended the 
interests of the state and managed to cope 
with its commitments in the critical period 
of the country. The Azerbaijan Parliament 
constantly adhered to the principle that the 
government belongs to the people.

During a year of its existence the par
liament of Azerbaijan approved the compo
sition of the third and fourth governments 
and adopted bws important for their ac
tivity. The chairman of the parliament A  
Topchubashov uniting all his efforts at the 
international level tried to strengthen the 
foreign policy in Europe and to achieve the 
recognition of Azerbaijan. The information 
received latelv once more proved that there 
were favourable opportunities for the rec
ognition of the independence of Azerbaijan

In H. Agayev's opininon, though the 
parliament was not elected through the



müəssisələrində sinif rəhbərlərinə tərbivə
j

işləri üzrə müavin vəzifəsinin təsis edil- 
məsi haqqında», noyabnn 20-də «Şuşa şə- 
hərində müftə (pulsuz) xəstəxananm açıl- 
ması haqqmda», dekabnn 1-də «Nazirlər 
Kabinetinə 600 milyon nıbl əskinasmm 
buraxılmasına icazə verilməsi haqqında», 
dekabnn 11-də «Bakı özəl feldşer məktəbi- 
nin səhivvə nazirlivlnm idarəsinə verilmə-
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si haqqmda» qanunlar qəbul edilmişdir. 
Şuşada xəstəxananm açılması haqqmda 
qanuna görə, Şuşa şəhərində 30 nəfər xəs- 
təni müahcə edən tibb müəssisəsi 1919-cu 
iyuhm 1-dən yaradıldı. Xəstəxanada əlavə 
olaraq 1920-ci il vanvann 1-dən 50 çarpayı 
təşkil edilməsi də nəzərdə tutulurdu ki, 
bu işlərə 1920-d ilin  büdcəsindən vəsait 
aynlndL Şuşadakı tlbb müəssisəsinin təş- 
kili parlamentin və hökumətin Qarabağ 
regionunu diqqətdə saxlamasr və inkişaf 
etdirilməsi ilə bağh idi. Qanun lavihəsi 
maliwə-büdcə komissivasmda geniş mü- 
zakirə edilmişdi.

Azərbaycan parlamenti Cümhuriv- 
vətin maliyyə sferasmr əhatə edən rnəsə- 
lələri diqqətdə saxlavırdı. Novabr a\onda 
keçirilən parlament idaslannda hökumət 
tərəfindən təqdim edibn 600 milyon rub- 
lım dövriyyəyə buraxılması haqqmda qa
nun layihəsi qızğm müzakirələrə ssbəb 
olmuşdur. Bu qanun layihəsi 1919-cu ilin 
avqustunda parlamentin maliyyə-büdcə 
komissiyasma daxil olmuşdu. Hökumət 
bu məbləğin 434 milvon rubhmu dövriv- 
və buraxmışdı ki, onun 243 milvon rublu 
banklarda, 50 milvon rublu isə Zaqafqazi- 
va Cümhuriyyətlərinin pullan ilə dəvişdi- 
rilməsi üçün Tiflis şəhərində idi. Parlament 
üzvlərinin müzakirəsinə təqdim edilən 
qanun layihəsi deputatlar tərəfindən bir- 
mənah qarşılanmadı. «İttilıad» fraksiyası, 
parlament müzakirələrində hökumətin 
pul-kredit siyasətmi tənqid edərək, onun 
yahuz kağrz pullar buraxmaqla məşğul 
olduğunu və pullarm tez bir zamanda qiy- 
mətdən düşdüvünü bildirdi.

nation-wride referendum, the members of 
the parliament were representatives of the 
people. A t first sight there seems some dif
ferences among the parliamentarians rep
resented in the parliament. But wrhen there 
wTas a threat to the whole nation our parlia
ment united with all its might in fighting 
for the independence putting aside all their 
differences. The chairman of the parliament 
stated that he had no doubt that the parlia
ment w ill unite to proted the national inter
ests.

The deputy chairman of the parlia
ment H. Agayev said: «During the last 
year the parliament of Azerbaijan» could 
establish democratic traditions in its wrork 
prindple. Dusscussions were held in the at
mosphere of broad disscussion, pluralism, 
pubhaty, neutrality, equalitv and freedom 
of speech and opinion A ll the fractions, 
committees, individual parliamentarians 
speak freely and make staements. The Pre
sidium and all the parliament observe dem
ocratic norms w itin the framewTork of inter
nal regulations of the parliament. During a 
year the parliamentary' traditions were set 
up and the political experience increased.

104 sessions of the parliament of the 
first Republic wrere held during a year 12 
of them were conduded with the lack of 
quorum and 92 sessions were held on the 
basis of the procedure rules. Two of the ses
sions of the parliament w-ere historic, the 
other twro were ceremonial and one of the 
sessions was extraordinary Since the open
ing of the parliament up to the present 
dav about 205 bills were submitted bv the
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members of the government, individual 
parliamentarians, committees, fractions, to 
the secretary. 113 of the bills were adopted, 
40 bills are being discussed in committees, 
17 bills are wraiting for their turn to be dis
cussed and 16 bills w-ere rejeded. The par
liament introduced 18 bills, 15 of them 
passed, one is being debated and twro bills 
wrere rejeded.»



Hökumətin malivvə sahəsindəki slva-
j  j  J

sətini tənqid edən deputatlar parlamentin 
razılığmr gözbmədən 400 milyon rubl və- 
saitin xərcəbnməsini özbaşnalıq, maliyyə 
intizamuun pozulması kimi dəvərbndirdi- 
ər. Hökumətin malivvə sivasətinin iflasa
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uğramasım, süni şəkildə ingilisbrin varat- 
dığmı söyləyən parlment üzvbri, ingilis 
komandanlığma verilmiş pullann böhrana 
əsas səbəb olduğunu bildirdibr. Öz növbə- 
sində Maüyyə nazirliyi bu məsəbdə sivasi 
am ilbrin olduğunu və bir il öncə, 1918-d 
ilin  novabrmda Azərbavcan Cümhuriwə-
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tinin hansr çıxılmaz vəzivvətdə olduğunu 
parlamentin xatırlamasmı zəruri hesab et
di. Maliyvə böhranm qarşxsmm ahnmasm- 
da hökumətin sərt pul-kredit sivasətinin 
apanlmasmı zəruri hesab etdikbrini bildir
dibr.

Parlamentin icazəsini almadan ingi- 
lisbrə 177 milyon rubl verilməsini hökumə- 
tin malivyə sivasətinin iflasa uğramasmm 
əsas səbəblərindən olduğu qevd olunurdu. 
Deputatlar Cümhuriyvət manatmm sürətlə 
dəvərdən düşməsinin qarşısmm almması 
üçün hökumətin dddi tədbirlər görmədi- 
yi, neftin sərbəst ixraanm təşkil edilmədivi 
halda, dola\ısı volla z^ruri tələbat mallan- 
na tətbiq olunan verginin əhalinin güzəra- 
nma dddi təsir etdivini bildirdibr. Maliv-J J
yə böhranmdan çıxmaq üçün sənave və 
ticarət nazirM ərinin birgə fəalî yəti təklif 
edilirdi.

Deputatlar ölkəni böhrandan çıxar- 
maq, rublun kursunu artırmaq üçün taxıl, 
pambıq, vun və bu kimi sahəbrin dövbt 
inhisanna almmasmı təklif etdibr. Parla
ment müzakirəbrində mütərəqqi verginin 
tətbiqi, radikal tədbirbrin görülməsi əhali- 
nin kasıb təbəqəsini böhrandan çıxaracaq 
amillər kimi göstərilmişdir.

Azərbavcan Cümhuriwətinin keçid 
dövründə olduğu üçün iqtisadi böhrana 
düşməsi heç də qevri-adi hal deyildi. «Mü- 
savat» fraksivası keçid dövründə olmuş 
dövbtbrin təcrübəsində bu cür böhranla-

H. Agavev said that the Presidium 
had received some telegrams of congratu- 
btion on the occasion of the first anniver
sary of the Parliament of Azerbaijan. S. Z. 
Tabatabai, congratulating the Parhament 
with the first anniversary in the name of 
the Iranian delegation, wished happiness 
to the Azerbaijan people. Iranian consul in 
Azerbaijan M. S. Alvuzaran congratulated 
the Parliament on behalf of the Iranian gov
ernment, too. The Azerbaijan Parhament 
received greetings from Georgia, as well as 
from the other places of Azerbaijan.

After the ceremonial session in con
nection with the first anniversary of the 
Parliament of Azerbaijan on December 7, 
1919, continuing in its work in attempt to 
pass the law”, especially to ratify the new 
government, the parliament had to put an 
end to the governmental crisis by the end 
of the year In early December, N. Usub- 
bevli achieving agreement in principle 
with fractions, introduced the provisional 
members of the fifth government to the 
Parliament. On December 4, in his letter to 
Hasan bev Agayev, the chairman of the Par
liament, Nasib bev, who fulfilled the powT- 
ers of the prime minister, alongside with 
the post of the prime minister, proposed 
to name himself, the minister of defense
S. Mehmandarov, the minister of finance, 
trade and industry M. Hajinski and others 
to the post of the minister of internal af
fairs. The list was incomplete and the posts 
of ministers hadn't been assigned yet. At 
that time, when the fourth government was 
formed, the post of the minister of internal 
affairs had caused arguments. For finding 
a wfav out of the situation, Nasib bev had 
undertaken this post, too. The position of 
the head of the government to use such an 
experience again caused arguments. The 
Socialist fraction wTanted its representative 
to hold that post. «Musavat» and neutral
ists (non-partv members) collaborating with 
this fraction tried to keep the post of the



nri tez-tez baş verdiyini göstərərək birlikdə 
onun dəf olunmasmx mümkün hesab edir
di. Fraksiva hesab edirdi ki, bəzi məhsulla- 
nn inhisarlaşdınlması və xammakn sərbəst 
ixracmm artmlması təklifi ölkəvə böyük 
zivan gətirə bilər. Rublun kursunun möh- 
kəmləndirixnəsi üçün daxili istiqrazların 
buraxılmasmı təklif edən «Müsavat» frak- 
siyası, sosialistlərin təklif etdivi milliləşdir- 
mənin əlevhinə olduqlannı da bildirdilər.

Azərbaycan parlamentariləri respub- 
likada yaşayış minimumımun müayyən 
edilməsi, bahalığm qarşısmın almması, 
əmək haqlarmm indeksləşdirilməsini də 
təklif edirdibr.

Parlament müzakirələrində deputat
lar belə bir məsələni də önə çəkdilər ki, 
Azərbavcan kim i varh ölkədə malivvə böh-
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rarunm olması, təkcə maliyvə nazirliyinin 
devil, sənave və ticarət nazirUvinin sariştə- 
siz sivasətinin nəticəsidir.

1919-cu il dekabnn 7-də I Respub- 
lika parlamentinin təsis idasmm bir ili 
tamam olurdu. Həmin gün parlamentin 
təntənəli idasının keçirilməsi qərara alm- 
mışdı. Parlamentin sədr əvəzi H.Ağavev 
deputatlara müradət edərək bildirdi ki, 
bu bir il ərzində Azərbavcan parlamenti 
müləti laviqincə təmsil edərək öz vəzi- 
fələrini verinə vetirmişdir. Azərbavcan 
parlamenti ölkənin ağır dövriində, daim 
dövlət mənafeylərini qommuş, üzərinə 
düşən vəzifələrin öhdəsindən gəlmişdir. 
Azərbavcan parlamenti hakimi\yətin xal- 
qa məxsus olmasmı öz işində həmişə rəh- 
bər tutmuşdur.

Azərbavcan parlamenti mövcudlu- 
ğımun bir ili ərzində üçüncü və dördüncü 
hökumətlərin tərkibini təsdiq etmiş və on- 
larrn fəali\yəti üçiin vadb olan qanunlar 
qəbul etmişdir. Be\Tiəlxalq səviyyədə bi
zim parlamentin sədri Ə.Topçubaşov bü- 
tün səvlərini birləşdirərək, Avropada xarid
sivasətimizin möhkəmlənməsinə və Azər-/
bavcanm tanmnıasma nail olmağa çalışmış- 
drr. Son günlər daxil olan xəbərlər Azər-

minister of internal affairs, while the «Itti- 
had» suggested to entrust this position to a 
quite neutral person The «Socialists» also 
tried to take the post. A ll the parties that 
wanted to take the post of the minister of 
internal affairs pursued their own interests.

The minister of internal affairs had 
great powers in the time of the Republic. 
Administrative management bodies, insti
tutions of custom and tax authorities were 
subordinate to the Ministrv of Internal Af-
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fairs. In the process of the formation of the 
government it became obvious that the fu
ture coalition would be possible with the 
partidpation of different forces than before. 
The necessity of indusion of the «Ittihad», 
the largest parliamentary fraction after the 
«Musavat», into the government was inevi
table. The fraction of «Ittihad» representing 
right-wing national forces acted as political 
opponent together with the other fractions. 
The «Sodalists», Bolsheviks, and represent
atives of minorities who represented right- 
wing forces didn't wrant the newr govern
ment to be imder the control of the Rights. 
The formation of the fifth government from 
«Ittihad»ists, «Musavat»ists and neutralists 
wTas also probable. Thus, discussion of the 
fractions on the formation of the next fifth 
and the last government lasted till mid-De- 
cember. Separate fractions stating their con
ditions in attempt to make the government 
accept their suggestions made manoeuvres.

In Session 108 of the Parliament of 
Azerbaijan held on December 22,1919, the 
members of the fifth government were in
troduced to the parliament and N. Usub- 
bevli who functioned as the prime minis
ter addressed to the Parliament. Before the 
Dedaration was announced, the chairman 
of the Parliament H. Agavev read out the 
names of the new members of the govern
ment; minister of Defense S. Mehmandarov, 
minister of Internal Affairs M. Hajinski, 
minister of Foreign Affairs F. Kh. Khoiskiv, 
minister of Justice Kh. Khasmammadov,



bavcan isttqlalmm tanmması üçün əlverişli 
imkarılar yarandığmı bir daha göstərirdi.

H.Ağayevin fikrincə, parlament 
ümumxalq səsverməsi yolu ilə seçilməsə 
də yenə də Məclisi-Məbusan üzvbri xalq 
təmsilçibridirbr. Parlamentdə təmsil olu
nan deputatlar arasmda zahlrl baxışda 
bəzi təfriqələr görünür. Lakin ümumi mil- 
lətə ümumi bir təhlükə olduqda, parlamen- 
timiz bir fərd kimi olub, bütün təfriqələri 
buraxıb var qüwəbrilə istiqlal yohmda bir- 
bşdilər. Parlament sədri m illi mənafebr na- 
minə parlamentin vahid obcağma heç bir 
şübhə etmədiyiıü bildirdi.

Parlament sədrinin əvəzi H.Ağavev 
bildirmişdi: «Bu 1 il ərzində Azərbavcan 
Xalq Cümhuriyyəti parlamenti iş prinsi- 
pində demokratik ənənəbr varada bilmiş- 
dir. Müzakirəbr geniş diskussiva, plüra- 
lizm, aşkarlxq, tərəfsizlik, ümumi, bərabər 
şəraitdə, söz və fikir azadlığmm təmin 
olunması şəraitində keçirilmişdir. Bütün 
fraksivalar, komissivalar, ayn-ayn depu
tatlar sərbəst çıxxş edir, bəvanatlar verir, 
Rəyasət Hevəti, ssdarət, bütün parlament 
daxili nizamnaməsi çərçivəsində demokra
tik normalara əməl edirbr. B ir il ərzində 
parlamentarizm ənənəbri yaranmış və si- 
yasi təcrübə artmışdu.

I Respublikanm parlamentinin bir 
il ərzində 104 iclası olmuşdur, bunlar- 
dan 12-si kvorumsuz, 92 iclas isə reqla- 
ment əsasmda keçmişdir. Parlament iclas- 
lannm ikisi tarixi, ikisi təntənəli, biri isə 
fövqəladə olmuşdur. Parlamentin açılışm- 
dan bu günə kimi, hökumət üzvlərindən, 
ayn-ayn deputatlardan, komissivalar- 
dan, fraksivalardan katibliyə 205 qanun 
daxil olmuşdur. Bu qanunlarm 113-ü qə- 
bul edilmiş, 40 qanunun komissivalarda 
müzakirədə, 17-si müzakirə növbəsində,
16 qanun isə rədd edilmişdir. Parlament 
öz təşəbbüsü ilə müzakirəyə 18 qanun 
təqdim etmiş, onlardan 15-i qəbul edil- 
miş, biri hal-hazırda müzakirədə, 2-si isə 
rədd edilmişdir».

minister of Health and Maintenance M  
Rafiyev, minister of Enlightenment and Re- 
ligious Affairs H. Shakhtakhtinski, minis
ter of Roads and acting for the minister of 
Trade and Industry Kh. Melikaslanov, min
ister of Post and Telegraph J. Hajinskv, min
ister of Labor and Agriculture A. Pepinov, 
minister of State Control H. Mahmudbeyov, 
minister of Finance R. Kaplanov. 3 mem
bers from the «Musavat», 1 member from 
«Socialists» and 1 member of the fraction of 
Ehrar were in the office.

During the vears of activity of the 
government of the Azerbaijan Republic, 
the member of the government that had 
not been entrusted any concrete sphere of 
ministrv had a status of a minister without
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portfolio. In the time of the third govern
ment, number of ministers without portfo
lio had been much. Though the ministers 
without portfolio had not been charged 
with any governmental tasks, they entered 
the Cabinet as members of the government. 
Alongside with being a Prime Minister in 
the office of the fifth government, N. Usub
bevli had also a status of a minister without
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portfolio.
In accordance with the governmen

tal program N. Usubbevli addressing the 
parliament stated that the chairman of the 
Parliament had entrusted him once more to 
form the Cabinet. The Prime Minister said 
that thev had undertaken such a responsi
ble task and tried to fulfill it in the fourth 
government, too.

According to N. Usubbevli, since a 
part of the territories of Azerbaijan were 
under the control of others, the govern
ment could not have managed to realize 
all the measures within the borders of the 
Republic. The National Army wThich liber
ated Lenkaran from irresponsible people 
had secured the territorial integrity of the 
Azerbaijan Republic in those areas: the 
Azerbaijan Government entirely functions 
in the districts of Javanshir, Shusha and



H.Ağavev Azərbavcan Xalq Ciim- 
huriyvəti parbmentinin birinci ildönümü 
münasibəti ilə sədarətə bir neçə təbrik te- 
leqrammm da daxil olduğunu bildirdi. 
İran nümavəndə hevəti adrndan S.Z.Təba-
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təbai parlamentin bir illik  yubilevini təbrik 
etməklə, Azərbavcan xalqma səadət arzula- 
yırdı. İran imperivasmm Azərbavcandakı 
konsulu M.S.Əlvüzaran da Iran hökuməti 
admdan parlamenti təbrik edirdi. Azərbay- 
can parlamentinə Gürcüstandan, həmçinin 
Azərbavcanm digər verbrindən də təbrik- 
b r gəlmişdir.

Azərbaycan Xalq Cümhurivyəti par- 
lamentinin 1919-cu il 7 dekabrmda bir il
lik bayramınm təntənəli idasmdan sonra, 
öz işini davam etdirən Mədis, ilin  sonuna 
qədər qanunlarm qəbuluna, xüsusilə də 
veni hökumətin təsdiqinə çalışmaqla, hö- 
kumət böhraruna son qovmalı idi. Dekab- 
nn əwəllərində N.Usubbəvli fraksivalarb
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prinsipal razılıq əldə etməklə, beşind hö- 
kumətin müvəqqəti tərkibini parlamentə 
təqdim etmişdi. Dekabrm 4-də parlament 
sədri Həsən bəv Ağayevə göndərdivi mək- 
tubda baş nazirin səlahiyyətlərini icra 
edən Nəsib bəy baş nazir postu ib  yanaşı, 
e\Tii zamanda daxili işbr naziri vəzifəsinə 
özünü, hərbi nazir S.Mehmandarovu, ma- 
liy'və, ticarət və sənave naziri M.Hacmski 
və digərbrini təqdim etmə\i təklif edirdi. 
Lakin bu sivahı tam olmamaqla vanaşı, na
zir vəzifəbrinin bölüşdürülməsi başa çat- 
mamışdı. Daxili işbr naziri vəzifəsi, həb о 
vaxt, dördüncü hökıunət təşkil olunanda 
mübahisəbrə səbəb olmuş, vəziyyətdən 
çıxmaq üçün Nəsib bəv bu vəzifəni də öz 
üzərinə götürmüşdü. Yenə də bu təcrübə- 
dən istifadə edən hökumət başçısınm möv- 
qe\i mübahisəvə səbəb oldu. «Sosialisb> 
fraksivası bu vəzifədə öz nümavəndəsini
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görmək istəvirdi. «Müsavat» və onunb 
əməkdaşlxq edən bitərəflər daxili işbr nazi
ri postımu saxlamağa, «İttihad» isə bu vəzi- 
fəni tamamib bitərəf adama həvab etmə\ä 
təklif edirdi. Sosialistlər də bu vəzifəni ələ

Jabravil of Garabagh. The government has 
never doubted to the inclusion of Zangazur 
distrid into the province of Garabagh and 
soon the allied command w ill admit that 
Azerbaijan is right. Recently different in
triguers want to separate the district of Zan
gazur which had been a part of Garabagh 
province for centuries. At present, half of 
the district of Zangazur has been seized by 
rebdlious forces. The Azerbaijan Govern
ment is trying to restore peace in Zangazur 
for ensuring the work of the governmental 
bodies freely and easilv. Foreign countries 
state that the problem can be settled only by 
the way of peace and holding talks. The Az
erbaijan Government is not against the set
tlement of the problem by peaceful means 
dther. When we announced the Republic, 
we dedared that we are for the settlement 
of all conflicts by peace and talks. We have 
undertaken to ward off the rights of Arme
nian minorities living in Garabagh» The 
prime minister believed that the Republic of 
Azerbaijan had recognized the fundamental 
rights like the rights of minorities that had 
been known to the International Law and 
observed it steadily in its work. The gov
ernment had provided this right of the Ar
menian minorities living in Garabagh, too.

The prime minister speaking to the 
Parliament thought that the Azerbaijan 
Government didn't repudiate the state
ments that it made in spite of the violence 
and bloodshed against Azerbaijans in Sur- 
meli, Yeni Bevazid and Echmedzin. Arme
nians living in Garabagh were induded 
into the management, schools were opened 
and enlightenment had been made better 
for them. The government spent monev in 
great amounts for these works. Applying 
this experience, we expected our neighbor
ing countries in Transcaucasia to take the 
same steps. We must solve these issues with 
the neighboring Armenian Republic on the 
basis of mutual principle of relations. Both 
republics should take into consideration the



keçirməvə çakşırdılar. Daxili işlər naziri və- 
zifəsini tutmaq istəyən bütün partivalar öz 
məqsədlərini güdürdülər.

Cümhuriyyət dövründə daxili işlər 
nazirinin səlahivvətləri çox geniş idi. İnzi- 
bati idarəçilik orqanlan, gömrük və vergi 
orqanlannm strukturlan da bu nazirlivin 
tabeçilivində olmuşdu. Hökumətin forma- 
laşması prosesində aydın oldu ki, varana- 
caq koalisiya əvvəlkindən fərqli qüwələrin 
iştirakı əsasmda mümkün olacaqdır. «Mü- 
savat»dan sonra ən böyük parlament frak- 
sivası olan «İttihad»çılarm hökumətə cəlb 
edilməsi zərurəti qaçılmaz idi. «İttihad» 
fraksiyası sağ m illi qüvvələri təmsil etmək- 
lə, digər fraksivalarla sivasi opponentlik 
edirdi. Sol qüwələri təmsil edən sosialist- 
lər, bolşeviklər, həmçinin də m illi azlıqla- 
rm təmsilçiləri, veni hökumətin sağlann 
nəzarətində olmasmx heç vaxt arzu etmir- 
dilər. Beşind hökumətin ittihadçılar, mü- 
savatçılar və bitərəflərdən təşkil olunması 
ehtimalı da mümkün idi. Beləliklə, növbəti 
beşind və sonuncu hökuməti formalaşdır- 
maq məsəbsi ətıafmda fraksivalann mü- 
zakirəsi dekabnn ortalanna q^dər davam 
etdi. Avn-ayn fraksivalar öz şərtlərini irəli 
sürməklə hökumətə təkliflərini qəbul etdir- 
məvə çalışaraq, manevr edirdibr.

1919-cu il dekabnn 22-də keçirilən 
Azərbavcan Cümhuriyyəti parlamentinin 
108-d idasmda beşind hökumətin tərkibi 
t^qdim edilir və baş nazir vəzifələrini icra 
edən N.Usubbəyli bəvannamə ilə parla- 
mentə müradət edir. Bəvannamə elan olun- 
mamışdan öncə parlament sədri H  .Ağayev 
yeni hökumətin üzvlərinin adlanm Macli
sp elan edir: baş nazir N.Usubbəyli, hərbi 
nazir S.Mehmandarov, daxili işlər naziri 
MHacmiski, xarid işlər naziri F.X.Xovski, 
ədlivyə naziri X.Xasməmmədov, səhiyyə 
və təminat naziri M.Rəfivev, maarif və dini 
etiqad naziri H.Şahtaxtinski, vollar naziri 
və müvəqqəti ticarət və sənaye naziri əvə- 
zi X_MəHkaslanov, poçt və teleqraf naziri
C.Hacıniski, əmək və əkinçilik naziri Ə.Pe-

fad that their future is conneded with the 
protection of the rights of minorities. Т1ге 
sooner the Armenians realized it, the sooner 
wre could find a way out of this unpleasant 
situation.

N. Usubbevli continued to his speech: 
«Another issue of vital importance of the 
government is the problems of Azerbaijans 
wTho are in great numbers in Sharur-Nakh- 
chivan or Irevan province. The population 
of Nakhchivan, Sharur and Vedibasar rising 
to solve these problems, make the situation 
of the government easier uniting with the 
native motherland. To our mind, the sup
porters of justice and truth won't deny their 
lawful right.

Signing a defense pad with cross
frontier and friendly Georgia, the govern
ment has put a signahire to the decision of 
fate of both nations together. Our state real
izes what an important role this treaty plays 
now and w ill play in future in political lives 
of both nations.»

According to wrords of N.Usubbeily 
the other important issue, standing before 
the government, are problems in territories 
of dense population of Azerbaijanians - in 
Sharur-Nkhichevan and Erivan provinces: 
«Inhabitants of Nakhichevan, Sharur and 
Vedibasar raised for solving their problem 
by themselves and joining to the moth
erland, making easier the position of the 
government. We consider that supporters 
of the just and earnestness w ill not deny 
their legal rights. Having signed the de
fense treatment with the friendly state of 
Georgia, we signed imder the fate of two 
nations. Our state comprehends the role of 
this treatment in the life and future of both 
nations.»

The Prime-Minister, speaking about 
the governmental platform before the par
liament, brought the fad to the attention of 
parliamentarians that the arguable issues 
had been discussed at Azerbaijanian-Arme
nian conference, held in Baku.



pinov, dövbt nəzarəti naziri H.Mahmudbə- 
yov, maliyyə naziri R.Kaplonov. Sonuncu 
hökumətin tərkibində 3 nəfər «Müsavat»,
1 nəfər sosialist və 1 nəfər «Əhrar» fraksi- 
yasının nümayəndəsi daxil edilmişdi.

Azərbavcan Cıim huriwəti hökuməti
J J J

təcrübəsində, idaıəçilik üzrə konkret nazir- 
lik sahəsi həvalə edilməmiş hökumət üzvü 
portfelsiz nazir statusu daşıyırdı. Üçüncü 
hökumətin vaxtmda portfelsiz nazirbrin 
sayı daha çox olmuşdur. Portfelsiz nazirb- 
rə hər hansı bir hökumət işi tapşınlmasa 
da, onlar hökumət üzvü kimi Kabinetin 
tərkibinə daxil idilər. Beşinci hökumət ka- 
binetində N.Usubbəyli baş nazir olmaqla 
vanaşı, portfelsiz nazir statusuna da malik 
olmuşdur.

Hökumət proqramı ib  Mədisə müra- 
ciət edən N.Usubbəvli, parlament sədrinin 
təklifi ilə Kabinetin teşkil edilməsinin veni- 
dən ona həvalə olımduğımu bildirdi. Baş 
nazir, həb dördüncü hökumət zamanı da 
çox bövük məsuliyvətli işi öz öhdələrinə 
götürdükbrini və onu yerinə yetirməvə ça- 
lışdıqlanm bildirdi.

Baş nazirin sözlərinə görə, Vətənimi- 
zin bir hissəsinin özgə əlbrdə olmasma 
görə, hökumət bütün Cümhuri\yəti əha- 
tə edəcək tədbirləri həvata keçirə bilmə- 
mişdir. Lənkəran qəzasmı məsulivvətsiz 
adamlardan azad edən Müü Ordumuz, 
Azərbavcan dövbtinin ərazi bütövlüynünü 
bu ərazilərdə təmin etmişdir: «Qarabağın 
Cavanşir, Şuşa, Cəbrayıl qəzalarmda Azər- 
bavcan hakimivvəti tam fəalivvət göstərir. 
Hökıunət Qarabağ əyalətinə Zəngəzur 
qəzasınm da daxil olduğuna heç bir şüb- 
hə ib  vanaşmamış və tezliklə müttəfiq 
komandanlxq Azərbavcanm haqlı olduğu- 
nu qəbul edəcəkdir. Əsrbr bovu Qarabağ 
əvabtinə daxil olmuş Zəngəzur qəzasmı, 
son dövrbrdə müxtəlif intiriqaçılar Qara- 
bağdan avıımaq istəyirlər. Hal-hazırda 
Zəngəzm qəzasmm varısı qivamçı qüwəb- 
rin əlinə keçmişdir. Azərbavcan hökuməti 
Zəngəzmda asa\aşi bərpa edib hakim iwət

Worming about the suppression of 
the liberations movement of the Northern 
Caucasis nations N.Usubbeily dedared that 
the government would try to defend the 
mountainous nations.

The national Government kept the 
army building in the permanent attention. 
To fulfill the military dutv was considered
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a saint issue in Azerbaijan. The government 
was realizing the successive measures in 
this resped to avoid the shortages in this 
field.

It was planned to take the influendve 
measure for developing the industry, com
merce and also the finandal svstem in ac-

j

cordance with the platform of the Govern
ment. The government considered that the 
equalization of the Azerbaijan manat to the 
Russian ruble was among reasons of loos
ing value of the national currency at stock 
exchanges. For bringing of finandal issues 
into the good order, the government con
sidered necessarv to condud reforms in the

J

field of taxation system.
In his report before the parliament the 

Prime Minister announced that thev would
J

realize some new measures in systems of 
the education and the medical care.

Speaking about the difficult state of 
refugees, the head of the government in
formed about 150 thousand Azerbaijanians 
who were forced to run away from Erevan 
province in recent month and found it im
portant to take additional measures.

The chairman of the Parliament 
brought the dedaration to the discussion 
after its announcement. L Abilov from the 
«Hummat» fraction proposed to postpone 
the dedaration and to transform it to next 
meetings. He explained it with the necessi
ty of bringing more light to many issues in 
the declaration of the government. Dashnak 
A.Malkhazvan also proposed to debv dis
cussions to next meetings of the parlia
ment. M.E.Rasulzadeh said few words and 
formubted it so that he advised to have a



orqanlannm sərbəst fəaliwət göstərməsi- 
nə çalışır. Xarici ölkələr məsəbnin sülh və 
damşıqlarla həll edilməsinin mümkünlü- 
yünü bildirirlər. Azərbaycan hökuməti bu 
məsələnin sülh yolu ib  həll edilməsinin 
əksinə devildir. Biz onsuz da Cümhuriyyə-
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timizi elan edəndə bütün konfliktiərin sülh 
və danışıqlarla həll edilməsinin tərəfdan 
olduğumuzu bəvan etmişdik. Qarabağda 
vaşavan erməni m illi azlıqlannm hüquq- 
lannı öz hixnayəmizə götürmüşük». Baş 
nazir hesab edirdi ki, beynəlxalq hüquqda 
qəbul olunmuş azhqlann hüquqlannın qo- 
runması kimi təbii hüquqlan Azərbavcan 
Cümhuriyyəti də qəbul edib və öz işində 
ona dönmədən əməl edir. Qarabağda vaşa- 
yan erməni m illi azlıqlanna da bu hüququ 
hökumət şamil etmişdir.

Parlament qarşısmda çxış edən baş 
nazir hesab edirdi ki, Azarbavcan höku- 
məti Sürməlidə, Yeni Bəvaziddə və Eçtnəd- 
zində azərbaycanlılara qarşı törədilmiş 
vəhşilik və qırğmlara baxmavaraq verdiyi 
bəvanatlardan imtina etmir. Qarabağda 
vaşavan ermənilər idarəçilivə cəlb edilir, 
onlar üçün məktəbbr açılır, maarif işi yax- 
şdaşdrrlır. Hökıunət bu işlərə külli miqdar- 
da vəsait sərf edir. Zaqafqazivada biz bu 
təcrübəni tətbiq edərək qonşulanmızdan 
da bunu gözbvirik. Qonşxımuz Ermənis- 
tan Cümhuriyvəti ilə bu məsəbbri qarşı- 
lrqlı münasibət prinsipi əsasmda həll etmə- 
livik. Hər iki Cümhuriyvət bilməlidir ki, 
onlarm gələcəvi m illi azlıqlarm hüquqlann 
qonmması ib  bağlıdır. Ermənibr bımu nə 
qədər tez dərk etsəbr, biz tezükb bu xoşa- 
gəlməz vəzivvətdən çıxa bilərik.

N.Usubbəvlinin sözbrinə görə, ye
ni hökumətin qarşısmda duran digər mü- 
hüm məsəb, Şərur-Naxçıvan və va İrəvan 
qubemiyasmda azərbaycanldann bövük 
üstünlük təşkil etdivi ərazilərdəki prob- 
lem brdir «Naxçıvanlılar, şərurlular və 
vedibasarlılar özbri bu problembri həll et- 
mək üçün avağa qalxaraq, doğma Vətərılə 
birbşərək hökumətin vəziyvətini asanlaş-

break for giving the apportunitv to those 
who wished to be acquainted with the 
declaration more thoroughly. G.Garabeilv 
too was for the discussion of the declara
tion. «Could there be ever more democracyJ
than this?» exclaimed the chairman and put 
the proposal to the votation and getting 43 
votes for and 25 votes against it was decid
ed to continue discussions on the very dav.

j  J

Т1ге chairman of the fraction «Ittihad»
G.Garabeily spoke during the discussions 
of the declaration and told that mistakes of 
the previous government were to be cor
rected, and cases of profiting in the own 
favor should be stopped once and for ever. 
The jump of prices is continued, the bread 
now is sold for almost 28-30 manat. Frac
tion informed that in varioiis ministries 
there were unlimited unlawful actions tak
ing place and especially at the Ministry of 
Internal Affairs there were cases of brib- 
ings. These law-breaking employees could 
be mentioned bv their names. G.Garabeilv
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spoke about the imexperienced specialists 
at the Ministry of Trade, where speculation 
and bribe-taking were having deep roots. 
According to his opinion, the ministry of 
education had fully forgotten the Karabagh 
province. Only in the region of Shekih the 
edication was organized on an enough high 
level and it had been done with onlv the

J

initiation of the local people.
The chairman of the fraction of «It

tihad» showed to the inability of the gov
ernment to solve problems of refugees and 
its spending the great amount of money, 
distributed for this purpose not in accord
ance with their destination; «Karabagh is 
full with refugees wTho w-ere being killed 
by the jaundice disease. We are expecting 
from the newT government to avoid the in
different relation to the nation. The people 
are not happy with the way of governing 
the country bv the division it to adminis-

j  j

tTative-territorial units called provinces. 
Though the government promised to liqui-



dırdılar. Ədalət və haqq tərəfdarlan, zən- 
nimizcə, onlann qanuni hüquqlamu irıkar 
etməyəcəklər.

Hökumət qonşu və dost Gürcüstan 
dövləti ilə müdafiə pakü imzalavaraq, hər 
iki xalqm taleylnin birgə həllinə imza at- 
mışdır. Bizim dövlət bu müqavilənin hər 
iki xalqm sivasi həyatmda indi və gələcək- 
də oynavacağı rolu dərk edir».

Hökumət platforması ilə parlament 
qarşısmda çıxış edən baş nazir, həmin vaxt 
Bakıda keçirilən Azərbavcan-Ennənistan 
konfransmda mübahisəli məsələlərin mü- 
zakirə edildiyini parlamentarilərin diqqəti- 
nə çatdırdx.

Şimali Qafqaz xalqlannm azadlıq mü- 
barizəsinin boğulduğunu bildirən N.Usub- 
bəvli, hökumətin dağlx xalqlarm mübarizə- 
sinin müdafiə olunmasma çalışacaqlanru 
bəyan etdi.

M illi hökumət ordu quruculuğu- 
nu daim diqqətdə saxlavırdı. Hərbi mü- 
kəlləfiyyətə keçmək Azərbavcanda mü- 
qəddəs iş hesab olunurdu. Hökumət bu 
sahədə olan çatışmamazlıqları aradan 
qaldırmaq üçün ardıcıl tədbirlər həvata 
keçirirdi.

Hökumətm platformasmda sənave 
və ticarətin, həmçinin malivvə sisteminin 
inkişafı üçün təsirli tədbirlərin görülməsi 
nəzərdə tutulurdu. Hökumət belə hesab 
edirdi ki, Azərbaycan manatmm Rusiva 
rublıma bərabərləşdirilməsi, biıjalarda mil
li valyutanm dəvərdən düşməsinin səbəb- 
lərindən biridir. Hökumət maliyyə işlərini 
qavdava salmaq üçün vergi sistemində 
islahatlann apanlmasmı davam etdirməyi 
zəruri savırdı.

J

Parlament qarşısmdakı hesabatmda 
baş nazir maarif, səhivvə sistemində veni 
tədbirlər həvata keçirəcəklərini elan etdi.

Hökumət qaçqınlarm çətin vəzivvə- 
tindən bəhs edərək, son aylarda İrəvan qu- 
bemivasmdan 150 min nəfər azərbavcanlı- 
nm qaçqm düşməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər 
görülməsini zəruri hesab edirdi.

date this system of governing but no real 
issues have been done yet. The nation con
siders that their complaint do not reach to 
the government.» The fraction of «Ittihad» 
informed the government that inspectors 
sent to places were sharing the bribers with 
local officials and spoiled the governmental 
netness instead of doing their job earnestly. 
The fraction proposed the new government 
to take all these into account and to choose 
members of inspections commission by par
liament commission especially distributed 
for this purpose.

From «Socialist» fraction 
A.Safikurdskiy took the word for the decla
ration of his decision to enter to the compo
sition of the government. And at the same 
time he uttered that some changes in the 
position of the government was still not 
clear «We don't know why, but Nasib bey 
did not repeat this time his phrase of his 
previous April declaration that 'if Denikin 
would attack us then he could step over 
our dead bodies'. It is obvious that the Rus
sian proletariat are making a serious pres
sure upon Denikin. So now there is no any 
danger from the side of Denikin. The new 
government must pay more attention to 
the well-being of workers.» Socialist frac
tion joined to the proposal of G.Garabeily 
by saying that he considered it important to 
create the parliament commission for real
izing inspections at governmental manage
ments.

«Socialists» considered it vice to es
tablish their representation at the Soviet 
government of Russia: «Earlier parliament 
was against it. Now it is obvious to us that 
our neighbours Armena and Georgia had 
already done it even before us. We are mak
ing sure the Parliament that our workers 
and peasants w ill live in the same govern
ment with workers and peasants of Rus
sia.» «Socialists» regarded it important to 
avoid the administrative polis organs in
terfering to the issues of the court power



Parlament sədri, hökumətin bəvanna- 
məsinin elan olunmasmdan sonra onu mü- 
zakirəvə çıxanr. «Hümmət» fraksivasmdan 
LƏbilov bəyannamənln təxirə salmması və 
növbəti idaslara keçirilməsini təklif edir. 
O, bımu hökumətin bəvanatmdakı bir çox 
məsələlərin aydınlaşdırılmasma ehtiyaan 
olması ilə izah edirdi. Daşnak A. Malxaz- 
van da müzakirələrin parlamentin növbəti 
iclaslanna keçirilməsi təklifini məruzənin 
çətin bir dillə edilməsi ilə əlaqələndirdi. 
M.Ə.Rəsulzadə isə çıxış edərək, tənəffüs 
elan ohmmasmı, bəvannamə ilə tanış ol- 
maq istəyənbrin onu vaxmdan öyrənmə- 
lərini təklif kimi irəli sürdü. Q.Qarabəyli 
də bəvannamənin müzakirə edilməsininJ
tərəfdan oldu. «Bımdan artıq demokrativa 
ola bilərmi» - devən sədr təkM  sasə qovur 
və 43 səs lehinə və 25 səs əlevhinə olmaqla 
müzakirələrin həmin gün davam etdirilmə- 
si qərara alırur.

«İttihad» fraksivasmm sədri Q.Qa- 
rabəyli bəvannamənin müzakirəsində çı- 
xış edərək b ild ird i ki, sabiq hökumətin 
buraxdığı səhvlər aradan qaldırümah, 
sui-istifadə hallanna son qo\rulm alıdır. 
Ölkədə bahalıq artır, 9 manata olan çö- 
rək indi 28-30 manata çatmışdır. Fraksi- 
ya ayn-avrı nazirliklərdə baş alıb gedən 
özbaşnalıqlar, xüsusilə də daxili işlər 
nazirlivində də riişvətxorluq hallannm  
olduğunu bildirdi. Bu məmurlar adbaad 
məlumdurlar. Q.Qarabəvli ticarət nazir- 
liyin in  bacanqsızlığmdan, spekulyasiva 
və rüşvətxorluğun kök salmasmdan da 
bəhs etdi. Onun fikrincə, maarif nazirli- 
y i tamamilə Qarabağ əyalətini unudub. 
Yalmz Şəkidə maarif işi yaxşı təşkil olu- 
nub ki, bu da xalqm öz təşəbbüsü ilə 
edilib.

«İttihad» fraksivası hökumətin qaç- 
qınlann problemlərini həll edə bilməmə- 
lərini, onlar üçün avnlan külli miqdarda 
pullann təyinatı üzrə xərdənmədivini gös- 
tərirdi: «Qarabağ qaçqmlarla dolub və onla- 
rm çoxu sanlıq xəstəlivindən məhv olurlar.

to allow the realization of decisions and or
ders of courts. The government should not 
deal with worker question and they must 
create trade unions and organize its work. 
«Socialists» told that the agricultural issues 
were also waiting its turn for their solution 
Projects were discussed which covered ru- 
ral-soil questions included to the legislative 
commission of the Parliament. Delaying of 
the solution of the land question sodalist 
connected with obstades made by the All- 
Russia Founders Assembly. But actually it
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was known that on January 05 of 1918 bol
sheviks dismissed the All-Russia Founders 
Assembly desiring to solve the issues of 
land and peace by themselves.

«Ehrar» fraction of parliament made 
others aware that they were represented 
in the composition of the new govern
ment and understood the necessity of hard

J

working. The representative of the fraction 
M.Efendizadeh told that in spite of trade 
unions, in some questions not only the gov
ernment but the parliament was to be criti
cized as well. One of the main reasons of 
the governmental crisis he saw in the play 
in party.

SAgamalioglu from «Hummat» frac
tion stated that the main reason of the de
cay of the government with Nasib bey on 
the head was to be looked for in the govern
ment itself: «The government must know 
that the people is awaken now, awake as 
all other nations of the world to understand 
that in the coalitional government every
one pulls the rope to his own side. When 
the question of Denikin comes everybody 
unites, but when the question of workers 
and peasant comes, some people does not 
speak dearly and only then things begin to 
be mixed up. It became to be known from 
savings of the Prime Minister that the ques
tion of land depends on us. So if you like, 
you may solve it in the parliament, and if 
you don't, then wait for the Assembly of 
Establishers. The fraction «Hummat» w ill



Millətə qarşı biganəlivin aradan qaldmlma- 
smı yeni hökumətdən gözbvirik. Xalq qu- 
bematorluq inzibati-ərazi vahidi idarəçili- 
vindən narazıdır. Hökumət qubematorluq 
üsul-idarəsini bğv edəcəyini bildirsə də, 
hələlik real işbr görülmür. Xalq belə hesab 
edir ki, onların şikayətbri hökumətə gəlib 
çatmır». «İttihad» fraksivası hökumətə, yer- 
brə göndərilən müf əttişbrin öz işbrini gör- 
mək əvəzinə, rüşvətxorlara şərik olub döv- 
btin işini pozduqlamu bildirirdi. Fraksiya 
veni hökumətə bunlan nəzərə almaqla, təf- 
tiş komissivasmm üzvbrini parbmentdə 
avnlmış xüsusi komissiva tərəfindən seçil- 
məsini təklif etdi.

«Sosialist» frkslvasmdan A.Səfikürds- 
ki ç lx lş  edərək hökumətin tərkibinə daxil 
olmaq qəranna gəldikbrini bəvan etdi. La
kin hökumətin mövqevindəki bəzi dəyişik- 
liklərin onun üçün aydrn olmadığmı da bil
dirdi: «Apreldə deklarasiva ib  çıxış edən 
Nəsib bəy Denikin hücum etsə, ancaq 
bizim me^'itimizin üstündən keçə bilər fik- 
rini, nədənsə bu dəfə demədi. Görünür ki, 
rus proletariat: Denikini hərtərəfli sıxır. İn- 
di Denikin təhlükəsi voxdur. Yeni hökumət 
fəhləbrin güzəranma diqqəti artırmalıdır». 
«Sosialist» fraksivası da Q.Qarabəvlinin 
təklifinə qoşularaq hökumət idarəbrində 
təftiş aparmaq üçün parlament komissiya- 
smm varadılmasmı vadb savdıqlanru bil
dirdi.

Sosialistlər Rusivadakı Бша höku- 
mətinin nəzdində öz nümavəndəliklərini 
yaratmağı məqsədəuvğun savırdılar: «Par
lament əv\rəlbr bımu inkar edirdi. İndi isə 
görürük ki, qonşulanmız Ermənistan və 
Gürcüstan bizdən də qabaq bunu edibbr. 
Biz parlamenti əmin edirik ki, bizim fəhlə 
və kəndlilər, Rusiva fəhlə və kəndliləri ilə 
bir hökumətdə vaşayacaqlar». Sosialistlər 
məhkəmə hakimivvətinin işinə inzibati- 
polis orqanlarmm müdaxib etməsinin 
qarşısmm almmasmı, məhkəmə qərar və 
qətnaməbrinin icra olunmasmı vacib he
sab edirdibr «Fəhlə məsələsinə hökumət

follow the government which keeps its 
words.»

The parliament of the Azerbaijan 
brought to the voting the issue of the trust 
to the fifth government and received 59 
positive votes against S negative and one 
indifferent and so it confirmed the new 
government.

The activity of the second govern
ment of N.Usubbeily began at the moment 
when bolsheviks increased their propa
ganda issues. The economic difficulties in 
the Republic (Jumhuriyyet), new political 
factors, raise of the activity of the workers' 
conferences, acception of the left esers (so- 
dal-revolutionaries), the idea of becoming 
of the Azerbaijan Jumhuriyvet to the inde
pendent soviet republic and others made 
difficult to control general processes. The 
new government was to build its activity' 
coming out from the real practice and pay
ing special attention to these matters trying 
to solve sodal issues.

In the dedaration of the Cabinet of 
Ministers, announced at the parliament, 
there was an information about the joint 
two-sided Armenian-Azerbaijani an con
ference, held in Baku. In that conference, 
conduded on December 14, from the Az
erbaijan side F.X.Khovskiv (chairman), 
MHajinskiy and R-Vekilov, from the aime- 
rtian side M AArutunyan (chairman), kn- 
vaz Argutinskiv-Dolgorakov and Bekzatv- 
an were included. In  the conference three 
questions were considered for discussing: 
territory, refugees and an agreement on 
commerce and railway issues. In the course 
of discussion there was a proposal to add 
additional questions in the fields of court- 
legisbtion and consular rebtions.

Proposing to join together some 
spheres of the management and creating 
the Federation of Transcaucasus nations, 
once again F.X.Khovskiy thought that he 
could reduce the sharpness of territory 
problem with it. Arutunvan was not against



müdaxilə etməməli, onlar sərbəst olaraq 
Həmkarlar İttifaqı varatmalı və ommla iş- 
brin i təşkil etməüdirbr». Sosialistlər aqrar 
məsəbnin həb də öz həllini gözbdiyini bil- 
dirirdilər. Parlamentin aqrar qanımvericilik 
komissivasma daxil olan müxtəlif aqrar- 
torpaq məsəbbrini əhatə edən bvihəbr 
müzakirə о1ипш. Sosialistlər torpaq məsə- 
bsinin həll olunmamasım Ümumrusiva 
Müəssisbr Mədisinin bu işi yubatması ilə 
əlaqəbndirirdilər. Əslində isə məlumdur 
ki, bolşevikbr 1918-d il yanvann 5-də tor
paq, sülh məsəblərini həll etmək istəvən 
Müəssisbr Mədismi qovmuşdular.

Parlamentin «Əhrar» fraksiyası veni 
hökumətin tərkibində təmsil olunduqla- 
rmı və gərgin işbməyin vadblivini bildir- 
dilər. Frksivaıun nümavəndəsi MƏfəndi-
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zadə həmkarlarmdan fərqli olaraq bəzi 
məsəblərdə təkcə hökıunəti vox, həm də

j

parbmenti tənqid etmək lazım olduğunu 
bildirdi. Hökumət böhranmm əsas səbəblə- 
rindən birini o, firqəbazhqda görürdü.

«Hümmət» fraksivasından S.Ağama- 
lıoğlu Nəsib bəvin başçılıq etdivi höku- 
mətin tənəzüllünün əsas səbəbini məhz 
hökumətin özündə axtarmaq lazım oldu- 
ğunu bildirdi: «Hökumət bilməli idi ki, in- 
di xalq ayılıb, bütün dünya xalqlan a\ıq 
olublar, koalisivon hökumətdə hərə bir 
vana çəkir. Denikin məsələsinə gəbndə 
hamı birbşir, lakin fəhb və kəndli məsə- 
bsinə gəbndə bəziləri avdm danışmır və 
onda işlər qarışır. Baş nazirin dedivindən 
beb məlum olur ki, torpaq məsələsi biz- 
dən asılıdır, istəsəniz parlamentdə həll 
edin, istəsəniz Müəssisbr Məclisini gözlə- 
\in. «Hümmət» fraksivası öz sözünün üs- 
tündə davanan hökumətin arxasmca gedə- 
cəkdir».

Azərbavcan Cümhnri\yəti parlamen
ti beşind hökumətə etimad göstərilməsini 
səs verməyə çıxararaq lehinə 59, əlevhinə 8 
və bir nəfər bitərəf olmaqb təsdiq edir.

N.Usubbəvlinin ikind hökııməti
J

fəaliy\rətinə bolşeviklərin təbliğat işlərini

of this idea but he told that he could give 
the distind answer onlv after reception an 
advice from his own government. Bekza- 
dvan proposed to condud the next confer
ence in Tbilissi to know the opinion of the 
Georgian government to the matter. Т1ге 
delegation of the Azerbaijan government 
reminded that they could take as a basis the 
fad that several new states were combined 
in the form of confederation in the world 
practice: «The negotiations conduded by
Armenians showed that thev were far from/
being sincere since the times of three Cau
casus republics were declared independent. 
The National Board put forward the initia
tive of giving a considerable part of Erevan 
province and the Erevan atv to Armenians 
was not a hurriedlv accepted decision hav
ing not been thoroughly thought out It is 
trae that at that time there was a problem 
in making Baku the capital dty. At the mo
ment of the declaration of the independ
ence, the dtv Baku was under the obev of
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the Baku Soviet guided by Bolshevik-ar- 
menian forces. The existence of these forces 
might put Baku face to face with the situ
ation happened with Derbends fate. The 
National Board of Azerbaijan might declare 
Erevan the capital and organize the govern
ment there. The Government wThich did not 
have even its owm building to sit in, used 
the help of the brorherlv Turkey to liberate 
Baku on September 15 and located there. 
For Armenian Republic as a best solution 
Alexanderpol (Gurmu) might gallantly be 
given for establishing its temporary capital 
dty. At present the Erevan shelted govern
ment wThich wras to be organized and the 
activity wras to be built on the basis of refer-
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ring to the past legal documents.»
Beddes the expressing the trust to the 

composition of the newr government by the 
end of the vear 1919, several lawTs of eco-

j

nomical finaces charader w-ere accepted. As 
examples to them it wras possible to show 
«About the treasury established in the vil-



güdəndirdikləri vaxtda başlavırdı. Cüm- 
huriyvətdəki iqtisadi çətinliklər, veni 
sivasi amillər, Bakı fəhb konfransınm fə- 
allaşması, sol eserlərin m illi məsələlərdə 
Azərbavcan Cüxnhurivvətinin müstəqil 
sovet respublikasına çevrilməsini qəbul 
etməsi, ümumi proseslərə nəzarət olunma- 
sını çətinləşdirirdi. Yeni hökumət təcrübə- 
dən çıxış edərək bu məsəbbrə xüsusi diq- 
qət yetirməli, sosial məsələbrin həllinə 
çalışmah idi.

Nazirbr Kabinetinin parlamentdə 
elan etdivi bəvannamədə Bakı şəhərində 
keçiribn ikitərəfli Ermənistan-Azərbaycan 
konfransı barədə məhımat verilmişdir. 
Dekabnn 14-də keçiribn konfransda Azər- 
bavcan nümavəndə hevətinə FXXoyski 
(sədr), M.Hacmski və R.Vəkilov, Ermənis- 
tan nümavəndəbrinə isə M .AAnıtyunyan
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(sədr), knvaz Arqutinski-Dolqomkov və 
Bekzadyan daxil edilmişdibr. Konfransda 
üç məsəb: ərazi, qaçqınlar və ticarət və də- 
mirvol sahəsində müqavib məsələlərinin 
müzakirəsi nəzərdə tutulmuşdur. Müzaki- 
rəvə əlavə olaraq, məhkəmə-hüquq sahə- 
sində və konsulluq əbqəbrinin varadılma- 
sı məsəbbri də təklif olunurdu.

Azərbavcan Cümhuriyv əti idarəçilivi- 
nin bəzi sahəbrini birləşdirməkb Zaqafqa- 
ziva xalqlannm konfedrasivasını varatmağı 
venidən təklif edən FXXovski bununla da
У  У

ərazi məsəbbrinin kəskinliyini azalda bi- 
ləcəyini düşünürdü. Arutyunvan bu ideva- 
rnn əleyhinə olmasa da, bunu öz hökumət- 
b ri ilə məsbhətbşməbr apardıqdan sonra, 
təfənüatı ilə cavab verə bibcəvini, Bekzad
yan isə üçüncü tərəfin - Gürcüstan höku- 
mətinin də mövqeyini övrənmək üçün növ- 
bəti konfransın Tiflisdə keçirilməsini təklif 
etdi. Azərbavcan nümavəndə hevəti dünva
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təcxübəsindən istifadə olımaraq veni varan- 
mış dövbtbrin konfedrasiva formasında 
birbşməsini əsas götürürdü: «Ermənibrin 
apardığı daruşıqlarda səmimi olmadığı on- 
lann həb üç Qafqaz Cümhımyyətiərinin 
elan olunduğu dövrdən məlumdur. Müli

bge Agdam of the region Shusha of the 
Ganja province» for serving to Karabagh 
provinces popubtion, «About the Taxation 
for the real estate in accordance demands of 
the war time», «About establishing the tax 
police in territories of Balakhani and Sabun- 
chu of the Baku province», «About increas
ing the amount of taxes for custom service»

The practice of defining of the new 
content of the Supreme Board of the Parlia
ment after conformation, the new govern
ment became traditional in the period of 
activity of the Peoples Jumhuriyyet of Az
erbaijan between wars of 1918-1920.

The election of the Parliament chair
man, his one deputy two secretary deputies 
were included to the agenda of the meeting 
of the Parliament on December 29 was in
cluded. The guest participants to this meet
ing were the board of delegation from Po
land.

According to the Code of the Parlia
ment, the chairman of the legislative or
gan was to be elected in the secret way 
on the basis of the rule which consisted of 
putting white and bbck balls into the box. 
M.Rasulzadeh again put forward A  Top- 
chubashov as a candidate and nobody 
openly objected to it  In the result of vot
ing, there were 67 white ball to his favour 
and 8 bbck balls against him. And so he 
was again elected the chairman of the Par
liament. W ith 4S votes Hassan bev Agayev 
was confirmed to the position of the first 
deputy of the chairman. Though Aslan bey 
Safikurdskiy and Sultan Mejid Ganizadeh 
were elected deputy-secretaries but their 
candidatures were brought back by parties 
they were representing. It was necessary to 
mention that in the process of voting, frac
tions of «Socialist», «Ittihad», «Ahrar» par
ties did not take a part. In order to complete 
the staff of the Supreme Board there was a 
voting again on January’ 12. S.M.Ganizadeh 
was proposed to the position of the first 
deputy of the chairman, Mehdi bey Hajin-



Şura Irəvan qubemivasmın xeyli hissəsinin 
və İrəvan şəhərini ermənibrə vermək tə- 
şəbbüsü ib  çıxış etməsi, tələsik, hərtərəfli 
düşünülmüş diplomatik qərar olmamışdır. 
Doğrudur ki, о dövrdə Bakı şəhərinin pay- 
taxt olması probleml olmuşdur. Müstəqil- 
lik elan oilman vaxt Bakı bolşevik-erməni 
qüvvəbrinin nəzarətində olan Bakı Soveti- 
nin tabeçilivində olmuşdur. Bu qüwəbrin 
nıövcudluğu Bakını, Dərbəndin talevinə 
oxşar vəzivvətb üz-üzə qova bibrdi. Azər- 
bavcan M illi Şurası İrəvaıu payiaxt elan 
edib hökumətl orada təşkil edə bilərdi. 
Xüsusi hökumət binası beb olmavan höku- 
mət, qardaş Türkivə qoşunlannm köməvi 
ilə Bakmı azad edib, senty'abnn 15-də Ba- 
kıva köçmüşdülər. Ermənistan Cümhuriy- 
yətinə isə ən vaxşı halda Aleksandropolda 
(Gümrü) müvəqqəti pavtaxt yaradılmasmı 
güzəşt etmək olardı. Hal-hazırda İrəvan 
müsəlman mühadrət hökuməti təşkll edil- 
məli və keçmiş hüquql sənədlərə istinad et- 
məklə fəalivvət qurmalıdır».

Azərbavcan parlamenti 1919-cu ilin 
sonlarmda veni hökumətln tərkibinə eti- 
mad göstəıməkb vanaşı bir neçə iqtisadi 
maliyyə xarakterli qanım qəbul etmişdir. 
Bıınlara Qarabağ əvabti əhalisinə xidmət 
edəcək «Gəncə qubemlvası Şuşa qəzasınm 
Ağam kəndində təsis olunan xəzinədarlıq 
haqqmda», «Müharibə dövrünün təbblə- 
rinə müvafiq olaraq daşmmaz əmlaka alı- 
nan vergi və riisumlara dair», «Bakı quber- 
nivasmm Balaxam və Sabımçu ərazibrlndə 
vergi polisinin təsis olunması haqqmda», 
«Azərbavcan gömriikxana idarələrində dəf- 
tərxana vergisinin mlqdannm artinlması 
haqqmda» qanunlan misal gətirmək olar.

Parlamentin Rəvasət Heyətinin və 
komissiyalannm yeni tərkibinin müəvvən 
edilməsi təcrübəsi 1918-1920-ci iüər AXC 
dö\Tündə, yeni hökumətbrin təsdiq edil- 
məsindən sonra ənənəyə çe\Tilmişdi.

Parlamentin dekabnn 29-da keçirilən 
idasuun giindəliyanə Mədisi-Məbusaxun 
sədri, onun bir müavini, iki katib müavi-

skiv and Ва\тат Nivazi Kichikhanov were
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proposed as parliament secretaries. In the 
result of the election by the secret voting 
SMGanizadeh gained 42 while and 14 
black balls, B.N.Kichikhanov 54 white and 2 
bbck balls, MHajinskiy in his turn 54 white 
and 1 bbck balls and a11 became elected to 
their relevant positions.

A t the end of 1919 and at the begin
ning of 1920, the issue of creation of the par
liament revision commission and defining 
of its composition ever more strengthened 
the intense relations between fractions. Т1ге 
revision commission demanded to conduct 
inspections not only in the governmental 
managements, but also in economic prop
erty' issues of the Parliament itself as well, 
as automobiles bought for parliament and 
other stuff needed inspection The head 
quarter of the Parliament trying to achieve 
the consensus among fractions and pro
posed to act taking realities into account.

On January' 5, 1920 after long discus
sions at the meeting, two proposals entered 
to the head quarter of the Parliament. Ac
cording to the first of them the commission 
was to be consisted of S persons and ac
cording to the other one, the revision com
mission was to be composed so that each 
person would represent one fraction. The 
first proposal was brought to the voting and 
accepted with votes of majority. Though 
«Socialists», «Ittihad»ians and ehrarians 
demanded, according to the artide 161 of 
the Parliament Code it was prohibited to 
vote on the second proposal when the first 
one had already been accepted. Thus, to 
the content of the commission Nariman 
Narimanbekov, Rzah bek Agabekov, Asa- 
dulla Akhmedov, Mammedrza aga Vekilov 
(from «Musavat» partv and neutrals), As
lan bev Safikurdskiv, («Soaalist»), Gara 
bev Garabevov («Ittihad»), and Aslan bey 
Gardashov («Ehrar») were eleded. Express
ing their negative relation to the refusal of 
the voting the second proposal «Socialists»,



nin seçilməsi daxil edilmişdi. Bu idasa 
Azərbavcanda qonaq olan Lehistan (Polşa) 
nümavəndə hevəti də gəlmişdir.

Parlament «nakazı»na müvafiq ola
raq qanunverid orqarun sədri gizli səsver- 
mə ilə ağ və qara şarlarm qutuya atılması 
qaydası əsasmda seçilməsi idi. M.Rəsulza- 
də venə də Ə.Topçubaşovun namizədliyi- 
nl irəll sürür və bıma açıq etiraz edən ol- 
mur. Nəticddə Əlmərdan bəv Topçubaşov 
lehinə 67 ağ şar, əleyhinə isə 8 qara şar 
savılmaqla venidən parlament sədri seçi- 
lir. Sədrin birind müavini postuna 4S səs- 
b  Həsən bəv Ağayev təsdiq edilir. Aslan 
bəv Səfikürdski və Sultan Mədd Qəniza- 
də katib müavin vəzifəbrinə seçilsələr də 
öz partivaları tərəfindən namizədlikbri 
geri götürüldü. Qevd etmək lazundır ki, 
H.Ağavevin birind müavin seçilməsində 
«Sosialist», «İttihad» və «Əhrar» fraksiya- 
lan iştirak etmədibr. Parlament yanvann 
12-də Rəyasət Hevətinin formalaşmasmı 
başa çatdıxmaq üçün venidən seçkilər ke- 
çirdi. S-M.Qənizadərıin namizədbyi sədrin 
birind müavini, Mehdi bəy Haanski və 
Bayram Nivazi Kiçixanov parlament katibi 
postlanna irəli sürüldübr. G izli səsvermə 
ilə keçiribn seçkidə S.M.Qənizadə 42 ağ, 
14 qara şar, B.N.Kiçikxanov 54 ağ, 2 qara 
şar, M.Hacmski isə 54 ağ və 1 qara şar ol
maqla müvafiq vəzifəbrə seçildibr.

1919-cu ilin sonu, 1920-d ilin əvvəl- 
brində parlamentin təftiş komissivasmm 
varadılması və onun tərkibinin müəyyən 
edilməsi haqqmda məsəb fraksivalar ara
smda kəskin miibarizani bir qədər də kəs- 
kinbşdirdi. Təftiş komissivası təkcə dövbt 
idarəbrində devil, parbmentin təsərrüfat- 
bvazimat işbrində də yoxlamalann apanl- 
masuu, parlament üçün ahnmış avtomobil- 
brin və s. xərdərin təftiş edilməsini təbb 
edirdi. Sosialistbr, parlament rəhbərliyini 
yahuz faytonlardan istifadə etməbri təkli- 
fini irəh sürürdülər. Demokratik prinsipbr- 
dən çıxış edən parlament rəhbərlivi fraksi- 
valar arasmda konsensusa nail olmağa və

«Ittihad» and ehrar fractions took back their 
representations.

The first bw  draft which was accept
ed by the Jumhuriyyefs Parliament of Az
erbaijan in 1920 was the document «About 
destitution of 21 million ruble for needs 
of refugees». MVekilov, informing about 
refugees coming to Azerbaijan for shelter, 
announced that their number exceeded 300 
thousand men According to his words, the 
part of refugees were those men whose cat
tles, property and house were robed and 
other refugees were careful, thinking vice to
leave their own houses and economv them-/
selves, being frightened by possible mur
ders and robberies. Bolshevik A.S.Garayev 
stated that it was impossible to solve prob
lems of refugees by such bw  projects. He 
expressed his consideration that it was im
possible to improve the situation by the 
destribution of money. The parliament and 
the government were to solve Armenian- 
Moslem question A.Kazimzadeh from the 
«Musavat» fraction and others spoke and 
advised bolsheviks to put forward con
crete proposals and projects of laws: «Bol
sheviks was also to know that this bw  is 
not only for refugees from Zangezur and 
Armenia but bolshevik disorders, wars, in
cluding March massacre as well. So, during 
March massive homiddes of the Bolshevik 
power in Shamakhi and robberies in other 
places brought to the complete destruc
tion of whole vilbges. Some time ago refu
gees came by horses and carts but now by 
railway carriages. Only from Gazakh and 
Borchali there were 160 thousand refugees. 
Members of parliament announced that not 
only from governmental budget but also by 
the close help of other charity organizations 
supports must be made to them.»

Working in the condition of the inter
nal and international intensity, the parlia
ment gathered on January 14,1920 with the 
spedal holiday spirit to its meeting number 
117 and officially celebrated the event con-
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mövcud reallıqlardan çxış etməvi təklif 
edirdi.

1920-d il vanvann 5-də keçiribn idas- 
da uzun müzakirələrdən sonra, parlament 
sədrlivinə iki təkllf daxil olur. Birind tək- 
lifə görə, komissiva mütənasib üsul ilə S 
nəfərdən ibarət, ikind təklifə görə isə, hər 
fraksivadan bir nəfər nümavəndə olmaqla 
təftiş komissiyasınm varadılması nəzərdə 
tutulurdu. Birind təklif səsverməvə çxan- 
lır və əksəriyvət səsb qəbul edilir. Sosialist- 
br, iffihadçılar və əhrarçılar ikind təklifi 
səsverməyə çıxanlmasmı təbb etsəbr də 
«parlament nakazı»nm 161-d maddəsinə 
görə, birind təklif qəbul olunduğu halda 
2-d təklifin səsverməyə çıxanlması istisna 
edilirdi. Bebliklə, gərgin mübahisəvə sə- 
bəb olan təftiş komissivasmm tərkibinə Na
riman Nərimanbəvov, Rza bəy Ağabəvov, 
Əsədulb Əhmədov, Məmmədrza ağa Vəki- 
lov (bunlar «Müsavat» və bitərəflər fraksi- 
yasmda idibr), Asian bəv Səfikürdski («So
sialist»), Qara bəv Qarabəyov («İttihad») 
və Asian bəv Qardaşov («Əhrar») seçilirbr. 
İkind təklifin səsə qo\oılmamasma etiraz 
olaraq sosialistbr, ittihadçılar və əhrar frak- 
siyalan namizədliklərini geri götürdübr.

Azərbavcan Cümhuriyyəti parlamen
ti 1920-d ildə qəbul etdî i ilk qanun lavi- 
həsi «Qaçqmlarm ehtivaclarmm ödənilmə- 
si m^qsədib 21 milyon rublun avnlması 
haqqmda» sənəd olmuşdur. Azərbavcana 
pənah gətirmiş qaçqınbr barədə məlumat 
verən M.Vəkilov artıq onlarm sa\Tnm 300 
min nəfəri keçdivini bildirdi. Onun sözbri- 
nə görə, qaçqmlann bir qismi mal-mülklə- 
ri və əmlaklan talan edilib tamamib əlsiz- 
avaqsız qalanbr, digər qismi isə baş verə 
biləcək qarət və talanlardan qorxaraq öz 
evbrini tərk edənbrdən ibarət olmuşdur. 
Bolşevik Ə. Qaravev bu kimi qanun lavi- 
həbri ilə qaçqm məsəbsini həll etməvin 
mümkün olmadığmı bildirmişdi. Onun 
sözbrinə görə, pul buraxmaqla qaçqınlann 
vəzivvətini düzəltmək olmaz. Parlament
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və hökumət erməni-müsəlman məsələsi-

ceming the Paris peace conference of the 
leading states of the world, where Antanta 
de-fado recognized the Azerbaijan Peoples 
Gumhuriyyet. Though the meeting was 
appointed to the noon but since 10:00 a.m 
the building of the parliament was densely 
surrounded by the population. Before the 
parliament residence and everywhere from 
Velico-knvazskiy street till the building of 
the dty munidpial management along the 
whole street there were banners, the front 
balconies of buildings were decorated with 
expensive carpets. The brass band induded 
to the composition of the guard of the par
liament performed marches without any 
break, the meeting hall, lobbies were deco
rated with nice carpets, palms were put in 
lines in corridors and there was a spirit of 
holiday everywhere. In  lodgings of parlia
ment the invited diplomatic representatives 
were sitting, colonel Stoks from the British 
military mission, Georgian, Estonian, Polish 
delegation and guests from other states 
were partidpated.

Conducting the mission of the chair
man, RAgavev opened the historical meet
ing and gave the word to the Minister of 
Foreign Affairs FKhoyskiy. The Minister 
of Foreign Affairs raised to the chair for 
speeches and announced that the Azerbai
jan people declared its independency on 
May 28,1918. We could prove to the whole 
world that we were not only able to declare 
our sovereignty, but also the fad that we 
were worthy to it. The Azerbaijan nation 
proved to the Europe during this one and 
half year that it could live independent and 
be managed by itself.

Turning to parliament representatives, 
FKhoyskiy informed that this news thev
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initially reached from Tiflis: «Our Georgian 
representative sent us the telegram that the 
English representative came to our Tiflis 
representations office and gave the mes
sage that the Lord Kerson proposed to the 
representatives of the Peace Conference to



ni həll etməlidir. «Müsavat» fraksiyasında 
A.Kazımzadə və başqalan çxış edərək bol- 
şeviklərə konkret təklif və qanun lavihəb- 
ri irəli sürməvi təklif etdilər: «Bolşevikbr 
onu da bilm əlidirbr ki, bu qanun təkcə 
Zəngəzur və Ermənistandan olan qaçqın- 
lar üçün deyil, bolşevik hərc-mərclivi, mü- 
haribəbr, о cümlədən mart soyqınmma 
da aiddir. Beb ki, mart soyqırmu zamam 
bolşevik hakimiyyəti Şamaxı və s. yerbr- 
də törətdikbri talanlarda bir çox kəndlər 
tamamib dağıdümışdır. Qaçqmlar əwəllər 
at və arabalaria, indi isə vaqonlarla gəlirbr. 
Təkcə Qazax və Borçalxda 160 min qaçqm 
var». Parlament üzvləri qaçqmlara təkcə 
dövbt hesabma devil, m illi və başqa xev- 
riyvə təşkilatlannm vaxnndan köməvi ilə 
yardımlar edilməli olduğımu bildirdilər».

1920-d ilin  əw əlbrində gərgin da
x ili və bevnəlxalq şəraitdə işləvən par
lament yanvann 14-də 117-ci idasma 
yiiksək bayram əhval-ruhiyvəsi ib  topla- 
şaraq Azərbavcan Xalq Cümhuri\4’ətinin 
Paris sülh konfransında, bövük dövbt- 
br, xüsusib Antanta tərəfindən de-fakto 
tanınmasmı təntənəli surətdə qevd etdi. 
İdas gündüz saat 12-yə təvin olunsa da, 
hələ saat 10-dan parlament binası önün- 
də toplaşan əhali tərəfindən parlament 
əhatəvə almmxşdı. Parlamentin qabağm- 
dan, Velikoknvajskidən başlavaraq şəhər 
Dumasmm binasma qədər olan bütün 
küçə bovu bayraqbr asılmxş, binalann 
evvankn çeşidli, bahalı xalça-xahbrla 
bəzədilmişdi. Parlament mühafizəsinin 
tərkibinə daxil olan nəfəsli orkestr fasib- 
siz m illi marşlar ifa edir, icbs zalı, kulu- 
arlar bahalı xalçalarla bəzədibrək, m illi 
bayraqlara bürünmüş, dəhlizbrə palma- 
lar düzülmüş, hər yerdə bavram əhvalı 
vaşanırdı. Parlament lojabnnda bavram 
tədbirlərinə dəvət olunmuş diplomatik 
nümavəndələr, İngiltərə hərbi missiva- 
smdan polkovnik Stoks, həmçinin Gür- 
cüstan, Estoniva, Polşa və digər dövbtlər- 
dən olan nümavəndələr əvləşmişdilər.

recognize the independence of Azerbaijan 
and Georgia and to accept this proposal all 
together. It happened on January 11. This 
news is the great holiday for us. It is not the 
great holiday only for us, but for all Islamic 
nations and all turkik world.»

Congratulating the whole nation on 
behalf of the Parliament and the govern
ment, F.Khovskiv told that he felt himself 
happy and considered the great honor to 
himself once with dedaration of the inde
pendence as a head of the government and 
now the news about its confirmation with a 
great pride.

The parliament chairman Hassan bey 
Agayev said that he desired to congratulate 
the nation on his own behalf: «In the period 
over 19 and half month dew to the joint ef
fort, the European countries recognized the 
sovereignty' which we always wished. If 
we did not know ourselves, nobody could 
know us. As we tried hardly inside the 
country, our delegations sent abroad under 
the leadership of chief A_Topchubashov 
honorably represented us. Victims for inde
pendence that other nations gives for a cen
tury' we gave during one year. For the price 
of their lives we got our independence. Our 
destroyed towns and villages are witness
ing to that.» The parliament chairmen pro
posed evervbody to stand up as a resped to 
the souls of killed people in the struggle for 
the freedom with a minutal silence.

On the occasion of the recognition of 
the independence of the Azerbaijan, the rep
resentative of the Krim parliament Shafiga 
Kasprinskiv, the chairman of the Moslemic 
National Board N.Narimanov, the head of 
the legisbtive commission of the Turkistan 
Parliament A.Jugavev, the chairman of the 
Baku Munidpial Board G.Gasimzadah, 
the chairman of the Union of the Caucasus 
Germans Y.Terster, Polish representative
O.OstTovskiv, the Council of the NorwTay 
LGorskiv, the chief of Ganja Munidpial 
Board A.Khasmammedov, the political rep-



Parlamentə s^drlik edən HAğayev 
tarixi idası açaraq, ilk sözü xarid işlər na
ziri F.X.Xovskivə verir. Xitabət kürsüsünə
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qalxan xaria işlər naziri parlamentarilərə 
bildirdi ki, 1918-d il maym 28-də Azərbav- 
can xalqı öz müstəqilliyini elan etdi: «Biz 
bütün dünvava təkcə müstəqilliyi elan et- 
mək yox, həm də bnna laviq olduğumuzu 
sübut edə bildik. Düz bir il vanm ərzində
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Azərbaycan xalqı Avropava sübut etdi ki,
о müstəqil yaşava bilər».

Parlament deputatlanna müradət 
edən F.X.Xoyski bu xəbəri ilk dəfə Tiflis- 
dən aldıqlanm bildirdi: « Gürcüstanda 
olan nümavəndəmiz bizə belə bir teleqram 
göndərmişdir ki, ingilis nümavəndəsi Tif- 
lisdəki diplomatik nümavəndəlivimizə gə- 
lərək beb bir məlumat vermişdir ki. Lord 
Kerson sülh konfransı nümayəndələrinə 
təklif etmişdir ki, Azərbavcan və Gürcüs- 
tanm istiqlaliyyəti tanmsm və bu təklif ha- 
mılıqla qəbul edilmişdir. Bu yanvar avmm 
11-də olmuşdur. Bu xəbər bizim üçün bö- 
yük bavramdır. Bu bavram tək bizim üçün 
devil, islam xalqlan və ümumtürk dünvası 
üçün böyük bayramdır».

FX.Xovski bütün xalqı və parlamenti 
hökumət admdan təbrik edərək özünü xoş- 
bəxt hesab etdiyini, istiqlaliyyətim izi elan 
edən zaman da hökumətə başçdıq etdivini 
və indi də onun təsdiq edilməsi xəbərinin 
elan edilməsini də iftixarla çatdırmaq şərə- 
finə nail olduğunu bildirdi.

Parlament sədri Həsən bəv Ağayev 
də öz adından bütün xalqı təbrik etmək 
istədiyini bildirdi: «19 av vanmdan çox 
müddətdə birgə çəkilmiş zəhmət savəsin- 
də Avropa olkələri arzu etdivimiz istiqlalı 
tamdılar. Biz özümüzü tarumasaydıq, bizi 
tammazdılar. Daxildə çalışdığımız kimi, 
xaricə göndərdiyimiz nümavəndə hevəti, 
sədrimiz Ə.Topçubaşovun rəhbərliyi ilə bi
zi laviqincə təmsil etdilər. İstiqlal uğrunda 
başqa millətlərin 100 illər içərisində verdik- 
ləri qurbanlan biz bir il içərisində verdik. 
Onlarm şəhidliyi ilə biz hürayyət əldə

resentative of Poland V.Tolitskiv, the min
ister of Foreign Affairs of the Armenian 
republic A.Gyulkhandarov, the pohtical rep
resentative of Ukraine V.Tishkevir and oth
ers' congratulations telegrams were read.

In the ceremonial meeting of the Par
liament, representatives from fractions also 
made their speeches and shared with their 
congratulations. MA.Rasulzade turned 
to the Parliament and announced that this 
day was the day of victory of the Azerbai
jan people: «Our nation could freely breath 
now. A  year and half ago when we raised 
our three colored banner in horror and 
with a trembling hand we hoped that once 
raised banner w ill never fall dow™. TodavJ
banners in hands of happy people showTs 
to the world that indeed once raised banner 
w ill never fall down.»

From «Ittihad» fraction Bahram bev
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Vezirov, from «Ehrar» fraction Mukhtar 
Efendizadah congratulated the Azerbaijan 
nation on the occasion of the holiday Ora
tors noted that the Azerbaijan nation was 
worthy to the sovereignty.

Т1ге «Socialist» fraction again ex
pressed its aggressive position by saving 
that the recognition of the independence 
of the republic only nowT wras not with the 
o w t i  w ill of foreign coimtries. According to 
the opinion of Bolsheviks, Antanta states, 
once giving their weapons to Kolchak, Yu- 
denich, Denikin understood, that their pol
icy was mistaken In  the result, these weap
ons became in the hand of V.LLenin After 
the captivity of Colchak and becoming to 
be in the hand of Lenin, foreigners under
stood that the path they took for movement 
is wrong and found themselves before the 
necessity of recognizing the independence 
of Azerbaijan.

Out of representatives of the Parlia
ment on nations of minority polishman 
Vonsevich, from juishmen Gokhman and 
from Georgians Bagradze congratulated the 
Azerbaijan people.



etdik. Xarabazara dönmüş şəhərlərimiz 
və köylərimiz buna şahiddir». Parlament 
sədri istiqlal uğrunda şəhid olanlann ruh- 
larma ehtlram olaraq avağa qalxmağı təklif 
edir.

Azəıbaycanm müstəqilUyinin tarun- 
ması münasibəti ilə parlamentdə Knm 
M üli parlamentinin deputatı Şəfiqə xanun 
Kasprinski, Gürcüstan Müsəlmanları Müli 
Şurasmm sədri NA'ərimanov, Türküstan 
Məclisi-Müəssisanm komitə sədri A.Çuqa- 
yev, Bakı Bələdiyyə Şurası sadri Q.Qasım- 
zadə, Qafqaz almanlan ittifaqmm sədri 
Y.Terster, Lehistan (Polşa) nümayəndəsi
O.Ostrovski, Qafqazdakı Norveç konsulu 
İ.Qorski, Gəncə bələdiyyəsmin sədri Ə.Xas- 
məmmədov, Lehistan Cümhurivvətinin ' j j 
siyasi nümayəndəsi V.Tolitski, Ennənistan 
Cümhuriyvətinin xarid işlər naziri A.Gül- 
xandarov, Ukravnaıun sivasi nümayəndəsi 
V.Tişkevir və başqalarmm təbrik teleqram- 
lan oxundu.

Parlamentin təntənəli idasmda frak- 
sivalardan olan deputatlar da çıxış edərək 
bavram təbriklərini söylədilər. M.Ə.Rəsul- 
zadə parlamentə müradət edərək bu gün 
Azəıbavcan xalqmm qələbə günü olduğu- 
nu bildirdi: «Xalqımız artıq rahat nəfəs ala 
bilər. B ir il vanm bımdan əw əl biz qorxu 
içində üç rəngli bavrağx titrək əllərimizdə 
\'üksəltdi\,imiz zamanda ümid bəsləvirdik
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ki, bir dəfə vnüksələn ba\Taq bir dalıa en- 
məz. Bu gün Bakı küçələrində şadhq edən 
xalqm əllərində tutduqlan ba\Taq bütün 
dünvaya göstərir ki, bir dəfə vüksələn Azər- 
bavcan bavrağı bir daha aşağı enməz».

«İttihad» fraksivasmdan Bəhram bəv 
Vəziroy «Əhrar» fraksivasmdan Muxtar 
Əfəndizadə bavram münasibəti ilə parla
menti və Azərbavcan xalquu təbrik etdilər. 
Çıxış edənlər Azərbavcan xalqmm istiqlala 
laviq olduğunu qevd etdilər.

«Sosialist» fraksivası müstəqillivin 
indi tarunmasmı heç də xarid dövlətlərin 
istəvi ilə olmadığuu söyləməklə venə də 
öz qərəzli mövqelərini büruzə verdilər.

In the ceremonial meeting of the 
Parliament the minister of legislation 
Kh.Khasmamedov informed that the Az
erbaijan government gave the task to him 
to prepare the law projed on the announce
ment of the general amnestv on the occa
sion of recognition of the Azerbaijan Jum- 
huriyvet by the Antanta states and soon the 
projed would be given to the discussion of 
the parliament.

The chairmen of the Parliament de
clared about the military parade on the Sea
side Square at 2 o'clock and announced the 
meeting closed.

The head of the delegation of Jum- 
huriyyet A.Topchubashov, having the ex
treme role in the recognition of the Az
erbaijan Peoples Republic, avoided great 
difficulties in getting visa to Paris and 
could reach France only in the mid of June 
of 1919. On November 1, 1919 in Paris the 
agreement was signed between the Azerba
ijan and Iran about the recognition of the 
Azerbaijan Jumhuriyvet and the agreement 
was reached to established the diplomatic 
relations. In the letter sent to the President 
of France Klemanso, the delegation of Az
erbaijan and other states requested from 
the Supreme Board of Allied States to solve 
two important questions: recognition of Re
publics as independent states and render
ing the financial, economic and other kinds 
of assistances to the them from the side of 
big states were proposed. As coming to 
the power of bolsheviks in Russia brought 
to the corruption of the idea of «single and 
undivided Russia», now it became actual 
to recognized the sovereignty of Azerbai
jan and Georgian republics. By the pro
posal of the minister of foreign affairs of 
the Great Britain lord Kerzon the Supreme 
Board of Allied States accepted the decision 
about de-fado recognition of Azerbaijan 
and Georgian republics. On January 15 the 
minister of foreign affairs of the France re
ceived ATopchbashov and M.Maharramov



Bolşevikbrin fikrincə, Antanta qüwələri 
öz silahlannı Kolçaka, Yudeniçə, Denikinə 
verəndə anladılar ki, səhv siyasət vürüdür- 
lər. Nəticədə, bu silahlar V I Leninin əlinə 
keçdi. Lenin Kolçakı əsir alandan sonra xa- 
ricilər anladılar ki, getdikbri vol vanlışdır 
və məcbur olub Azərbavcanın istlqlalmı ta- 
mdılar.

Parlamentin azlıqda qalan mülətlə- 
rin nümavəndəbrindən polyak Vonseviç, 
yəhudilərdən Qoxman və gürcülər tərəfin- 
dən Baqradze Azərbavcan xalqını təbrik 
etdilər.

Parlamentin təntənəli idasmda ədliv- 
yə naziri X.Xasməmmədov hökumət adrn- 
dan Azərbavcan Cümhurivvətinin Antanta
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dövlətbri tərəfindən tarunması münasibəti 
ilə ümumi əfv elan olunması haqqmda qa
nun layihəsi hazırlanmasuun ona həvab 
olunduğunu və tezlikb layihənin parla
mentin müzakirəsinə təqdim ediləcəvini 
bildirdi.

Parlamentin s^dri saat 2-də Dənizkə- 
narı meydanda həıbi parad keçiriləcəvini 
elan etməklə təntənəli bavram idasmı bağ- 
h elan etdi.

Azarbavcan Xalq Cümhurivyətinin 
dövlət müstəqilliyinin tarunmasmda misil- 
siz xidmətbr göstərmiş nümavəndə hevə- 
tinin başçısı Ə.Topçubaşov Parisə getməvə 
viza almaq üçün bövük çətinlikbrb qar- 
şılaşmış, yahuz 1919-cu ilin  maym ortala- 
rmda Fransava gəlib çata bilmişdi. Nüma- 
yəndə hevətinin üzvü Əhməd bəv Ağavev 
Antantava qarşı çıxışbrda günahlandınla- 
raq İstanbulda həbs edilmişdi. Əlimərdan 
bəy Topçubaşovun xidmətbrindən biri 
də İran dövbtinin Azərbavcan Cümhuriy- 
yətinə qarşı ərazi iddialanndan əl çəkmə- 
yə məcbur edilməsi olmuşdur. 1919-cu il 
noyabnn 1-də Parisdə Azərbavcanla İran 
arasmda Azərbavcan Cümhurivvətinin
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müstəqilliNTnin tanınması haqqmda müqa- 
vilə bağlandı və diplomatik münasibətlər 
haqqmda razıhq əldə edildi. Fransa prezi- 
denti Memansova göndəribn məktubda

from Azerbaijan side and I.Seretelih and 
Z.Avalov from Georgian side on this oc
casion and handed the official decision of 
the conference to A.Topchubashov. The Su
preme Board of Versal Conference was dis
cussing the question of sending their mili
tary experts for making the military help to 
both states. A_Topchubashov proposed to 
alliance to use the UK's navy dislocated at 
Enzelih for increasing the defense ability of 
Baku.

The result of the lucky diplomat
ic activity of the delegation headed by 
A.Topchubashov was evaluated as the rec
ognition of the Azerbaijan Jumhuriyyet 
from the political point of view. Namely 
owe to his efforts in spring of 1920, Azerbai
jan began to enter the international rebtions 
system

On the agenda of the parliament 
meeting, conduded after the celebration of 
the recognition of the independence, there 
were some legislative projeds but togeth
er with them the internal situation of the 
country and the situation outside of it were 
discussed with heated emotions. After the 
fell of Denikin, bolsheviks becoming very 
active since December of the previous year, 
the aggression of Armenians to Karabagh 
and Zangezur, new possible hazards from 
the side of the Soviet Russia, difficulties in 
exportation of the oil w-ere rather difficult 
fadors influencing to the work of the par
liament. In the meeting, held on January 
15, representative of the «Sodalist» party 
informed that the population was worried 
by issues described in the telegram, sent to 
the name of the minister of foreign affairs 
of the Jumhuriwet F.Khovskiv. «Sodalists» 
proposed to the minister of foreign affairs 
and the government to take them to their 
responsibility by taking into account the 
opinion of the popubtion as w-ell. Accord
ing to their consideration no information 
wras either in the hand of fractions, or in the 
Parliament.



Azərbavcan nümavəndə heyəti və digər 
müstəqilliklərirıi elan etmiş dövlətlər A li 
Şura tərəfindən iki mühüm məsələnin həll 
edilməsini: Respublikalarm müstəqil döv- 
lət kimi tanınmalannx və bu dövlətiərə 
maliyyə, iqtisadi və digər məsələlərdə kö- 
mək edilməsi təklifi edilirdi. Rusivada bol- 
şeviklərin üstünlük əldə etmələri «Vahid 
və bölünməz Rusiva» idevasının öz əhə-

j j

miyvətini itirdiyinə görə, Azərbavcan və 
Gürcüstan Cümhurivyətlərinin istiqlaliy- 
yətlərinin tanınması aktuallrq kəsb edirdi. 
İngiltərə xarici işlər naziri lord Kerzonun 
təklifi ilə müttəfiqlərin A li Şurasr Azərbay- 
can və Gürcüstan hökumətlərini de-fakto 
tanıdıqları haqqında qərar qəbul etdilər. 
Yanvarm 15-də Fransa xarid işlər naziri 
Azərbavcan tərəfindən Ə.Topçubaşov və 
M.Məhərrəmovu, Gürcüstan tərəfdən İ.Se- 
reteli və ZAvalovu bu münasibətlə qəbnl 
edərək konfransın rəsmi qərannx Ə.Topçu- 
başova təqdim edir. Versal A li Şurası hər- 
bi ekspertiəri hər iki dövlətə hərbi vardım 
edilməsini müzakirə edir. Ə.Topçubaşov 
müttəfiqlərə İngiltərənin Ənzəlidəki hərbi 
donanmasından istifadə etməklə Bakının 
müdafiə qabilivvətinin artmlmasuu təklif 
etdi.

Ə.Topçubaşovnn rəhbərlik etdivi 
nümavəndə hevətinin uğurlu diplomatik 
fəaliyyəti Azsrbavcan Cümhurivyətinin si- 
vasi cəhətdən tanmmasuun nəticəsi kixrıi 
qnTnətləndirilməlidir. Məhz onun səyləri 
ilə artıq 1920-d ilin  vazında Azərbaycan 
be\Tiəlxalq əlaqələr sisteminə daxil olmağa 
başlamışdx.

Azərbavcan Cümhuriwətinin is-
4 J J

tiqlalının tarunmasından sorıra keçirilən 
parlament iclasmda gündəlikdəki qanun 
layihələri ib  yanaşı ölkənin daxilində və 
xaricində baş verən sivasi vəzivvət də qız- 
ğm müzakirə edilirdi. Denikinin məğlubiv- 
vətindən sonra, hələ ötən ilin  dekabrından 
fəallaşan bolşeviklər, Qarabağ və Zəngə- 
zmda erməni təcavüzü, Sovet Rusivası tə- 
rəfindən varana biləcək veni təhlükə, neft

On January 22 Hassan be\r Agaye\r 
having the tremendous labor in becoming 
of the Azerbaijan Legislative Board into 
the Parliament in the drort period of time, 
in organization of the political struggle and 
temporarily fulfilling the function of the 
chairman of the Parliament turned to rep
resentatives with the application of resig
nation. Reminding his own activitv as the 
chairman at meetings of parliament con
tinuously during 13 month, RAgavev ex
pressed his desire to leave his job from the 
very day and demonstrated the sample of 
the culture of the resignation which found 
its proper way of realization during the ex
istence of the APJ.

At the parliament meeting number 
121, held on February 02,1920, the «Musa
vat» fraction recommended the represen
tation of MY.Jafarov to the position of 
the chairman of the Parliament. Repre
sentatives put fonvard the candidatures of 
M.A.Rasulzadeh, AAmirjanov, A.Garayev 
and Krachenko in the alternative wav. But
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as far as the shown representatives had 
put back their candidateship, the proposal 
about MY.Jafarov was put into the secret 
voting for the position of the chairman to 
the Parliament and it was confirmed that he 
gained 47 white balls against 5 black ones 
while elections.

On February 05 the parliament meet
ing was held with the chairmanship of the 
M.Y.Jafarov. At that meeting the project of 
laws of re-election of new members to Par
liament commissions, exdse-duties applied 
to the oil products, fishing, custom tariffs, 
about import-export and other issues were 
discussed.

The Parliament Board brought to the 
discussion the project of the dedaration of 
the general amnesty, prepared on the occa
sion of the recognition of the Azerbaijan Re
public on January' 14,1920. After the infor
mation of S.Rustambeilv about the law ofJ
general forgiving, the minister of legislation



ixraandakı çətinlikbr dddi am ilbr olmaq
la parlamentin işinə öz təsirini göstərirdi. 
Yanvann 15-də keçiribn idasda «Sosialist» 
fraksivasmdan A.Səfkürdski Rusiya Şura 
hökumətindən, Azərbavcan Cümhuriyyəti 
xarid işbr naziri FXoyskinin adrna gəlmiş 
teleqramdakı məsəblərin əhalini narahat 
etdiyini bildirdi. Sosialistlər bu məsələni 
xarid işbr naziri və hökumətin öz üzərinə 
götürməbrini və evrıi zamanda əhalinin 
də rəvini nəzərə almağı təklif etdilər. On- 
larrn fikrincə, baş vermiş hadisəbr barədə 
nə fraksivalara nə də ki, parlamentə heç 
bir məlumat verilməmişdir.

Azərbavcan Mədisi-Məbusanm qısa 
müddətdə demokratik parlamentə çevril- 
məsində, sivasi mübarizənin təşkilində, 
fraksivalara bərabər şəraitin varadılmasm- 
da bövük əmək sərf etmiş parlament sədri 
vəzifəsini icra edən, birina müavin Həsən 
bəy Ağavev vanvann 22-də istefa ərizəsi 
ib  deputatlara müradət etdi. 13 av par
lament idaslanna sədrlik etdivini devən
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H.Ağavev bu gündən istefa verdiyini elan 
etməklə AXC dövründə təşəkkül tapmış is
tefa mədəniyvəti təcrübəsindən çıxış etdi.

1920-d ilin  fevralm 2-də keçirilən 
Mədisi-Məbusanm 121-d idasmda «Mü- 
savat» fraksiyası M.Y.Cəfəro\run namizəd- 
livin i parlament sədrlivinə irəli sürdü. 
Deputatlar altemativ qaydada parlament 
sədrliv’inə, həmçinin M.Ə.Rəsulzadənin, 
Ə.Əmircano\am, Ə.Qarave\Tn və V.Kra- 
çenkonun namizədliNini göstərdilər. Lakin 
göstərilən deputatlar öz namizədlikbrini 
geri götürdüklərindən gizli səsvermə volu 
üə M.Y.Cəfəro\om parlament sədrliyinə na- 
mizədüyi səsə qo\rülur və 47 ağ şar lehinə, 
5 qara şar əleyhinə olmaqb təsdiq edilir.

M.Y.Cəfəro\aın sədrlivi ib  fevralm
J

5-də parlamentin idası keçirilir. İdasda 
parbment komissivalarma yeni üzvbrin 
seçilməsi, neft məhsıülarma tətbiq edibn 
akzislər, balıq ovu, gömrük tarifləri, məda- 
xil və məxaric haqqmda və s. qanun lavihə- 
b ri müzakirə olunur.

Klı.Khasmamedov, then from representa
tives U.Jamalov, LAbilov, S.Vonsevich and
A.Garavev spoke and proposed to confirm 
the bw  projed, coming out from prindples 
of humanism. Thus, on February 09, 1920 
on the occasion of the recognition of the 
Azerbaijan state independence by the allied 
states, the Parliament announced the gen
eral forgivement. The bw  consisted of three 
parts. According to this bw  side by side 
with the other crime committers, crimes of 
Armenians and bolsheviks in the massacres 
of March 1918, also those who realized the 
violations against Moslems, inhabited in the 
Transcaucasus since the times of beginning 
the war in Europe traced by the extreme 
commission created by the government, in- 
dueling the robbings of populations' prop
erties and other crime makers were covered 
by this forgivement.

Offiaallv the Forgivement Law of 
February 09, 1920 was called «Indulgences 
made for population on the occasion of 
the recognition of the independence of Az
erbaijan in the international community». 
Such a title to the bw  was conneded with 
the fad that beddes crime makers, those 
who could not pav his taxes and other com
pulsory payments were also considered 
by the bw. In the first part of the bw  such 
heavy crimes were forgiven as betrayal to 
the state. Those who were sentenced to the 
penal servitude were free from half of the 
period of punishment, and those who were 
sentenced to the whole life penal servitude 
were to be in the prison for only 12 vears.

In the second part of the Law About 
the Forgivement concerned to the military 
crimes happened in the result of break
ing demands of the military codex. In the 
third part of the General Forgivement Law 
the application of the indulgence was con
firmed to those who did not pay their taxes. 
The Azerbaijan Jumhuriyvet did not take to 
itself the responsibility of all crimes com
mitted before Mav 28,1918.J '



Azərbavcan Mədisi-Məbusaru, müt- 
təfiq dövbtbr tərəfindən Azərbaycan 
Cümhuriyyətmin tarunması münasibətl ilə
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ümuxni əfv elan olımması haqqında 1920- 
a  il 14 yanvar tarixində hazırlanmış qanun 
lavihəslni müzakirəvə çtxardı. Cmumi 
əfv qanunu haqqmda S.Rüstəmbəvli məlu- 
mat verdikdən sonra, ədliyyə naziri X.Xas- 
məmmədov, deputatlardan - Q.Camalov, 
İ.Əbilov, S.Vonseviç və Ə.Qarayev çıxış 
edərək huxnanizm prinsipbrindən irəli gə- 
bn qanun lavihəsini təsdiq olunmasmı irə- 
li sürdülər. Beləlikb, parlament 1920-d il 
fevralm 9-da müttəfiq dövlətlər tərəfindən 
Azəıbaycanm dövbt müstəqilliyinin tarun- 
ması münasibəti ilə ümumi əfv elan etdi. 
Qanun üç hissədən ibarət olmuşdur. Qa
nuna görə, digər dnayətlərlə yanaşı, ermə- 
nilərin və bolşevikbrin törətdikləri 1918-d 
il mart soyqmmı dnayətbri, həmçinin hö- 
kumət tərəfindən yaradılmış fövqəladə is- 
tintaq komissivasmm təhqiq etdiyi Avropa 
müharibəsinin başlanmasmdan bəri Zaqaf
qazivada vaşavan müsəlmanlara qarşı törə- 
dilmiş zoraküıq, о cümlədən əmlaklannm 
qarət edilməsi və digər cinavətlərə görə də 
ümumi əfv verilirdi.

1920-d ilin  fevralın 9-da ümumi əhr 
qanunu rəsmi olaraq «Azərbavcanm müs- 
təqilliyinin bevnəbcalq aləmdə tanmması 
münasibəti ilə əhaliyə verilən güzəştbr» 
adlamrdx. Qanımun belə adlaıunası konk- 
ret cmayət əməlləri törətmiş iştirakçılarla 
vanaşı, məhkəmənin qəran ilə müxtəlif 
vergi və ödəndəri verə bilməvən şəxslərə 
güzəştlər edilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. 
Qanunım birina hiswsində ümumi əh' 
dövlətə xəvanət kimi dnavətlərə şamil edil- 
mirdi. 1918-d il maym 28-nə qədər katorqa 
işlərinə məhkum olunmuşlar və ya məh- 
kumluğu olanlann cəzalannm vansı, müd- 
dətsiz katorqa işlərinə məhkum olunanla- 
nn cəzalan isə 12 ilə qədər azaldıhrdx.

Əfv qanunımun ikind hissəsi həıbi 
nizamnamənin tələbbrinin pozulmasm- 
dan irəli gələn bəzi dnavətbrə də şamil

The General Law of Forgivement 
covered all foreigners living in the territory' 
of the Azerbaijan Republic. The bw  was 
signed by the fu lfilkr of the responsibilities 
of the chairman M.Y.Jafarov, by new seae- 
tarv’ B.Rzavev and the head of the chancel-
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ler\f MVeküov.
On February' 12,1920 the Parliament 

discussed the project of the law «About 
the distribution of 20 million rubles to 
needs of the Central Eledions Commit
tee for the elections to the Azerbaijan 
Board of Establishes» and confirmed it.
A.Efendizadah considered it necessary* to 
distribute means of money for the prepa
ration of the bulletins, envelopes and 
other documents at some 18 regions for 1 
million 300 thousand dtizens out of 3 m il
lion population of Azerbaijan as state bor
ders did not vet fu llv define. In  accord- / /
ance w ith the opinion of the Commission, 
in each region creation of some 35 elec
tion point was considered. A t the same 
time there was no necessity to re-create
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new points of eledions in towns as they' 
were already existed in them. A ll together 
in towns and regions it was dedded to 
have 1925 elections points.

During the discussion of the bw  
projed about the distribution of 20 mil
lion ruble means of money' for the Cen
tral Election Committee for the election 
of Board of Establishes, representatives 
proposed to accelerate issues and to con- 
dud elections till the spring. Fractions be
ing in the opposition to the party' of power 
blamed M.E_Rasulzadeh in the slow temps 
of the activity and in unability of to do
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jobs. LRustambevov from the «Musavat» 
party answered them saying that though 
M.E.Rasulzadah is the chief of the Commis
sion but the Commission is general issue of 
all and all fractions are represented there 
with enough members. Therefore, not only 
«Musavat» but all parties were responsible 
in this matter.



edilirdi. Ümumi əfv qanununun üçüncü 
hissəsində bəzi vergi və ödəndərə görə 
güzəştlərin edilməsi təsbit edilird i Azər- 
baycan Cümhurivvəti hökuməti 191S-d il
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mavın 28-nə qədər tör^dilmiş dnayətlərin 
məsuliyvətini öz üzərinə götürmürdü.

Ümumi əfv qanunu Azərbavcan 
Cümhuriyvəti ərazisində yaşavan əcnəbi- 
brə də şamil olunurdu. Qanun parlament 
sədrinin əvəzi M.Y.Cəfərov, veni katibi
B.Rzavev və dəftərxana müdiri M.VəkilovJ
tərəfindən imzalannuşdır.

1920-d il fevralm 12-də parlament 
«Azərbavcan Müəssisbr Mədisinə seçki- 
b r üzrə Mərkəzi Seçki Komissivasmm sə- 
rəncamma 20 milvon rubl vəsait avnlması
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haqqmda» qanun byihasini müzakirə edə- 
rək təsdiq etdi. Komissivaıun üzvü A.Əfən- 
dizadə dövlət sərhədbrinin tam dəqiqbş- 
dirilməməsi səbəbindən, həblik 18 qəza 
üzrə Azərbavcanm 3 milvon əhalisindən 1
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milvon 300 min nəfəri üçün hazırlanacaq 
sən^dələr, bülletenbr, zərf və digər işbrin 
görülməsi üçün vəsait avnlmasmı zəruri 
hesab edirdi. Komissiyarun rəvinə görə, 
hər qəzada 35 seçki məntəqəsi varadılması 
nəzərdə tutulurdu. Evrıi zamanda Azər-
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bavcan Cümhuriyvəti şəhərbrində seçki 
məntəqələri olduğundan onlann venidən 
varadılmasına ehtivac olmamışdrr. Şəhər 
və qəzalarla birlikdə cəmi 1925 seçki mən- 
t^qəsinin fəalivyət göstərəcəvi qərara alm- 
mxşdı.

Müəssisbr Məclisinə seçkilər üzrə 
Mərkəzi Seçki Komissivasma 20 milvon 
rubl vəsait aynlması barədə qanun lavi- 
həsinin müzakirasi zamanı deputatlar 
seçkinin vaza qədər keçirilməsi və işbrin 
sürətləndirilməsini təklif edirdibr. Hakim 
partiyaya müxalifətdə olan fraksivalann 
nümayəndəbri, Müəssisbr Mədisinə seç- 
kibr üzrə komissiyanm sədri M.Ə.Rəsulza- 
dəni fəalivvətsizlikdə, işbrin öhdəsindən 
gəb bilməməkdə günahlandırdılar. «Müsa- 
vat» fraksivasmdan Ş.Rüstəmbəyov onlara 
cavab verərək bildirdi ki, komissiva sədri

Fraction «Ehrar» added that the 
«Musavat» party is not blamed only for 
the elections commission but for unworthv 
jobs of the ministries of the internal affairs, 
commerce, education onlv the Parliament 
is responsible as well as for all these things 
«Musavat» partv is also blamed.

Thus, parliament discussions showed 
that the state and government crisis was go
ing to be deeper, and inter-fractions strug
gle was strengthening espedally on the 
plain of all other parties disposing against 
«Musavat».

The aimed and unreconciled policy 
carried on by the block of «Hummat» and 
«Socialist» parties in the Parliament was the 
sign of the brutal plans being prepared by 
them for the nearest future. On February 11, 
1920 the decision of creation of the Azerbai
jan Communist partv in the city of Baku 
was accepted and its members' preparation 
to the armed rebolt proved it. Instead of de
fending the independence of Azerbaijan on 
the international level, Bolsheviks used all 
chances to intense the political situation by 
all means.

The struggle among parliament frac
tions has raised to the new stage in the 
spring of 1920. Espedally, the desire of the 
«Musavat» partv to dismiss the member of 
his own party from the position of the min
ister of internal issues was met by the objec
tion of the partv of «Ittihad». Strengthening 
of the struggle among «Ehrar», «Socialists», 
non-party representatives, Moslem parties 
and other organizations were deepening the 
political crisis in the Parliament, as well as 
in the government. Sharpening of the con
tradiction inside the «Musavat» party, for
mation of the differentiation of views in is
sues of internal and external policy, the soft 
position of M.H_Hajinskiv in his relation 
to Bolsheviks and other questions brought 
to the strengthening of the influence of the 
«Ittihad» party to the Parliament and to dic
tate its conditions to it. «Ittihad» fraction



M.Ə.Rəsulzadə olsa da, komissiva iimumi- 
dir və orada bütün fraksivalar kifavət qə- 
dər nümavəndə ilə təmsil olunublar. Ona 
görə də, təkcə «Müsavat» devil, bütün fir- 
qələr bu işdə məsuliyvət daşıvırlar.

«Əhrar» fraksiyası da təkcə seçki ko- 
missvasına görə deyil, həmçinin daxili, 
maliyvə, ticarət, maarif nazirlikbrinin ya- 
ntmaz işbrinə görə parlamenti, bütün bu 
işbrə görə isə «Müsavat» partivasmı təq- 
sirbndirdi.

«İttihad» fraksivasmm nümavəndə-
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si C.Ləmbəranskinin sözbrinə görə, son
4 ayda komissivanm 9 iclas keçirməsinə 
baxmavaraq onlar bu idaslarda iştirak edə 
bilməmişdirbr. İdaslarm keçirilmə vaxtı 
barədə xəbər vermədivinə görə, hakim 
partivam tənqid edirdilər. H aa Kərim Sa- 
nivev «Hümmət» fraksivası admdan çıxış 
edərək, seçki komissivalanna müfəttişbrin 
həb də təvin edilməməsinə, torpaq məsəb- 
sinin həll olunmamasma görə, hakim parti- 
vam günahlandırdx.

Bebliklə, parlament müzakirəbri 
dövlət və hökumət böhranmm dərinləşdi- 
\ini, fraksiyalararası mübarizənin, xüsusilə 
də «Müsavat» firqəsinə qarşı partivalann 
bloklaşmasmm güdəndivini göstərirdi.

Parlamentdə, «Hümmət» və «Sosia
list» blokunun banşmaz və məqsədvönlü 
sivasət aparmaları, onlann vaxm gələcək 
üçün hazırlamış olduqları məkrli planlann- 
dan xəbər verirdi. 1920-d ilin  fe\Tralm 11- 
də Bakı şəhərində Azərbaycan Kommunist 
partivasmm varadüması və onlann silahlı 
üs\rana hazırlaşmalan haqqmda qərarlarx 
bunu sübut edirdi. Bolşe\iklər Azərbavca- 
nm istiqlaliyvətini bewəlxalq sə^wədə 
müdafiə etmək əvəzinə, respublikada siya- 
si vəzivvəti gərginləşdirmək üçün bütün 
vasitələrdən istifadə edirdilər.

Parlament fraksivalarx arasmda mü-J
barizə 1920-d ilin  vazmda veni mərhəbvə
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keçdi. Xüsusib, «Müsavat» fraksivasmm 
öz nümayəndəsi M.H.Hacınskini daxili iş- 
b r naziri vəzifəsindən kənarlaşdırmaq istə-

blamed the leading partv in law breakings 
in the state power structures and condud- 
ed the compaign to define authors of these 
unworthy actions in the form of propa
ganda. Espedallv, announcing breakage of 
the law and the corruption happening at 
the ministrv of commerce and industry, it 
demanded from the parliament's revisions 
commission to start wader inspections and 
checking up jobs. The minister of internal 
affairs MH.Hajinski gave a support to the 
campaign started by the «Ittihad» fraction. 
The establishment of the dose rebtions be
tween representatives of the leading party 
of the parliament with workers leaders and 
Bolsheviks, caused the negative rebtion. 
Thus, the dismissal of the minister of inter
nal affairs from his position became actual. 
At the meeting of the Parliament conduded 
on February 23 the letter of the Prime-Min-j
ister N.Usubbeilv addressed to the Parlia-
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ment chairman was announced where the 
btter requested to dismiss M.H.Hajinskiv 
from the position of the minister of inter
nal affairs and to appoint him to the posi
tion of minister of commerce and industry 
and at the same time to appoint Mustafa 
bey Vekilov to the position of the minister 
of internal affairs. The letter of the prime 
minister about the change in the structure 
of the government was signed on February' 
15. The change proposed by the letter of the 
prime minister was confirmed by the par
liament.

Spoiling the rebtions between par
ties, events happened in the Gars province, 
then the diange of the rebtion of the Geor
gian government to the Moslems inhabited 
in Batumih (Ajaristan) and the pressure ex
pected from the north made the situation 
ever more harder. The massacres caused by 
Armenians-dashnaks against Moslems be
gan to have the successive charader since 
February. The military' operations of great 
states against the Soviet Russia and their 
assistance to supporters of «the single and



y i «İttihad» partivasmm etirazlanna səbəb 
oldu «Əhrar», sosblistlər, bitərəfbr və s. 
müsəlman partiva və təşkibtlan arasmda 
mübarizənin gücbnməsi həm parlament- 
də, həm də hökumətdə sivasi böhram də-
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rinbşdirirdi. «Müsavat» firqəsi daxilində 
zilddiyyətbrin kəskinbşməsi, ölkənin 
daxili və xarici sivasət məsəbbrində fikir
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aynlığmm yaranması, M.H.Hacmskinin 
bolşevüdərə qarşı tutduğu mülayim möv- 
qevi və digər məsəblər «İttihad» fraksivası- 
nm parlamentə tesirinin gücbnməsinə və 
öz şərtlərini diktə etməyə imkan verirdi. 
«İttihad» fraksivası dövbt strukturbnnda-
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kı qanunsuzluqlarda hakim partivam təq- 
sirbndirir, bu əməlləri törədən şəxsbrin 
müə\4’ən edilməsi üçün təbliğat xarakterli 
kampaniva apanrdx. Xüsusilə, ticarət və 
sənaye nazirli\Tndə qanunsuzluq və kor- 
rupsiyanm baş verdiyini bildirməklə, geniş 
yoxlamalar və təhqiqatlar apanlması üçün 
parbmentin təftiş-yoxlama komissiyasmm 
işbrə başlamasmı tələb edirdi Daxili işbr
naziri M.H.Hacınski «İttihad» fraksivası-/
nm başladığı kampaniyava dəstək verdi. 
Hakim parlament fraksiyasınm nümavən- 
dəsinin fəhb liderbri və bolşevikbrlə va- 
xmlaşması narazılıqla nəticələndi. Belə ki, 
fraksiya tərəfindən M.H.Hacmskinin daxi
li işlər naziri vəzifəsindən geri çağınlması 
aktuallaşdı. Parlamentin fe\Talm 23-də ke- 
çiribn iclasmda baş nazir N.Usubbəylinin 
parbment sədrinə ünvanladığı məktubda 
M.H.Hacmskinin daxili işlər naziri vəzifə- 
sindən azad edərək, onu ticarət və sənave 
naziri təsdiq edilməsi və daxili işlər naziri 
vəzifəsinə Mustafa bəv Vəkilovnxn təyin 
edilməsi haqqmda məktubu elan edildi. 
Hökumət tərkibində dəvişiklik haqqmda 
məktub baş nazir tərəfindən fevralm 15-də 
imzalanmışdı. Hökumətin tərkibində dəyi- 
şiklik edilməsi barsdə Baş nazirin məktu- 
bu parlament tərəfindən təsdiq edildi.

Parlament partivalan arasmdakı 
münasibətbrin pisbşməsi, Qars əyabtin- 
də baş vermiş hadisəbr, daha sonra Gür-

undivided Russia» finished with their full 
fiasco. Now they turned their face to Tur- 
kev and mobilized all their forces against it. 
Armenians trying to make benefit from the 
desire of international forces to destroy Tur- 
kev, wanted to get its eastern part into their 
hands. Late February the minister of foreign 
affairs sent a note to Armenian minister of 
foreign affairs in connection with the latest 
events. In his interview to the parliament 
newspaper «Azerbaijan» on February 29, 
1920 the minister of foreign affairs brought 
more light to questions connected with the 
fate of Batumi province and expressed his 
opinion saying that he was all for the solu
tion of the matter in the way of peace and 
negotiations.

In fact, all these questions of crimes 
w-ere the policy' against the independence 
of the Azerbaijan Jumhuriyyet and served 
to cause the state power crisis. The block of 
«Socialists» of the Azerbaijan Republic, es
pecially its Bolshevik part under the name 
of «Ittihad» believed as if communists 
w'ould render the assistance to the Moslem- 
ic w'orld in their struggle against the west
ern imperialism. Therefore they wanted to 
make alliance with Russia and demanded 
to provide conditions to the Russian army 
to pass to Turkey and to struggle against 
Antanta there.

In the appeared complex situation
F.Khovskiv proposing to take radical meas
ures and even to dismiss the parliament 
and political parties for announcing the 
extreme situation, blamed the minister of 
the internal affairs M.Hajinskiv in staying 
idle. The youngest minister from «Musa
vat» fraction M.Vekilov and his deputy- 
regarded one of the radical leaders of the 
party- Sh_Rustambevov were brought to the 
ministry of internal affairs with the hope to 
make the situation better. The new' minister 
with his board realized the active struggle 
against elements opposing the state body 
and made a number of arrests among bol-



ciistan hökumətinin Batum (Acaristan) 
ərazisində vaşavan müsəlmanlara qarşı 
münasibətinin dəvişməsi və Şimaldan göz- 
lənilən təzyiqbr vəzivyəti daha da ağırlaş- 
dmrdı. İrəvan qubemivasmda vaşavan 
erməni-daşnaklann müsəlmanlara qarşı 
törətdlkləri qırğınlar fevral avından ardr- 
cıl xarakter almağa başladı. Böyük döv- 
btlərin Sovet Rusivasına qarşı keçirilən 
hərbi əməliyyatlarda «vahid və bölünməz
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Rusiva» tərəfdarlarma kömək etməbri
J

uğursuzluqla nəticələnmişdi. Indl də on- 
lar bütün qüvvələrini Türkiyəvə qarşı təca- 
vüzə səfərbər etmişdibr. Türklyənl məhv 
etmək istəvində olan bevnəlxalq güdərin 
təzyiqbrindən istifadə edən ermənilər 
«Böyük Ermənistan» idevası adı ilə Türki-
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vənin şərq hissəsini ələ keçirmək nivvəti 
güdürdülər. Fevralm sonlarmda xarid iş- 
b r naziri F.Xovski Qarabağda baş vermiş 
son hadisələrlə bağlı Ermənistan xaria 
işbr nazirinə nota göndərdi. Parlamentin 
orqanı olan «Azərbavcan» qəzetinə 29 fev
ral 1920-d ildə verdivi müsahibədə xaria
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işlər naziri Batum əvalətinin taleyi ilə bağ- 
lı məsələlərə aydınlıq gətirir və məsələnin 
sülh və damşıqlarla həll edilməsinin tərəf- 
dan olduğunu bildirirdi.

Əslində bütün bu məsəblər Azərbav-
J

can Cümhurivvətinin istiqlalma qarşı çev- 
rilmiş sivasət olmaqla dövlət hakimiyvəti 
böhram varadırdı. Azərbaycan parlamen- 
tinin sosialistlər bloku, xüsusilə də ittihad- 
çılar bolşevik-kommunistlərin guya müsəl- 
man dünvasma, qərb imperializminə qarşı 
mübarizədə kömək göstərəcəvinə inamrdı- 
lar. Ona görə də, ittihadçılar həvəslə bolşe- 
\rikbrlə ittifaqa girməkb Antantava qarşı 
mübarizə aparmaq üçün rus qoşunlannm 
Azəıbavcandan keçməklə Türkivəvə get- 
məsinə şərait yaradılmasmı tələb edirdibr.

Yaranmış mürəkkəb şəraitdə radikal 
tədbirbr göriilməsi, hətta parlamenti və si- 
yasi partivaları buraxıb fövqəladə vəzivyət 
elan etməyi təklif edən F.Xovski, daxili iş- 
b r naziri M.Hacmskini təslimçi qüwələrə

sheviks, dosed workers clubs and their 
most radical newspapers «the United Rus
sia», «the New World» and others. But these 
measures caused the negative relation. The 
fraction «Ittuhad» blamed the «Musavat» 
party in the desire to take the power to its 
hand.

Law projects entering to the Azerbai
jan Parliament were not widely discussed 
because of the intensity of the created by 
the sodal-political situation and much 
more attention was attracted to their rela
tions to the happened events. The Parlia
ment accepted the draft of the law «About 
establishment of the military factory in the
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town of Ganja and its cost estimation» on 
February 23, 1920. In accordance with this
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bw, distribution of 6S0 thousand ruble for 
the initial expenses wTas taken into account. 
The Parliament discussed the distribu
tion of 2 million ruble to sufferers from the 
earthquake in Georgia and gave the task 
to the finandal-budget commission to pre
pare proposals about the distribution that 
means.

On March 04 at the parliament meet
ing number 130, conduded by the chair
manship of MY.Jafarov and with parlia
ment secretaries Mehdi bey Hajinskiy and 
Rza Garasharov, the discussion of the bw  
about the state budget for the year of 1920 
took place. The member of the Finandal- 
budget commission proposed the bwr 
projed and informed that it consisted of 
four part 1) the main basics; 2) the compo
sition of the budget and state expenditures;
3) consideration of the state budget and its 
confirmation; 4) the execution of the budg
et. The lecturer concentrated the attention 
of representatives that while creating the 
detailed budget of the Azerbaijan Jumhuri- 
vvet, he tried to refer to the international 
experience. According to his wTords, in the 
United States of America the budget was 
prepared by the Congress and produced 
to the government. But in the United King-



qarşı fəalivvətsizlikdə ittiham edirdi. «Mü- 
savat» fraksivasmdan ən gənc nazir olan 
M.Vəkilov və onun müavini, partiyanm ra- 
dikal liderlərindən olan Ş.Rüstəmbəyovun 
daxili işlər nazirliyinə gətirilməklə vəziyyə- 
ti vaxşılaşdırmağa ümid edilirdi. Yeni na
zir hevəti dövlətçiliyə zidd ünsürlərə qarşı 
fəal mübarizə apararaq bolşeviklər içərisin- 
də həbslər keçirdi, fəhlə klubları və ən radi- 
kal mövqeli qəzetlər olan «Yedinava Rossi- 
ya», «Noviy mir» və s. bağlandı. Lakin bu 
tədbirlər parlament fraksivalannda kəskin 
narazılığa səbəb oldu. «İttihad» fraksivası 
«Müsavat» partivasmı hakimiyyəti zorla 
ələ keçirməkdə ittiham etdi.

Azərbavcan parlamentinə daxil ol- 
rnuş qanun layihələri ictimai-sivasi vəziv- 
yətin yaratdığı gərginlik «bəbindən geniş 
müzakirə edilmir, daha çox baş vermiş ha- 
disələrə münasibət bildirilməsi ilə diqqəti 
cəlb edirdi. Parlament «Gəncə şəhərində 
hərbi zavod açılması və onım smetası haq
qmda» qanun lavihəsini 1920-ci il fevralm 
23-də qəbul etdi. Qanıma görə, zavod üçün 
ilkin olaraq 680 min rubl vəsait avnlması 
nəzərdə tutulurdu. Parlament Gürcüstan- 
da baş vermiş zəlzələdən zərər çəkənlərə
2 milyon rubl avnlması haqqmda məsələni 
müzakirə etmiş və malivvə-büdcə komissi- 
vasına vəsait avırmaq üçün təkhflər hazır- 
lamağı tapşırmışdı.

Martm 4-də M.Y.Cəfərovun sədrlivi, 
Mehdi bəy Hacınski və Rza Qaraşaro\,un 
katibli\ri üə keçirilən parlamentin 130-cu 
iclasmda, 1920-ci il üçün dövlət büdcəsi- 
nin müzakirəsi keçirilmişdi. Malivvə-büd- 
cə komissivasuun üzvü M.Ə.Rəsulzadə
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qanım la\Thəsini təqdim edərək onun 
dörd hissədən; 1) Umumi əsaslar, 2) büd- 
cənin tərtibi və dövlət xərcləri, 3) dövlət 
büdcəsinə baxılması və təsdiq olunması,
4) büdcənin icrasmdan ibarət olduğunu 
bildirdi. Məruzəçi, bevnəlxalq təcrübədən 
istifadə edərək gənc Azərbavcan Cümhu- 
rivvətinin müfəssəl büdcəsini varatmağa 
çalışdığmı deputatlarm nəzərinə çatdırdı.

dom the budget is composed by the minis
try of finances. In Russia various ministries, 
composed the budget, introduced it to the 
parliament. In the budget law of France it 
was shown that the increase of the expendi
tures was in the authorization of the parlia
ment. What concerns to the Azerbaijan Jum- 
huriwet, various ministries prepared their 
own budgets and produced them to the 
ministry of finances. After looking through 
them, the ministry of finances would send 
it to the Parliament. In future when the fi- 
nandal-budget commission would prepare 
the law about the state budget, it would 
pay attention to these issues. In  the course 
of the parliament discussions of the Budget 
Law, parliament members agreed with the 
fad that this law was new in their practice 
and therefore thev confessed that lack of
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the experience was existed in this matter. 
Representative SAgamalioglu proposed to 
liquidate the point 2 of the article 53. In this 
artide of the Law, expenses of the govern
ment outside from the cost estimates was 
described. SAgamalioglu spoke in the Bol
shevik manner: «The more cultural events in 
the world, the more brutality as welL There
fore heads of states finds the possibilities to 
steal money and to drop into the mixed up 
ways. We accepted it from the Europe and 
became involved in the mixed up difficul
ties. In the history of the Parliament it is for 
the first time that such kind of law enters to 
us. If it could have been for the second or 
third time, then bolsheviks might sent the 
draft back.» Ahrarians expressed the posi
tion contradicting with leading party and 
the same opinion with Bolsheviks. Repre
sentative I.Abilov direded attention to the 
artide 53 and told that wrhen the Parliament 
w'ould be on the vocation the government 
w'ould spend the budget in accordance with 
its own desire referring to this artide. The 
fraction of Bolsheviks objeded to the part in 
the draft of the law about raising the salary 
of office employees wrhich wras produced



Onun sözlərinə görə, Amerika Birləşmiş 
Ştatlannda konqres büdcəni hazırlavıb hö- 
kümətə təqdim edir. İngiltərədə isə maliv- 
yə nazirlivi büdcəni tərtib edir. Rusiyada 
isə avn-avn nazirliklər büdcəni hazırlavıb
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parlamentə təqdim edirlər. Fransa parla
mentinin büdcə qanununda göstərilir ki, 
masrəflərin artmlması parlamentin səla- 
hivvətlərindədir. Azərbavcan Cümhuriy-
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vətində də ayn-ayn nazirliklər öz büdcələ- 
rini hazırlavxb m aliyyə nazirlivinə təqdim
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ediblər. M aliyyə nazirlivi onlan nəzərdən 
keçirdikdən sonra parlamentə göndərib. 
Maliyyə-büdcə komissivası gələcəkdə 
dövlət büdcəsi haqqmda ümumi qanun 
hazırlavanda, bu məsələlərə diqqət ver- 
məlidir. Büdcə qanununu müzakirə edən 
parlament üzvləri Cümhuriyyət üçün bu- 
nun təzə qanun olduğımdan bir qədər 
təcrübəsizlivin mövcud olduğımu etiraf 
edirdilər. Deputat S.Ağamahoğlu büdcə 
qanunun 53-cü maddəsinin 2-ci bəndinin 
ləğv edilməsini təklif etdi. Qanunda bu 
maddə hökumətin smetadan kənar məxa- 
ricini nəzərdə tuturdu. S.Ağamahoğlu bol- 
şeviksavağı çıxış etdi: «Nə qədər dünyada 
mədənivyət artırsa, bir о qədər də hiylə ar- 
tır. Onun üçün də dövlət başçılan bir çarə 
tapıb M ədisin əli ilə xalqdan pul toplavır, 
dolaşıq yollara baş vururlar. Biz А\тора- 
dan bımu götürərək dolaşıq işlərə qoşul- 
muşuq. Bu qanun Cümhuriyvət tarixində 
birind dəfədir ki, Mədisi-Məbusana daxil 
olub. Əgər bu ikind, üçüncü dəfə olsaydı 
bolşevriklər layihəni geri qaytarardılar». 
Hakim partiya əlevhinə, əhrarçılar isə bol- 
şeviklərlə şərik olduqlarmı bildirdilər. De
putat İ.Əbilov 53-cü maddəvə diqqəti çə- 
kərək bildirdi ki, parlament tətilə çıxdığı 
vaxt, hökumət bu maddəyə istinad edərək 
büdcənin pulunu istədiyi kim i xərdəvə bi- 
ləcəkdir. Bolşeviklər fraksiyası, məmurla- 
rrn məvaciblərinin artmlmasuu nəzsrdə 
tutan və maliyyə naziri R.Kaplanov tərə- 
findən təqdim edilən qanun lavihəsinə də 
etiraz etdi. «İttihad» fraksivasmm lideri

by the minister of finances R.Kaplanov. The 
leader of the «Ittihad» fraction G.Garabeily 
also showed that his people was against the 
draft of the law.

On March 09, 1920 the parliament 
gathered to its meeting number 132. The 
prime minister N.Usubbeilv also came to 
the parliament to discuss events happened 
in Gars province. The deputy' minister of the 
internal affairs ShRustambevov told partic
ipants that heads of three governments took 
dedsion at the conference held in Tbilissi to 
solve every issue in the way of peace. Even 
the decision was taken about it.: «We hoped 
that our neighbour Armenia's government 
would try' to solve all these issues in the 
way of negotiations. But our hope was not 
proved as Moslemms were killed in Zange- 
zur by the Armenian government, villages 
were destroved. Massacres were contin-J
ued in the Erevan province and in Bayazid 
region too. The Azerrbaijan Jumhuriyvet 
considers these events as temporarv ones 
and the hope of our Armenian neighbours
to the solution of all these issues are not vet/
fully proved itself.»

In the course of discussions repre
sentatives stated that the Armenian govern
ment did not step back from their position 
but on the contrary this time thev were
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killing Moslems in Gars province. Moslems 
remained helpless in the Gars province and 
Parliament could not watch coldbloodedly 
the massacre of them Parliament members 
dedared that they' were waiting the answer 
from the prime minister Nasib bey.

The prime minister made a speech 
before parliamentarians and told them that 
the majority' of the population of the Gars 
province were Moslems and thev created 
the Southern-Western Araks Turkish repub
lic: «Representatives of the Great Britain in 
the Caucasus liquidated the Gars govern
ment on April 12, 1919. The members of 
that government were arrested and sent to 
Malta. While Araks Republic was abolished,



Q.Qarabəvli də bu qanun lavlhəsini əlev- 
hlnə olduqlannı bildirdi.

1920-d il martm 9-da parlamentin 
132-d fövqəbdə idası keçirildi. Qars vibvə- 
tində baş verən hadisəbri müzakirə etmək 
üçün baş nazir N.Usubbəvli də par lamen
ts gəlmişdi. Daxili işbr nazirinin müavini 
Ş.Rüstəmbəyov çxış edərək bildirmişdi ki, 
üç qonşu dövbtin baş nazirbrinin Tiflis- 
də keçiribn konfransmda qərara almmış- 
dı ki, hər bir məsələ sülh ilə həll edilsin. 
Konfransda bu barədə qətnamə də qəbul 
edilmişdi: «Biz ümid edirik ki, qonşumuz 
Ermənistan hökuməti bütün məsəbbri da- 
mşıqlarla həll etməvə çalışar. Lakin bizim 
ümidbr doğrulmadr, bu qərardan sonra 
Zəngəzurda erməni hökuməti tərəfindən 
müsəlmanlar qrnldı, köybr dağıdıldı. Qır- 
ğınlar İrəvan qubemivası və Bəvazid qə- 
zasında da davam etdirildi. Azərbavcan
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Cümhuriyyəti bu hadisəbrin müvəqqəti 
olduğunu və erməni qonşularımız məsələ- 
brin  sülh və danışıqlarla həll ohmacağma 
bəslədikləri üm idbri, bu gün özünü tama- 
milə doğraltmur».

Parlamentdə keçiribn müzakirəbr 
zamanı deputatlar bildirdibr ki, erməni hö- 
kuməti tutduğu mövqedən geri çəkilmir, 
əksinə indi də Qars vilayətmdə müsəlman- 
lan qmrlar. Qars vilayətbrində müsəlman- 
lar başsız qalmış, parlament onlarrn qın- 
lrb məhv edilməsinə sovuqqanlıqla baxa 
bilməz. Parbment üzvbri baş nazir Nəsib 
bəvdən bu suala cavab gözbdikbrini bil
dirdibr.

Baş nazir parlamentaribr qarşısmda 
çıxış edərək bildirdi ki, Qars vilavəti əha- 
lisinin əksəriyyəti müsəlmandrr və onlar 
Cənub-Qərbi Araz Türk respublikası adlı 
hökumət varatmxşdılar: «İngiltərənin Qaf- 
qazda olan nümavəndəbri 1919-cu il ap- 
relin 12-də Qars hökumətini bğv etdibr. 
Hökumət üzvbri həbs edilərək Maltava 
göndərildilər. Araz respublikası bğv edibr- 
kən ingilisbr Qarsa erməni tecavüzkarlan- 
m buraxmayacaqlarmı bildirmişdilər. İngi-

Englishmen promised not to allow Armeni
ans to come to Gars. But they did not keep 
their word and allowed Armenians to come 
to Gars. And in their turn Armenians oc
cupied Gars, Sarigamish,. Erdahan and 
brought .Armenian families there. Armeni
ans sent awav Moslems from these territo-
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rv. When somebody bv the name Khatisov
J J J

came to Gars as a representative of the Ar
menian government, he pretended as if lo
cal Moslems were gbdly meeting them. But 
it was not so, in fact.

A t the beginning of February the Ar
menian government issued such an order 
that those of Moslems who would not obev 
to Armenians would be killed with the fire 
from cannonries. On behalf of the Azerbai
jan government we gave the note of objec
tion to the Armenia. But in accordance with 
news entered on March 04 some 24 villages 
had already been deaned from the surface 
of the earth. The Azerbaijan government 
sent the second note after that again. Ar
menian bandits acted merdlesslv even to/
women and children and burned them in 
the fire. Armenian generals Osipvan, Maz- 
manov were on the head of these massa
cres. Causing robberies at only the vilbge 
Govarchin, they took away the properties 
of 175 houses, killed 24 men and 87 women, 
remained in the vilbge. In the vilbge Giz- 
ilkilse 27 children were burnt in the fire.»

The prime minister added that the 
Azerbaijan government sent a telegram 
to London and made aware the English 
government of savageness of Armenians 
and directed their attention to the fact that 
Armenians destroyed the achieved agree
ment with them: «The government of the 
England demanded to stop the aggression 
from the Armenian government on the ba
sis of our information. On February* 29 we 
proposed to the .Armenian government to 
create the commission to investigate the 
matter in its place of happening. In accord
ance with the information which is at our



lislər sözbrinə əməl etməvərək erməniləri
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Qarsa buraxdılar. Onlar isə Qarsı, Sanqa- 
mışı, Ərdahanx işğal edib erməni ailəbrini 
oraya köçürdübr. Ermənibr müsəlmanlan 
bu ərazilərdən zorla çıxardılar. Erməni hö- 
kumətindən Xatisov Qarsa gələrkən özünü 
eb təqdim etmişdi ki, guya yerli müsəl- 
manlar onlan qəbul edir. Amma həqiqətdə 
beb deyildi.

Fevralm əwəllərində Ermənistan hö- 
kumətl beb bir radikal qərar veım işdi ki, 
ermənibrə tabe olmavan müsəlmanlar, 
toplardan açılan atəşlə məhv edilsinbr. Biz 
Azəıbavcan hökuməti admdan dərhal Er-j
mənistana etiraz notası verdik. Lakin mar
tin 4-də daxil olan xəbərbrə görə, isə artıq 
28 kənd ver üzündən silinib. Azərbaycan
hökuməti bunun ardmca venidən 2-ci nota-/
m Ermənistana göndərdi. Erməni quldurla- 
n qadmlara, uşaqlara beb am an verməmiş, 
tonqalda yandırmışdılar. Erməni generalla- 
n Osipyan, Mazmanov bu qırğınlara başçı- 
lıq etmişdibr. Fevralın 7-də təkcə Gövərçin 
kəndində talanlar törədən ermənilər 175 
evin bütün əmlakmı aparmış, kənddə qal- 
mış 24 kişi və 87 qadmı qətlə yetirmişlər. 
Qızılkllsə kəndində 27 uşağı tonqalda van- 
dınmşdılar».

Baş nazir əlavə etdi ki, Azərbaycan 
hökuməti Londona teleqranı göndərərək, 
İngiltərə hökumətinl erməni vəhşiliklərin- 
dən xəbərdar etmiş və ermənllərin möv- 
cud razılığı pozduqlarmı onlarm nəzərinə 
çatdırmışdır: «İngiltərə hökumətl bizim 
məlumat əsasmda ermənl hökumətindən 
təcavüzü davandırmağı tələb etmişdi. Fev
ralm 29-da biz ennəni hökumətinə rnəsə- 
lələri verində araşdırmaq üçün komissiva 
yaradılmasmı təklif etmişik. Bizdə olan mə- 
lumata görə, erməni hökuməti və müttəfiq 
hökumətləri belə komissivanm varadılma-J J
sma razılıq versələr də, bu günə qədər on- 
lardan bir xəbər daxil ohnayıb».

Qars hadisələri ilə bağlı hökıımətin 
mövqeyinin və gördüvü işlərin nədən iba- 
rət olduğunu dinləyən parlament üzvləri

disposal, though the Armenian government 
and allied governments expressed their 
readiness to establish such a commission 
but no information about it entered to us 
up to now.»

Parliament members, having listened 
to the position of the government about 
Gars events and the scope of work which 
had been done in this direction, expressed 
their own relation to Armenian aggression. 
M.A.Rasulzadeh stated that each state was 
to provide normal life conditions to nation
al minorities in its composition: «We have
Armenians in our countrv and there are/
Azerbaijanians in Armenia. The aim of Ar
menians is different. Because, in the infor
mation sent by P. Nubarvan from Paris it is 
said that the problem of «the Great Arme
nia» is almost being solved. Dashnaks looks 
at the Gars as the capital city of the Armeni
an Republic. Last events shows that Arme
nians indeed want to create the artificial Ar
menia. Thev are killing Moslems to prove 
that the majority of population in Gars 
province are Armenians. And when Mos
lems are killed massively, the world could 
not be aware of it  The structure of the 
world is made so that nobody is punished 
for tragedies caused to Moslems.» In the 
further part of his speech M.A.Rasulzadeh 
stated that the Azerbaijan Parliament to
gether with the government of the country 
was to express the attitude to events in the 
Gars province and took out those misery 
causers to Moslems to the pure water.

LIsmavilzadeh from «Socialist» frac-
j

tion reminded that the Armenian dashnaks 
were having imperialistic ambitions even 
since the First Russian Revolution of the 
year of 1905 and were out of their limits: 
while Kerenskiy's being of the head of Rus
sian government they made thousands of 
brutal actions with hands of Minvanfolov 
and tried to destroy Azerbaijanian and 
Georgian managements. When Russian 
troops were in Turkey, dashnaks were illu-



də erməni təcavüzünə öz münasibətləri- 
ni bildirdilər. M.Ə.Rəsulzadə bildirdi ki, 
hər bir dövlət onun tərkibində olan m illi 
azlıqlann normal vaşavışıru təmin etməli- 
d ir «Bizdə ermənilər var, Ermənistanda
da müsəlmanlar. Ermənistan Cümhuriv-/
yətinin məqsədi başqadır. Çünki Parisdə- 
ki P.Nubarvandan göndərilən məhımatda 
göstərilir ki, «Böyoik Ermənistan» məsələ- 
si arüq həll edilmək üzrədir. Daşnaklar 
Qarsa Ermənistan Cümhuriyyətinin pav- 
taxtı kimi baxırlar. Son hadisəbr göstərir 
ki, doğrudan da ermənilər süni bir Ermə- 
nistan düzəltmək istəyirlər. Onlar diplo- 
matik sənədlərlə Qars vilayətində ermə- 
nilərin əksəriyvət təşkil etdikbrini sübut 
etmək üçün müsəlmanlarx məhv edirlər. 
Müsəlmanlar qınlanda isə dünva bundan 
xəbər tuta bilm ir. Dünvanm quruluşu be- 
lədir ki, müsəlmanlann başma gətirilən 
müsibətlərə görə heç kimə cəza verilm ir». 
M.Ə.Rəsulzadə çıxxşmda daha sonra bil
dirdi ki, Azsrbavcan Mədisi-Məbusam 
hökumət ilə bərabər Qars vilayətində baş 
verən hadisələrə münasibət bildirm əli və 
müsəlmanlara zülm edənləri mevdana çı- 
xarmalxdır.

«Sosialist» fraksi vasmdan İİsmayılza-J J
də erməni-daşnaklarm hələ birind rus in- 
qilabı dövriində, 1905-d ildə öz hədbrini 
aşdıqlanm və imperialist arzulara düşdük- 
lərini bildirdi: «Kerenskinin Rusivada hö- 
kıunət başmda olduğu dövrdə Mivanfolov 
vasitəsilə min cür fitnə düzəltdilər və Azər- 
bavcan və Gürcüstan idarələrini dağıtma- 
ğa çalışdılar. Rusiva qoşunlan Türkivədə 
olanda daşnaklar Kilikivadan başlavaraq 
Xəzər dənizinə qədər «Bö\Tjk Ermənistan» 
varatmaqfikrinə düşdülər. Bakıdabolşevik- 
lərlə əlbir olub 1918-d il mart sovqmmmx 
törətdilər». İ.İsmavılzadənin sözlərinə gö- 
rə, ermənilər hal-hazırda bolşeviklərdən, 
А\т:ора imperialistlərindən istifadə edərək 
7 qubemiva daxilində «Bö\Tik Ermənis- 
tan» varatmaq istə\irbr. Artıq məlum olur 
ki, ermənibr Zaqafqaziva konfedrasivasma

minated by the thoughts of creation of «the 
Great Armenia», covering the territory from 
Kilikiva up to Caspian Sea. Being allied to 
Bolsheviks, in Baku thev- caused the March 
massacres in 1918. According to words of 
LIsmayilzadeh, Armenians were benefiting 
form bolsheviks and also from European 
imperialists at present, desired to create 
«the Great Armenia» in 7 provinces. It be
came dear already that Armenians would 
not enter to the Transcaucasus Confedera
tion and would not partidpate at its gov
ernment.

B.Gabulov from the «Soaalist» frac
tion expressed the unity' with previous 
orators: «If one Armenian gets ill and dies 
the whole European states w ill cry' in the 
loud voice that 'Armenian was killed.' But 
exclaimes of those Moslems whose houses 
were destroyed by Armenians are not heard

J J

by Europeans because of an unknown rea
son. Nowadays it is already impossible to 
solve such kind issues by taking promise of 
by conferences.»

A.Ahmadov from the fraction of 
«Musavat» and neutrals» uttered that the 
malidous policy' of Armenian dashnaks 
lead Moslems to the tragedy: «No dif
ference who w ill be on the power, either
«Sodalists» or Mensheviks but in the eves/
of Armenians we are turks. Their aim is 
only to destroy us.» The representative 
A.Ahmadov brought the evidence that he 
had seen with his own eyes 24 murdered 
children in one house during March mas
sacres in Baku in 191S and confirmed that 
Armenians became really savage: Some
times we are called savage. But in fad, 
savage nation could not build the govern
ment. As to me, the biggest savageness is 
the committing the homidde which are 
realized by Armenians. In the vilbge of 
Gaybali there was an event and our gov
ernment at once sent a commission and it 
defended Armenians. But when we want
ed to create the commission for investigat-



daxil olmavacaqlar və onun hökumətində 
iştirak etməyəcəkbr.

«Sosialist» fraksiyasından B.Qəbulov 
da çıxış edənlərb ran olduğunu bildirdi: 
«Türkiyədə bir nəfər erməni naxoş olub 
ölürsə, bütün Avropa dövlətləri «erməni- 
b ri öldürdülər», deyə bağmrlar. Lakin 
erməni quldurlan tərəfindən evləri dağıdı- 
lan müsəlmanlann ərşə qalxan nablərini 
Avropa nədənsə eşitmir. Bu məsəbləri ar- 
üq öhdəliklərlə, konfranslarla həll etmək 
olmaz».

«Müsavat və bitərəflər» fraksivasm- 
dan Ə.Əhmədov bildirdi ki, erməni daş- 
naklannm apardıqlan bədnam sivasət 
müsəlmanlan fəlakətə apanr «İstər höku- 
mətdə sosialistlər olsun, istər menşevikbr 
olsun ermənilərin gözündə biz müsəlma- 
mq, türkük. Onlarrn məqsədi müsəlmanla- 
n qınb məhv etməkdip>. 1918-ci ildə Bakı- 
da törədilən mart soyqmmmda bir evdə 
24 uşağın ölməsini öz gözü ilə gördüyünü 
söybyən deputat Ə.Əhmədov ermənibrin 
azğmlaşdıqlarım bildirdi: « Bizə devirlər 
ki, vəhşisiniz. Vəhşi m illət hökumət qura 
bilməz. Məncə, ən bövük vəhşilik adam öl- 
dürməkdir ki, onu da ermənibr törədirbr. 
Qarabağda Qavbalı kəndində bir hadisə ol
du, bizim hökumət tez komissiva göndərdi 
və komissiva erməniləri müdafiə etdi. Biz 
İrəvandakı hadisələri təhqiq etmək üçün 
komissiva varatmaq istəyəndə bizə de%ar- 
b r ki, daxili işbrim izə qanşma\ın».

Deputat SAgamalioglu tökülən qan- 
lann həm müsəlmanlara, həm də ermənilə- 
rə heç bir xevri olmadığmı və bu düşmən- 
çilivin 1905-ci il çar hökuməti tərəfindən 
başlanıldığını sövbdi. Bolşevikbrin fikrin- 
cə, qarşıdurmanm aradan qaldınlmasmm 
yeganə çarəsi, buradakı ermənibri Ermə- 
nistana, oradakı müsəlmanbn buraya kö- 
çürməkdir «Bizim hökumət konfedrasiva 
qurulmasını istəvir, ermənibr isə konfedra- 
sivaya daxil olmaq niyyətində devillər».

Azərbavcan parlamentində Qars 
hadisəbrinin müzakirəsi Cümhuriyyəti

ing the Erivan event they promted to us 
not to interfere to their internal issues.»

The representative SAgamalioglu 
stated that the fleeding of the blood w ill 
not be favorable either to Moslems or to 
Armenians and mentioned that this enemy 
relation was caused from the side of tsarist 
government in 1905. According to the opin
ion of Bolsheviks, the single way of liquida
tion of the contradiction, is in sending Azeri 
people from Armenia here and Armenians 
living here to transform to Armenia. Our 
government wants to create the Confedera
tion but Armenians do not have any desire 
to enter there.»

The discussion of the Gars events in 
the Azerbaijan Parliament was a sign that 
danger waiting for the Jumhuriyvet is very 
serious and needs to demonstrate the unity 
before the general enemy but representa
tives were looking for the way of surviving 
by some other means. Especially Bolshe
viks were viewing from the position of so- 
cial-class approach and they did not conceal 
that they saw the solution of the matter in 
establishing the Bolshevik government.

On March 11, the Parliament accepted 
the bw  «about distribution of 3 million ru
ble to sufferers of the earthquake happened 
in Georgia». While sending the draft of the 
bw, the amount of distributed means was 
considered 2 million ruble. But as the earth
quake on February 23 caused a massive de
structions in the towm of Gory and nearby 
bving territories, it was decided to define 3 
million ruble. The lawT was confirmed with
out discussions. It wras proposed to send 
the oil, grains and other important proper
ties as well.

The Azerbaijan parlbment held the 
ceremonial meeting on the occasion of 
the 3-rd year anniversary of the Bourgeois 
Democratic Revolution on March 12. The 
chairman of the Parliament M.Y.Jafarov stat
ed that the bourgeois revolution removing 
the Russian Empire created the condition



gözbvən təhlükələrin çox dddl olduğu- 
nu, ümumi düşmənə qarşı birlik nümayiş 
etdirməvi zəruri etsə də, deputatlar çıxış 
yolunu müxtəlif vasltələrdə axtanrdılar. 
Xüsusllə bolşevikbr məsələlərin həllini ic- 
timal-sinfi mövqedən şərh edərək çıxış yo
lunu, bolşevik sovet hökumətinin qurulma- 
sında gördüklərini gizbtmirdibr.

Martin 11-də parlament «Gürcüstan- 
da baş vermiş zəlzəbdən zərər çəkəribrə 
3 milvon rubl aynlması haqqında» qanun 
qəbul etdi. Qanun byihəsi parlamentə gön- 
dəriləndə 2 milvon rubl vardım avnlması

J J J

nəzərdə tutulmuşdu. Lakin fevralm 23-də 
Qori şəhəri və ətraf ərazilərdə baş vermiş 
zəlzələ çoxlu dağıntı yaratdığından var- 
dımın artınlaraq 3 milvon rubl müəvvən 
edilməsi qərara almmışdı. Qanun lavihəsi 
müzakirəsiz təsdiq edildL Gürcustana neft, 
taxıl və digər zəruri əşyalar göndərmək də 
təklif olundu.

Azərbavcan parlamenti martm 12- 
da Rusiva burjua-demokratik inqilabmin
3 iffiyi münasibəti ilə təntənəli idas keçir- 
di. Parlamentin sədri M.Y.Cəfərov Rusiva 
imperiyasmı de\irmiş burjua inqilabmm 
məzlurn və istismar olunan millətlərin öz 
istiqlaliwətlərini elan etmələri üçün şəra- 
it yaratdığuu bildirdi. Qars hadisələrinə 
münasibət bildirən parlament sədri Zaqaf- 
qaziva xalqlarınm konfederasivanm vara- 
dılmasmı yeganə qurtuluş yolu olduğunu 
və müsəlmanlara qarşı törədilmiş terroru 
davandırmaq üçün qarşılıqlı fəaliyyət gös- 
tərilməsini zəruri hesab edirdl Tezliklə 
Azərbavcan hökuməti Gürcüstan və Er- 
mənistan hökumətlərinə müraaət edərək 
aprelin 5-də Zaqafqaziya hökumətlərinin 
konfransmı keçirməyi təklif etmişdi.

M.Ə.Rəsulzadə öz çıxışmda Rusiva- 
da baş vermiş inqilabm 3 illik  bawammm 
əsl mahi%4-ətinin nədən ibarət olduğıma 
diqqəti çəkdi. Onun sözbrinə görə, birind 
Rusiva inqilabı nəticəsində Rusiya imperi- 
vasmda vaşavan millətlər öz azadlıqlarmı 
təmin etdilər. İkind inqibb isə bolşevik

for poor and suppressed peoples to declare 
their independence. Expressing the relation 
to Gars events the head of Parliament came 
to condusion that the establishment of the 
Transcaucasus Confederation was the single 
way of the saving the nation and for stop
ping the terror committed against Moslems. 
Soon after that the Azerbaijan government 
turned to Georgian and Armenian gov
ernments to conduct the conference of the 
Transcaucasus governments on April 05.

In his speech M.A.Rasulzadeh di
rected the attentions to the essence of the 
revolution occurred in Russia three years 
ago. According to his sayings, in the result 
of the first Russian revolution nations liv
ing in the territories of the Russian empire 
provided their freedom. But the second 
revolution was realized imder the Bolshe
vik slogan. We did not have any deal to the 
second revolution The Russian revolution 
is the prominent event to us as we had the 
independence in the result of it. Thus, the 
struggle of peoples, induded to the empire, 
was completed.

But the fraction «Ittihad» saw the 
great importance of the Russian revolu
tion in the fact that namelv this revolution

J

paved the way to Islamic peoples to the 
freedom.

Though the Azerbaijan Parliament 
declared the vocation on the occasion of 
the Novruz holiday between March 15-29 
but on March 17 it gathered to its extreme 
meeting number 136 and accepted the tran
sit duties between Azerbaijan Jumhuriyyet 
and the Georgian Republic

Turning with resped to traditions and 
religious belief of other minor nations, in
habiting at the Azerbaijan Jumhuriyyet, the 
government defined the non-working days 
to them too. The government dedared such 
dates as April 4, 7,10,11 and 12 the days 
off in connection with the Easter holiday.

Leaving alone the dangers wraiting 
the Azerbaijan Jumhurivvet wrhich became



şüan ib  həyata keçirilmişdir. İkinci inqila- 
bın bizə aidivvəti yoxdur. Rusiva inqilabı 
bizim üçün əlamətdar hadlsədlr. Çünki 
bu inqilab nəticəsində biz hürriyyət əldə 
etdik. Bununla da, imperiyaya daxil olan 
xalqlann mübarizasi başa çatdı.

«İttihad» fraksiyası isə Ruslva inqila- 
bının 3 ilüvinin bövük əhəmiwətini onda

J J j J

görürdü ki, məhz bu inqilab islam xalqlan- 
rnn azadlığma ağır açmışdır.

Azərbaycan parlamenti Novruz bav- 
ramı münasibəti ib  martm 15-dən-29-na 
qədər tətil elan etsə də, martm 17-də 136-a 
fövqəladə idasma toplaşaraq Azərbaycan 
Cümhurivvəti ilə Gürcüstan Cümhurivvəti

J J J J

arasmda bağlanmış tranzit öhdəliyi haqqm
da sazişi təsdiq etdi

Hökumət Azərbavcan Cümhuriwə-
J  J  1

tində vaşavan digər dinl icmalardan olan 
millətlərin də adət-ənənələrinə, dlnl inanc- 
larrna hörmətlə vanaşaraq, onlar üçün də 
qeyri-iş günbri müəyyən edirdi. Hökumə- 
tin 3 aprel 1920-d il 464 sayh qəran ilə pas- 
xa bayramı münasibəti ilə aprelin 4, 7,10,
11 və 12-si qevri-iş günləri elan edildi.

Azərbavcan Cümhuriyyətmi gözlə- 
vən və getdikcə həlqə kim i daralan təhlü- 
kələrə baxmayaraq, parlament və höku- 
mət nəzərdə tutulan cari işlərini davam 
etdirirdi.

1920-a ilin  martmda Azərbavcan par
lamentinin sədri, sülh konfransmdakı nü- 
mavəndə hevətinin başçısı Ə.Topçubaşov, 
xarid olkəbrə təhsil almağa göndərilmiş 
azərbavcanlı təbbəbrin bir qrupunun artıq 
Paris şəhərinə gəlmələri barədə hökumətə 
məlumat vermişdi. Romada olan Azsrbav- 
can, Gürcüstan, Ukra\Tia, Litva və Latviva 
nümavəndəbri İtaliya parlamenti sədrinə 
ünvanlanmış müradətlərində göstərirdilər 
ki, «sizin rəhbərlik etdiviniz parlament ilk 
dəfə obraq Bö\oik Müttəfiq dövbtbrdən 
biri kimi 1919-cu il dekabnn 13-də, keçmiş 
Rusiva imperivasına daxil olan xalqlarm 
azad yaşamalannı və mədəni dünva ilə sər- 
bəst əlaqələr qurmalannı tanımışdır. Bizim

smaller day by day as the horrible drde, 
it continued its current issues planned for 
those davs.J

In March, 1920 the chairman of 
the Azerbaijan Parliament, the head of 
the delegation to the peace conference 
A.Topchubashov had informed the govern
ment about arrival of students, sent to for- 
eign countries to receive the education, to 
the dty of Paris. Delegations of Azerbaijan, 
Georgia, Ukraine, Litva and Latvia stated 
in their letter addressed to the chairman of 
the Italian parliament that «the parliament 
headed by you, and belonging to one of 
Great allied states, for the first time recog
nized the liberation of nations induded to 
the Russian Empire in December 1919 and 
it allowed to provide the independent rela
tions with the cultural world. Our nations 
highly evaluate the dedsion of the Italian 
parliament about estimation of prindples 
of defining of nations their fates, appre- 
dation of the struggle of our peoples for 
gaining their freedom and liberty and your 
defense with only feeling of permanent 
gratitude. The friendship and the coop
eration with Italy based on these prindples 
w ill eternally exist.» The appeal on behalf 
of the Azerbaijan delegation was signed by 
R.Khanbudagov.

On April 1, 1920 the current meet
ing of the Parliament was conduded. To 
the agenda of the first meeting in the last 
moth in the whole period of activity of the 
Azerbaijan Jumhurivyet there were bw  
projeds like creation of the deputy chief of 
the Armenikend department of police un
der the Baku dtv Police management, about 
defining degrees of exdse-duty to the alco
holic beverages, about sending of the del
egation to the Western Europe and America 
the political boards, about liberation of the 
delegation of Paris peace board and con
firmation of the jobs unit for the political 
boards in Batumy were included. Beddes 
the issues existing in the agenda, rebtion



xalqlaramz İtaliva parlamentinin qərannı 
yüksək qiymətləndirərək, onun mlllətlərin 
öz müqəddəratmı təvin etməsi prinsipbri, 
xalqlaramzm çətin mübarizə nəticəsində 
azadlıq və müstəqillik qazanmalanru də- 
yərbndirərək onun etibarlı müdafiə olun- 
masmx həmişə minnətdarlıqla qevd edəcək- 
br. Bizim dövlətlərlə İtaliya arasmda bu 
prinsipbrə əsaslanan dostluq və əməkdaş- 
lıq həmişə mövcud olacaqdır». Azərbav- 
can nümayəndə hevəti admdan müradət 
R.Xanbudaqov tərəfindən imzalanmışdx.

1920-d il aprelin 1-də parlamentin 
növbəti idası keçirildi. Azərbaycan Cümhu- 
riyyətinin fəaliyvəti üçün sonuncu av olan 
apreldə Mədisi-Məbusanın gündəliyinə 
Bakı şəhər polis idarəsinin Ermənikənd sa- 
həsinə pristav müavinliyi ştatmın yaradıl- 
ması haqqmda, spirtU içkibrdən alrnan ak- 
siz dərxəbrinin təvin olunması haqqmda, 
Azərbaycan Cümhuriyyəti tərəfindən Qər- 
bi Avropa və Amerikava siyasi hevətbrin 
göndərilməsi və Paris sülh hevətinin azad 
edilməsi haqqmda, Gürcüstan və Ermənis- 
tan Cümhuriyyətində və Batumda olan si
yasi hevətbrin ştatlannm təsdiq edilməsi 
haqqmda qanım byihələri daxil edilmiş- 
di. Parlament gündəlikdə olan məsələbrb 
vanaşı son günlər cərəyan edən hökumət 
daxilində və xüsusilə də Qarabağda baş ve- 
rən hadisəbrə geniş münasibət bildirməsi- 
ni zəruri hesab etmişdi.

DaxiU işlər naziri M.Vəkilov parla- 
mentdə çmş edərək Novrnz ba\T:ammdan 
başlavaraq erməni quldur dəstəbrinin Şu- 
şa qamizonuna qəfil hücumlan ilə sabitli\i 
pozmağa başladıqlarmı diqqətə çatdırdx. 
Daxili işbr naziri, hücumun qabaqcadan 
hazırlanmış üsvan olduğunu, Şuşakənd- 
dəki toplardan ahlan atəşin eımənilərin 
müsəlmanlara hüaıma keçməsinə işarə 
olduğunu bildirdi: «Novruz bavramı ərəfə- 
sində general-qubematorb görüşmək bəha- 
nəsi ilə 15-20 nəfər könüllü quldur, «straj- 
niklər»b Şuşava gəlmişdilər. Bebliklə, 
200 nəfərə vaxm könüllü erməni qulduru

expression to the inter-govemmental ques
tions drcubting on last days and also to 
events happening in Karabagh was regard
ed neeessarv.'J

Т1ге minister of internal affairs 
MVekilov made speech at the Parliament 
and informed that the .Armenian criminal 
bands realized sudden attacks to the Shush- 
ah garrison during the Novruz holiday cel
ebrations and began to destroy the stability 
The minister of internal affairs stated that 
this attack was a spedallv prepared rebolt, 
the sign for the beginning of which was 
the cannonade fire from Shushakend: «On 
the eve of Novruz holidav some 15-20 ar-

J

menian bandits with the appearance of the 
peaceful dtizens came with the false pro
posal to meet to general-govemer with their 
guard called «strajnik» came to Shusha. So, 
all together there were some 200 people 
could enter the dty On March 23 all day 
long there was a gun fire fight in the course 
of which our soldiers were able to through 
bandits out from Shusha. Cannonades were 
the sign for Armenians to start another at
tacks at Askeran and Khankendv at the 
same time. The Armenian population at
tacked soldiers of the Jumhuriyvet at Javan- 
shir and Zangezur regions of Karabagh.

But the educated Armenian inhabit
ants of Shusha did not support bandits. In 
other villages Armenians did not want to 
follow betTavers either but rebolters made

J

them by force to accompany them. Cutting 
down the communication between Shusha 
and Agdam, Armenians captured the Ask
eran fort, defended with the small military 
unit and other hills located neaibv. Other 
Armenians advancing to Terter village, re- 
ceivbed the resistance from the side of the 
horsed companv from Sheki which made 
them to txun back. On March 26, the Sheki 
company occupied villages Chailv and 
Vrudge and put Armenians back. The com
mander of the Azerbaijanian army unit in 
Karabagh general-major H.Salimov was



şəhərə daxil ola bilmişdi. Martm 23-də bü- 
tün günü atışma olmuş və bizim əsgərbr 
quldurlarr Şırşadan çıxarmağa nail olublar. 
Toplardan atılan atəş evni zamanda Əsgə- 
ran və Xankəndində də ermənibrin hücu- 
ma keçməsinə işarə olmuşdu. Qarabağm 
Cavanşir, Zəngəzur qəzalannda da erməni 
əhalisi Cümhurivyət əsgərbrinə hücum et- 
mişdibr.

Şuşa şəhərindəki erməni zivaldan 
onlarm arxasmca getməmişdir. Başqa kənd- 
lərdə isə erməni əhalisi xəvanətkarlara qo- 
şulmaq istəməmiş, ancaq üsvançrlar onlarr 
zorla özbrinə tabe etmişdilər. Erməni qul- 
durlan Şuşa ilə Ağdam arasmda əlaqəni 
kəsarək kiçik qüvvə ilə müdafiə olunan Əs- 
gəran qalasmı və ətraf yüksəklikləri tutma- 
ğa müvəffəq olmuşdular. Tərtər kəndinə 
hüarm edən ermənibr, Şəki atlı alayx tərə- 
findən geri qayıtmağa məcbur edilmişdi- 
lər. Martm 26-da Şəki ala\ı Çavlr və Vruc 
kəndlərini tutaraq erməni quldur dəstələri- 
ni qova bilmişdilər. Qarabağdakı Azərbav- 
can Ordusunun komandam general-mavor
H.Səlimov Əsgəranm azad edilməsi üçün 
ciddi tədbirlər görə bilmişdi».

Bolşevik Ə.Qarayev çıxış edərək, Qa- 
rabağda baş vermiş qivamr vatırmaq üçün 
parlamentin bacanğmm olmadrğmı bildir
di: «Denikinin qüw əbri Ermənistana topla- 
rur, onlarrn qarşısma çıxa biləcək bir qüvvə 
varsa о da «Qırmızı Rusiva» qoşunudur. 
Bu gün erməni-müMİman davasma xitam 
verəcək bir qüvvə varsa о da Azərbaycan 
zəhmətkeşbridir». Ə.Qarayev «Qırauzr Or
du» ilə danışrğa girməyi vadb sayırdı.

M.Ə.Rəsulzadə parlamentdə çrxrş 
edərək Qarabağda Azərbavcan istiqlaüv- 
vəti və hürriyyətinin düşməni olan ünsür- 
brin üsvan etdiyini bildirdi: «Hökıunət və 
bütün məmləkət buna qarşr mübarizə edir. 
Digər bir bövük sui-qəsd burada Azsrbav- 
carun mərkəzi Bakıda törədilir. Bu böyük 
üsyarn qaldımıaqda iştirak edən xain, bura
da bizə deyir ki, siz biz devəni edin. Çünki 
Qarabağ xainbri ilə mübarizə edə bilməyə-

able to take serious measures to liberate 
Askeran.

Bolshevik AGarayev spoke at the 
Parliament, saving that the Parliament did 
not have an ability to suppress the rebolt, 
happened in Karabakh «Forces of Denikin 
are concentrated in Armenia and the single 
power able to oppose it, is the army of the 
Red Russia. The only force enable to fin
ish the Armenian-Moslemic struggle is the 
working people of Azerbaijan.» AGarayev 
considered it urgent to negotiate with the 
Red Army.

Then M.A.Rasulzadeh took the wrord 
in the Parliament and explained that the 
rebolt in Karabakh wras made from the 
side of elements, wTho wras the enemy of 
the sovereignty and the independence 
of Azerbaijan: «the government and the 
wThole country are struggling against it. 
The other rebolt is prepared here in the 
center of Azerbaijan, in Baku. The partid- 
pant of this ever big betrayal tells us to act 
how he wants. He tells us that we w ill not 
be able to struggle with Karabagh traitors 
and for suppression of it you should give 
the general governing power to the gov
ernment of Soviets. A ll that we knew long 
ago, nowr becomes fully obvious to us. The
heater for rebolt mav be called either Ali-/
hevdar or Vartazar it does not make any 
difference. Both are the same traitors. No 
difference if the betrayal w ill be in Kara- 
bagh or in Baku. Both are the same. We are 
told that we are unable to fight w ith Arme
nians. Azerbaijan could not do it. Bolshe
viks here demand to bring the Red Army 
here for stopping the Karabagh rebolters. 
The man saying it, is the representative of 
the Azerbaijan people or the man shearing 
the question of the fate of Azerbaijan with 
Russia, having formal face of the member 
of the Parliament of Azerbaijan but in fad, 
a representative from Russia who gives us 
the ultimatum being inside of us, frightens 
us w ith red armies.»



cəksiniz, üsvaıu yatrmaq üçün ümumi ida- 
rəni Şura hökumətinə verin. Artıq bizə çox- 
dan məlum olanlar tamamilə aşkar edilir. 
Üsyana çağıranm adı Əlihevdərmi olsun 
və va Vartazarmı olsun, fərq etməz, hər iki
si xaindir. Xəvanət Qarabağda olsun və ya 
Bakıda olsun, ikisi də birdir. Bizə deyirlər 
ki, ermənilərlə mübarizə edə bihnirsiniz, 
Azərbaycan bunu edə bilmir. Bolşeviklər 
Qarabağ üsyançılanru dayandırmaq üçün 
Sovet Rusiyasının «Qımuzı Ordu»lanıu 
Azərbaycana gətirməvimizi tələb edirlər. 
Bunu deyən Azərbavcan xalquun nüma- 
yəndəsidir və vaxud Azərbavcan müqəd- 
dəratı məsələsində Rusiva ilə şərik olan, 
Azərbaycan Mədisi-Məbusarun üzvü sifəti 
ilə Rusivadan olan vəkildir, öz içərimizdə 
bizə ultimatum verir, bizi «Qırmızı Or- 
du»lan ib  təhdid edir».

M.Ə.Rəsulzadə, bolşeviklərə müra- 
dətlə, «əgər siz məni inandua bilsəniz ki, 
hakimiyyəti ələ keçirdikdən sonra burada 
Azərbavcan türk hökuməti təşkil edəcəksi- 
niz, əgər mən bilsəm ki, Azərbaycan höku- 
məti adı ilə sovet Rusivasmm bir şöbəsini 
burada təşkil etməvəcəksiniz, о vaxt sizin- 
lə danışa biləcəvimi söyləyərdim. Lakin 
siz həqiqi bir istiqlaliyyətçi de\il, əksinə 
bir üsyan hazırlavan sui-qəsdçisiniz. Siz 
hər şevdən əw əl məni inandırmalısmız 
ki, m illətlərin haqquu tamvıb qonunaq istə- 
yən sovet hakimivvəti Qarabağ məsələsmi 
həll edəcək, yoxsa Qarabağ məsələsi adı ilə 
gəlib bizi çevnəvəcəkdir. Siz, m ilbtin haqq 
və hüququndan danışmaq əvəzinə, bizi təh- 
did edirsiniz ki, hökuməti bizə veıməsəniz 
arxaıuzda bövük Rusiva və onun «Qumızı 
Ordu»su vardır. Bu gün məsələ bundan 
ibarətdir ki, Qarabağda xainlər bizə qarşı 
üsvan qaldudılar. Həqiqi vətənpərvərlər ki
mi isə biz, əldə silah Vətəni qorumalıvıq».

«İttihad» fraksivasmm rəhbəri Q.Qa- 
rabəvli vəziy)rətdən çıxmaq üçün yollar 
axtannaq lazun olduğunu bildirdi: «Biz, 
ermənilərin Türkivədə, 1918-d il mart hadi- 
sələrində, Naxçıvanda, Zəngəzurda, Qars-

Tuming to Bolsheviks, MARasul- 
zadeh said: «If vou could take me to believeJ
that you w ill organize the Azerbaijan turkik 
government here, if I could have known 
that you w ill not create here the section of 
the soviet Russia under the name of the 
Azerbaijan government then I could say 
that I shall negotiate with vou But you are 
not supporter of the independence, on the 
contrary, a suidde attempter. Before every
thing dse you must make me sure that the 
soviet power desiring to comprehend the 
right of the nation and to defend it, but w ill 
not come to remove us under the proposal 
of Karabagh question. Instead of speak
ing about the right and just of the nation, 
you frighten us with Russia and its Red 
Army for getting a powrer from us. Today 
the matter is, that the traitors raised with 
rebolt against us. As real patriots, our duty 
is to defend the motherland with the gun in 
hand.»

The leader of the fraction «Ittihad»
G.Garabeilv stated that the ways should be 
looked for in order to get out of the situa
tion: «When we have a look at the Arme
nian savage crimes committed in Turkey, 
in March events of 1918, in Nakhichevan, 
in Zangezur, in Gars and in Karabagh we 
see that the government made us sure and 
dosed its eyes to hardships of the enemy. 
Dashnaks, preparing tragedies for us, may 
quietly walk around and sit at our minis
tries and dig the grave for us.»

«Ittihad» fraction proposed the gov
ernment to take away the Dashnak party 
and to be friendlv with those who are com-

j

ing from «North». It wras not possible to 
solve any difficulty with the application of 
force. Therefore it wras necessary to build 
relations with Turkey for defending the di
rection taken by them and to provide the 
coming of Bolsheviks to Azerbaijan. Ac
cording to w'ords of G.Garabeilv, Bolshe
viks gave the great value to the banner in 
the hand of poors: «You must knowr that if



da və Qarabağda törətdikləri vəhşilikbrə 
nəzər saldıqda görüriik ki, hökumət bizi 
arxaym salıb, düşmənin fitnəkarlıqlanna 
göz vumur. Bizə fəbkətlər hazırlavan daş- 
naklar burada asudə gəzib, nazirlikdə, par- 
lamentdə oturub bizə məzar qazıyırlar».

«İttihad» fraksivası hökumətdən
J

daşnak firqəsini məmləkətdən çıxannaq, 
«şimal»dan gəbnbrb isə dostluq etməvi 
təklif edirdi. Gücb heç bir məsəbni həll et- 
mək mümkün devil, ona görə də Türkivə 
ilə əlaqə qurub onlann götürdükləri xətti 
müdafiə edib, bolşevikbrin Azərbavcana 
gəlməsini təmin etmək lazımdır. Q.Qara- 
bəvlinin sözbrinə görə, bolşeviklər kasıbla- 
nn əlində tutduğu bavrağa böyük qiymət 
verirbr: «Siz bilməlisiniz ki, Rusivanm «qır- 
т ш »  qoşunlan Azərbaycan sərhədini keç- 
sələr Azərbavcanı bərbad etməvəcəklər».

J J

«Sosialist» fraksivasmm nümavən-
/  J

dəsi Q.Camalbəyov daxili işlər nazirinin 
danışığmda düşmənin ermənilər, vaxud 
müMİmanlar olduğımu anlava bilmədnani 
söylədi: «Əsgəran kimi qalanı bir gecədə 
ermənibrə kim verdi, Qarabağa İrandan 
gələn milyonlarm və onun ağır nəticəbrini 
indi hamımız göriirük. Məmmədəmin hər 
nə dedisə, üzünü Ə.Qarayevə tutub danış- 
dı. Əlihevdəri də, Mirzə Da\aıd Hüsevno- 
vu da haxm tam\ır».

Parlamentin deputatlan Azərbaycan 
kommunist partivasınm birind katibi se- 
çilmiş M.D.Hüse%,no\,ım sui-qəsdçi adlan- 
dırdılar. Moskvadakı bolşe\ik-emıəni qüv- 
vəbrinə arxalanan sosialistbr həbs edilən 
kommunistbrin dərhal azad olunmasmx 
təbb edirdilər.

Daxili işbr naziri, bolşevikbrin Qa- 
rabağ hadisəbrinə münasibətinin həqiqət- 
dən uzaq olduğımu, hökumətin nəinki Əs- 
gəran qalası, həmçinin digər, yerbrb bağlı 
qətiwətli tədbirbr gördüvünü bildirdi. 
Bəzi iradlann yersiz olduğunu, parlamen
tin qapalı idası keçiribrsə, dö\Tjş planlan- 
nm bəzi təfsilatı haqqmda lazuni məlumat 
vermə\Tn mümkün olduğunu bildirdi. Əs-

the red troops of the Russia step in through 
the borders of Azerbaijan they w ill never 
destroy Azerbaijan»

The representative of the «Soaalist» 
fraction G.Jamalbdlv said that he did not 
understand from the speech of the minister 
of internal affairs whether the enemies are 
Armenians or Moslems: Who gave the fort 
like Askeran to Armenians in one night? We 
all see the hard results of millions coming 
from Iran. Whatever Mammadamin said, 
he turned his face to A.Garavev. Everybody 
knows Aliheydar and also Mirza Davud 
Hussevnov.

Representatives of the Parliament 
called M.D. Hussevnov who had just been 
eleded the first secretarv of the Communist 
party the suidde attempter. «Sodalists», 
relaying on their Bolshevik-armenian pro- 
tedors in Moscow, demanded to release at 
once arrested communists from the jail.

The minister of the internal affairs 
stated that the rebtion of Bolsheviks to Ka
rabagh events were far from the realitv and 
the decisive measures had been taken by 
the government not only in Askeran, but 
in a number of other pbces. He considered 
some critisizm did not have a basis under 
them and in case of the close meeting con
dition would be possible to go into some 
details about the fight plan and deliver the 
necessary' information.

The representative of the fraction of 
«Musavat»-neutrals» A.Ashurov gave the 
answer to those who wanted to invite the 
Red Army of the Soviet Russia: «Our na
tion had seen those Bolsheviks in March 
events of 1918. They desired even to kill 
N.Narimanov. And thev shot down doctor

J

Nagivev. Alihevdar says that he believes 
the soviet government. But we saw them. 
Thev never made anv difference between

J J

wealthv people or beggars and shot down 
all Moslems on Mart events. Azerbaijan 
«Sodalists» are making a great mistake in 
believing to bandits.»



gərlərin tibbi, azuqə, istiliklə və s. təchizaü 
normal qavdada təşkil edilib. Hərbi və sə- 
hiyyə nazirləri hal-hazırda Qarabağdadır. 
Daxili işlər naziri parlament deputatiarmm 
da Qarabağa getmələrinin münasib oldu- 
ğunu bildirdi.

«Müsavat-bitərəflər» fraksivasnm
J

deputaü AAşurov, Sovet Rusivasmm «qır- 
mızı» qoşunlanru ölkəvə dəvət etmək istə- 
yənlərə cavab olaraq bildirdi: «1918-ci ilin 
mart hadisələrində bizim millət həmin 
bolşevikləri görmüşdür. Onlar hətta N.Nə- 
rimanovu öldürmək istəyirdilər. Necə ki, 
doktor Nağıyevi güllələdilər. Əlihevdər de- 
yir ki, mən sovet hökumətinə inanıram. La- 
kin biz onları gördük. Onlar dövlətli və ya 
kasıb fərq qoymayıb, müsəlmandır deyə 
mart hadisələrində hamısmr güllələdilər. 
Azərbavcan sosialistləri bövük səhv edib 
quldurlara inanır».

Azərbavcan parlamenti aprelin 1-də 
Qarabağda varanmış vəzivvəti müzakirə 
etdikdən sonra, konkret tədbirlər görmək 
üçün hökumət üzvləri daxili işlər naziri 
Vəkilov, səhiyyə naziri Rəfivev, səhiyyə na-
zirlivinin hərb-sanitariva idarəsinin rəisi/ /
doktor Qaibov Qarabağa ezamiyyə olun- 
dular. Artrq aprelin 3-də Azərbavcan hərbi 
hissələri Xankəndinə daxil oldular. Aprelin 
sonlarmda Azərbavcan hərbi hissələrinəJ
Zəngəzur istiqamətində dö\Tjşlərin apa- 
rılmasr tapşırığı verildi. Hətta parlament 
mühafizə qvardivasr da Qarabağ dö\öiş- 
lərinə cəlb edilmişdi. Azərbavcan hərbi 
hissələri ölkənin bütövhiyümi qrsa müd- 
dətdə təmin edə bildi. Tarixi faktlar sübut 
etmişdir ki, erməni dəstələrinin Qarabağda 
qaldırdrqlan iisvan, X I «Qızıl Ordu»nun 
Azərbaycan Cümhuri\yətinə hücumunu 
asanlaşdırmaq məqsədini də güdmüşdür. 
Ermənistan hökuməti və Qarabağ bolşe\ik 
inqilab komitəsi X I «Qızıl Ordu» ilə bilava- 
sitə əlaqə yaratmış və ikitərəfli razılrğa əsa- 
sən Azsrbavcan hərbi qüwələrinin bövük 
bir hissəsini Qarabağa cəlb edə bilmişdilər. 
Sovet qoşunlarmm Bakıva hücumunu vün-

On April 1, after discussing the situ
ation in Karabagh the Parliammt sent such 
members of the government as the minis
ter of internal affairs Vekilov, the minister 
of medical care Rafiyev, the chief of the 
military-sanitarv management of the min
istry of medicare doctor Gaibov to Kara
bagh to do concrete measures in the places. 
Already on April 3 units of the Azerbaijan 
army entered Khankendv. Late April Az
erbaijan m ilitary forces received the or
der to conduct fighting operations in the 
Zangezur direction. Even the Guard of the 
Parliament was attracted to the fight. As a 
whole, Azerbaijan m ilitary units provided 
the territorial unitv of the countrv in the

J J

short period of time. The historical facts 
proved that the rebolt raised in Karabagh 
by Armenians had the aim to make easier 
the advancement of the X I Red Armv to

J

the Azerbaijan Jumhurriyyet. Armenian 
government and X I Red Army provided 
the direct communications w ith each other 
and on the basis of the mutual agreement 
the greater part of the m ilitary forces of 
Azerbaijan could be involved in Karabagh. 
There was a special order to Armenians to
raise the rebolt on the dav of the celebra-/
tion of the Novruz holiday to make easier 
the advancement of the soviet troops to 
Baku.

Continuing its legislative activity, the 
Azerbaijan Parliament conducted the dis
cussion of entered law projects in ApriL 
Among these drafts, it is possible to show 
the document about the establishment of 
the temporary state field ambulance in the 
dty of Baku for making easier the activity in 
the sphere of military medical care. Accord
ing to this law, this field type state military 
hospital was to contain some 100 beds. Т1ге 
activity of this fidd ambulance was consid-

J

ered for 4 month. On the basis of the other 
law the ministry of the medical care was to

J

distribute from its own balance some 4 mil
lion ruble for this hospital.



gülləşdirmək məqsədilə Novruz bayrami 
günü ermənibrin üsyan qaldırmaları barə- 
də qərar verilmişdi.

Azəıbaycan parlamenti aprel avmda 
qanımveridlik fəaliyyətini davam etdirərək 
daxil olmuş qanun byihəbrinin müzakirə- 
sini keçirmişdi Bu qanun layihəbrindən, 
Cümhurivvətin həıbi səhiyyə sahəsində işb-

J J J J *

rin təşkilini asanlaşdıracaq «Bakı şəhərində 
müvəqqəti dövlət lazaretinin təsis edilməsi 
haqqmda» sənədi göstərmək olar. Qanuna 
görə, hərbi səhra tipli 100 nəfərlik çarpavı- 
sı olan dövlət lazareti varatmaq nəzərdə 
tutulurdu. Lazaret müvəqqəti olaraq 4 ay 
müddətinə varadılırdı. Digər qanunla döv- 
bt lazaretinin maliyyəbşdirilməsi üçün sə- 
hiw ə nazirhvinin balansma 4 milvon rubl
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avnlirdi. Parlament respublikarun səhiyvə 
sisteminin inkişaf etdirilməsi, həmçinin hər- 
bi təhlükəbri nəzərə alaraq aprelin S-də 
«Qubemiva səhivvə idarəbrinin yenidən 
quralması haqqmda» qanvm bvihəsini qə- 
bul etdi. Qanuna görə, idarəbrin ştatlan və 
avlıq məvadbbri müəyyən edilirdi. Səhiyvə 
nazirliyinin balansma bu məqsədbr üçün 2 
milvon 384 min rubl avnkrdı.
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Parlament aprelin S-də «Kənd xəs- 
təxanalan və feldşer məntəqəbri şəbəkə- 
brinin genişbndirilməsi haqqmda» daha 
bir qanun bvihəsini qəbul etdi. Qammda 
kənd verbrmdə 35 veni xəstəxana və 56

J J

feldşer məntəqəsinin açüması nəzərdə tu
tulurdu. Səhi\yə naziri Musa bəv Rəfivev 
əhalinin sağlamlığuun qorıınması, tibb 
işinin vaxşılaşdmlması, о cümbdən həıbi 
məqsədlərin ödənilməsi üçün bütün Cüm- 
hurivvət ərazisini əhatə edəcək səhivvə
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sistemi qurmağa çalışırdı.
Aprelin 12-də parlament «Şuşa qəza- 

smm Ağdam kəndində ali-ibtidai məktəbin 
təsis edilməsi haqqmda» və «Quba qəza- 
smm Qusar ərazisindəki Xülvq kəndində 
ali-ibtidai məktəbin təsis edilməsi haqqm
da» da qanun qəbul etdi.

Aprelin 11-də «Azərbavcan Müəs- 
sislər Mədisinin seçkiləri haqqmda» ko-

The Parliament accepted the project 
of bw  «About Re-structuring of Medical 
Care Managements of Provinces» on April
S with the aim of developing the medical 
care system of the republic. In accordance 
with this law, the number of employees and 
their monthly sabrv wras defined. 2 million
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3S4 thousand ruble wras distributed to in
clude to the balance of the ministry of the 
medical care.

On April 8, one more law project 
wTas accepted «About village hospitals and 
points of medical assistance». In the law it 
wTas defined to establish 35 newT hospitals 
and 56 points of medical assistance in vil- 
bge places. The minister of medical care 
Musa bev Rafiyev intended to build the 
medical system covering the wrhole terri
tory of the Jumhuriyyet, for guarding the 
health of population, raising the quality of 
medical treatment issues, induding the pro
viding of the needs of the military sphere in 
the medicine.

On April 12 the Parliament accepted 
the lawT «About establishing the initial-high 
school in the vilbge of Agdam» and «About 
establishing the initial-high school in the 
village of Khuvug of the region Gusar of 
the Provinve Guba».

On April 11 the appeal of the com
mission on «Elections to the Board of 
Founders of Azerbaijan» to the Azerbai
jan nation. On the basis of the decision of 
the Centiral Election Commission on April 
20 the composing of the lists of electors 
in whole territory of the Jumhuriyyet wras 
to start. It wras planned to registrate men 
and w-omen reached the age of 20 and to 
deliver them the election paper. The chair
man of the commission of the election to 
the Board of Foimders M.A.Rasulzadeh 
and the secretary of the commission 
M .RHajinskiy sign the appeal where they 
requested election commissions to help the 
population in everything for the registrat- 
ing them



missivanın Azərbavcan xalqrna müradəti 
qəbul edlldi. Mərkəzi Seçki Komissiyası- 
nın qəran ilə aprelin 20-də Cümhuriyyət 
ərazisində vaşavan seçidlərin siyahılan- 
nın tərtib edilməsinə başlarukrdı. Seçki- 
lərdə iştirak edəcək 20 yaşma çatmış həm 
kişi, həm də qadmlann qeydiyyatmın 
keçirilməsi və qeydiyyat vərəqəsinin alm- 
ması nəzərdə tutulurdu. Müəssislər Məc- 
lisinə seçkilər üzrə komissivanm sədri 
M.Ə.Rəsulzadənin və komissivamn katibi 
M .H.Haanskinin imzaladıqları müraci- 
ətnamədə əhaliyə seçki komissiyalannm 
qeydivyat üçün lazun olan bütün kömək- 
liv i göstərmələri xahiş edilirdi.

Azərbavcan Xalq Cümhuriyyəti 
üçün ən ağır dövr olan və onun süqutu ilə 
nəticələnən aprel avmda xarid işlər naziri 
FX-Xoyskmin adma daxil olmuş məktub- 
da, İrandakı nümayəndəmiz Cənubi Azər- 
bavcanda həvəcanlı hadisələrin baş verdiyi- 
ni göstərirdi. Məktubda göstərilirdi ki, İran 
Nazirlər Kabinetinin sədri Vüsuq-əd-dövlə 
bu vaxmlarda İran Azərbavcanmı «qara va
ra» adlandıraraq, tezliklə İran hökumətinin 
onu kəsib atacağmı bildiımişdir. Nümavən- 
dənin məlumatma görə, Cənubi Azərbav- 
can azadlıq hərəkaünda bolşe\ik element- 
lərinin olduğu da ehtimal olımur. Lakin 
bu məsələ tam avdm de\ildir. İran azərbav- 
canlıları, Tehrandan olan fars hakimlərinin 
zülmündən cana doyduqlanm və ondan 
azad olmaq ist^diklərini bildirirhr. Ənzəli- 
dəki ingilis komandanlığı əsasən spahilər- 
dən təşkil olımmuş hərbi kontingenti bolşe- 
\izmə qarşı mübarizə üçün bu ərazilərdə 
yerbşdiribdir.

I Respublikanm son parlament ic- 
laslarmdan biri 1920-d ilin  aprelin 20- 
da keçirilmişdi. İdasda İran dövləti ilə 
Azərbavcan Xalq Cümhuriyvəti arasmda 
bağlanmxş m üqa^ələrin parlamentdə ra- 
tifikasiva edilməsi üçün hər iki dövbtin 
nümavəndə he\rəti parlamentə gəlmişdilər. 
Müqavilənin bağlanmasma dörd av vaxt 
sərf olunmuşdu. Azərbavcan nümavəndə

On April, which was the hardest 
month of the whole period of existence of 
the Azerbaijan Peoples Jumhuriyyet, and 
which was tire month of capitulation, in his 
letter to the name of the minister of foreign 
affairs our Iran representative showed the 
agitating events were happening in Iran It 
was written that the Chairman of the Cabi
net of Ministers of Iran (Busug-ad-Dovla) 
recently called Azerbaijan «a black wound» 
and declared that Iran government was go
ing to cut it off soon. In accordance with 
the information of the representative, it was 
supposed that in the freedom movement 
of Iran there might be some Bolshevik ele
ments as welL But this matter was not fullv 
dean. Iranian Azerbaijanians announced 
that they were dead tired of hardships of 
Persian rulers and desired to liberate from 
them The English military head-quarter at 
Enzelv had dislocated there the troop con
tingent mainlv consisting of sipahies to be 
ready to struggle against bolshevism.

One of the last parliament meetings 
of the I Republic was conduded on April 
20, 1920. Delegations of both states came 
to the Parliament for the ratification of 
agreements between the state of Iran and 
Azerbaijan Peoples Jumhurivvet in Parlia
ment. It took four month to sign this agree
ment. The Azerbaijan delegation headed by 
Adil khan Zivadkhanov had visited Iran 
and achieved a number of prindple agree
ments. From the side of Iran the authorized 
delegation of Aga Seyid Zivaddin Tabatabai 
also partidpated at the parliament meet
ing. Agreements produced to the Parlia
ment were covering such fields as customs, 
consisting of 11 artides, commerce, consist
ing of 9 articles, telegraph communication, 
consisting of 18 artides, post issues, con
sisting of 11 artides, execution of the court 
decisions, consisting of 25 articles, consu
lar relations, consisting of 17 artides. This 
agreement about the friendship, playing the 
greater importance in the recognition of the



hevəti başda Adil xan Zivadxanov olmaqla 
İranda səfərdə olmuş və bir sira prinsipal 
razılıqlar əldə edilmişdi. İran tərəfindən sə- 
lahiyyətii nümavəndə Ağa Send Ziyəddin 
Təbatəbai də parlamentin idasmda iştirak 
edirdi. Xarid işlər naziri F.X.Xoyskinin par- 
lamentə təqdim etdivi sazişlər 11 rnaddə- 
dən ibarət gömrük, 9 maddədən iğarət tica- 
rət, 18 maddədən ibarət teleqraf əlaqələri,
11 maddadən ibarət poçt əlaqəbri, 25 mad- 
dədən ibarət məhkəmə qərarlannm icrası,
17 maddədən ibarət konsulluq əlaqəbri 
haqqmda sahəbri əhatə edirdi. Azərbay- 
can Cümhuriyyətlnin bevnəlxalq abmdə 
tanınmasmda bovük əhəmiyyət kəsb edən
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dostluq haqqmda müqavib xüsusi ilə qevd 
olunmalıdır. Parlament müzakirəbrindən 
sonra İran imperivası və Azərbavcan Cüm- 
huriyvəti arasmda bağlanmış dostluq və 
əməkdaşlıq haqqmda müqavüə yekdillikb 
təsdiq edildi. Bu müqavilə ilə Azərbaycan 
arüq beynəlxalq hüququn subyekti kimi çı- 
xış edirdi.

Həmin gün, aprelin 15-də parlament 
«Azərbaycan Respubhkasmm Qərbi Av- 
ropa dövbtləri və Amerikada diplomatik 
nümavəndəliklərin təsisi və Paris sülh

J

konfransmdakı Azərbaycan nümavəndə 
hevətinin buraxılması haqqmda» qanun 
lavihəsini müzakirə etdi. M.Əfəndizadə
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bildirdi ki, istiqlaliyyətimizm ilk günlərin- 
də Paris sülh korıfransmda iştirak etmək 
üçün parlamentin s^dri seçilmiş Ə.Topçu- 
başovun rəhbərlivi ilə nümavəndə hevəti 
göndərilmişdir. Avropa dövbtbri müstəqil- 
h\imizi tamdıqdan və sülh konfransı başa 
çatdıqdan sonra Paris nümavəndə he\rəti- 
nin buraxılması və А\тгора dövbtləri ilə 
sivasi-diplomatik və iqtisadi-mədəni əlaqə- 
brin qurulması üçün veni missiyanm vara- 
düması zərurəti mövcud olmuşdur. Qanun 
lavihəsində Fransa, İngiltərə, İtaliva, İsveç- 
rə, Polşa və Amerikada hər birində 4 nə- 
fər olmaqla nümavəndəbrb təmsil olmaq 
nəzərdə tutulurdu. Parlament komissivası 
müzakirəbrdə, valnız Polaşdakı nümavən-

Azerba^an Jumhuriwet, was to be spedally 
noted. After the parliament discussions the 
agreement on friendship and cooperation 
between the banian Empire and the Az
erbaijan Jumhuriyyet was fully confirmed.

On the same day, on April 15 the Par
liament discussed the bw  project «About 
the establishment of the diplomatic repre
sentations in the Western Europe and in 
America» and «About the dismissing of the 
board of delegation at Paris Peace Confer
ence». M.Efendizadeh stated that on the 
early days of our independence under the 
leadership of A.Topchubashov, who was 
then elected the chairman of the parlia
ment, the board of our delegation was sent 
to Paris for the partidpation at the peace 
conference there. After the recognition of 
our state independence by European states 
and finalization of the piece conference the 
necessity appeared to dismiss our board of 
delegation at the Paris Piece Conference and 
to establish new missions for building the 
diplomatic and economic-cultural relations 
with European states. In the bw  project it 
was considered to have representations in 
France, England, Italy, Poland and America 
consisting of 4 persons at each of them. The 
parliament commission decided to increase 
the quantity of Polish representation for 2 
men more.

Bolsheviks proposed to create the 
representation at the Soviet Russia as well. 
They explained their thoughts with an ar
gument that the parliament was sending 
missions to imperialist states but forgot its 
real friends at a ll

Answering to the proposal, put for
ward by Bolsheviks, minister of foreign 
affairs FXKhoyskiv explained that the Az
erbaijan government three times turned to 
the Soviet government and proposed to es
tablish the friendly rebtions but did not re
ceive any response from it up to now.

The fraction «Ittihad» and the block 
of «Socialist» proposed to stop the discus-



dəbrimizin sayını 2 nəfər arürmağı qərara 
almişdi.

Bolşeviklər nümayəndəlivin Sovet 
Rusivasında da yaradılmasmı təkid edirdi- 
br. Onlar öz fikirlərinl beb əsaslandınrdı- 
lar ki, imperialist dövlətlərə missiva gön- 
dərildiyi halda, bizim parlament öz həqiqi 
dostlanru yaddan çıxanr.

Bolşevikbrin irəli sürdükləri təklifə 
cavab verən xarid işbr naziri RX.Xovski 
bildirdi ki, Azarbavcan hökuməti 3 dəfə So
vet hökumətinə müradət edərək dostluq 
münasibətlərinin yaradümasınx təklif etsə 
də, indivə qədər Rusiva hökumətindən ca
vab ahnmayıb.

«İttihad» fraksiyası və «Sosialist» blo- 
ku qanun layihəsinin onlan qane etmədivi- 
nə görə, onun müzakirəsinin dayandınlma- 
sı və növbəti idaslara keçirilməsini təklif 
etdilər.

Parlament qanun layihəsinin mü- 
zakirəsini aprelin 22-də davam etdirərək 
bolşevikbrin də təklifbrini nəzərə almaq- 
la «Paris sülh konfransmdakı AzərbavcanJ
nümavəndə he\-ətinin buraxılması və Azər- 
baycan Respublikasmm Qərbi Avropada, 
Amerikada, Almaniyada və Sovet Rusiva- 
smda diplomatik missivasmm təsis edilmə- 
si haqqmda» sənədi təsdiq etdi. Qanıma 
görə, aprelin 1-dən 8 dövbtdə - Fransa Res- 
publikasmda, Bövük Britaniva kralı vaıun- 
da, İs\reçrə Respublikasmda, İtaliva kralı 
yanmda, Şimaü Amerika Birbşmiş Ştatla- 
nnda, Almaniyada, Sovet Respublikasmda 
və Polşa Respublikasmda diplomatik mis- 
sivalar təşkil edilirdi. Azərbaycanm xarid 
dövbtlərdəki diplomatik missivasmm saxla- 
mlması üçün 118 min rubl vəsait avnlırdı.

I Respublikarun son qanunveridlik 
aktlarmdan biri də «Azərbavcan Qızıl Ay- 
para Cəmi\4rəti» haqqmda qanun bvihəsi 
olmuşdur. Qanun lavihəsi həıbi nazirlik 
tərəfindən təqdim edilərək məxfi və tədli 
olduğu üçiin onım geniş müzakirə olunma- 
sınəzərdə tutulmamxş, valnız mali\yə-büd- 
cə komissivası ştatlaruun savı və müəssis-

sion as it does not satisfy them and delav it 
to next meetings.

Continuing the discussion of the law 
projed on April 22 and taking into account 
the proposal of Bolsheviks as well, the Par
liament confirmed the document «About 
the dismissing of the board of delegation 
of the Azerbaijan at Paris Peace Conference 
and about the establishment of the diplo
matic representations in the Westum Eu
rope, in America, Germany and the Soviet 
Russia». According to this law, since April 1 
in S states - In the France Republic, at the 
king of the Great Britain, in Switzerland 
diplomatic missions were organized. For 
the support of diplomatic missions in for
eign countries Azerbaijan distributed 118 
thousand rouble.

One of the last legisbtive ads was the 
projed of the bw  «About the Sodety of the 
Red Crescent». This bw  projed was pro
duced by the military ministry and was not
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for long discussions because of its urgent
ness and only the finandal-budget commis
sion proposed accepting it with only deda
ration the number of employees and names 
of establishments and distribution of the 
finandal means in the amount of 483 thou
sand rouble. It was shown in the Parliament 
discussions that this structure was created 
in the example of the Russian the Red Cross 
(Selib Ahmar) organization which would 
soon be established. The one in the Azerbai
jan Jumhuriyyet (Hilal-Ahmer) was found
ed for the undebved measures in case of
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force-major events like natural disasters. 
Thus, the projed of the bw  «About the So
dety of the Red Crescent» was accepted by 
votes of the majority of parliament mem
bers.

The last bw  accepted by the Parlia
ment of the I Republic was «About divid
ing of the Ganja province into two region». 
According to this law in Ganjabasar two 
regions, Ganja region and Shamkhor were 
created. It was planned to organize the po-



lərin adlanmn elan olunması və 483 min 
rnbl vəsaitm avnlması ilə qanunun qəbul 
edilməsi təklif edilmişdi. Parlament müza- 
kirələrində göstərilirdi ki, bu quram, Ru- 
siva dövlətində qırmızx xaç (Səlib-Əhmər) 
adlanaraq cəmivvət üçün müəyyən işləri 
görmək üçün yaradılmxşdır. Azərbaycan 
Cümhuriyyətmdə isə Q ızıl Avpara (Hilal- 
Əhmər) məmləkətdə baş verəcək bədbəxt- 
lik, fəlakətlər olduqda təcili tədbirlər üçün 
təşkil edilirdi. Beləliklə, «Azərbavcan Qızıl 
Avpara Cəmiyyəti» haqqmda qanun lavi- 
həsi vekdilliklə parlament tərəfindən qəbul 
edildi.

I Respubhka Parlamentinin qəbul 
etdivi sonuncu qanun «Gəncə qubemivasr- 
nrn iki qəzava bölünməsi haqqmda» olmuş- 
dur. Qanuna görə, Gəncəbasarda iki qəza, 
Gəncə qəzası və Şamxor qəzasr varadıhr- 
dı. Şamxor qəzası üzrə polis idarəsi təşkil 
etmək nəzərdə tutulmuşdu. Şamxor qəza 
idarəsinin formalaşması üçün dövlət cəmi 
70 min rubl vəsait a\Trırdx. Во1§е\ок1эг ye- 
ni varadılmış qəzarun mərkəzini Zəvəm 
stansivası olmasuu təklif edirdilər. M.Ə.Rə- 
sxılzadə çıxışmda, Şəmkir toponomikasmm 
tarixdə məşhur olmasmdan daruşdı: «Vax- 
tilə ruslar Gəncə xanhğuun müstəqilliyini 
de\Trmək istədikdə, Şəmkirdə onlara qarşı 
güdü müqa\imət təşkil edilmişdi. Həm- 
çinin ərəb mənbələrində də Şəmkir adı 
işlədilmişdir. Bütün bu məqamlar nəzərə 
alınmahdır». Səsvermə nəticəsində Gəncə 
qubemivasmdan avrüan veni qəzanm mər- 
kəzi Zəvəm olmaqla Şəmkir adlandırılması 
qərara almdı.

Azərbavcan parlamenti bolşe\ik çev- 
rilişi ərəfəsində adi iş günlərinə toplaşa- 
raq aprelin 26-sı və 27-də öz işini davam 
etdirmiş və gündəlikdə olan məwlələri 
müzakirə etmişdi. Aprelin 26-da keçirilən 
144-cü idasda orta təhsil məktəbləri ya- 
rnnda fəalivvət göstərən hazırlıq sinfi mü- 
əllim lərinin məvadblərinin artırılması 
məsələsi müzakirəvə çıxanlmışdı. Maliv- 
və-büdcə komissivası müəllimlərin mad-У /

lice department in Shamkhor. For the or
ganization of the police station at Shamkhor 
region only 70 thousand rouble means was 
distributed. MARasulzadeh spoke about 
the fame of the Shamkir toponimics in the 
history in his speech: «Some time ago when 
Russians wanted to liquidate the independ
ence of the Ganja khanship the strong re
sistance was organized against them. In 
some Arabic quarters the name Shamkir 
was existed. A ll these should be taken into 
account.» In the course of voting it was de- 
dded to give the name of Shamkir to the 
new region parted from the Ganja province 
with the capital town of it Zavam.

On the eve of the Bolshevik upheav
al, the Azerbaijan Parliament gathered to 
its usual working day and continued its 
activity on April 26 and 27, discussing 
questions induded to its agenda. On the 
meeting number 144 on April 26 the issue 
of increasing the salarv of teachers at pre
paratory dasses under secondary schools 
was brought to the discussion The finan- 
dal-budget commission proposed the raise 
teachers wage taking into account their 
hard condition The commission also raised 
the question before the government to cre
ate equal conditions for children of all lay
ers of the sodety to receive an education 
at schools. In  this meeting the draft of the 
law about building of damb upon the river 
Kish, crossing the town Sheki, put forward 
by the Finandal-budget commission, was 
accepted with majority of votes. Projeds on 
Vineculture and Cultivation, produced by 
the ministry of agriculture, were postponed 
by the Parliament with a request of the min
istry of agriculture itself till other coming 
up meetings.

On April 27, 1920 the Parliament of 
the I Republic gathered to its extra-ordinary 
last 145-th meeting. The meeting was lead
ed by M.Y.Jafarov. M.A.Rasulzadeh pro
posed to find out whether to condud it in 
the open or in dosed way. According to his



di vəzlyyətmin çətin olmasmx nəzərə alıb, 
onlann əmək haqlannın artınlmasını təklif 
etmişdi. Komisiva həmçinin hökumət qarşı- 
sında məsəb qaldıraraq, məktəbbrə bütün 
təbəqələrin uşaqlarmm oxuva bilmələri 
üçün bərabər imkanlar varadılmasını tək- 
llf etmişdi. Bu idasda həmçinin, Şəkl şəhə- 
rindən keçən Kiş çaymda bənd vurulması 
üçün maliyvə-büdcə komissiyasınm irəli 
sürdüyü qanun lavihəsi də parlament tərə- 
findən yekdllliklə qəbul edildi. Parlament 
Əkinçilik nazirlivi tərəfindən təqdim edil- 
miş üzümçülük və şərabçılıq haqqmda qa
nun byihəbrinin müzakirəsini, nazirlivin 
öz xahişi ilə növbəti idaslara keçirmişdi.

I Respublikanm parlamenti 1920-d 
il aprelin 27-də sonuncu 145-d fövqəladə 
idasma toplaşmışdı. İdasa M.Y.Cəfərov 
sədrlik edirdi. M.Ə.Rəsulzadənin təklifi 
ilə fövqəladə idasm açıq və vaxud qapah 
olması müzakirə edildi. Onun sözbrinə gö- 
rə, dövbtin hansı təhlükədə olduğunu xal- 
qa çatdıxmaq vacibdir. Təklif səsə qovuldu 
və idasın açıq keçirilməsi qərara almdı.

Hökumət böhrarun varanmasmda 
«az əməvi» olmavan, bolşeviklərə liberal 
baxışlan ilə vaxm olan M Haanski, kom- 
munistbrlə damşıqlar aparan komissiva- 
nm sədri kimi, keçirdikləri müzakirələr 
barədə parlamentə məlumat verdi. Təslim- 
çi ultimatum «Müsavat» fraksivası istisna 
olmaqla, digər fraksivalann mövqevi ilə 
üst-üstə düşürdü.

Hələ beşind hökumət böhram döv- 
ründə M.Hacmskiyə digər fraksivalarla da- 
mşıqlar aparmaqla vəzivvətdən çıxmaq hə- 
valə edilmişdi. Aprelin 9-da sosialist nazir 
M .Haanski poçt-teleqraf naziri postundan 
istefa vermişdi. Aprelin 15-də isə «Əhrar» 
fraksivası, N.Usubbəyli hökumətinin tərki- 
bindən çıxdıqlarmı elan etmişdi. Parlamen
tin sivasi partivalan sovet-bolşevök təhlükə- 
sinə qarşı mübarizə üçün ümumi mövqeyə 
gəb bilmədilər. Hakim partiva böhrandan 
çıxış volu axtararaq veni hökuməti təşkil et- 
məvi, apıelin 22-də M.Hacmskiyə tapşınr

words, it was important to inform the peo
ple about the coming up danger upon the 
state. The proposal was brought to the vot
ing and the decision was taken to conduct it 
in the open way.

M-Hajinskiv, being rather dose with 
his liberal outlook to Bolsheviks, who did 
their best in the creation of the critical situa
tion, gave the information to the Parliament 
as the chief of the commission, conducting 
the negotiations, about its results. Except 
the «Musavat» fraction, the position of oth
er parties was almost the same with the ul
timatum about surrender.

During the crisis of the fifth govern
ment M.Hajinskiv was requested to conduct 
the negotiations with other fractions to get 
out from difficulty On April 9, the sodal
ist minister M.Hajinskiv resigned from the 
position the minister of post and telegraph. 
«Ehrar» fraction announced about leav
ing of the composition of the government 
of N.Usubbdlv. The political parties of the 
parliament could not come to the accord
ance for the struggle against the Bolshevik 
danger. Looking for the way for getting out 
of the crisis, the leading party gave the task 
to M.Hajinskiv on April 22 to organize the 
new government and gave him the authori
zation to conduct negotiations with parties. 
«Ittihad», «Ehrar» fractions were agree at 
once, but sodalist-bolsheviks onlv with the 
condition to take into account their demand 
to appoint their member to the position of 
the minister of internal affairs for allowing 
to establish the government of M.Hajinskiy. 
«Musavat» fraction also received the pro
posal to enter to the MHajinskiv govern
ment.

But Bolsheviks, making all kinds of 
preparation to coming up rebolt, suddenly 
changed their mind and refused to partid- 
pate at Hajinskiv government. AGaravev 
never made a secret from the aim that in the 
nearest future thev would make a removal
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of the existing state structure.



və ona bütün partiyalarla damşıqlar apar- 
mağa səlahiyyət verir. Parlamentin «itti
had», «Əhrar» fraksivalan dərhal, sosialist- 
bolşeviklər isə daxili işlər naziri vəzifəsinə 
təyinatda onlann təbbbrinin nəzərə alxn- 
ması şərti ilə M.Haanskinin təşkil edəcəyi 
hökumətin qurulmasma razıhq verirbr. 
«Müsavat» fraksivasına da M.Haanskinin 
hökümətinə daxil olmaq təklif edilir.

Lakin, Bakıda çevrilişə tarn və hərtə- 
rəfli hazırlaşan bolşeviklər fikirbrini dəvi- 
şərək M.Hacmski hökumətinə daxil olmaq- 
dan imtina etdibr. Ə.Qaravev ən vaxm 
günlərdə çevriliş edəcəkləri barədə məq- 
sədbrini açıq-aydm gizlətmirdi.

Xarici işlər naziri F.X.Xovskinin 
Gürcüstan hökumətinə bolşeviklərə qar- 
şı birgə hərbi tədbirbr keçirmək barədə 
təklifinə, Kiçikqori Azərbavcan hökumə- 
tindən, Batum şəhəri və Batum əvalətin- 
də Gürcüstanm tam ərazi hüquqlanm 
tanıması məsələsinin müzakirə edilmə- 
sini şərt kim i qovmuşdu. Zaqafqaziva 
Cüm huriyyətlərinin Tiflis konfransxnda, 
Azərbavcan nümavəndə hevətinin təhlü-
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kədən birgə müdafiə olımmaq üçün kon- 
federasiva varatmaq üçün Ermənistan 
nümavəndəsinə etdiyi təkUfə isə erməni- 
b r bildirm işdibr ki, Erməxtistan İrəvan 
qəzasından ibarət olan müstəqil Ermənis- 
tanm indiki sərhədləri ilə razxlaşmır və 
bebliklə, məsələlərin venidən müzakirə
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olunmasmı tələb edirbr. Yaranmış şərait- 
də Zaqafqaziva Cümhuri\4’ətbrinin bir- 
gə müdafiəsini təşkil etmək mümkün ol- 
mur. Azərbavcan Ordusu isə Qarabağda 
hazxrlanmış üsyanx yatxrmaq üçün hərbi 
əməliyyatlarx valnxz yenicə başa çatdxr- 
dxğmdan şimal sərhədlərini müdafiasiz 
qovmuşdu.

Bolşevik-kommunistlərin təxribatçx 
qruplan müdafiəm zəiflətmək üçün Gəncə 
ilə teleqraf-telefon əlaqəsini kəsmiş, bolşe- 
\rikbrə rəğbəti olan hərbi gəmilər isə, Bakx 
buxtasmda düzülərək toplarxnx hökumət 
idarəbrinə istiqamətbndirmişdibr. Azər-

The proposal of the minister of for
eign affairs F.X.Khovskiy to the Georgian 
government about realizing the joint m ili
tary measures against Bolsheviks, Kichikgo- 
ry put forward the condition to discuss 
the question of recognition of the right of 
Georgia to territories of the Batum city and 
Batum province. In the Tiflis conference of 
the Transcaucasus republics the proposal 
of the Azerbaijan delegation about creation 
the confederation for the joint defense was 
met by Armenians with the condition to be 
agree with the present borders of the inde
pendent Armenia consisting of Erivan re
gion and thus, to discuss the territory pre
tences again and to be agree with them. In 
the existing situation it was impossible to 
organize the joint defense of Transcaucasus 
Republics. What concerned to the Azerbai
jan Armv, it was just finishing the military 
operations on suppression of the iebolt, 
prepared in Karabagh, and therefore the 
northern borders were still remained unde
fended.

The provocations groups of Bolshe- 
vik-communists cut down the telephone- 
telegraph communications with Ganja with 
the aim to weaken the defense ability, the 
military ships, turning with respect to Bol
sheviks, were dislocated side by side in 
Baku bay, directing their guns to govern
mental managements buildings. The ship 
belonging to Azerbaijan Navy with its long 
distance gxrns was to destroy the railway 
lines in such closer to the shore pbces as 
Gizilburun, Gilezi and Sumgavit to stop 
the advancement of the armoured train but 
they did not obey to the command and joint 
to Bolsheviks.

On April 27 at 11 odock H.Sultanov 
dedared the ultimatum composed by 
Chlldrim  about giving the state power to 
the government of soviet workers and peas
ants with N.Narimanov on the head and 
announced that the ultimatum was made on 
behalf of Azerbaijan Communist Bolshevik



baycan Hərbi Donanmasına məxsus gəmi 
isə uzaq vuran toplan ilə dəniz sahüinə 
ən yaxm verlər olan Qızılburun, G iləzi və 
Sumqavıtda zirehli qatan dayandınnaq 
məqsədilə dəm irvol xətlərini dağıtmaq əm- 
rinə tabe olmavıb, bolşeviklərin tərəfinə 
keçmişdi.

Aprelin 27-də saat 11-də H.Sultanoy 
Ç.İldm m  tərəfindən tərtib edilm iş və ha- 
kim iyvətin N.Nərim anov başda olmaqla 
Sovet fəhb-kəndli hökumətinə təhvil ve- 
rilm əsi haqqmda, Azərbavcan Kommunist 
bolşevik partivası və Rusiva Kommunist 
bolşevik partiyası Qafqaz D ivar Komitə- 
sinin Bakı Bürosu və Bakı Mərkəzi Fəhlə 
Konfransı admdan ultimatum verdi. Parla- 
mentə verilən ultimatumu müzakirə etmək 
üçün M.Hacmski, M .Ə.Rəsulzadə, Q.Qa- 
rabəyli, A.Səfikürdski və A.Qardaşovdan 
ibarət komissiva varadılır. Komissiya da 
öz növbəsində şərtlərini hazırlavaraq parla
mentin müzakirəsinə təqdim etmişdi.

Parlamentə məlumat verən M.Ha- 
crnski Azərbaycan Kommunist firqəsinin 
axşam saat 7-yə qədər hökumətin onlara 
təslim edilm əsini tələb etdiklərini bildirdi. 
M .Hadnskinin sözlərinə görə, hökumət 
onlarrn şərtlərini qəbul etsə, «Q ızıl Ordu» 
Bakıva daxil olmavacaq. Onlar xalqunızm 
etimadmx qazanmaq üçün Azərbavcandan 
keçib Türkivəni zahm im perialistlərdən 
azad etməvə vollanacaqlar.

M .Hacınskinin parlamentə verdiyi 
məlumata görə, valnız hökumət üzvləri 
hakim iyvətdən uzaqlaşdınhrdı və digər 
məmurlar vəzifələrini icra etməkdə davam 
edəcəklər. Hakim iyyət yahuz müwlman
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kommunistlərə həvalə ediləcəkdir. Parla
mentin fraksivalarx bərabər və azad fəaliy-
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yət göstərəcəklər. Partivalara və hökumət 
üzvlərinə qarşı heç bir xüsusi tədbir göriil- 
məvəcəkdir. Parlament müzakirələrində 
M .Haanski hökumətin fəaliyyətm i tənqid 
edərək, Qarabağ dağlanndan Yalamava- 
dək ərazilərin müdafiəsiz qaldığmı bildir
di. О qevd etdi ki, parlament firqələri mil-

party and Russian Commimist-bolshevik 
party; Baku Bureau of the Caucasus Region
al Committee of the Russian Communist- 
bolshevic Partv and Baku Central Workers
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Conference. The commission consisting of 
M Hajinskiv, MA.Rasulzadeh, G.Garabeily, 
A.Safikurdskiv and A.Gardashov was or-

J

ganized. In  its turn, the commission pre
pared its conditions and produced to the 
Parliament for the discussion.

M Hajinskiv, informed the Parlia
ment that the Azerbaijan Communist party 
demands to transform the government to 
them till 7 odock in the evening. Accord
ing to words of Hajnskiy if the govern
ment would accept their conditions «the 
Red Armv» would not enter to Baku. For
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earning the respect of the people thev pass 
through Azerbaijan and would go to liber
ate Turkev from the hardships of imperial
ists.

According to the information given 
to parliament by M Hajinskiv, it was de- 
aded to remove only the governmental 
members of the state power but other em
ployees would continue to fu lfill their jobs. 
The power would be trusted only to Mos- 
lemic communists. Parliament fractions 
would act on the equal and free basis. No 
spedal measures would be taken against 
the party and government leaders. In  the 
Parliamentary discussions M .Hajinskiy crit
icized the activity of the government and 
stated that the whole territorv of the coun- 
try from mountains of Karabagh till Yalama 
remained undefended. He noted that par
liament parties started the endless arguing 
among them instead of solving the fate of 
the nation

Producers of the ultimatum fright
ened the parliament that in case if their pro
posals would not be accepted then the en
tire responsibility about the events, which 
were going to happen, would fall upon 
their shoulders. And in such case, Bolshevik 
party' would take to itself the responsibility



btin  müqəddəratmı həll etmək əvəzinə öz 
aralannda sonu görünməyən mübahisəb- 
rə start veribbr.

Ultlm atumu təqdim edənbr, onlann 
təklifi qəbul olunmasa, baş verə biləcək 
hadisəbrə görə bütün m əsulivyətin parla- 
ment üzvbrinin üzərinə düşəcəyi ilə  hədə- 
ləyirdilər. Onlann isə, öz iizərbrinə götür- 
dükbri öhdəliklər üçün isə bolşevik firqəsi 
m əsuliyyət daşıvacağr göstərilirdi. Komis- 
siyarun bu şərtbrb Azərbavcanm müstə- 
qüliyini qoruya biləcəyini soybyən M.Ha- 
cınski, parlamentin bu məsəbyə mövqe 
bildirm əsini zəruri hesab etdi.

Bolşevik S.Ağamalıoğlu təsüm olmaq- 
dan başqa çmş volu olmadığmı bildirdi. 
Parlament fraksiyalannm nümavəndələri 
Q.Qarabəvli («İttihad»), A.Səfikürdski («So
sialist» bloku), A.Qardaşov («Əhrar») və 
M .Haanski (tezliklə «Müsavat» firqəsindən 
çıxaraq, AK(b)P daxil olmuşdur) hakimiv- 
vəti vermək təklifini müdafiə etdilər. «Mü- 
savat» fraksivasmm sədri M.Ə.Rəsulzadə, 
həmçinin parlamentə təsümçilik ulimatunıu- 
nun elan olunmasmı gözvaşlan ib  qarşıla- 
van Ş.Rüstəmbəvov qəti etirazlarm ı bildirir- 
dibr. Həb bir qədər əw əl, N.Usubbəylinin 
vanmda keçirilm iş müşa\,irədə 27 vaşlı Şəfi 
bəv Rüstəmbəvov Bakıdan çıxnıağa və bol- 
şeviklərə qarşı müqaviməti təşkil etmək 
üçün Gəncəvə çəkilməyi təklif etmişdi.

Azərbavcan Müvəqqəti İnqilab Ko- 
m itəsi və onun tərkibi süni şəkildə varadrl- 
mış, səwar bir qurum təsiri bağışla\ırdı. 
Çünki nə onım sədri, nə də bir çox üzvbri 
həb Bakıda devildibr. A rtıq 72 min nəfər- 
lik  «Qızrl Ordu» parlamentə təqdim edil- 
miş razılığm  əksinə olaraq Bakı şəhərinə 
daxil olmuşdular. Bevnəlxalq hüquqa zidd 
olaraq onlar suveren dövbti de%irdilər və 
Bakıdakı xarid diplomatik nümayəndəbri 
həbs etdibr.

1920-a il aprelin 27-də saat 11-də par- 
lament hakim ivvətin Azərbavcan Hərbi İn-
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qilab komitəsinə verilm əsi haqqmda əle\f- 
hinə 1, bitərəf 3 və səs verməvən 3 nəfər

for duties of running the government. Say
ing that the commission could guard the 
independence of Azerbaijan by following 
these conditions, M Hajinskiv considered it 
necessary for the Parliament to express its 
opinion to the matter.

Bolshevik SAgam alioglu said 
that there was no any other way except 
surrending. Representatives of parlia
ment fractions G.Garabeilv («Ittihad»), 
A.Safikurdskiv (block of «Sodalists»), 
A.Gardashov («Ehrar») and M .Hajinskiy 
(urgently leaving «Musavat» partv and 
entering to AC(b)P) defended the pro
posal of handing in of the state power. 
The chairman of the «Musavat» frac
tion M.ARasulzadeh and also the 
Sh.Rustambevov, receiving the Surrender 
Ultimatum with tears in eyes, expressed 
sharp negative attitude. Some hours be
fore, 27 years old Shafi bey Rustambeyov 
at the meeting of the Prime minister pro
posed for the government to leave Baku 
and to get shelter in Ganja for organizing 
the resistance against Bolsheviks.

The Temporary* Revolutions Com
mittee and its composition remained the 
impression of artifidally created structure. 
Because, its chairman and majority of mem
bers did not yet arrive in Baku. «The Red 
Army» in the quantity of 72 thousand men 
had already entered Baku inspite of the 
agreement produced to the parliament. Act
ing on the contrary to the international bw  
they removed the soverdgn state and ar
rested the foreign representatives redding 
in Baku

On A pril 27, 1920 at 11 odock in vot
ing at parliament about the handing in of 
the state power to the M ilitary Revolutional 
Committee 1 was against, 3 were neutral 
and 3 did not participate and the decision 
was accepted. W ith the document, signed 
by M Y.Jafarov substituting the chairman 
and the chief of the clerical office Mustafa 
bey Vekilov, conditions of the handing in of



olmaqla qərar qəbul etdi. Parlamentin ssdr 
əvəzi M.Y.Cəfərov və parlament işlər idarə- 
sinin m üdiri Mustafa bəv Vəkilovun imza-
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ladıqlan sənsdlə hakim iyyətin verilm əsi 
şərtləri aşağrdakı qaydada təsbit edilirdi.

1. Sovet hökuməti tərəfindən idarə 
olunan Azərbaycanın tam istiqlalivvəti mü- 
hafizə edilir;

2. Azərbavcan kommunist firqəsinin 
varatdığı hökumət müvəqqəti orqan ola- 
caqdu;

3. Azərbavcanm son idarə formasuu 
hər hansı bir xarid təzyiqdən asılı olmavan 
fəhlə, kəndli və əsgər deputatları sovetləri 
şəxsində Azərbavcanm ali qanunverid or- 
qam m üəyyənləşdirir;

4. Hökumət idarəsinin bütün xidmət- 
çiləri öz yerlərində qalır, ancaq məsul vəzi- 
fə tutanlar dəvişdirilir;

5. Yeni varadılan müvəqqəti kommu
nist hökuməti parlamentin və hökumət 
üzvlərinin həvatmm və əmlakmm toxunul- 
mazlığma təminat verir;

6. «Q ızıl Ordu»nım Bakı şəhərinə dö- 
yüşb daxil olmasma yol verməmək üçün 
tsdbir görüləcək;

7. Yeni hökumət Azərbavcanm istiq- 
lalnu sarsıtmaq məqssdi güdən bütün xa
rid  qüw əbrə qarşı qəti tədbirbr görəcək 
və öz sərəncammda olan bütün vasitəbrb 
mübarizə aparacaqdır.

Azərbavcan parlamenti özünün föv- 
qəladə idasmda bu şərtbri səs çoxluğu ilə 
qəbul etdi.

Beblikb, I Respublikanm parlamen
ti 18 ay fəaliyyət göstərmişdi. Azarbavcan 
Xalq Cüm huriyyəti parlamenti demokratik 
əsaslarla fəaliyyət göstərərək, Azərbavcan 
parlamentarizmin əsasını qovmuşdur.

Parlament qanunveridlik hakimiyvə- 
tinin təbbbrinə müvafiq fəalivvət göstər- 
miş, ölkədə sivasi proseslərin inkişafında, 
m əsuliw ətli hökumətin varanmasmda bö-
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vük işlər görmüşdü. Parlament 145 idas 
keçirməklə 134 qanun qəbul etmişdir. Doğ- 
rudur ki, bir neçə qanunlar istisna olun-

the state power was defined in  the follow
ing way:

1. Full sovereignty of Azerbaijan ruled 
by the soviet power would be guarded;

2. The organ created by the Azerbai
jan Communist party would be a tempo
rary one;

3. The last managing form of Azerbai
jan is defined by the soviet of representa
tives of workers, peasants and soldiers in 
the face of the supreme legislative organ 
without any influence from abroad.

4. A ll employees of the governmental 
managements remain in their places and 
only those are changed who occupies very 
high positions;

5. The newly established temporary 
communist government guarantees the un- 
touchibilitv of the life and property of the 
parliament and government members;

6. Measure w ill be taken not to allow 
the «Red Armv» to enter Baku by fighting;

7. The new government w ill take de
cisive measures against foreign powers 
having the aim to scarify the sovereignty of 
Azerbaijan and w ill use all means being at 
its disposal.

The Azerbaijan Parliament accepted 
all these conditions at its extreme meeting 
w ith the majority of votes.

Thus, the Parliament of the I Repub
lic conduded its activity during 18 month 
Realizing its activity on the democratic ba
sis the parliament of the Azerbaijan Peoples 
Jum huriyvet has founded the basis of the 
Azerbaijanian parliamentarism

The parliament build its activity in 
accordance w ith demands of legislative 
power. In  the development of the political 
processes, in the creation of the govern
ment w ith responsibility it has done the 
tremendous job. Conducting 145 meetings 
it accepted 134 laws. In  fad, exduding few 
laws, the majority of them are covering the 
economic-political, sodal, legislative fields 
and were rather small by their coverage and



maqla onlarm əksəriyyəti iqtisadi-siyasi, 
sosial, hüquqi sahəbri əhatə etməklə kiçik 
qanunlar olmuşdur ki, bu da veni təşək- 
kül tapmış parlamentlər üçün xarakterik 
cəhətbrdəndir. Qanunlann qəbul edilməsi 
qaydası parlamentarizmə xas olan cəhətlə- 
ri ilə  fərqbnmişdir. Qanunlar qəbul edilmə- 
mişdən əw əl ayn-avn komissivalarda mü- 
zakirə olunmuş, hökumət üzvbri müxtəlif 
sorğulan cavablandmnaq üçün parlament- 
də avn-ayn hesabatlar verm iş, qanunlann 
bir neçə oxunuşdan keçməklə qəbul olun- 
ması proseduru müəvvən olunmuş, bütün 
fraksivalar, о cümbdən m illi azlıqlann nü- 
mavəndələri qanunvericilik təşəbbüsü ilə 
çıxış edə bilm iş, onlann avn-ayn komissi- 
valarda təmsil olunmasma şərait yaranmış, 
Nazirlər Kabineti üzvbrinin qanunverici
lik  təşəbbüsü ilə  çıxış etm əbri üçün onlara 
səlahiyyətbr verilm iş, bevnəlxalq abmdə 
Azəıbavcanm tanmması üçün parlamentin 
sədri Ə.Topçubaşov böyük xidm ətbr gös- 
tərmiş, parlamentlərarası əlaqəbrin qurul- 
ması üçün bir sıra işlər görülmüşdür.

Parlament Azərbavcan xalqınm maa- 
riflənm əsi, ordu quruculuğu, səhiyyə, 
hüquq sahəbrində b0\4ik işlər göriilməsi 
üçün qanunvericilik bazasmı varada bilmiş- 
dir. Bummla beb parlament Azərbaycan 
Müəssisbr M əclisinin çağmlmasx, əsas qa
nun Konstitusiyanm qəbul edilməsi, tor
paq islahatı və s. kim i vacib m əsəbbrin 
həllin i tezləşdirə bilməmişdir.

Azərbaycan Parlam entinin varanma- 
sı və fəali\4’ətində Azərbavcan Xalq Cüm- 
huriyyətinin görkəmli niim ayəndələri 
M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Topçubaşov, F.Xoyski, 
N.Usubbəvli, H.Ağayev, M ..Cəfərov və baş- 
qalannm bö\öik xidm ətbri olmuşdur. Par- 
lament rəsmi dövlət orqanı olan «Azərbav- 
can» qəzetini rus və azərbaycan dillərində 
dərc etdirm işdir.

Azərbaycan dövbti və parlamenti
nin fəaliyyətm ə son qo\Tnuş kommunist 
hakim ivvəti və опгт admdan istifadə edə-

J J

rək öz valançı hakim ivvətbrini elan etmiş

it is characteric for the newly established 
parliaments. The rule of acceptance of laws 
were differed by the features, belonging 
to parliamentarizm Before accepting laws 
were discussed at various commissions, 
members of government reported at parlia
ment for answering different questions, the 
procedure of reading of bws for few times 
before acceptance was defined, a ll fractions, 
and also representatives of the minor na
tions could participate w ith the legislative 
initiatives, the condition was created for 
their representation in various commis
sions, the authorization was given to mem
bers of the Cabinet of Ministers, personally 
A.Topchubashov had done a tremendous 
job as parliament chairman, considerable 
work had been done for providing of the 
inter-parliamentary relations.

Parliament could have provided the 
legisbtive basis for doing a tremendous 
work in fields of educating people, army 
formation, medical care, answered different 
questions legisbtion. But nevertheless the 
Parliament could not accelerate issues in 
calling Assembly of Founders of Azerbaijan, 
in Adoption of the Constitution (the Main 
Law ), in realization of the land reform and 
other important issues.

In  the creation and activitv of the 
Azerbaijan Parliament the great service 
belonged to the prominent representa
tives of the Azerbaijan Peoples Jumhuri- 
vvet M ARasulzadeh, A-Topchibashov, 
FKhoyskiy, N.Usubbeily RAgavev, 
M Jafarov and to others. The official organ 
of the Parliament, the newspaper «Azerbai
jan» was published in Azeri and Russian 
languages.

The communist power putting the 
end to the activitv of the Parliament and

j

national Bolsheviks, using its name for the 
declaration of their false state power were 
removed away from the acception of the 
independent political decisions at once af
ter the occupation and found themselves



m illi bolşeviklər, işğaldan dərhal sonra 
müstəqil sivasi qərarlar verməkdən kənar- 
laşdınlaraq, Moskvanm diktəsi ilə hərəkət 
etməvə məcbur edildilər. Götürdükbri öh-J
dəliklərə baxmavaraq, bolşevikbr Azərbay- 
can Xalq Cümhuriyyətm in görkəmli sivasi 
və dövbt xadim ləri RXoyskini, M.Rəfive- 
v i, B.Cavanşiri, X Rəfibəvovu, RKöçərlirıi 
və digərlərin qətb vetirm iş, həbsbrə və 
təqibbrə məraz qovmuşdular. X I «Q ızıl 
Ordu»nun əsgərləri Bakı küçəbrində və 
bütün Azərbaycanda soyğunçuluq edirdi- 
b r.M illi hökuməti aldadan bolşevikbr, X I 
Ordunun tərkibində xidmət edən türklə- 
rin, həmçinin Volqaboyunda vaşavan türk 
xalqlarmdan təşkil edilm iş hərbi dəstəbrin 
Necati paşanm komandanlığı ilə  Türkiyə- 
yə köməyə göndər^cəkbrini bildirmişdi- 
br. X I «Q ızıl Ordu» zahirdə Azərbaycarun 
m üstəqilliyini tanısa da, onu bövük ərazi- 
yə maük olan Rusiva Federasivasmm tər- 
kibinə daxil etdi. M Ə.Rəsulzadə həmin 

236 jae gərgin dövrdə bildiım işdi : «Qarşımızda 
ш  ultimatum durur. Buxada təslimdən bəhs

'Ä ' edilir. Bizim  hüdudlarumzdan keçən qüv-
və, bizim azadlığmuzı və m üstəqillivim izi 
keçməməlidir. Bizdən soruşmadan torpağı- 
nuza keçən hər hansı bir qüwə dostumuz 
devil, düşmənimizdir. Eşitdivim iz bu təbli- 
ğat düşmən təbliğatrdrr. Bizi aldadırlar. On
larm  istədivi 1914-cü il im periva sərhədini 
bərpa etməkdir».

Beblikb, Azərbavcan işğal edildi və 
qanuni hakim ivvət devrildi.

г - Ъ

before the necessity of acting only w ith the 
dictation of Moscow. In  spite of their prom
ise Bolsheviks killed the outstanding po
litical and states personalities F.Khovskiy, 
M .Rafivev, B.Javanshir, Kh_Rafibekov,
F.Kocharli and others, arrest them and ap
plied other measures of violencv against 
them Soldiers of the «Red Army» did rob- 
berv in streets of Baku and everywhere all

j  J

over Azerbaijan. Bolsheviks, deceiving the 
national government, announced that they 
w ill send turks serving in the composi
tion of the Red Annv, and also the m ilitarv

j '  j

units complected by alongside Volga tur- 
kic peoples to Turkev under the command 
of Najatv pasa for rendering the m ilitary 
assistance. Formallv, the X I Red Arm v rec- 
ognized the independence of Azerbaijan 
but included it to the composition of Rus
sian Federation, having huge territories. In  
those intense days MA_Rasulzadeh stated: 
«There is an ultimatum before us. It is de
voted to the surrender. The power cross
ing our borders should not cross over our 
freedom and independence. Any powrer 
stepping in to our land without asking the 
permission is not our friend but only the 
enemy The propaganda you are hearing is 
the propaganda of the enemv. They are de
ceiving us. Their desire is to restore the im
perial borders of 1914»

Thus, Azerbaijan was occupied and 
the legal state power wTas removed.
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aprel 1920-d ildə Azər- 
bavcan Müvəqqəti Hər- 
bi İnqilab Komitəsi keç- 
miş Azarbavcan Xalq 

Cüm huriyyəti ərazisində özünün a li ha-
J J

kim ivvətini və «müstəqil» Sovet Sosialist 
Respublikasmı elan etdi. Azərbavcan Cüm- 
huriyyətindən qanuni hakim iyyəti mənim- 
səmiş sovet bolşevik rejim i ictim ai və döv- 
lət qumluşu qavdalannı ləğv edərək veni 
sovet orqanlannı yaratmağa başladx. Döv- 
lət hüququ və idarəçilivi nəzəriyvəsinin 
qəbul olunmuş əsaslanna görə, bolşeviklər 
mövcud ictim ai və dövlət quruluşunu də- 
vişdirm əklə faktiki olaraq, Azərbavcanda 
II Respublikanm fəaüyyətə başlamasının 
konstitusion əsaslannı sanksivalaşdırmış- 
dılar. Lakin II Respublikanm müstəqil fəa- 
liyyət göstərməsi müvəqqəti xarakter daşı- 
ymİL Baxmavaraq ki, 1920-d ildən 1922-d 
ilə qədər Azərbavcan Sosialist Respublika- 
sı kim i müəyyən qədər müstəqil mövcud 
olmuşdur.

Azərbavcan parlament tarixində ən 
uzun dövr sovet hakim iyyəti illərin i əhatə 
edir. Sovet parlamenti dövrü, özünün ha- 
kim iyyət strukturunda tutduğu mövqe və 
bütün xarakterik cəhətlərindən asılı olmava-

J

raq 70 ildən çox davam etmişdir. Ona görə 
də mərkəzi sovet-partiva hakimivvətindən 
asılı olan qanunveridlik orqanı və onım 
sərt qanunlanru araşdırmaq və gələcək nə- 
sillərə çatdırmaq zərurəti həmişə olacaq- 
dır. Bu dövr ərzində qanunverid orqan, 
sovet bolşevik hakim ivvətmin qəbul etdiyi 
direktivləri, yalnız hüquqi nöqteyi-nəzərin-

I
n April 28, 1920 Azerbaijan Tem
porary M ilitary Revolutional 
Committee dedared its supreme 
power and «independent» Soviet 

Sodalist Republic in tine territory of tine former 
Azerbaijan People's Republic (Jumhuriyyet) 
having captured the legal power from tine Az
erbaijan Jumhurivyet tine soviet bolshevik re- 
jime, it liquidated rules of state structure and 
began to establish new soviet organs. Accord
ing to accepted theorv of the state legislation 
and governing bolsheviks changed the exist
ing sodal and state structure aduallv sank- 
tioned the constitutional basis for starting of 
tine activity of the П Republic in Azerbaijan 
But the independent activity of tine П Republic 
was of tine temporary charader. Nevertheless 
between the year of 1920 up to 1922 as tine Az
erbaijan Socialist Republic it existed more-less 
independently.

In  tine history of tine Azerbaijan parlia
ment tine longest period covered tine wars of 
tine soviet parliament continued a little over 
70 wars no depending on its position in tine 
governing structure and all its charaderic fea
tures. TCnerefore the necessity of the analysis of 
this legislative organ dependent on the central 
soviet and partv power and its restrided law's 
w ill always be on tine agenda. In this period 
tine legislative organ had only been offidal- 
izing the directives of accepted by bolshevik 
power from juridical point of view. Discus
sions at legislative organs were of tine mainly 
practical charader and fulfilled tine confiming 
function. Realizing its activity far from tine 
parliamentariznn the legislative organ did not



dən rəsm ibşdirirdi. Qanunverid orqandakı 
müzakirəbr əsasən əməli xarakter daşımır, 
təsdiqedici funksivanı verinə vetirirdi. Par- 
lamentarizmdən uzaq fəalivvət göstərən qa
nunverid orqan öz nümavəndəbrinin iştira- 
k ı ilə  daimi fəaliyyət göstərmir, sessivadan 
sessivava toplaşaraq qanunlan təsdiq edir
di. Xüsusi seçümiş Rəyasət hevəti vasitəsib 
daimi fəaliyyət göstərirdi. Nümavəndəli or- 
qanrn işinə təkpartiyalı sistemin mövcudlu- 
ğu da təsirsiz ötüşməmişdir.

Sovet hakim iyyəti ilbrində Azərbay- 
can qanunveridlik orqarunm yaranması, 
fəalivvət formalan, səlahiyyətbri, digər ha- 
kim iyyət qollanna münasibətdə və onlarla 
qarşılıqlı əlaqədə tutduğu mövqevə görə 
müxtəlif mərhəbbrdən keçmişdir.

I mərhəb 1920-d ildən başlavaraq 
1937-d ib  qədər olan dövrü əhatə edir. Bu 
mərhələ əsasən hakim iyyət strukturlarmm

J J

tam formalaşmaması, kommunist-bolşe- 
vik direktivbrinin sadəcə olaraq çağmlan 
nümavəndəli orqan tərəfindən təsdiq olun- 
masmdan ibarət olmuşdur. Nümayəndəli 
orqanda qəbul olunan direktivbr hakim 
partivarun sivasi, iqtisadi və ideoloji məq- 
sddbrinin reallaşdmlmasmm hüquqi əsa- 
sını təsbit edirdi. Bu mərhəbnin birind on 
iD iyi ərzində hakim iwət strukturlan, onlar 
arasmda səlahiyyət hədbrinin dsqiq mü- 
əvvən edilməsi prosesində ekspeımentbr 
davam etmişdir. Birind  mərhəbdə qanun
verid lik hakim iyyəti ilk  olaraq Müvəqqəti 
H əıbi İnqibb Komitəsində, 1921-d il Konsti- 
tusivanm qəbul olunmasmdan sonra A li qa
nunverid orqan Ümumazəıbavcan Sovetbr 
Qurultayı və qurultayiararası dövrdə onun 
tərəfindən seçilmiş Azəıbavcan Mərkəzi İc- 
raiyyə Komitəsinə məxsus olmuşdur.

П mərhəb 1937-1969-cu illərin  ortala- 
nru əhatə etməklə, əslində birind mərhəb- 
nin davamx olmuşdur. Bu mərhəbdən baş- 
lavaraq formal olsa da müstəqil hakim iyvət 
qolu kim i qanunverid orqan Azərbavcan 
Sovet Sosialist Respublikasmm A li Soveti 
fəalivvət göstərmişdir. İlk  dəfə olaraq qa-

build its activity with regular participation of 
its representatives and gathered only from 
session to session to confirm the bws. Spe- 
daHy eleded supreme board was in a perma
nent activity. The existence of the single party 
svstem made also its considerable influence toJ
the activity of the representational organ

In the vears of the soviet pover the for
mation of the Azeibaijan legisbtive organ its 
fonns of activity its rights, relations with oth
er fields of the power and the position of it in 
mutual activity had lived different stages.

The first stage covers the period be
tween the vear of 1920 to 1937. This is the

j

stage mainly characterized with not fu lly com- 
plection of state structures and consisted only 
of the confirmation of the communist-bolshe- 
vik directives by the called representative or
gan. Directives adopted in the representaional 
organ provided with legal basis of realization 
of political, economic and ideological aims of 
the leading party. During the first dacade of 
the state governmental structures and author
ization limits defining processes continued In 
the first stage the legislative pover initially be
longed to the Temporary M ilitary Revolution- 
al Committee with the adoption of the Con
stitution in the vear of 1921 to the supreme 
legislative organ which was all-Azerbaijanian 
Assembly of Soviets but in periods between 
Assemblies to the Central Executive Commit
tee of Azeibaijan eleded by this Assembly

The second stage covering years of 
1937-1969 w’as in fad the continuation of the 
first stage. Beginning from this stage, though 
formally, but as the branch of the independent 
power the Supreme Soviet of the Azerbaijan 
Soviet Republic was in an activity. For the first 
time dired elections to the Supreme Soviet 
being a legislative organ w’as canduded. The 
supreme board of the Supreme Soviet was 
realizing the responsibilities of the legisbtive 
organ between its sessions.

The third stage in the soviet legisbtive 
activity which w’as direded to the providing 
of the national interests began since the mid



nunverid orqan olan A li Sovetə birbaşa seç- 
kilər keçirilirdi. A li Sovetin Rəyasət hevəti, 
qanunverid orqanm sessivalan arasmdakı 
dövrdə опгт səlahiyyətbrini icxa edirdi.

J J

Ш mərhəb sovet qanunveridlik fəa- 
liyyətində m illi mənafebrin təmin ohmma- 
sına yönəlməkb 1%9-cu ilin  ortalanndan, 
1982-d ilin  sonlanna qədər davam etmişdir. 
Bu mərhələdə qanunverid orqan daha çox 
m illi mövqedən çıxış edərək, sovet parla
menti kim i fəaliyyət göstərw də, sovet qa
nunverid hakim iyyətinin əw əlki dövrləri 
ilə müqayisə edilməz dərəcədə müstəqil 
m illi sivasət aparmışdır. Bu dövrdə 1978-d 
il Konstitusivasmm qəbul edilməsi, A li So
vetin fəaliyyətində parlament demokrativa- 
sı ənənələrinin bərpası istiqamətindəki işbr 
üstünKik təşkil etmişdir. Deputat hevətinin 
azərbavcanlı m illi tərkibi, bitərəflərirı seçki- 
brdə fəal iştirakı, komissiyalarm daim i fəa- 
liyyət göstərməsi, parlament idaslarmda 
bir qayda olaraq Azərbavcan dilindən mün- 
təzəm istifadə olunması, Aü Sovetdə Ağ- 
saqqallar Şurasmm rolu kim i məsəbbr xü- 
susi qe\rd ohmmalıdır. Bu mərhəbdə sovet 
parlamenti olmasma baxmayaraq, bütün 
sahəbrdə inkişahn təmin edilməsi üçün qa
nunveridlik bazasmm möhkəmləndirilməsi 
davam etmişdir.

IV  mərhəb 1982-d ilin  sonlanndan 
1991-d ilin  ortalanna qədər davam etmiş 
passiv müdafiə mövqeyi tutmuş, mərkə- 
zin göndərdiyi tövsivəbri icra edən sovet 
parlament dövrüdür. Xüsusilə 80-d ilb rin  
sonlannda Moskvanm və erm ənibrin ar- 
tan təzyiqbrinin qarşısuu almaq üçün A li 
Sovet əməli, qabaqlayıa tədbirbr görə bil- 
məmişdir.

Azəıbavcan SSR-də ilk  qanım veridlik 
səlahiyyətləri Azərbaycan Hərbi İnqilab Ko- 
mitəsinə məxsus olmuşdur. Sinfi mahiyyət 
daşıvan, zorakı metodlara əsaslanan, insan 
hüquq nom ıalannı kobud surətdə pozan, 
m ilii mentaliteti nəzarə almavan Hərbi İnqi- 
bb Komitəsi qamm qüw əli dekretbr verir- 
di. Mərkəz, Rusiva Kommunist (bolşevik)

of 1%9 till the end of 1982. In this stage the 
legislative organ built its activity taking into 
account the national peculiarities remaining 
as soviet parliament as it is but in comparison 
with the previous periods of the activity of 
the soviet legislative power it carried on un- 
compareblv independent national policy. In 
this stage the Constitution of the year of 1978 
was adopted and issues in the direction of the 
restoration of the traditions of the parlliament 
democracy were privibging. The Azerbaija
nian national composition of the parliamen- 
tal body the active partidpation of non-partv 
people in the elections, continuous activity of 
commission regular use of the Azeri language 
in the meetings of parliament as a rule, the 
role of the Elders Council should espedallv 
be noted. In  this stage though it was the soviet 
parliament according to its gist the strength
ening of the basis of legisbtion for providing 
the development in all fields was continued.

The fourth stage covering the period 
beginning from the end of 1982 till the mid 
of 1991 was the time of soviet parliament of 
passive position of defence and fulfilment of 
recommendations sent from the center. In  fad 
the Supreme Soviet could not realize enough 
practical preventional measures to stand 
against an increasing pressure of Moscow' and 
armenians espedally in bte SO-s.

In  the Azerbaijan Soviet Sodalist Re
public the initial legislative responsibilities 
w’ere in the hand of the Azerbaijan M ilitary 
Revoluticnal Committee. Having the dass 
gist, based on the viobtianal methods, rough
ly breaking the human legal rights, not taking
into account that national mentality this Mili-/
tarv Revolutional Committee accepted decrees 
having the legisbtive pow'er. Ih is  M ilitary 
Revolutional Committeee (M RQ created by 
the Center, Russian Communist (bolshevik) 
Party's Caucasus Regional Committee and the 
Central Committee of Иге Azerbaijan Commu
nist Party' (AC(b)P) included N.Narimanov, 
AGarayev, GMusabekov, MDHusevnov, 
HSultanov, A  Alim ov and there was an at-



partiyası Qafqaz D iyar Komitəsi və AK(b) 
P M X tərəfindən yaradılm ış Hərbi İnqilab 
Komitəsinə N.Nərimanovu, Ə.Qarayevi, 
Q-Musabəyovu, M.D.Hüseynovu, H.Sulta- 
novu və Ə.Alim ovu daxil etməkb ona N lilli 
Komltə statıısu verməyə çalışmışdır. HİK-in 
s^dri N.Nərimanov təyin edilm işdir. Əslin- 
də real hakim iyvət, katibliyi erm ənibrin ix- 
tiyarmda olan AK(b) P Bakı bürosuna məx- 
sus olmuşdur. Hərbi İnqilab Komitəsinin 
varadılm ası haqqmda aktda göstərilirdi ki, 
Azərbavcan proletariat və qabaqal kəndli- 
b ri ölkədə bütün hakim iyyəti bizə həvalə 
edir. Müvəqqəti Hərbi İnqilab Komitəsi, ali 
icraedid hakim iyyətl də özündə birbşdirir- 
di. Müstəsna qanunverid və icraedid haki- 
miyyətə malik olan HİK-i Fəhlə, Kəndli və 
Əsgər Deputatlar Sovetləri çağınlana qədər 
aU hakim iyyət funksiyasmı verinə yetirm əli 
id i. Bu isə faktiki olaraq fəhb, kəndli dikta- 
turası demək idi.

Hərbi İnqilab Komitəsinin səlahivyət- 
brinə bütün respublikada aU hüquqi qüv- 
vəvə malik olan, dövbt orqanlan, ictim ai 
təşkilatbr və vəzifəli şəxsbr tərəfindən ye- 
rinə veürilm əsi məcburi olan dekretlər və 
qərarlar vermək də daxil edilm işdir. Dekret 
və qərarlar dərc olunduğu və va aktda gös- 
təribn vaxtdan qiiw əvə m inirdi.

Azərbavcan Hərbi İnqilab Komitəsi 
Cumhuriyvətin müdafiə nazirlivini bğv 
edərək, Azərbavcan m illi ordusunu «bur- 
jua hərbi təşkilatlan» adı altmda buraxddı- 
ğuu elan etdi. Komitənin 1920-d il maym 
5-də verdiyi dekretb bəy xan torpaqlarmm 
müsadirə edilməsi və kəndlibrə pulsuz 
paylanması qanuniləşdirildi. Mavm 12-də 
Azəıbavcanda silki və mülki rütbələr bğv 
edildi. Dekretdə göstərilirdi ki, bütün adlar
- zadəgan, tadr, meşan, fərqbndirid müxte- 
lif kəndli zümrəbri, həmçinin titxıllar - xan, 
bəy knyaz, qraf və mülki rütbəbr - gizli 
m üşavirbr, m ülki m üşavirbr və s. bğv edi- 
lir və bütün əhalivə vətəndaş adı verilird i 
Vətəndaşlar arasmda müradət forması «yol- 
daş» ifadəsi ilə müəyvən ed ilird i

tempt to give it the status of the National 
Committee. N.Narimanov was appointed the 
head of the MRC. But the real power was in 
a hand of the Baku Bureau of AC(b)P the sec
retariat of which consisted of armenians. In 
the ad about foundation of tine M ilitary Revo
lutionary Committee it was shown that Az- /
erbaijan proletariat and active peasants gave 
the whole power to them. The temporary 
M ilitary Revolutionary Committee indudedJ j
to itself the supreme executive power as well. 
The MRC, having the legislative and execu
tive power was to fu lfill the supreme power 
function till the calling of the Workers, Peas
ants and Soldiers Representatives Soviets.

Issuing of decrees and decisions of the 
supreme legal power which were compulsory 
for obeying of governmental organs, sodal 
organizations and men in charge in all over 
republic w-ere also in Иге jurisdiction of the 
M ilitary Revolutionary Committee. These de-

J  J

crees and decisions became to be active since 
the moment of their issuing.

Azerbaijan M ilitary Revolutionary 
Committee liquidated the M ilitary Defence 
organization of the Jumhurivyet and dedared 
the Azerbaijan national armv dismissed as it 
was «bourgeous m ilitary organization». De
cree issued by tine Committee on May 05,1920 
legalized the confiscated lands earlier belong
ing to beys and khans and their distribution 
between peasants free of charge. On May 12 
all silks and national ranks w-ere abolished. It 
wras shown in tine Decree that all honourable 
names - aristocrates, merdiants, various peas
ants honours, also titles - khan, bey knyaz, 
earl and dvil ranks like secret advisor, dvil 
advisor and so on are all liquidated and all 
popubtion has a name of dtizen. The single 
form of turning to each other by dtizens de
fined as «yoldash» only which meant «com
rade».

The Decree of the M ilitary Revolution
ary Committee dated Mav 27, 1920 dedared

J  j  '

the Azerbaijan O il Industry as a general 
wealth of the people. In  the other decree is-



inqilab Komitəsinin 1920-d il 27 may 
tarixli dekreti ilə Azərbavcanm neft sənave-

J

si xalqm iim um i sərvəti elan ed ilird i İyu- 
nun 11-də isə digər dekretlə bank sistemi 
dövbtin inhisarma verilirdi.

Xalq Daxili İşb r Komissarhğmm əm- 
rilə respublikada vətəndaşlıq vəzivvəti akt- 
lan qeydivyata alrmrdx. 1920-d ilin  avqust 
aymda XDİK-nm verdivi təlim atla sovetbr
J J

təşkil edibnə qədər W A Q  səlahiyvəti verli 
inqilab komitələrinə həvalə edilirdi. XKS-in 
dekabnn 21-də verdiyi qərarla 18 yaşma çat- 
mış hər bir vətəndaş öz admı və soyadmı 
dəvişdiımək hüququna malik id i. 1920-d 
il maym 7-də H əıbi İnqilab Komitəsi Azər- 
bavcan SSR-in Q ızıl Ordu və Donanmasmı 
varatmaq barədə dekret imzaladx. Partiva 
və həmkarlar ittifaqlanna gəndəri «könül- 
lü» olaraq orduva cəlb etmək tapşm lırdı. 
Q ızıl Ordu üçün verli kadrlar hazırlamaq 
məqsədib xüsusi həıbi məktəbbr və kurs- 
lar təşkil edilirdi. «Əksinqilabb» mübarizə 
üçün Azərbavcan Hərbi İnqüab Komitə- 
sinin 1920-d il 28 aprel tarixli dekreti ib  
Fövqəbdə Komissiya (FK ) varadıldı. Daxili 
«düşmənlərə» qarşı mübarizədə Fövqəladə 
Komissiya xüsusib fəallıq göstərirdi

Azərbavcan Hərbi İnqilab Komitəsi- 
nin 23 sentyabr 1920-d il dekreti ilə  ümumi 
əmək m ükəlbfivvəti elan edildi. Onun hə-J J
vata keçirilm əsi isə qəza və şəhər ümumi 
əmək m ükəlbfiyyəti komitələrinə həvab 
edildi. Baş Əmək Komitəsi birbaşa İnqilab 
Komitəsinə tabe edildi. 1920-d il okt%rabrm 
5-də Baş Əmək Komitəsi kollegivasmm tər- 
kibi təsdiq edildi.

1920-d il novabnn 5-də Azəıbavcanj /
Inqilab Komitəsi «Xalq müstəntiqbrinin 
Əsasnaməsini təsdiq etdi. Əsasnaməvə gö- 
rə istintaq komissiyalannm əvəzinə vahid 
əsaslarb fəali\yət göstərən xalq müstəntiq- 
b ri institutu varadıldı.

J

Bolşevik rejim i hakimi\yətə gəldik- 
dən dərhal sonra Hərbi İnqilab Komitəsi 
«əksinqilabb» mübarizə adı ib  Müvəqqəti 
Hərbi Inqilab Tribunalmı təsis etdi. 1920-d

sued on June 11 the bank svstem was given to 
tlxe disposal of tine government.

Bv the order of the Peoples' Commis
sariat on the Internal Affairs (PG A ) the legal 
state of dtizenship began to be govemmental- 
ly registrated. On August of 1920 the ins trac
tion given by tine PG A  tine function of tine 
registration of tine dvil state of dtizens is to be 
done by the local revolutionary committees 
till soviets would be organized. Decree of tine 
PG A  on December 21 allowed every dtizen 
reached 18 vears of age to change his name 
and surname. On May 07,1920 the M ilitary 
Revolutionary Committee signed tine Decree 
about tine establishment of the Red Army in 
Azerbaijan SSR It was recommended to tine 
trade unions and party organization to attrad 
youngsters to the army on the «amateur» ba
sis. W ith the aim to prepare local spedalists 
for the red armv spedal m ilitary schools and 
courses were organized. An Extra-ordinarv 
Commission (EC) was created on the basis of 
tine decree dated April 28,1920 for the strag
gle against tine coimtre-revohition This Extra
ordinary Commission wras spedallv active in 
tine straggle against internal «enimies».

W ith tine decree of tine Azeibaijan M ili
tary Revolutionary Committee issued on 
September 23,1920 tine General Labour Duty 
was declared. Its realization w’as put to the re
sponsibility of regional and dtv- committees of 
tine General Labour Duties. The main Labour 
Committee was put under tine dired guidance 
of tine Revolutionary Committee. O t October 
5,1920 the Board of Collegium of the Labour 
Committee was confirmed.

The Azerbaijan Revolutional Committee 
accepted the «Regulation of Peoples' Inquest» 
on November 05,1920. According to this reg- 
ubtion instead of inquest commissions thev 
created tine Peoples' Inquest Institute which 
acted on tine unified basis.

After tine bolshevik regimes coming 
to tine power tine M ilitary Committee at once 
established the Temporary M ilitary Tribunal 
for tine straggle agains «countre-revolution».



il maym 20-də isə Hərbi İnqilab Tribunalı- 
nm Əsasnaməsi təsdiq edildi. Sovet quru- 
luşuna qarşı təhlükə tör̂ dənlər, «inqilab» 
və onun nailiyyətbrini pozmağa çalışanlar, 
həmçinin «Qızıl Ordu»nun zəifləməsinə yö- 
nəlmiş hərəkətbri edən şəxslər hərbi tribu- 
nallarda mühakimə edilirdi.

Hərbi Tribunalın tərkibinə Azərbay- 
can SSR İnqilab Komitəsi tərəfindən təvin 
edibn sədr, müavin, ik i nəfər daim i üzv və 
onlarrn m üavinbri daxil id i. A li hərbi tribu- 
nallardan başqa Azəıbaycan SSR ərazisində 
hərbi-səhra tribunallan və Xəzər donarıma 
hərbi tribunal: təşkil edilm işdir.

Azərbavcan SSR-də fəaliyyət göstərən 
məhkəmə institutlan Xalq Ədhvvə Komis- 
sarlığm ın nəzarətində id i. Yerbrdə əw əllər 
qəza təlimatçrlan, sonralar isə qəza icraiyyə 
kom itəbri nəzdində fəaliyvət göstərən əd- 
livvə şöbələri ümuxni nəzarəti həyata keçi- 
rirdi.

Əmək intizaxnım möhkəmləndir- 
mək, əmək məhsuldarhğmı arturmaq məq- 
sədi ilə  İnqilab Kom itəsi 1920-d il 28 ivu l 
tarix li dekreti ilə  intizam-yoldaşlxq məh- 
kəm ələrini yaratdL Dekretin 2-ci maddəsi- 
nə əsasən intizam-yoldaşlıq məhkəmələri 
müəssisələrdə, idarələrdə və qəza isteh- 
salat şöbələrinin həm karlar ittifaqlannda 
təsis edlirdi. İntizam -voldaşlıq məhkəmə- 
lərin in tərkibinə b ir nəfər müəssisə və ya 
idarə, bir nəfər həm karlar təşkilatı və bir 
nəfər mühakimə ediləcək müəssisənin 
ümumi yığm cağı tərəfindən seçilm iş səla- 
h iyyətli nümavəndə daxil ed ilird i. Məh- 
kəm ələrin çıxardığı qərarlardan şikayət 
etmək üçün 1920-ci il oktvabnn 23-də ali 
intizam -voldaşlıq kassasiva məhkəməsi 
təsis edildi. Onun tərkibinə həm karlar təş- 
k ilatı, Əmək Kom issarlığı və XKS-in hə- 
rəsindən bir nümayəndə daxil edildi. A li 
intizam -voldaşlıq məhkəməsi Azərbaycan 
İnqilab Kom itəsi tərəfindən təsdiq ed ilir
d i. A li intizam -yoldaşlıq məhkəməsinin 
yekun idaslanna Xalq Ədliyyə Komissar- 
lığxrun nümavəndəsi dəvət olımdu.

Those who were dangerous to the soviet re  
gime, who tried to destroy its adtievements 
and who made harmful actions against the 
Red Army were investigated in M ilitary Tri
bunals.

The board of the M ilitary Tribunal con- 
sisted of the chairman, his deputy t\vx> perma
nent members and their deputies appointed 
by the Revolutionary Committee. Beade the 
Supreme M ilitary Tribunal in the territory of 
the Azerbaijan SSR the M ilitary Desert Tribu
nals and the Caspian Navy Tribunal were or
ganized.

The trial institutions realized their activ
ity within the Azerbaijan SSR were under the 
jurisdiction of the People's Commissariat on 
Legislation In  places the monitoring function 
was realized initially by regional instructors 
and gradually by legislative departments at 
the regional executive committees.

In order to strengthen the labour disd- 
pline the Revolutionary Committee issued the 
decree dated Ju ly 28, İ920 about the Disdpli- 
narv-Comradeship Court. According to the
2-nd artide of this decree Disdplinary-Com- 
radeship Courts were established at industrial 
enterprises, in managements and regional 
productional units' trade-unions. In the board 
of the Disdplinary-Comradeship Court one 
person was induded from the enterprise от 
management, where guilty man worked, one 
person from the trade-union organization and 
one person being a member of this court. The 
member of the court from the very manage 
merit was to be elected at the general meet
ing of this organization In  order to be able to 
complain from the decision of such court on 
December 23,1920 Court of Appeal of the Dis- 
apline-Comradeship Court was founded. It 
consisted of members representing the trade 
unions, Labour Commissariate and one more 
man from each commissariate. Supreme Dis- 
dplinarv-Comradeship Court was established 
by the Azerbaijan Revolutionary Committee. 
To the final sesions of the Supreme Disdpli- 
narv-Comradeship Court a representative



1920-d il iyulun 12-də Azəıbavcan 
Hərbi İnqilab Komitəsinin dekreti ib  mün- 
siflər məhkəməsi varadıldı. Əmək qanunve- 
rid livinə aid edibn işbr istisna ohinmaqla, 
m ünsifbr məhkəməsi mülki işbrə dair mü- 
bahisəbrə baxırdı. Münsiflər məhkəməsin- 
də kassasiva instansivası Xalq Hakim br So- 
veti id l

1920-d il iyuhın 9-da Azəıbavcan 
Hərbi İnqilab Komitəsi tərəfindən RSFSR- 
in 1919-cu il sovet dnavət hüququ bəzi də- 
yişikliklər və əlavəbrb Azərbavcan SSR-də 
tətbiq edilir. Dekret dnavət əm əlbrini 2 
kateqoriyava -1) əksinqilab və daha təhlü- 
kəli dnavətlərə və 2) digər dnavətbrə avı- 
nrdı. Cəza tədbiri m iiəyyən edibrkən hər 
bir konkret halda dnayət etmiş şəxsin sinfi 
mənsubiyvəti, anbqlı olması, habeb cinavə- 
tin peşəkar cinavətkar tərəfindən törədilmə- 
si, zor tətbiq edilməsi, dnavəti törədən sə- 
bəbbr və s. nəzərə alm ırdL H^ddi-buluğa 
çatmamışlar (14 yaşa qədər) məhkəmədə 
mühakimə edilm ir, onlara cəza tətbiq ohm- 
mur və onlara qarşı yabuz tərbiyəvi tədbir- 
b r görülürdü. Bəzi mümkün hallarda da 
14 yaşdan 18 vaşa q^dər olan yeniyetməbr 
barəsində də bu cür tədbirbr görülürdü. İn- 
qibb Komitəsinin 1920-d il 11 i\Tol tarixli 
dekretilə «Yenivetməbrin işb ri üzrə komis- 
siva»va törədibn dnayətbri araşdumaq 
həvalə ed ilird i Cəza tədbirbrinə aşağxdakı- 
lar daxil id i: sivasi hüquqlardan məhrum et- 
mə, inqilabm və xalqın düşməni elan etmə, 
məcburi iş, azadlıqdan məhrum etmə, giülə- 
bmə və s.

Azərbavcan SSR A li Hərbi TribunalıJ
haqqında 1920-d il Əsasnaməsində onun sə- 
bhiyyətində olan əksinqilabi dnavətlərin si- 
vahısx göstərilirdi. Əksinqilabi dnayətbrin 
aşağıd^ı növbri fərqbndirilirdi: a) Sovet 
sosblist qumhışımu deviımək məqsədib 
sui-qəsd və üs\'an; b) Sovet respublikasma 
xəvanət; c) casusluq; ç) fəhlə-kəndli höku- 
mətinə və ya onun tərəfindən tə\1n olun- 
muş verli hökumətə qarşı üsvan; d) Sovet 
hakim iwətinin həyata keçixmək istədivi qə-

from tine People's Legislative Commissariat 
was to be invited.

On Ju ly 12, 1920 by the decree of tine 
Azerbaijan M ilitary Revolutionary Commit
tee tine Jury Court was created. Exduding is
sues concerning the labour legislation tine Jurv 
Court took into its jurisdiction all dvil cases. 
The Appeal instance of the Jury Court was tine 
Soviet of People Trials.

On Ju ly 09,1920 tine soviet criminal leg
islation of 1919 of tine Russian Soviet Federa
tive Socialist Republic had been accepted by 
tine Azerbaijan M ilitary Revolutionary Com
mittee w ith some changes and amendments. 
The Decree distributed tine two categories of 
criminal actions. One categorv was anti-revo- 
hitionary and more dangerous crimes and tine 
second was tine other types of crimes. While 
applying the measure of panishment in each 
concrete case tine class of belonging of tine 
guilty person his normal mindedness, com
mitting a crime by a professional aimer, his 
applying tine violation, the reason of the crime 
and so on were taken into account. Teenagers 
(below 14 years of age) were not attraded to 
tine court, no punishment was applied to them 
and only the educational treatment was done. 
In some possible cases voungsters between 14- 
18 years were also treated by educating them 
to tine proper way of life. W ith tine deaee of 
tine Revolutionary' Committee dated June 11,
1920 «Commission on Issues of Youngsters» 
was established to investigate crimes of teen
agers. Following punishments were induded 
to them loosing of political rights, announc
ing an enimv of tine people, attraction to com- 
pulsorv jobs, prisoning, shooting down and 
soon.

The list of countre-revolutionary crimes 
were shown in the Codex of tine Supreme M il
itary Tribunal of tine Azerbaijan SSR of 1920. 
The following types of countre-revolutionarv 
crimes were differendated: a) to make rebolts 
and to commit terroristic acts w ith tine aim to 
liquidate tine soviet structure; b) betraving of 
tine soviet republic; c) spying: d) rebolt against



гаг və sərəncamlara müqavimət göstərmək; 
e) təbliğat və təxribat törətmək; ə) məxfi sə- 
nədbri və məlumatlan vavmaq; f) Sovet or- 
dıısu barəsində valan məlumatlar vermək; 
g) plan və digər məxfi sənədləri oğurbyrb 
məhv etmək; ğ) dəmir yollarmr, körpüləri, 
teleqraf, telefon və digər xəzinə anbarlannı 
qəsdən məhv etmək və va zədəbmək.

1920-ci il mavm 13-də Mərkəzi Seç- 
kl Komissivası Balada Fəhlə, Q ızıl Ordu 
və Matros Deputatlan Sovetlərinə seçkilər 
üzrə təlimat dərc etd i Təlimata görə dinin- 
dən, m illiyyətindən, dnsindən təbəəlivin- 
dən, peşəsindən asılı olmavaraq 18 vaşma 
çatxnış Bakı və onun rayonlannın matros 
və qulluqçulan seçkilərdə iştlrak etmək hü- 
ququ əldə edirdilər. Bolşevik hökuməti əha- 
lin in müəyvən qrupunu seçki hüququndan 
məhrum edlrdi. Maddi gəlir əldə etmək 
msqsədi ilə  muzdlu əməklə məşğul olanlar, 
zəhmətsiz gəlir hesabma yaşavan şəxsbr, al- 
verçibr, ticarət və kommersiva vasitəçibri 
və s. zəhmətkeş olmavan «ünsürlər» hesab 
edibrək seçki hüququndan məhrum edilir
di.

Bakr Sovetinə seçkibr birbaşa keçiri- 
lird i. Açrq səsvermə ilə keçiribn seçkilərin 
qaydabrma görə 50 nəfərdən 100 nəfərə qə- 
dər olan müəssisələr bir nəfər deputat, 100 
nəfərdən çox işçibri olan müəssisəbr hər 
100 nəfərə bir deputat; hər 200 nəfər əsgər 
və matrosa bir nəfər deputat, dəniz ticarət 
donanmasr üzrə 50 nəfərdən 100 nəfərə qə- 
dər qulluqçusu olan donannıa bir nəfər de
putat müəyvən etməli id l 50 nəfərdən az 
işçsi olan müəssisəbr birbşm iş yrğmcaqlar- 
da öz nümayəndələrini seçirdibr. Bakı Fəh- 
lə, Əsgər və Matros Deputatlan Sovetbrinə 
seçkibr 1920-d il mayın 25-29-da keçirild i 
Bakı Sovetinin tərkibinə cəmi 455 deputat 
seçild i Bakı Sovetinin ilk  sessiyası 1920-d 
il iyunun 13-də keçirildi. Sessivada Fəhb, 
Əsgər və Matros Deputatlan Sovetinin 50 
nəfərdən ibarət İcraivvə Komitəsi və onun
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9 nəfərdən ibarət Rəvasət Hevəti müəyvən 
edildi.

the wxxrker-peasant government and against 
its local structures; e) to organize propaganda 
or provocation; f) to distribute private docu
ments and information; g) to steal plans and 
other private documents and destroy them h) 
to liquidate or damage intentionallv the rail
way roads, telegraph telephone exdianges 
and stores of valuable properties.

In May 13, 1920 the Central Election 
Commission published in Baku the instruction 
about elections to the soviets of Workers, Red 
Army and Matros Representatives. According 
to the instruction no depending on religion, 
nation, sex, religious background and a sped- 
alitv everybody reached the age of IS  received 
the right to partidpatian for the elections in 
Baku and in its regions like matroses and of
fice employees. The bolshevik government 
blocked the definite group of population from 
the right to election They were those who 
were hired for earning the material wealthes, 
who were living on an easv income without 
working, merchants, helpers of commerce ac
tivitv and others considered non-workers and /
«dements» lost their voting rights.

Eledions to the Baku Soviets were real
ized directly. Elections conduded by the dired 
votation on tire baas of each establishment 
having employees between 50 to 100 persons 
which could put forward one representative, 
establishment having more than 100 emplov- 
ees could put forward one representative to 
each 100 employees. In  the m ilitary unit every 
200 soldiers and matroses might give one rep
resentative, marine merchant fleet having em
ployees between 50 to 100 in number were to 
eled one representative. Establishments hav
ing less than 50 employees were to eled their 
representative in their joint meeting. Elections 
to Baku Workers, Soldiers and Matros repre
sentatives Soviets held between Mav 25-29, 
1920. Some 455 representatives were eleded to 
Baku Soviets. The first session of tire Baku So
viets was opened on June 13,1920. In this ses
sion tire Executive Committee of tire Workers, 
Soldiers and Matros representatives consisting



Bakı Sovetinin çox geniş səlahiyyət- 
b ri mövcud olmuşdur. Beb ki, AK(b) P 
MK-iun 1920-ci il 4 iyu l sovet quruculuğu 
məsəbbrinə dair qətnaməsində göstərilirdi 
ki, Azarbaycan SSR xalq komissan öz fəaliv- 
vətbrində inqilab komitəsi ib  vanaşı, Bakı 
Soveti və onun İcraiyyə Komitəsi qarşısın- 
da məsuliyyət daşryır və hesabat verməyə 
bordudur. Bakı Soveti xalq komissarlannın 
fəaliyvətmə nəzarət edir, onlann hesabatb-
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nnı qəbul edirdi.
1920-d ilin  dekabrında Bakı Sove

ti və Bakx Mədən-Zavod ravon Sovetinə 
ikinci çağmş seçkilər keçirild i. Evni za- 
manda respublika qəzalannda inqilab 
kom itəbrini və voxsul kom itəbrini və

J

voxsul kom itəbrini əvəz edəcək legitim  
orqanlar olan kənd sovetlərinə seçkilər 
təvin edildi.

J

Bakı Sovetmə ikind çağrnş üzrə ke- 
çirilm iş seçkilərdən sonra ilk  sessiva 7 de- 
kabr 1920-ci ildə toplandı. Bakı Soveti Raya- 
sat Heyətinin üzvü olan 15 nəfər üzv və iki 
namizad müəyvən olundu. Bakı Sovetinin
1920-d il 25 dekabr tarixli idasmda Kons- 
titusiva qəbul edildi. Konstitusiya Bakı şə- 
hərinin və Bakı rayon sovetbrinin hiiquqi 
statusunu müəvvən edirdi. Konstitusivava
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görə Bakı Soveti kütləvi nəzarət orqam k i
mi f əalivvət göstərirdi. Bütün xalq komissar- 
lan ona hesabat verm əli idilər. Konstitusiya 
Bakı Sovetinin respublikanm digər hakimiv- 
vət strukturlan ilə  əlaqəbrini də тй эууяг 
edirdi. Konstitusiyava görə, Bakı şəhəri və 
fəhlə ravon sovetlərinin əsas fəaliyyətinin 
təşkibtı fonnası deputatlarm ümumi \ığm- 
cağı olan plenumlar idi. Plenumlarda təsər- 
riifatm  və sivasətin ən mühünı m əsəbbriJ
həll edilir, İcraiyyə və Rəyasət He\-ətinin 
hesabatlan dinlənilirdi. Bakı Sovetinin ple- 
numlan arasmdakı dö\T:də İcraivvə Komi- 
təsi bütünlükb hakim iyyət strukturlarma 
rəhbərlik edirdi. İcraivvə kom itəbri Bakı
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Sovetinə və Rəvasət He\-ətinə tabe idilər. Ic-
J J

raiyvə orqanlan təsərrüfatm və mədəniwə- 
tin avn-avn sahəbrinə rəhbərlik edirdibr.

J j

of 50 persons and its Supreme Board consist
ing of 9 persons were defined.

Baku Soviets had a rather large rights. 
Thus it was shown in June 04, 1920 decision 
of the Central Committee of the AQb)P that a 
peoples commissar in his activitv reported not 
onlv the Revolutionary Committee but also to
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the Baku Soviets and its Executive Committee 
carrying the responsibility. Baku Soviets con
trolled the activity of the Peoples Commissars 
and received their reports.

In  December of 1920 the election of Иге 
Second СаД conducted the Baku Soviets and 
Baku O il Fields factory regional soviets were 
coducted- At the same time in regions of the 
Republic elections were defined to local revo
lutionary committee, committees of poors and 
vilbge soviets to legitimate Иге substitution 
the poors committee.

The first session of the Baku Soviets 
of the second call gathered on December
07, 1920. 15 members were defined to the 
Supreme Board of it and also 2 candidates. 
The Constitution was adopted at the meet
ing of Baku Soviets on December 25,1920. 
The Constitution defined the legal status of 
the Baku regional soviets. According to the 
Constitution the Baku Soviets was realizing 
its ad ivitv as public administrating organ 
A ll Peoples Commissars were reported to 
it. The Constitution also defined the rela
tion of The Baku Soviets w ith other pow'er 
structures of the Republic. According to 
the Constitution the major organizations 
organs of the representatives of Baku dty 
and worker region soviets w-ere the general 
meetings called the plenum In  plenums the 
most important economical and political 
questions were solved, reports of Executive 
and Supreme Boards were listened. In  pe
riods betwreen plenums of the Baku Soviets 
its Executive Committee was fu lly heading 
the activity of power structures. Executive 
Committees were under the obev of the
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Baku Soviets and its Supreme Board. Ex
ecutive organs directed various fields of the



Müvafiq komissarlar onun qarşısmda hesa- 
bat verirdi.

1921-ci ilin  yazmdan başlavaraq arüq 
Azəıbavcan qəzalarmda fəhb və kəndli 
deputatlan sovetbrinə seçkibr keçirilməsi 
üçiin tədbirlər nəzərdə tutulurdu.

1921-ci ilin  maymdan başlavaraq 30 
mln deputah əhatə edən 1400-ə vaxm kənd 
soveti seçildi. Naxçıvanda isə yerli çətinlik- 
b r nəzərə almmaqla seçkilər 1921-ci ilin  
sonlarmda keçirilm işdi.

Azərbavcanın qəzalarmda kənd so- 
vetlərinə seçki kampanivası başa çatdıqdan 
sonra bolşevik rejim i A li qanunverid haki- 
m iyyət olacaq Sovetbr qurultaym ı keçirmə- 
yə hazırlaşırdı. 1921-d il maym 6-da Bakıda 
Azərbavcan SSR-in Fəhlə, Kəndli, Əsgər və 
Matros Sovetiərinln birind qurultayı keçiril- 
di. I Sovetlər qurultaymda 582 nümavəndə 
həlledld, S nümavəndə məşvərətçi səsb işti- 
rak edlrdi. Qurultay zəhmətkeşlərin tam sə- 
lahiyyəffi orqaru id i. Nümavəndəbrin 321 
nəfəri azərbaycanlı, 75 nəfəri rus, 21 nəfəri

- erməni və digər m ilbtbrin təm silçibri idi- 
br. Qurultaym ilk  idasında N.Nərimanov 
hökumətin fəaliyyəti və be\Tiəbcalq vəziv- 
yət haqqmda məruzə etdi. RSFSR nümunə- 
si əsasmda hazırlanan Azərbavcan SSR-in
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ilk  Konstitusivas layihəsi qunıltaym  müza- 
kirəsinə verildL

Xalq daxiü işbr komissarı H.Sultanov 
Azərbavcan SSR Konstitusivasmm layihə-
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sinl qurultay iştirakçılanna təqdim etdi.
1921-d il mavm 19-da I Sovetbr qurultavı 
Azəıbavcan 5SR-in ilk  Konstitusiyasmı qə- 
bul etdi. Bolşevik rejim i tərəfindən qəbul 
edilməsinə baxmavaraq, ilk  Konstitusiva 
Azəıbaycan xalqmm tarixində əlamətdar 
bir hadisə id i. Az^rbavcan SSR-in 1921-d il 
Konstitusivası V  bölmədən, 15 fəsildən və 
104 maddədən ibarət idi. Birind bölmə 14 
maddddən ibarət olmaqla Az^rbaycan SSR 
Konstitusivasmm ümumi əsaslarmx müəv-
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yən edirdi. Sovet quruculuğu m əsəbbrini 
özündə birləşdirən ikind bölmə (15-78-d 
maddəbr) 9 fəsildən ibarət id i. Bu bölmə-

economy and the culture. Relevant commis
sions were reporting before it.

Beginning from the spring of 1921 the 
measures were taken into consideration to 
condud elections to workers and peasants 
representatives soviets in regions of Azerbai
jan

Starting from May of 1921 some 1400 
vilbge soviets were eleded and they covered 
30 thousand representatives. And in Nakhich
evan the elections were hdd bte 1921 taking 
into account local difficulties.

After the election campaign to tine v il
lage soviets and regions of the Azerbaijan SSR 
the bolshevik regime began preparations for 
the Assembly of soviets which was going to be 
the supreme legislative power. So in May 06, 
1921 in Baku the first Assembly of tine Work- 
ers, Peasants, Soldiers and Matros Soviets was 
held. 582 representatives had to decisive votes 
at tine I Assembly of Soviets and 8 representa
tives with an advisory votes. The Assembly 
was fullv authorized organ of tine working 
popubtion 321 of representatives were Az
erbaijanians, 75 were Russians, 21 Armenians 
and other nations' representatives. At tine first 
meeting N_Narimanov made tine speech about 
the activitv of the government and about the 
international situation The projed of the first 
Constitution prepared on tine example of the 
RSFSR one was brought to tine consideration.

On Mav 19,1921 the Assembly of so-
j  '  J

viets of the Azerbaijan SSR had accepted 
it. Peoples Commissar on Internal Affairs 
RSultanov produced the projed of the Con
stitution of the Azerbaijan SSR to the partid- 
pants of the Assembly. Though accepted by 
the Bolshevik regime the first Constitution 
was the prominent event in  the history' of 
the Azerbaijan people. The Constitution of 
the Azerbaijan SSR of the year of 1921 con
sisted of five sections, 15 chapters and 104 
artides. The first section containing 14 arti
des defined the general basics of the Con
stitution of the Azerbaijan Republic. The 
second section joining together tine soviet



nin П fəsli Azərbaycan Sovetbr qurultaym- 
dan, Ш fəsli Azərbavcan Mərkəzi İcraiyyə 
Komitəsindən, IV  fəsli Mərkəzi İcraiw ə Ко-
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mitəsinin Rəyasət Heyətindən, V fəsli Azər- 
baycan Sovetiər qurultavınm və Mərkəzi 
İcraiyyə Komitəsinln səlahiyyətləıindən, V I 
fəsli Xalq Komissarlan Sovetinin səlahivvət- 
brindən, V II fəsli Sovetbr qurultavmdan, 
\ТП fəsli İcraivyə Komitesinin Rəvasət He- 
vətindərı, IX  fəsli icraivvə komitəbrindən,
X  fəsli verli sovet orqanlanndan bəhs edir
d i Üçüncü bölmənin (79-93-di maddəbr)
X I fəsli aktiv və passiv seçki hüququndan, 
ХП fəsli seçkibrin keçirilməsindən, Х1П fəs- 
li seçkilərə nəzarət və deputatlann geri ça- 
ğmlmasından, dördüncü bölmə (94-102-d 
maddəbr) büdcədən (X IV  fəsil) və nəhavət 
beşind bölmə (103-104-cü maddəbr) Azər- 
bavcan SSR-in (XV fəsil) gerb və bayrağm- 
dan bəhs edirdi

Konstitusiyava görə, ləğv edilmiş 
Azərbaycan Hərbi İnqilab Komitəsi əvəzi- 
nə veni hakixniwət sturkturlan varadıhrdı.
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Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasmda 
ali qanunverid orqanı Fəhlə, Kəndli, Əsgər 
və Matros Deputatlan Sovetbrinin qurul- 
tayı id i. Qurultayiararası dövrdə qurultav 
tərəfindən seçilmiş Azərbaycan Mərkəzi İc- 
raiyvə Komitəsi a li qanunverid və nəzarət 
orqam kim i fəaliyyət göstərirdi. Azərbav- 
can M İK  73 nəfər üzvdən və 26 nəfər na- 
mizəddən təşkil edilirdi. I Azərbavcan So- 
vetbr qurultavmda M İK  sədri M .Haavev, 
onun m üavirıi isə S.Ağamalıoğlu seçildi. 
Azərbaycan M İK  Rəvasət Heyətinin tərki- 
binə N.Nərimanov, M_Haayev, S.Ağamalı- 
oğlu, T.Hüsevnov, Ə.H.Qaravev, M.B.Qası- 
mov, M.Pleşakov, LKonuşkin daxil oldu.

Azərbavcan SSR Konstitusivasma gö- 
rə a li icraedia hakim ivyət orqam Xalq Ko
m issarlan Soveti id i. İcraedia orqan olan 
XKS Sovetlər qurultayı və Azərbaycan 
M İK  qarşısmda məsul olmaqla ona hesa- 
bat verirdi.

Azəıbavcan Konstitusivasmm 15-d 
maddəsinə görə Azərbavcan Sovetbr qurul-

building questions in itself (artides 15-78) 
had 9 chapters. The second chapter of this 
section was devoted to the Assembly of the 
Azembaijan Soviets, the ID  chapter to the 
Central Executive Committee of Azerbaijan, 
the TV chapter to the Supreme Board of the 
Central Executive Committee, the V  chapter 
to the authority of the Assemblv of Soviets
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and Central Executive Committee, the V I 
chapter to Иге Assembly of soviets, the \ТП 
chapter to the Supreme Board of the Execu
tive Committee, the IX  chapter to Executive 
Committees, the X  chapter to local soviet or
gans. The eleventh chapter of the third sec
tion (articles 79-93) was devoted to active 
and passive voting rights, the X II chapter 
to the realization of dedions, the ХШ  chap
ter to the control upon elections and calling 
back of representatives, section four (articles 
9A-102) to the budget (chapter X IV ) and at 
last the fifth section (artides 103-104) to the 
emblem and banner of the Azerbaijan SSR

Instead of M ilitary Revolutionary Com-
/  J

mittee which was liquidated in accordance 
with the Constitution, tine new governmental 
structures were being established. The Su
preme Legislative organ in the Azerbaijan 
Soviet Sodahst Republic wras the Assemblv 
of Workers, Peasants, Soldiers and Matros so
viets representatives. In  tine period between 
assemblies tine Azrebaijan Central Executive 
Committee (CEC) eleded by the Assemblv 
functionated as a supreme legislative and ad
ministrating organ The Azerbaijan CEC con
sisted of 73 members and 26 candidates to 
memership.

In  the first Assembly of tine Azeibaijan 
Soviets tine diairman of tine CEC wras eleded 
M Hajivev and his deputy - S.Agamalioglu 
To tine Supreme Board of the Azerbaijan CEC 
N.Narimanov, A.Garayev, M.B.Gasimov, 
MPleshakov, IKonushkin were induded.

According to the Constitution of the Az- 
eibaijan SSR the supreme executive organ wras 
tine Coundl of Peoples Commissars (CPC). Be
ing tine executive organ, CPC was responsible



tavma nümavəndələr, bütün şəhər sovetiəri 
üzrə hər 1000 nəfərə bir nümavəndə, qəza 
sovetbri üzrə isə 5000 nəfərə bir nümayən- 
də olmaqla seçilirdi. Azərbavcan M İK  Raya- 
set Heyətinin 1924-cü il 11 oktvabr tarixli 
qəran ib  Azərbavcan Sovetbr qunıltayı 
üçün veni nümayəndəlik müəyyən ed ilird i 
Beb ki, fəhbbr arasmda hər 1250 nəfərə, 
kəndlibrdən isə 7500 nəfərə bir nümayən- 
dəseçilirdi.

1921-d il maym 6-dan 19-na qədər 
davam etmiş birind Azərbavcan Sovetbr 
qurultavmda 262 nümavəndə, 1922-d il 
aprelin 28-dən maym 5-ə qədər davam et- 
miş ikind qurultavmda 590, 1923-cü il 25 
noyabrmdan dekabnn 1-nə qədər davam 
etmiş üçüncü qurultavmda 402, 1925-d 
il martm 10-dan 16-dək davam etmiş dör- 
düncü qurultavmda isə 655 nümavəndə iş- 
tirak etmişdi.

Azərbavcan sovetlər quraltayma 
seçkilər əhalinin xevli hissəsini seçki hu- 
ququndan məhrum edirdi. Belə ki, zəh- 

'  mətkeş əhalinin iştirakuu nəzərədə tutan 
seçki təlim atı əsasən fəhlə və kəndlilərin 
nümavəndə seçilməsinə şərait yaradırdL 
IV  Azərbavcan Sovetlər qurultavmda 223 
fəhlə, 180 kəndli və 252 qulluqçu təmsil 
olunmuşdu.

Seçki sisteminə görə qadmlara seçki 
hüququ veriürdi. I Ümumazərbavcan So- 
vetlər qurulta\Tnda 3 nəfər qadm, üçüncü 
qurultavda 25, dördüncü qurultavda isə 59 
qadrn nümayəndə iştirak edirdi.

Konstitusiva ali qanunverid orqan 
olan Azərbavcan Sovetlər qurultavmm ça- 
ğınlmasmx 17-d maddə ilə tənzim edirdi 
A li qammverid orqan ildə ik i dəfedən az 
olmavaraq toplanmalı id i Lakin qurultav- 
lan varanmış şəraitlə əlaqədar olaraq ildə 
ik i dəfə çağumaq olardı. Konstitusivanm 
18-d maddəsi respublika əhalisinin üçdə 
birinə bərabər savda olan sovetlərin tələbi 
və va Azərbavcan M İK  təşəbbüsü ib  föv- 
qəladə Ümumazarbaycan Sovetbr qurul- 
ta\Tru çağırmağı mümkün hesab edirdi

before Assemblies of Soviets and before the 
CEC of Azerbaijan and reported to them.

In accordance with the artide 15 of the 
Azerbaijan Constitution representatives to 
the Assembly of the Azerbaijan Soviets were 
elected from the account of one person to 
each 1000 men at dtv soviets and one person 
to each 5000 men at regional soviets. W ith the 
decision of the Supreme Board of the CEC on 
Odober 11, 1924 the new representation for 
the Assembly of the Azerbaijan Soviets was 
defined. Thus among workers one person was 
elected to 1250 men and among peasants one 
person to 7500 men

The first Assembly of Иге Azerbaijan 
Soviets continued its work between May 06 to 
May 19 1921 having 262 representatives, the 
second Assembly continued between April 28 
to May 05 of 1922 having 590 men, the third 
Asemblv continued from November 25 to De-
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cember 01 of 1923 having 402 representatives, 
the fourth one continued between March 10 to
16 of 1925 covering 655 partiapants.

The votation to Assemblv of the Azerba-
J

ijan Soviets was blocked to the definite part of 
the popubtion from the election right. So the 
election instruction taking into consideration 
the partidpation of the working population 
mainlv created condition for the election of

J

workers and peasants. Thus, in the fourth As
semblv of Azerbaijan Soviets 223 workers, ISO 
peasants and 252 office emplovees were rep
resented.

According to the election rules women 
had the voting right At the first A ll Azerbai
janian Assembly of Soviets 3 women, at the 
third one 25, at the fourth Assemblv 59 of 
thempartidpated.

The call of the supreme legisbtive or
gan which was the Assemblv of Soviets of 
Azerbaijan was regulated by the artide 17 of 
the Constitution. The supreme legislative or
gan was to gather no less than twice a year. 
The artide 18 of the Constitution, highlighted 
that the Extra-Ordinarv A ll Azerbaijan As
semblv of Soviets might be called either with



Birind Konstitusiyanm qüwədə olduğu
1921-1925-d ilb r ərzində fövqəladə qurul- 
tav çağınlmamxşdır.

A li qurultaym idaslannı apannaq 
üçün Rəvasət Heyəti müəyyən edilirdi. Nü- 
mayəndələrin səlahiyyətli olmasmı müəy- 
vən etmək üçün qurultay rnandat komissi- 
vasını seçirdi. Qundtavm reqlamenti idasm 
müddətini, məruzə və çmşlann, növbədən- 
kənar sorğu və bəyanatlann verilməsmi mü- 
əyyən edirdi.

Qətnamə və qərarlar açıq səsvermə 
volu ilə keçirilirdi. Sovetbr qurultaymın 
son qətnaməsini hazırlavıb qəbul etmək 
üçün redaksiva komissivası varadüdı. Bol- 
şevik qurultaylan ilk  mərhəbbrdə çox fəal 
keçirilir, nümavəndəbr müzakirəbrdə fikir- 
b rin i sərbəst sövbvə b ilird ibr. Kommunist
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fraksiyası qurultavm işinə boyük təsir edə 
bilirdi.

1921-d il Konstitusivasmm 19-cu 
maddəsi Azarbavcan SSR M İK  üzvbrinin 
və namizədlərin saymı müəvyən edirdi. 
İkind Ümumazəıbavcan Sovetbr qurulta- 
yrnda M İK  tərkibi artmlaraq 95 üzv və 35 
namizəd, üçüncü qurultavda 115 üzv və 37 
namizəd və dördüncü qurultavda 159 üzv 
və 27 namizədə çatdınlm ışdı.

Azərbavcan SSR M İK  sadri hər çağı- 
nşda yenidən seçilir və va təsdiq edilirdi.
1922-d ildən 1929-cu ilə q^dər M İK  s^dri 
bolşevik partivasmm nümav əndəsi S.A.Ağa- 
malroğlu olmuşdu. Azərbavcan M İK  öz işi- 
ni sessivabrla apanrdr. MDC hər ik i avdan 
bir Rəvasət Heyətinin çağırdığı idasbra top- 
larurdı. Lakin reqlamentdə nəzərdə tutuldu- 
ğundan az toplanan M İK  birind çağmşdan 
sorua cəmi 3 dəfə, ikind çağmşdan sonra 4 
dəfə, üçüncü çağmşdan sonra 5 dəfə idas 
keçirmişdi-

IV  Ümumazərbavcan Sovetbr qurulta- 
yrnda M İK  idaslarmx hər 3 aydan bir keçir- 
mək qərara almdr. M İK  fövqəladə idaslan 
Rəvasət Hevətimn təşəbbüsü ilə onun üzv- 
brinin üçdə birinin təbbi və va Xalq Komis- 
sarlar Sovetinin təklifi ib  çağmlırdı.

demands of soviets equal to one third of tire 
whole popubtion of tire Republic or with tire 
initiative of tire CEC of Azerbaijan During 
tire period while tire First Constitution was in 
charge between 1921-1925 no any extra-or di- 
nan’ assemblv was called. The supreme board 
defined when to condud meetings of the su
preme assembly of soviets. In  order to define 
tire authoritv of representatives the Assemblv 
eleded tine Mandate Commission. The agenda 
time lim it of the Assembly defined tire dura
tion of a meeting, reports and speeches, non
order digestions and declaration of announc- 
ings.

Solution and decisions were issued bv
J

tire open voting. For the preparation of tire 
final solution and its acceptance the editorial 
commission created bolshevik assemblies in 
tire early periods which were verv activelv 
concluded, representatives could express their 
thoughts rather freely there. The communist 
fraction could greatly influence to tire work of 
tire assemblv.

j

The artide 19 of the Constitution of 
1921 defined the quantity of members and 
candidates of tire CEC of tire Azeibajjan SSR 
The composition of the CEC was increased in 
tire second A ll Azerbaijan Assemblv of Sovi
ets to 95 members and 35 candidates to tire 
membership; in tire third assemblv it was 115 
members and 37 candidates and in tire fourth 
one it reached to 159 members and 27 candi
dates.

The chairman of the CEC of the Az
erbaijan SSR was deded once more or tire 
same person confirmed. Between 1922-1929 
tire chairman of tire CEC was the representa
tive of the Bolshevik parti’ S A  Agamalioglu. 
Бге Azerbaijan CEC concluded its job dur
ing sessions. The CEC gathered at meetings 
in evenr twx> month with tire appeal of its 
Supreme Board. But as far as the number of 
tire CEC members w’as bdow tire lim it there
fore it could gather only 3 times after tire first 
appeal, 4 times after the second appeal and 5 
times after the third appeal for its meetings.



Azərbavcan M İK-in sessivasınm iclas-
J J

lannda səsvermə açq və sadə səs çoxluğu 
ib  keçirilirdl. M İK-in sessivasında iştirak 
etməyən üzvbri idasm keçirildivi müddət- 
də üzvlüvə namizədbr əvəz edirdl. M İK-in

J

üzvbrinin vandan çoxunun iştirak etdivi ic- 
laslar səlahiyyətli savılırdı.

J J j

Qanun byihəbrinin ilkin müzakirəsi 
və baxılması üçürı, habeb respublika ida- 
rəçüiyinin ayn-ayn sahəbri üzrə yaranmış 
vəziyyətb tanış olmaqdan ötrü M İK  öz üzv- 
b ri arasmdan komissiva təşkil edirdi. Azər- 
bavcan SSR müstəqil olan dövrbrdə, vəni 
Z5FSR-in və SSRİ-nin tərkibinə daxil olana 
qədər M İK-in aşağıdakı kom issivabn möv- 
cud olmuşdur 1) xarid işbr; 2) hərbi və 
hərbi-dəniz donanması işb ri; 3) daxili işlər; 
4) ədlivvə və qammveridlik işb ri; 5) əmək 
və sosial təminat; 6) maarif; 7) m alivyə; 8) 
torpaq; 9) daxili və xarid ticarət; 10) ərzaq;
11) xalq təsərrüfatı.

Azərbavcan SSR ZSFSR-in tərkibinə
J

daxil olduqdan sortra respublikanm səla- 
hiyvətbrində, о cümlədən komissivalarda 
dəyişiklik edildi. ZSFSR tərkibində SSRİ-yə 
daxil olan Azərbavcan SSR-in xarid ticarət, 
müdafiə və xarid sivasət sahəsindəki sela-
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hivyətbri müstəsna olaraq Ittifaqm səlahiv- 
yətlərinə daxil edilirdi.

Kom issivalann səlahivyətlərinə aidiv- 
yəti üzrə qanun layihəbrini müzakirə et- 
mək, müvafiq komissarlıqlarm işb ri ilə 
tanış olmaq, mərkəzi və verli orqanlarla 
iş aparmaq daxil id i. Kom issivalar öz ara- 
lanndan sədri, onun m üavinini və katibi 
seçirdibr.

Azərbavcan Mərkəzı İcraiyvə Komitə- 
si haqqmda Əsasnamədə ortun üzvbrinin 
vəzifə və hüquqlan tənzim edilirdi. Üç dəfə- 
dən artıq M İK  idaslannda üzrsüz səbəbdən 
iştirak etməvənlər onun srralarmdan kənar- 
laşdrrlırdı.

M İK-in üzv'brinin hüquqlan çox 
geniş id i. Onlar şexsi toxımulmazlıq statu- 
suna m alik idilər. Yalnız M İK  sədri və va

J

Rəvasət Heyətinin qəran ilə  üzvləri həbs

In the IV  Assembly of A ll Azerbaijan 
CEC tire decision vvas made to conduct meet
ings of the CEC once in three month. The ex- 
tra-ordinarv meetings of the CEC were usu
ally called with the initiatives of its supreme 
board in the result of demand of one third of 
its members or with a proposal of the Council 
of the Peoples Commissars.

A t meetings of sessions of the Azerbai
jan CEC voting was conducted in the form 
of open and simple majoritv of votes. Dur
ing periods of meetings members absent at 
the CEC sessions w-ere substituted by candi
dates to the memberships. Meetings wrhere 
more than half of the CEC members were 
present regarded valid. For looking through 
and for the in itial discussion the project of 
bws and also for getting acquaintance with 
the situation existing in various fields of the 
administrating of the Republic, the CEC or
ganized the commission from its members. 
In  the period when the Azerbaijan Republic 
wras still independent, by other words, till it 
wras included to the composition of the Tran
scaucasus Soviet Federation of Socialist Re 
publics (TSFSR) and to the structure of the 
USSR, the following commissions existed in 
the CEC: 1) on foreign affairs; 2) on m ilitary' 
and naw  issues; 3) on internal affairs; 4) on 
legisbtive and lawT making issues; 5) on b- 
bor and sodal insurance; 6) on education; 7) 
on finance; 8) on land; 9) on internal and ex
ternal trade; 10) on provision supply 11) on 
peoples economy.

After the Azerbaijan was induded to 
the TSFSR some changes were made in the 
authorization of the republic and relevantly 
in commissions. The Azerbaijan Republic be
coming induded to the USSR inside tine TS
FSR, gave its rights in fields of foreign trade, 
defense and foreign policv exdusivdy to the 
authorization of the Union

Discussing projects of bw; acquaint
ances w ith issues of relevant commission, 
doing of jobs in the central and local organs 
w'ere induded to the authorities of commis-



etmək olardi. Sovet hakim iyyətim n yerii or- 
qanlarmm və ictim ai təşkilatlann idaslann- 
da məşvərətçi səslə iştirak edən M İK  üzv- 
b ri qeyri-qanuni hesab etdikbri qərarlara 
və işlərə venidən baxrlması barədə yuxan 
instansivalar qarşısmda məsələ qaldıra bi- 
br, həmçinin bütün idarələr və ictim ai təş- 
kilatlardan lazım i məlıunat və arayış tələb 
edə bilərdilər.

Azərbavcan SSR-in 1921-d il Kons-J
titusivasmm V  fəsli Azərbavcan SovetiərJ J
qurultayınm səbhiyyətbrini müəyvən edir- 
d l Konstitusiyanın 32-d maddəsi qurulta- 
vm və M İK-in səlahiyyətlərinə daxil olan
У  J J

ümumdövlət əhəm iyvətli m əsəbbri gös- 
tərirdi: Azərbaycan SSR Konstitusiyasmı 
təsdiq etmək; onda dəyişiklik və əlavələr 
etmək; daxili və xarici siyasətə rəhbərlik; 
xarid dövbtbrb əlaqəbr yaratmaq; müha- 
ribə elan etmək və süİh bağlamaq; sərhədlə- 
ri müəyyən etmək və dəyişdirmək; respub- 
likanm inzibati ərazi-vahidbrini müəwən

J J

etmək.
Azərbavcan Sovetlər qunıltayınm  və 

MİK-in səlahivvətlərinə təsərrüfat xarakter-
j  j

li aşağıdakı məsəbbr də daxil edilirdi: res
publika ərazisində xalq təsərrüfatmm və 
onun müxtəlif sahəbrinin əsas və ümumi 
inkişafmm istiqam ətlərini müəyvən etmək, 
Azərbaycan SSR büdcəsini təsdiq etmək; 
ümumdövbt vergi və m ükəlləfiyyətbri tə- 
yin etmək; ölçü, çəki sistemini və pul nişan- 
larm ı müəyyən etmək və ya dəvişdirmək; 
m aliwə, gömriik, ticarət və borc müqavib- 
b ri bağlamaq; hərbi qüwələrin tərkibini 
müəvvən etmək.

Azərbavcanm ali qanımverid orqanı 
olan Azərbavcan Sovetlər qurultayı məhkə- 
mə və məhkəmə quruluşunu təşkil etmək, 
mülki və cinavət qanunveridliyini təsdiq 
etmək, ümumi qərarlarla vətəndaşlığı əldə 
etmək və va itirm ək qavdasmı müəyvən 
etmək, respublika ərazisində vaşavan əcnə- 
bilərin huquqi statusunu müəyyən etmək, 
ümumi və fərdi amnistiya tətbiq etmək hu- 
ququna malik id l

siceıs. Commissions deded the chairman, his 
deputy and a secretary aniong its members.

In  the chapter about the Azeibaijan 
Central Executive Committee, duties and 
rights of its members were regubted TCrose 
of members who were absent from meetings 
of the CEC more than 3 times were to be ex- 
duded from its membership.

The CEC members had got rather wid
er rights. They had a personal immune sta
tus. Its members could be arrested cnlv bv/ J
the decision of either the Chairman or bv tire

J

Supreme Board. Members of the CEC could 
partidpate at meetings of the local organs of 
tire soviet power and tine sodal organizations 
with tire advisory vote and could raise tire

J

question about reconsideration of tine issues 
and deasion wrhich thev- regarded unlawful, 
before above-standing instances as well as 
to demand a necessary information and data

J

from all kinds of managements and public or
ganizations.

The V  chapter of tire Constitution of 
tire Azerbaijan SSR of 1921 defined tire au
thorization of the Assemblies of Soviets of tire 
Azerbaijan SSR. The artide 32 of the Constitu
tion showed such issues of tine all state impor
tance included to tire assembly and the CEC 
to confirm tire Constitution of the Azeibaijan 
SSR; to insert changes and amendments into 
it; to lead the internal and external policy; to 
provide tine rebtion w ith foreign countries; 
to declare a wrar and sign a treatment about 
tire peace; to demarkate borders and drange 
them; to define tire administrative-territorial 
units of tire Republic.

Following questions of tine economic 
charader were also induded to tine authoriza
tion of the Assembly of Soviets of Azeibaijan 
and tire CEC: to define tire main and gen
eral directions of tire development of various 
fields of the peoples economy in the territory 
of tire Republic; to confirm the budget of tire 
Azerbaijan Republic; to define all governmen
tal tax duty; to provide the measuring like tire 
length, weight units systems and banknote



A li qanunverid orqan Xalq Komis- 
sarlan Sovetinin tərkibini tesdiq edir və 
ya ayn-ayn komissarlan vəzifədən kənar- 
laşdirrrdr. Konstitusiyanm 33-cü maddəsi 
Ümumazərbavcan Sovetbr qurultaymm 
müstəsna hiiququna konstitusiva əsaslarm- 
da dəvişiklik etməyi və sülh m üqavibbrini 
təsdiq etməvi aid edirdi. Digər məsəbbrdə 
Ümumazərbavcan qurultaym ı çağmnaq 
mümkün olmadıqda, səlahiyyətlər Azər-
bavcan SSR MİK-nə verilird i. Sərhədlərin/
m iiəyyən edilməsi və dəyişdirilm əsi, res- 
publika ərazisini özgəninkibşdirmək, xari- 
d  dövbtbrb əlaqəbr varatmaq, müharibə 
elan etmək və sülh bağlannaq MİK-ə həvalə 
edilirdi.

Siyasi və iqtisadi sahədə ümumi nor- 
malar müəvvən etmək, həmçinin dövbt 
orqanlarmm strukturunda əsaslı dəvişiklik- 
brə səbəb olan bütün dekrdbri hazırlamaq 
MİK-in səlahiyyətbrinə daxil id i. Xalq Ko- 
m issarlan Sovetinin ümumi sivasi əhəmiv- 
yət kəsb edən qərarlan M İK  tərəfindən təs- 
diq olunmalı id l

Azərbavcan M İK  Xalq Komissarları 
Sovetinin, ayrr-avn komissivalarm, verli 
Sovetbr qurultavmm, onlarm icraiw ə ko- 
m itəbrinin və rəvasət heyətbrinin qərar 
və sərəncamlarmı davandrra və bğv edə bi- 
lərdi. M İK  birbaşa yerli orqanlann icraiyyə 
kom itəbrinə və rəvasət heyətbrinə göstəriş 
vermək səbhiyvətbrinə maük idi.

Azərbavcan SSR M İK-in Rəvasət He-
J j

yətinin 1921-d il 18 ivun qəran ib  XKS-in 
səlahiwətbrinə daxil olan məsəbbr müəv-

J J J

yən edilirdi. XKS dövbt idarəçilivi aktları 
ilə  vanaşı, qanunverid aktlar da vermək hü- 
ququna malik id i. Xalq Komissarlan Soveti 
A li İqtisadi Şuranm qərarlanndan edibn 
şikavət və təklifbri, ayn-ayn xalq komissar- 
lanndan daxil olan etirazlan, xalq komissar- 
lıqlannm  öz aralannda varanan mübahisəli 
m əsəbbri aydmlaşdınrdı.

M İK-in Rəvasət Hevətinin 18 ivun qə- 
rannda göstərilirdi ki, XKS-i ümumdövbt 
əhəm iyyətli dekret vermək, öz tabelivində

emblems от to change them; to sign the fi
nancial, customs, merchantile and loan agree
ment; to define the structure of the m ilitary 
forces.

The Azerbaijan Assembly of Soviets be
ing tine supreme legislative organ of Azerbai
jan had a right to organize the court and its 
structures, to confirm the civil and criminal 
legislation, to define rules of getting the dti
zenship on tire basis of general decisions от to 
loose it, to define the legal status of foreigners 
living in tine territory' of the Republic, to apply 
the general and personal amnesty.

The supreme legisbtive organ con
firmed tine body of the Council of Peoples 
Commissars and dismissed tine some com
missars from their position. The 33-rd artide 
of tine Constitution concerned to tine exdusive 
right of confirmation of changes to tine Con
stitution and could confirm the peace treat
ments. If there were not possibilities to call 
all-Azerbaijan Assembly of Sovids then the 
authority was to be given to tine CEC of the 
Azerbaijan SSR Demarkation and changes 
borders, giving territories of tine Republic to 
others, to provide rebtions with foreign coun
tries, declaration of a war and signing the 
peace treatment were also among rights of the 
CEC.

To define tine general norms in tine po
litical and economic sphere and also to pre
pare аД Decrees causing the basic changes in 
the structures of tine state organs were among 
responsibilities of the CEC. Those of decisions 
of tine Councils of Peoples Commissars having 
the political importance were to be confirmed 
by tine CEC.

The Azerbaijan CEC could freeze the 
activitv of various commissions, assemblies 
of local soviets and legitimate decisions of 
their executive committees and their supreme 
boards. The CEC had authority to give orders 
to the to executive committees of the local or
gans and to their supreme boards.

The Supreme Board of tine CEC of the 
Azerbaijan SSR defined issues included to



olan avn-ayn idarəbri təlimatlandumaq 
üçün müxtəlif qərar və sərəncam hazır- 
lamaq hüququna malik id i. Lakin bütün 
dekıet, qərar və sərəncamlann surəti Azər- 
baycan SSR MİK-ə göndərilməli idL Daha 
əhəm iyvətli dekretləri isə Azərbaycan SSR 
M İK  təsdiq edirdl.

Bütün fəaliyyəti dövründə XKS 
Azərbaycan Sovetlər quraltavı və Mərkə- 
zi İcraiyyə Komitəsi qarşısmda məsuliy- 
vət daşıyırdL Azəıbavcan SSR-in 1921-d il 
Konstitusivasına görə respublikada 17 xalq 
komissarlığı təşkil edildi. Bura xarid işlər, 
hərbi və hərbi dəniz işbri, daxili işlər, əd- 
liyyə, əmək, sosial təminat, maarif, poçt və 
teleqraf, m aliyyə, vollar, torpaq, xarid tica- 
rət, ərzaq, səhiyyə, fəhb-kəndli müfəttişli- 
y i, Xalq Təsərrüfatı Şurası və Neft Komitəsi 
daxil idi.

Azərbavcan Xalq Komissarlan müntə- 
zəm olaraq Azərbavcan Sovetlər qurultayın- 
da, M İK  idaslarmda və XKS yığmcaqlann- 
da hesabat məruzəbri ilə çıxış edirdilər.

1921-d ildə Azərbavcan XKS-in nəz- 
dində yaradılm ış Dövbt Plan Komissivasx 
və A li Iqtisadi Şura xalq təsəmifatmm bər- 
pa edilməsində mühürn əhəmiyyət kəsb 
edirdi. A İŞ iqüsadi sivasəti istiqamətbndi- 
rir, təserrüfat komissarhqlannm və idarəb- 
rin işinə rəhbərlik edirdi.

Fövqəbdə və sərt tədbirbrdən mü- 
vəqqəti əlçəkən bolşevikbr 1921-d il Kons- 
titusiyası əsasmda legitim  hakim iyyət 
strukturlaruu təşkil etməvə çahşırdılar. 
Bununla beb, Azərbaycan SSR-də hakimiv- 
vət faktiki olaraq kommunistbrin əlində 
id i. İlk  dövrlərdə əhali arasmda о qədər də 
nüfuzu olmavan AK(b)P tədricən mövqeyi- 
ni möhkəmbndirməvə cəhd edirdi. Xüsu-

J

silə birind konstitusiyanm qəbul edilməsi 
və veni hakim iyvət strukturlannda seçkili 
vəzifəbrə əsasən kommunistlərin «seçilmə- 
si»nə üstünlük verilm əsi əhalinin bolşevik 
partivasma daxil olmasma «marağı» arür- 
mah id i. Bəzən isə zorla partivava qəbul 
apanlırdı.

the authority of the CPC by its decision dated 
June 18,1921. Beddes tine ads of state govern
ing, the CPC had a right of issuing legislative 
acts as welL The Council of Peoples Com
missars brought light to complaints coming 
to it from decision of tine Supreme Economic 
Board, objections coming from various Peo
ples Commissariats, argues occurring between 
commissariats themselves.

In  the decision of June IS  of the Su
preme Board it was shown that tine CPC was 
allowed to issue of decrees of all governmen
tal importance and to prepare various orders 
and directives to instrud below standing 
managements. But copies of all decrees, or
ders and directives were to be sent to tine CEC 
of tine Azerbaijan SSR. The more important 
decrees were confirmed by the CEC of tine 
Azerbaijan SSR.

In  tine whole period of its activitv tine 
CPC was responsible before tine Assemblies of 
Soviets of tire Azerbaijan SSR and before tine 
Supreme Board. In  accordance with tine Con
stitution of tine Azerbaijan SSR of 1921 there 
were only 17 peoples commissariats. Among 
them there were commissars on foreign af
fairs, on m ilitary and navy issues, on internal 
affairs, on legisbtion, on labor, on sodal pro
viding, on education, on post and telegraph, 
on finance, on roads, on foreign trade, on 
provisions providing, on w'orkers-peasants in
spection, coundl of peoples economy and oil 
committee.

Peoples Commissars of Azerbaijan 
regularly spoke with reports, with speeches 
at Assemblies of tine Soviets of Azerbaijan, at 
meetings of the CEC and at conferences of tine 
CPC.

Established in 1921 under the guidance 
of the CPC tine State Planning Commission 
and tine Supreme Economic Council (SEC) 
were of a greater importance in the restora
tion of tine peoples economy. The CEC evalu
ated tine economic policv and direded tine 
activity of the economic commissariats and 
managements.



1921-ci ildə S.M .Kiıov AK(b)P MK- 
nm birind katibi «seçildi». Moskvanm ma- 
raqlanm ifadə edən Kirov tez bir vaxtda bü- 
tün hakim iyyəti mənimsədi. Daha çox m illi 
mövqedən çıxış edən, başda N.Nərimanov 
olmaqla bir çox kommunist «solçular» təz- 
yiqbrə məruz qaldılar. Hətta S.Əfəndiyev, 
M israfilbəyov, D.Bünvadzadə, Ç.İldmm ki
m i bolşevikbr cəzalandmlaraq partivadan 
çıxarıldılar.

Moskvanm təyin etdivi kadrlar çox 
vaxt m illi respublikarun ehtivac və təbbb- 
rinə etinasız vanaşır, bovük dövlət, «veliko- 
rus» şovinizmi mövqevindən çıxış edirdi- 
br. Azəıbaycan SSR-in dövbt idarəbrində 
kargüzarhq işinin Azsrbaycan dilində apa- 
nlmasma qarşı çıxan şovinistbr bımu guva 
rus fəhb kadrlannm respublikam tərk edə- 
cəkləri ilə əsaslandırmağa çalışrrdılar.

Mərkəzin apardığı sivasətin mahiv- 
yətini anlavan m illi kadrlardan olan bəzi 
partiva işçiləri öz haqlı narazılıqlanru bildir- 
dilər. Lakin həmin m illi kadrlar burjua-mil- 
lətçi damğası ilə  Moskva tərəfindən tez bir 
zamanda «zərərsizləşdirilirdilər-». 1924-cü 
ildə ЭучтлЬ Xanbudaqovun Azərbaycanm 
iqtisadi və mədəni gerilivini aradan qaldır- 
maq, m illi fəhlə kadrlan hazırlamaq, ilk 
növbədə azərbaycanlı işsizləri işə qəbul et- 
mək, m illi sərvətimiz olan neft sənavesində 
çalışan azərbaycanlı fəhlələrin əmək haqla- 
nru digər qeyTi-milbtdən olanlarla bərabər- 
bşdirmək kim i təklifbri ХШ  Bakı partiva 
konfransmda kəskin etirazla qarşılandı. Bev- 
nəlm iləlçilik adı ib  Azərbavcan xalqmm hü- 
quqlan tapdamr, əksinə «millətçL»lik adı ilə 
vətənpərvər kadrlara qarşı represiyalar təş- 
k il ed ilird i

Ermənistanda (1920-d il 29 novabr) 
və Gürcüstanda (1921-a il 25 fevral) bolşe- 
vik hakim iyyəti varadıldıqdan sortra Mosk
va vahid SSRİ təşkil etməvin yollanndan bi
ri kim i üç Cənubi Qafqaz Respublikalarmm 
birləşdirilm əsi təklifi ilə  çıxış etdi. RK(b)P 
MK-nm göstərişlərini rəhbər tutan Azərbay- 
can kommunistbri beynəlm iblçilik nüma-

Leaving alone temporarily extra-ordi- 
rtarv and restarted measures, bolsheviks tried 
to organize the legitimate state structures on 
the basis of the Constitution of 1921. Never
theless the actual power was in the hand of 
communists. In  the initial period the AQb)P 
did not have tine resped among the popub- 
tion but gradually it attempted to strengthen 
its positions. Espeaally tine adoption of the 
first Constitution and privilege of «elections» 
of mainly communists to tine new state struc
tures deded positions raised the «interest» of 
the popubticm to enter tine Bolshevik party. 
Sometimes reception to the party was con
cluded by the application of force.

In 1921 SM K irov was «deded» tine 1- 
st Secretary of tine Central Committee of the
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AC(bJP. Kirov, expressing interests of Mos
cow Kirov owned tine whole state power 
very soon. Many «left» communists having 
the nationalist position with N.Narimanov 
on the head underwent to suppressions. Even 
Bolsheviks like S.Efendiyev, M.Israfibekov, 
D.Bunivadzadeh, ChUdirim were excluded 
from the party.

Men appointed by Moscow in most 
cases were indifferent to needs and demands 
of the national republic and aded from the 
position of the «great state» and «great Rus
sian» shovinism Shovinists were against the 
carrying on tine office writings in the Azeri 
language hying to prove their approach to 
the matter with consideration as if Russian 
workers and office employee might leave the 
Republic

Some party' missionaries w ith the na
tional background expressed their objections 
understanding tine gist of the policy' of the 
Center. But very soon these national employ
ees were brought to «harmless» state from the 
side of Moscow with tine blame of «bourgeous 
nationalists». In  1924 the proposal of Eyyub 
Khanbudagov about abolishing tine economic 
and cultural backwardedness of Azerbaijan, 
about preparation of the national human re  
sources and first of all to provide Azeri job-



viş etdirərək respublikanm neft məhsullan 
sərvətini təmənnasız Gürcüstan və Ermərtis- 
tana göndərərək Moskvanm rəğbətini qaza- 
mrdı.

1922-d il martin 12-də Azərbavcan, 
Exmənistan və Gürcüstan mərkəzi icraiyvə 
kom itəbrinin səlahiyyəffi konfransı ittifaq 
müqaviləsini təsdiq etdl. Müqavlləyə görə 
Zaqafqaziva Sovet Sosialist Respublikalan 
Federativ İttifaqı yaradıldı. Həmin müqa- 
vilə  əsasmda İttifaq Soveti və A li İqtisadi 
Şurası təşkil edildi. Zaqafqaziva respublika- 
larmda hərbi işbr, m aliyvə, xarid sivasət, 
xarid ticarət, rabitə vollan, əksinqilabla mü- 
barizə və iqtisadi sivasətə rəhbərlik İttifaq 
Sovetinin səlahiyyətbrinə verildi. İttifaq So
vetinin Rəyasət Hevətinə respublikalardan 
hər birinin nümayəndəbri daxil oldnlar. 
Onlar İttifaq Sovetinin idaslarmda növbə 
ilə sədrlik edirdibr. Səlahiyyətli konfransm 
seçdivi 10 xalq komissarmdan dörd nəfəri 
Azarbaycam, hərəsindən üç nümavəndə isə 
Exmənistan və Gürcüstam təmsil edirdi.

1922-d il mavm 13-də İttifaq Soveti 
ayn-ayn respublikalann xalq xarid işlər ko- 
missarlıqlannm ləğv edilməsi haqqmda qə- 
rar qəbul etdi.

Moskvanm planma əsasən 1922-d il 
mavın 12-də yaradıhmş Federativ İttifaq 
(F İ) tezliklə vahid federativ respublikava 
çevrilm əli id i Buna görə də 1922-d il de- 
kabrm 10-da Bakıda Zaqafqazivanm I Sovet
b r quraltayı toplandı. Qurultavda həlledid 
səslə 535 nümayəndə və məşvərətçi səsb 25 
nümayəndə iştirak edirdi. Qurultaym idası- 
na ZSFSR Konstitusivası lavihəsi çıxanlmış- 
dı. Konstitusivanm bvihəsi qurultav tərə- 
findən dekabnn 13-də qəbul edildi və onun 
ali orqam -150 üzvdən və 50 namiZÄİdən 
ibarət olan Zaqafqaziva Mərkəzi icraiyvə 
Komitəsi seçildi. Bebliklə, Zaqafqaziva So
vetbr qurultavı digər respublikalarb vana- 
şı Az^rbaycanda da qanunveridlik səlahiv- 
vətinə malik orqan oldu.

1922-d il dekabrm 13-də qəbul edil- 
miş ZSFSR-in birind Konstitusivası 6 böl-

less people with a work, about increasing of 
the salary' of Azeri workers involved in the oil 
industry, which was the national wealth, to 
the level of wages of representatives of other 
nations. A ll these were expressed at ХШ Baku 
party conference and were met w ith the sharp 
objection. So under the slogan of internation
alism rights of Azeri nation were suppressed 
and on tiie countrary, distractions were organ
ized against the patriotic persons claiming the 
btter as «nationalists'».

After establishing the Bolshevik power 
in Armenia (November 29,1920) and in Geor
gia (February' 25, 1291) Moscow proposed 
to join all three Southern Caucasus repub
lics and regarded that it was one of ways to 
organize the unitv of the USSR Azeibaijan 
Communists obeving the order of the Central 
Committee of the RC(b)P demonstrated the 
internationalism and earned the resped by 
sending the oil products to republics of Geor
gia and Armenia for free.

In  March 12,1922 the Authorized Con
ference of the Central Executive committees 
of Azerbaijan, Armenia and Georgia con
firmed the agreement on unitv. According 
to the agreements the Transcaucasian Sovid 
Federative Sodalist Republics Union was cre
ated. On the basis of this agreement the So
net of Union and the Supreme Economic 
Council were organized. In  Transcaucasus 
republics the m ilitary issues, the finance, the 
foreign policy, the foreign trade, Иге road 
communications, the struggle against the 
counter-revolution and the ruling of the eco
nomic policy were given to the Sovid of Un
ion There were the chairman in meetings 
of the Sovid of Union in turn from one Re
public after another. Out of 10 People's Com
missars four persons represented Azerbaijan, 
three persons from Armenia and 3 more from 
Georgia.

In  May 13, 1922 Иге Sovid of Union 
accepted the dedsion about liquidating of 
Peoples Commissars on Foreign Affairs in all 
these republics.



mə, 9 fəsil və 47 maddədən ibarət id i. 4 
maddədən və 1 fəsildən ibarət olan birind 
bölmə «İnqilab və Zaqafqaziva zəhmətkeş- 
brinin b irliyi» adlarurdı. Bu bölmədə Zaqaf
qaziva Federasiyasının varanması məsəbb- 
rindən bəhs olunurdu, 5-33-cü maddəbri 
əhatə edən ikind bölmə 4 fəsildən ibarət ol
maqla, Zaqafqaziva Sovetiər qurultavmdan 
(ik ina fəsil), Zaqafqaziva Mərkəzi İcraiyyə 
Komitəsindən (üçüncü fəsil), Zaqafqaziva 
Xalq Komissarlan Sovetindən (dördüncü fə- 
sil), Zaqafqaziva qnndtavı və Zaqafqaziva 
Mərkəzi İcraiyyə Komitesinin səlahiyyətb- 
rindən (beşina fəsil) bəhs edirdi. Zaqafqazi- 
ya Federasivasmda mərkəzi subvektbr ara- 
smdakı münasibətlərdən, həmçinin Sovet 
qunıculuğundan bəhs edən üçüncü bölmə 
altm a fəsli (34-37-d maddəbr) əhatə edirdi 
Dördüncü bolmə 38-44-cü maddəbri əhatə 
etməklə büdcə hüququndan (veddind fə- 
sil), beşind bölmə 45-46-a maddəbri özün- 
də birbşdirm əkb ZSFSR-in geıb və bayra- 
ğrndan (səkkizind fəsil) danışırdı. Axınncı
- altrna bölmə 47-d maddəni (doqquzuncu 
fəsil) əhatə etməklə ZSFSR-in dövlət orqan- 
lannm rezidensivasını müəvvən edirdi.

/  J j

Mərkəz Azərbaycarun hesabma Za- 
qafqaziyanm digər respublikalannın təsər- 
rüfatlanru dirçəltməvə çalışırdı. Buna görə 
də m aliyyə və xarid ticarət işlərinə baxan 
komissarlıqlar birləşdirildi. Xalq daxili iş- 
lər, maarif, səhiyvə, torpaq kom issarlıqları 
və digər komissarlıqlar isə birləşdirilməyə- 
rək m uxtarivvətbrini saxlaMrdılar. 1923-cü
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il yanvann 10-da vahid Zaqafqaziva pul ni- 
şanı haqqmda ZSFSR hökıunətinin dekreti 
çıxdı, bununb da respublikalann m aliyyə 
aynlığı bğv edildi və onlann vahid büdcə- 
sini varatmaq mümkün oldu. Zaqafqaziva 
Sovetbr qurultavı, ZSFSR-in varadılması 
və onım Konstitusivasmın qəbul edilməsi 
SSRİ-nin varadılmasmda mühüm mərhəb 
oldu. 1922-d il dekabnn 30-da Moskvada 
SSRİ-nin I Sovetbr qurultavı toplandı. Qu- 
rultayda RSFSR-dən 1727, Ukura\Tia SSR- 
dən 364, ZSFSR-dən 91 və Belarusivadan 33

Created according to the plan of Mos
cow; the Federative Union (FU) was to be
come a single Federative Republic socn. 
Therefore on December 10, 1922 the I Assem
bly of Soviets of the Transcaucasia was held 
in Baku In  the Assemblv 535 representatives 
partidpated with decisive votes and 25 with 
advisory votes. The Assembly brought to its 
agenda the draft of the Constitution of Tran
scaucasia Socialist Federative Soviet Republic 
(TSFSR). The projed of the Constitution had 
been adopted by the Assembly on December 
13 and it also eleded Transcaucasian Cen
tral Executive Board - the supreme organ of 
it. Thus, Transcaucasian Assemblv of Soviets 
became the authorized organ with legislative 
right in Azerbaijan as well as in other two re  
publics.

The first Constitution of the TSFSR 
adopted on December 13,1922 and consisted 
of 6 sections, 9 chapter and 47 artides. The 
first section contained 4 artides and the first 
chapter was entitled as «the Revolution and 
the Unity of Transcaucasian Working Pee 
pie». This section was devoted to the issues 
of creation of the Transcaucasian Federation. 
The second section covering artides 5-33 were 
grouped in 4 chapters which were devoted 
to the Assemblv of the Trancaucasian SovietsJ
(diapter two), to tine Trancaucasian Central 
Executive Committee (diapter three), to the 
Trancaucasian Council of Peoples Commis
sars (diapter four), to authorities of the Cen
tral Executive Committee (chapter five). The 
third section was about regulations between 
central subjects of the Federation and also 
about the building of the soviet sodety which 
is contained in the diapter six (artides 34-37). 
The fourth section covering artides 38-44 de 
voted to budget rights (diapter seven), the 
fifth section consisted of articles 4546 where 
the emblem of the TSFSR and its banner were 
described (chapter eight) and last sixth sec
tion had an artide 47 (chapter nine) where the 
residence of the state organ of the TSFSR was 
defined.



nümayəndə iştirak edirdi Qurultav bəvan- 
namə qəbul etdi və SSRİ-nin təşkili haqqm
da m üqavibni təsdiq etdi.

SSRİ-nin ilk  Konstitusivası isə 1924-cü/
il vanvann 31-də II Ümumittifaq Sovetbr 
qurultaymda qəbul edildi.

ZSFSR Konstitusiyasma əsasən haki- 
m ivvət strukturlarm ı yaratmaq səlahiyyəti 
olan Zaqafqaziva M İK  15 vanvar 1923-cü il 
birind sessivasında mühüm tedbirbr həva- 
ta keçirdi. Sessivada ZSFSR M İK-in Rəvasət 
Heyəti və XKS seçildi. SSRİ-nin varanması 
ilə Zaqafqaziva respublikalarmm hiiquqi 
statusunda dəvişiklik edildi. Çünki İttifaq 
dövbtinə bir sıra mühüm məsəbbr həvab 
edilirdi. SSRİ-nin digər müttəfiq respublika- 
larmdan fərqli olaraq Azərbaycan və digər 
Zaqafqaziva respublikalarmm ZSFSR vasi- 
təsilə SSRİ-və daxil olması dövbt quruluşb- 
nnda daha çox dəyişikliklərə səbəb oldu.

ZSFSR Konstitusivası Zaqafqaziva So
vetbr qurultayının, MIK-in, M İK  Rəvasət 
Hevətinin və XKS-nin səlahivvətini müəv-
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vən edirdi. ZSFSR ali qanunverid orqanı 
federasiva müqavibsində iştirak edən res- 
publikalann əhalisinin say nisbətinə uyğun 
olaraq seçilmiş şəhər və qəza sovetbrinin 
nümayəndəbrindən ibarət olan Fəhlə, 
Kəndli, Əsgər və Matros Deputatlan Sovet
brinin Zaqafqaziva Sovetbr qurultayı idi. 
Hər il çağmlan Ümumzaqafqaziva Sovetbr 
qurultavmdan başqa, ZSFSR M İK  və va res- 
publikalann MİK-brm in təbbi ilə fövqəb- 
də qurultaylan çağıımaq da Konstitusiva 
ilə müəyvən olunurdu. Qurultavlararası 
dövrbrdə ali hakim iyvət qurultav tərəfin- 
dən seçilmiş ZSFSR MİK-ə həvalə edilirdi. 
MÖC qurultav qarşısmda məsul olmaqla 
ona hesabat verirdi. ZSFSR MİK-in səlahiv-
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vətbrinə ZSFSR Konstitusivasmda dəvişik- 
liklər və əbvəbr etməkb onu təsdiq etmək, 
digər dövbt qurumlarmm onun tərkibinə 
daxil olması və va federasiyanm ayn-avn 
hissəbrinin onun tərkibindən çıxması haq
qmda qərar qəbul etmək, ZSFSR ərazisində 
təsərrüfaün ümumi və ayn-avn hissəbri-

The Center tried to raise the other re
publics' economies on the account of the 
Azerbaijan. Therefore the Commissariat on 
Finance and on Fordgn Trade were unified. 
Peoples Commissariats on Internal Affairs, 
on Education, on Health Care, on Land were 
not joined together and remained their au
tonomous position. On January 10, 1923 the 
decree of the TSFSR came out about monev
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samples in Transcaucasb and with this step 
the finandal difference of Republics was liq
uidated and it became possible to create the 
united budget. The Assemblv of the Tran
scaucasian Soviets, tine establishment of tine 
TSFSR and adoption of its Constitution wras 
verv important stage on the way of tine crea
tion of the USSR On December 30,1922 tine 
first Assemblv of the Soviets of tine USSR wras
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held in Moscow. 1727 representatives from tine 
RSFSR, 364 from Ukrainian SSR, 91 from tine 
TSFSR and 33 from Bdorussia partidpated at 
this assembly. The Assembly accepted the res
olution and confirmed tine agreement on tine 
organization of tine USSR.

And tine first Constitution of the USSR 
was confirmed at the second All-Unican As
sembly held on January 31,1924.

Referring to the Constitution of the TS
FSR the CEC of Transcaucasia realized a verv
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important measure at its first session held on 
January 15, 1923. At that session tine Supreme 
Board of the CEC of the TSFSR and the CPC 
were eleded. W ith tine creation of the USSR 
there were changes in the legal status of Tran
scaucasian republics as several important is
sues were put to the authority of the Union 
state . In difference of other federative repub
lics of tine USSR, Azerbaijan and other two re
publics of the Transcaucasia underwent much 
more dianges because of tine fad of their en
tering to tine USSR through the TSFSR.

The Constitution of tine TSFSR defined 
tine authorization of Transcaucasian Assemblv
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of Soviets, tine CEC, tine Supreme Board of tine 
CEC and the CPC. The supreme legislative or
gan of tine TSFSR was the Assembly of Tran-



nin əsas planmı müəyyan etmək və konses- 
siva (icarə) m üqavibsini müzakirə etmək, 
ümumfederal və respublikaların büdcəsini 
təsdiq etmək, vergilərl müəyyən etmək, fe
deral Dövbt Bankıru təsis etmək, federal 
A li Məhkəməni təşkil etmək, torpaq quru- 
culuğunu, torpaqdan və verin təkindən is- 
tifadə etməyi müəvvənləşdirmək, М ГК və 
XKS-in qərarlarmı İəğv etmək, ZSFSR XKS- 
in  bütün tərkibini və va onun ayn-ayn üzv- 
b rin i vəzifədən kənarlaşdırmaq və vəzifəyə 
təvin etmək, amnistiya elan etmək, federal 
statistikanı təşkil etmək, məhkəmə və məh- 
kəmə quruculuğunu təşkil etmək, mülki 
və cinavət qanunveridliyi hazırlamaq, ver- 
li xarakterli xarid borc m üqavibbri bağla- 
maq və s. daxil idi.

ZSFSR Konstitusivasına əlavələr və
J

düzəlişlər etmək müstəsna olaraq Zaqafqa- 
ziya Sovetbr qurultavmm, qurultayı topla- 
maq mümkün olmadıqda isə ZSFSR MİK- 
in  səlahiyyətbrinə daxil idi. M İK  və onun
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rəyasət hevəti hər dörd avdan bir növbəti
J J J

sessivalan toplayırdL Fövqəladə sessivalar 
isə ZSFSR XKS və va ZSFSR M İK  üzvləri- 
nin üçdə birinin təşəbbüsü ilə çağınlırdı. 
M İK  sessivalarında dekretlərin bvihələri və 
digər vadb məsələbr, о cümlddən xarid əla- 
qəbr, əfv olunmaq barədə təqdimat, Qırmı- 
zı Bavraq ordeni ib  təltif olunmarun təsdiq 
edilməsi, XKS qərarlarmm bəyərtilməsi və 
ya ZSFSR M İK  növbəti sessiyalarmda baxıl- 
ması bar̂ də qərarlar verilirdi.

Konstitusiyava görə Zaqafqaziva Fe- 
derasiyasmm federal, ıespublika və verli 
orqanlarmm büdcə m əsəbbrinin əsas prin- 
sipbri Zaqafqaziva Sovetbr qundtaymm 
və M İK-in səlahiyyətbrinə daxil ed ilird i 
ZSFSR ali qanımverid orqanlan tərəfindən 
vergibrin növü və həcmi müəyvən olunur- 
du. Vergibrin müəvyən edilməsi infilvasi- 
yarnn və böhranm qarşısınm almmasında 
həlledid amillərdən idi.

Ermənistan SSR-də sovetbşmə pro- 
sesi, Azərbavcanın hökumət dairəbrində 
«beynəlm iblçilik» əhvali-nıhiyyəsinin güc-

scaucasian Soviets wrhere partidpants were 
elected from workers, peasants, soldiers and 
matros representatives in accordance with 
the quantity percentage of tine popubtion of 
republics. Beddes tine regular annual all-Tran- 
scaucasian Assemblies of Soviets, tine CEC of 
the TSFSR or tine CEC of each republic might 
demand the calling of the extra-ordinarv as
semblies wrhich wras considered in the con
stitution In  periods between assemblies the 
supreme power w-as in tine hand of tine CEC 
of tine TSFSR eleded bv tine Assemblv. The
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CEC reported to tine Assemblv. Among rights 
of tine CEC making changes and amendments 
to the Constitution and confirming them, ac
cepting the dedsion about other states into its 
composition and getting out tine other subjects 
of the Federation from it, defining the plan of 
economy in the wrhole territory of tine Federa-
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tion or in some parts of it, discussing of con
cessional agreements, confirming of tine all- 
federal and republics budgets, defining tax 
norms, establishing of tine Federal State Bank, 
organizing of the Federal Supreme Court, de
fining of tine land development and tine use 
of tine earth resources, liquidating of the CEC 
and the CEC decisions, dismissing the wrhole 
staff от several members of the CEC of the 
TSFSR from their positions and appointing 
others to vacant positions, to announce the 
amnesty, organizing of the Federal structures, 
developing the court building issues, prepar
ing of tine d vil and criminal legisbtion, sign
ing of tine foreign loan agreements and other 
issues were defined.

To make dnanges and amendments to 
the Constitution of the TSFSR was excusive 
right of tine Assemblv of tine Transcaucasian 
Soviets, but if there were not possibilities to 
gather the Assemblv then it wras in tine au
thorization of tine CEC of tine TSFSR And 
extra-ordinarv sessions were called with the
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initiative of, at least, one third of members 
of tine CEC of tine TSFSR. In  sessions of the 
CEC projeds of decrees and other important 
issues were put forward and also tine for-



bnməsi, əzəli Azərbaycan torpaqlannm
- Zəngəzur, Göyçə, Dərələvəz və digər tor- 
paqlann Sovet Ermənistanma güzəştə ge- 
dilməsi ilə  nəticələndi Şim ikbnm iş erməni 
«bolşevikləri» Moskvanın və AK(b) P-nin 
köməyi ilə Qarabağı Ermənistana birləşdir- 
məvə yönəlmiş planlarla çmş edirdilər.

1922-d il dekabnn 1-də, vəni Ermə- 
nistanda bolşevik hökuməti qurulduqdan 
ik i il sonra Azərbaycan İnqilab Komitəsi- 
nin bəvanaü ib  çıxış edən N.Nərimanov 
ik i sovet respubllkası arasmda sərhədbrin 
mövcudluğunu lüzumsuz hesab etdi, azər- 
bavcanlüarm yaşadığı Zəngəzur mahalmm 
bir hissəsi Ermənistana birbşdirildi. Vahid 
sovet məkanmdan bəhs edən bolşevik re
jim i düşünülmüş şəkildə Azərbavcarun 
torpaqbnnm Ermərüstana verilməsinə ça- 
lışırd ı. Erməni bolşevikbrinin Azərbavcan 
torpaqbrım «bevrıəlm iləlçilik» adı ilə  öz tor- 
paqlanna birbşdirmək planlaruu hiss edən 
m illiyyətcə azərbaycanlı olan kommımistbr
1921-d il ivunun 27-də AK(b)P MK-nm Bü- 
rosunda Ermənistarun iddiabrmx rədd etdi- 
br. Əw əllər «beynəlm ibl» mövqedən çıxış 
edən, lakin erm ənibrin əsl maqsədini bilən 
N.Nərimanovun tutduğu prinsipal mövqe 
nəticəsində Qarabağ Azərbaycan tərkibin- 
də qaldı.

RK(b)P Qafqaz bürosu 1921-d il 4 
ivun plenumımda Qarabağm dağhq hissəsi- 
nin Ermənistana verilm əsi barədə qərar qə- 
bul etm işdi Plenumda əslində tək qalmış 
N.Nərimanov bu qərara qəti etirazmı bil- 
dirm işdi. Tutarh tarixi sübutlarb çıxış edən 
N.Nərimanovun mövqevi RK(b)P Qafqaz 
bürosunu iyunun 5-də venidən qəranru də- 
yişərək Dağhq Qarabağı Azərbavcan SSR 
tərkibində saxlarulmasmı təsdiq etməvə 
sövq etdi.

1923-cü ilin  iyununda RK(b)P Qafqaz 
bürosunda Dağhq Qarabağda muxtariyyət 
varaddması Azərbavcan dövbtinə tövsivə 
edildi. 1923-cü il ivunun 7-də Azərbavcan
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Mərkəzi İcraiw ə Komitəsinin dekreti ib
J J

Qarabağm dağhq hissasinə Azərbavcan

eign rebtions, presentations about forgiving 
of deprived persons, the confirmation of the 
awarding some people with tine order of Red 
Banner, positive relation to the CPC documets 
от to delay them till next sessions of the CEC 
of the TSFSR

According to the Constitution the main 
prindples of issues concerning to the federal, 
republic and local organs' budgets were in
duded to the authorization of the AssemblvJ
of the Transcaucasian Soviets and its CEC. 
The supreme legislative organs of the TSFSR 
defined types of taxes and their volumes. The 
defining of the taxes was among decisive fac
tors of the prevention of inflation and crisis.

The process of the sovietization of tine 
Armenian SSR was favourable for it as tine 
mood of «intemationalitv» among tine ruling 
drdes in Azerbaijan was increasing and it was 
resulted with tine allowing to give such native 
Azeri lands Zangezur, Govcha, Darabvaz and 
others to the Soviet Armenia. The enchanted 
with pamperings Armenian «bolsheviks» 
w’ere making attempts to realize their plans 
of joining Karabagh to Armenia by the help of 
Moscow and AC(bJP.

Two years after the establishment of 
tine bolshevik government in Armenia - on 
IDecember 01, 1922 N.Narimanov announc
ing the dedaration of the Azerbaijan Revolu
tionary Committee considered unnecessarv
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tine existence of borders between two soviet 
republics. A  part of Zangazur region, where 
Azerbaijanians lived, was given to Armenia. 
The bolshevik regime stressing the single 
soviet territory tried intentionally to give 
tine Azeri lands to Armenia w ith all efforts. 
Feeling the plans of Armenian bolsheviks 
to join lands of Azerbaijan to their territory, 
Azeri communists refused the suit of Arme
nia in  at the Bureau meeting of the ACP (b) 
Central Committee on June 27, 1921. Kara
bagh remained in the structure of Azerbai
jan in the result of the prindple position of 
N.Narimanov wrho was awrare of real aim of 
Armenians.



SSR tərkibində muxtar vilayət statusu veri- 
lir. Xankəndi ərazi vahidinin adı dəyişdiri- 
lərək Stepanakert adlandınlmaqla muxtar 
vllayətln inzibati mərkəzi müəyvən ed ild i 
1923-cü il novabrm 24-də Azərbavcan SSR

Muxtar Vilayətm in əsasnaməsini» təsdlq 
etdi. DQMV-in tərkibinə Şuşa, Cavanşir, 
Karyagin və Qubadlı qəzalarınm dağlıq his- 
sələri daxil edildi. Əsasnaməvə görə Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayətində ali hakim ivyət 
ərazinin Sovetbr qurultayına, Məzkəzi Icra- 
iw ə  Komitəsinə və verli sovetbrə həvalə 
edildi.

Muxtar vilayətin ali hakim iyvət orqa- 
n ı ildə bir dəfedən az olmavaraq çağmlan 
Sovetbr qunıltayı id l Quraltaylararası 
dövrdə ali hakim ivvət Mərkəzi İcraiyyə Ко-
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mitəsinə həvalə edilirdi.
Vüayətdə verli idarəçilik hakimiv- 

yəim M İK  tərəfindən seçilən Xalq Komis- 
sarlan Sovetinə məxsus id l Vibyət Xalq 
Kom issarbn Soveti M İK-in Rəyasət Hevəti
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hüquqlanna malik olduğu üçün Muxtar Vi- 
byət Mərkəzi İcraiyyə Komitesinin sədri ev- 
ni zamanda XKS ssdri olurdu. XKS özündə 
daxili işlər, ədüyvə, maarif, səhiyyə, torpaq, 
mərkəzi statistika idarəsi və xalq təsərrüfatı 
şurasmı birbşdirirdi.

Azərbavcan SSR XKS DQMV XKS- 
nin razdığı ilə, m alivvə və fəhb-kəndli mü- 
fəttişüyi komissarlıqbnna öz səlahiyyətli 
nümavəndəsini tə\in edirdi. Xalq komissar- 
lan DQMV M İK  qarşısmda məsulivyət daşı- 
yirdL

Yerli hakim iyvət orqanlanna kənd 
və şəhər Fəhlə, Kəndli və Əsgər Deputatla- 
n  Sovetbrinin qurultayı tərəfindən seçibn 
icraiyyə komitəsi, həmçinin qəza sovetbr 
qurultayı və onun Rəyasət Hevəti daxil 
id i.

1923-cü il dekabnn 27-də DQMV-nin 
birind sovetbr qurultavı çağmldı. Qurultav 
Dağlıq Qarabağ Inqilab Komitəsinin hesaba- 
tmı dinləvərək V ibvət İcraivvə Komitəsini
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və Rəvasət He\-ətini seçdi.

In the Caucasus Bureau meeting of the 
Plenum of the RQb)P conduded on June 4,
1921 the deasion was accepted about trans
forming tine mountainous part of the Kara
bagh to Armenia. In  fad, remaining quite 
alone at that plenum N.Narimanov expressed 
his sharp objection Referring to historical 
proves in his speedi on June 5 Caucasus Bu
reau NNarimanov made them to change their 
decision and confirm to remain Mountainous 
Karabagh in the composition of the Azerbai
jan SSR.

In June, 1923 meeting of tine Cauca
sus Bureau of RQb)P it was recommended 
to Azerbaijan to create tine autonomousness 
of the Mountainous Karabagh On June 7, 
1923 with the Decree of tine Central Executive 
Committee tine mountainous part of Karabagh 
received tine status of Autonomious Province 
inside tine territory of tine Azerbaijan SSR The 
name of Khankendi of the unit of territory 
wras changed to Stepanakert and w-as defined 
as the capital of this administrative province. 
On November 24,1923 at the Plenum of the 
CEC of tine Azerbaijan SSR and tine CPC con
firmed «The Charter of tine Mountainous Ka- 
rabagh's Autonomous Province» (M KAP). 
To the territory of tine M KAP such regions as 
Shusha, Javanshir, Karvagin and Gubadli re  
gion's mountainous parts were induded. Ac
cording to tine Charter the supreme power of 
this Province belonged to the Assemblv of the 
soviets of this province, its Central Executive 
Committee and to local soviets.

The supreme power organ of tine Au
tonomous Province was tine Assembly of sovi
ets called no less than cxnce a year. In  periods 
between assemblies tine supreme power was 
given to the Central Executive Committee.

The local administrating power in the 
province belonged to the Coundl of tine Peo 
pie Commissars (CPC). As the CPC of the 
province had the authority of tine Supreme 
Board of tine CEC of tine Autonomous Prov
ince tine chairman of tine CEC of Autonomous 
Province was at the same time the chairman



DQMV-nin qanunveridlik təşəbbüsü 
ilə çm ş etmək səlahiyyəti mövcud idi. Be- 
b  ki, о, Azərbavcan MİK-in müzakirəsinə 
Muxtar Vilayətə aid dekretbrin və qərarla- 
rm layihəsini çıxara bibrdi. DQMV MİK-in 
sədri Azərbavcan Mərkəzi İcraiyyə Komitə-у ; ;
sinin idasında iştirak etməkb muxtar vib- 
vətə aid məsabbrdə məşvərətçi səs hüqu- 
quna malik id i

Bolşevik rejimi Bakıda və Azərbavca- 
nm digər ərazibrində möhkəmləndikdən 
sonra 1920-d il iyulun 28-də Qızıl Ordu 
hissəbri Naxçıvana daxil olaraq sovet haki- 
mivvətini elan etdi. 1921-d il vanvann 21-j J .. J
də Naxçivan Ölkə Hərbi İnqibb Komitəsi
- ölkərtin ali hakimiyyət orqanx yaradıldı.
1921-d ilin vavmda Azəıbavcan XKS-in
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sədri N.Nərimanov Naxçxvanın təsərrüfat 
və mədəni quruculuğu üçün 5,5 mlrd. rubl 
ayırmışdı

1921-d ilin sentvabnnda Naxçıvanda 
xalq komissarlıqlan vandıldı. XKS Naxçi
van Hərbi İnqilab Komitəsi qarşısında mə- 
suliyyət daşıvan icraedid orqan idi. 1921-d 
ilin sonlannda Naxçıvanda sovetbrə seçki- 
brin keçirilməsi ilə əbqədar olaraq inqilab 
komitəbri və voxsul komitəbri buraxıldı.

1922-d il yanvann 25-də birind 
Ümumnaxçıvan Sovetbr qurultayı keçiril- 
di. Qurultav Naxçivan İnqibb Komitəsini 
bğv etdi və Naxçivan SSR-in Mərkəzi İcra- 
iyyə Komitəsini seçdi

1922-d ilin sonlannda RK(b)P MK-run 
sivasi bürosu AK(b)P MK-nın təşəbbüsünü 
bəyənərək Azərbavcan SSR tərkibində Nax
çivan Muxtar Respublikasının varadılması- 
nı tövsiyə etdi. Həmin vaxtda Zaqafqaziva 
Sovetbr qurultavı Naxçıvanın Azərbavca- 
nın tərkibində muxtar qurum hüququnda 
avnlmaz hissə olduğunu bildirən qərar qə- 
bul etdi.

1923-cü il fevralm 23-də Ш Ümumnax- 
çıvan Sovetbr qurultayı Naxçıvanm muxtar 
qurum kimi Azərbaycan SSR-in tərkibinə 
daxil olması bar^də qətnamə qəbul etdi. 
Qətnamədə göstərilirdi:

of tine CPC. The CPC joined to itself the struc
tures of Аге internal affairs, legislative, edu
cation, health care, land the Central Statistics 
Management and Аге Board of Peoples Econ- 
omv.

The CPC of Аге Azerbaijan SSR appoint
ed tine authoritive representatives of commis
sariats of finance and worker-peasant inspec
tion with tine positive opinion of tine CPC of 
tine M KAP Peoples Commissars were respon
sible before the CEC of MKAP

The local organs of power were tine Ex
ecutive Committee eleded bv tine Assemblv
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of Workers, Peasants and Soldier Representa
tives Sodeties and also Province Assemblv of
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Soviets and its Supreme Board.
On December 27, 1923 MKAP called 

tine first assembly of soviets. The assembly lis
tened tine report of tine Revolutions Commit
tee of Mountainous Karabagh and eleded tine 
Executive Committee and its Supreme Board.

The MKAP had tine authority to pro
pose tine legislative initiative. Thus projects of 
decrees and decisions about the Autonomous 
Province might be produced to discussions at 
tine CEC of Azerbaijan The chairman of tine 
CEC of MKAP regulariv participated at meet
ings of the Azerbaijan Central Executive Com
mittee and had an advisor.' voting rights.

The bolshevik regime was strengthened 
in Baku and in other territory of Azerbaijan 
and after that in June 28, 1920 tine Red Annv 
units stepped in to Nakhichevan and declared 
tine establishment of the soviet power there. 
On January' 21 the supreme organ of power
- the territorial M ilitary Revolutionary Com-
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mittee was founded. And in summer of 1921 
tine dnairman of tine CPC of the Azerbaijan 
N.Narimanov distributed 5.5 billion mble to 
tine economic and cultural needs of Nakhich
evan

On September 1921 tine Peoples Com
missariat was established. The CPC was the 
executive organ being responsible before the 
Nakhichevan M ilitary' Revolutionary Com
mittee. A t the of 1921 in connection with



1. Naxçivan Azərbavcan 5SR-in avnl- 
rnaz tərkib hissəsidir.

2. Naxçivan M İK , XKS və bütün ko- 
m issarlıqlar buraxılır.

3. Naxçıvanm idarə olunması üçün 17 
nəfər üzvdən və 7 nəfər namizəddən ibarət 
Ölkə İcraiyvə Komitəsi seçilir.

4. Naxçivan bütün dövlət aparatı ilə 
birlikdə muxtar ölkə statusunda Azərbay- 
can SSR tərkibinə daxil olur.

Naxçıvanm Azərbavcanın tərkibinə 
muxtar qurum kim i daxil olmasında Mosk
va və Qars m üqaviləbrinin şərtləri, Türkiyə 
və İran dövhtləri ilə sərh^ddə olması da 
nəzərə alınmışdır.

1923-cü ilin  ivununda Azərbavcan 
SSR M İK-in ikinci çağınş üçüncü sessivası 
Naxçivan 5SR-in Naxçivan muxtar ölkəsinə 
çevrilm əsi və Azərbaycanın tərkibinə daxll 
olması haqqmda qərarı təsdiq etdi.

1923-cü il dekabnn 31-də isə Azərbay- 
can SSR M İK  Naxçivan muxtar ölkəsinin 
Azəıbaycan SSR-in tərkibində Naxçivan 
Muxtar Respublikası elan edilməsinin Za- 
qafqazlva M İK  tərəfindən rəsmiləşdirilməsi 
xahlşi ilə  çıxış etd i Zaqafqaziva M İK  Azər- 
bavcan SSR-in xahişini təsdlq etdi.

1924-cü il fevralm  9-da Azərbavcan 
SSR Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Naxçivan 
Muxtar Respublikası barədə Əsasnamə 
haarlam aq üçün komissiva taşkil etdi. Ap- 
rel a\Tnda Azərbavcan SSR M İK  Naxçivan 
MSSR barədə konstitusiva aktı qüwəsində 
olan Əsasnaməni təsdiq etdi. Əsasnaməyə 
görə Naxçivan, Şərur, Ordubad qəzalarm- 
dan ibarət olan və Naxçvan Muxtar Sovet 
Sosialist Respublikası adlanan qurum Azər-
bavcan SSR-in tərkibinə daxil edildi./

1925-ci il martin 14-də IV  Azərbavcan 
Sovetlər qurultavı Azərbavcan SSR Konstitu- 
sivasmda edilm iş düzəlişləri təsdiq etməklə 
Azərbavcan SSR-in ikind Konstitusivasmm
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qüwəvə minməsini rəsm iləşdirdi. Konstitu- 
siyanm ikind maddəsi Naxçivan MSSR-in, 
DQMV-nin Azarbaycanın tərkibinə daxil 
edilməsini təsbit edirdi. Bununla da unitar

elections to soviets the Revolutionarv Com-
J

mitt ее and Committees of Poors were liqui
dated.

On Jarman' 25, 1922 the First All-Na- 
khichevan Assemblv of Soviets was conduct-
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ed. The assembly liquidated the Nakhichevan 
Revolutionary Committee and elected the 
Central Executive Committee of the Nakhich
evan SSR

In late 1922 the RQb) liked the initiative 
of the Political Bureau of the Central Commit
tee of AC(bJP to establish the Nachichevan 
Autonomous Republic in the structure of the 
Azerbaijan Republic and advices to create 
this republic A t the same time the Assem
bly of the Transcausasus Soviets accepted the 
dedsion about announcing this autonomous 
structure in Azerbaijan as an unsevered part 
of it.

On February 23,1923 the All-Nakhich- 
evan Assemblv of Soviets adopted the ded
sion about inducting Nakhichevan as au
tonomous structure to Azerbaijan SSR. It was 
shown in tine didsion;

1. Nakhichevan is an unsevered struc
tural part of the Azerbaijan SSR.

2. Nakhichevan CEC, CPC and all Com- 
missariates are dismissed

3. For administrating of Nakhichevan 
the Regional Executive Committee of 17 mem
bers and 7 candidated is deded.

4. Nakhichevan with the whde state ap- 
partatus is in the structure of the Azerbaijan 
SSR in the status of the autonomous eountrv.

J

The entrance of Nakhichevan into the 
structure of Azerbaijan as an autonomous unit 
were conneded with conditions of Moscow 
and Gars agreements and it was also taken 
into account that it had the borders with such 
countries as Turkey and Iran.

In Ju ly of 1923 in tine third session of the 
second call of the CEC of Azerbaijan SSR the 
decision about becoming of tine Nakhichevan 
SSR to tine Nakhichevan Autonomous Coim- 
tn  and entrance of it to tine structure of the

J

Azrebaijan was confirmed.



Azərbaycan SSR dövlətmin tərkibinə iki 
muxtar qururn daxil edilirdi. Həmin mad- 
dənin sonunda SSRİ-nin, ZSFSR-in və Azər- 
bavcan SSR-in bərabər vətəndaşlığı prinsipi 
təsbit olunurdu. 1925-d il Konstitusivasuun

У

3-cü maddəsirıə görə, Azərbavcan SSR-in 
suverenlivi təsdiq edilirdi. Lakin SSRI-nin 
və ZSFSR-in konstitusivalannda nəzərdə tu- 
tulan məhdudiyyətlər Azərbavcan konstitu-
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sivasmda nəzərə alm ırdı. Dəyişikliklərdən 
sonra (17-d maddə) əw əllər olduğu kim i 
Azarbaycan Sovetbr qurultaymi ildə ik i də- 
fə deyil, bir dəfə çağrrmaq nəzərdə tutulur- 
du, Azərbavcan SSR M İK-in üzvbrinin sayı 
arürılaraq 135 nəfərə çatdınldı, Azəıbavcan 
SSR M İK  sessivalan 3 avda bir dəfə çağınlır- 
dı. M İK  fövqəladə sessivalan Rəvasət Hevə- 
tinin təşəbbüsü ilə, XKS və va M İK  üzvləri- 
nin üçdə birinin tələbi ilə  toplanırdı.

Konstitusiyanm 30-cu maddəsinə görə 
Azərbavcan M İK  XKS-nin qərarlarmı təsdiq 
etmək, davandıımaq və ya bğv etmək səla- 
hiyyətinə rnalik id i Azərbavcan SSR-in bir 
sıra w lahiyyətbri ZSFSR və SSRİ-yə verildi- 
y i üçün bəzi maddəbr, о cümlədən xarid si- 
vasət, xarid əbqəbr, müharibə elan etmək, 
sülh bağlamaq, borc krediti almaq, gömrük, 
silahlı qüwələr və s. haqqmda maddəbr 
Konstitusivava daxil edilməmişdir.

1924-cü il oktvabnn 25-də Azərbav-/ /
can SSR MİK-in qərarı respublikarun gerb 
və bavrağı barədə 1921-d il Konstitusivasın- 
da olan boşluqlara dair m əsəbbri tənzimb- 
virdi. Azərbavcan SSR-in 1924-di il ivulun
У  У  У

1-dən latm qrafikasma keçməsi ib  əbqədar 
olaraq dövlət gerb və bavrağmm da veni 
qrafika ib  yazılması qanunibşdirildi. 1925- 
d  il Konstitusivasmm 10i-cü maddəsində
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gerb və bavrağr müəvvən edən normalar 
təsbit edilm işdi.

Bebliklə, SSRİ-nin və ZSFSR-in varan- 
ması və Azərbavcan SSR-in veni federasiva-

У  У  У

lara daxil olmasi, iespublikanm htiquqi sta- 
tusunda edilən dəvişiklikbr və s. əlavəbr 
Az^rbaycan SSR-in 1925-d il ikind Konstitu- 
sivasında təsbit edildi.

У

On December 31, 1923 the CEC of Az
erbaijan SSR requested tire CEC of Transcau
casia to officialize tine entrance of tire Nakhich
evan Autonomous Country to tine structure of

У

tire Azerbaijan Republic and to announce tire 
dedaration of tire Nakhichevan Autonomous 
Republic. The CEC of tire Transcaucasia con
firmed the request of the CEC of tire Azeibai
jan SSR

On February 09, 1924 the CEC of Az
erbaijan SSR organized tire commission for 
preparation of tire Charter about tire Nakhich
evan Autonomous Republic. On the April 
month tire CEC of the Azerbaijan SSR con
firmed tire Charter having tire power of tire 
Constitutional act According to this Charter 
tire unit called tire Nakhichevan Autonomous 
Soviet Republic consisting of regions of Na
khichevan, Sharur, Ordubad was to be indud
ed to the structure of the Azerbaijan SSR

March 14,1925 tire Azerbaijan Assem
bly of Soviets confirmed amendments to tire
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Second Constitution of the Azeibaijan SSR 
and officially made it valid. The article 2 of 
this Constitution confirmed the acceptance 
of the Nakhichevan ASSR and MKAP to tire 
body of Azeibaijan. W ith these two autono
mous structures were inserted to tire structure 
of tire Azerbaijan SSR At tire end of this arti
de equal dtizenship prindple of popubtions 
of tire USSR, the ZSFSR and tine Azeibaijan 
SSR was constanted. According to the third 
artide tire sovereignty of Azerbaijan SSR 
was confirmed. But limitations considered in 
Constitutions of tire USSR and ZSFSR were 
considered in the Azeibaijan Constitution as 
well. After changes (artide 17) Assemblies of 
Soviets were not ccmdurted twice a vear as in
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early periods but only once. The quantity of 
members of tire CEC of the Azerbaijan SSR 
increased up to 135 persons. Sessions of tire 
CEC of Azerbaijan SSR were hdd on once in 
three month. Extra-ordinary sessions of tire 
CEC called with tire initiative of the supreme 
board of tire CEC, tire CPC or bv the demand'  J

of one third of members of the CEC.



1924-cü il vanvann 31-dək SSRİ-nin
J

birind Konstitusivası qəbul edildlkdən son
ra ZSFSR-in Konstitusiyasında dəvişikliklər 
edilməsi zərurəti yaranmışdı. 1925-d il apre
lin  14-də Ш Cmumzaqafqaziya Sovetbr qu- 
rultavı ZSFSR Konstitusivasınm mətnindəJ J
edilm iş dəyişiklikbri təsdiq etdi.

Sovet bolşevik rejim inin möhkəmlən- 
məsi, ZSFSR-in 1925-d il ikind Konstitusiva- 
sınrn qəbul edilməsi, sosial-iqtisadi həvatda 
dəyişikliklər, təsəm ifat orqanlarma rəhbər- 
likdə veni stnıkturlann varanması, verli ha- 
kim iw ət orqanlannın fəaliyyət dairəsinin 
genişbnməsi, Azərbavcan SSR Konstitusi- 
vasmda dəyişiklik edilməsi Konstitusiva- 
nm yenidən təsdiq edilməsini zəruri edir
di. Buna görə də 1925-d il oktyabnn 10-da 
Konstitusiva komissivası varadıldı. Komis-

J 4 J

siyanm tərkibinə Azərbaycan 5SR MİK-dən 
SAAğam alıoğhı (sədr), AKP (b) MK-run 
nümavəndəbri AQ.Qarayev və RAAxnm- 
dov, XKS-dən Q.MMusabəyov, Xalq Ədliv- 
yə Komissarhğmdan Q.M.Talıblı, Bakı Sove- 
tindən İ.M .Konişkin daxil oldular.

1926-a il vanvarm 26-da M İK-in dör- 
düncü çağınş üçüncü sessivasmda Konsti- 
tusivada edilm iş bəzi dəvişiklikləri və əla- 
vəbri nəzərə alaraq, onun təsdiq edilmək 
üçün Sovetbr qurultayma verilm əsi tövsiyə 
edildi.

1927-d il martm 26-da V  Azərbav- 
can Sovetlər qurultayı Azərbavcan SSR-in 
Konstitusiyasuu müzakirə edərək onu qə- 
bul etdi.

Azərbavcan SSR-in 1927-d il Konstitu-
____ j

sivası RSFSR-in 1925-d il Konstitusivası əsa- 
smda qurulmuşdu. Konstitusiva 5 bölmə, 9 
fəsil və 101 maddədən ibarət id i. Birind böl- 
mə bir fəsildən ibarət olmaqb Konstitusiva- 
nm ümumi əsaslannı müəyyən edirdi (cəmi
17 nnaddə), Konstitusiyanın 3-cü maddəsin- 
də ZSFSR və SSRİ tərkibində Azərbavcan 
SSR-in hüquqi statusu müəyvən ed ilird i 
Burada Azərbavcan SSR-in ZSFSR tərkibin-
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dən sərbəst çıxmaq hüququ göstərilirdi 
15<i maddə quraltaylarda, məhkəməbrdə,

According to the artide 30, the CEC of 
Azerbaijan was authorized to confirm ded- 
sions of CPC, to stop them or to liquidate 
them As far as there were some limitations 
in authorities of tine Azerbaijan SSR and some 
rights like foreign policy, international reb- 
tions, dedaring a war, signing a treatment of 
peace, getting loans, to solve issues of customs 
and m ilitarv forces which were given to the 
ZSFSR and tine USSR these artides were not 
induded to it.

The decision of the CEC of Azerbaijan 
SSR of the Odober 25, 1924 about the em
blem and tine banner of tine republic regulated 
gaps of the previous second Constitution of 
the year of 1921. In connection with using the 
Latin graphics since Ju ly 01,1924 tine writings 
in the emblem and banner with the new al
phabet was legalized. In  tine artide 104 of the 
Constitution of the year 1925 norms were con
firmed about norms of tine emblem and the 
banner.

Thus, tine dnanges and tine amendments 
in tine legal status of the republic in connec
tion with its entering to tine new Federations 
found their attraction in the second Constitu
tion of 1925.

W ith tine adoption of tine first Constitu
tion on January' 31,1924 tine necessity of mak
ing changes in tine ZSFSR Constitution. On 
April 14,1925 in the All-Transcaucasia Assem
bly of Soviets tine changes in tine texture of the 
ZSFSR Constitution were confirmed.

Strengthening of tine Bolshevik regime, 
acceptance of the second Constitution, dnang
es in the social-economic life, creation of the 
new structure in tine management of tine eco
nomic organs, tine enlarging of the sphere of 
activitv of tine local governing organs, dnang
es taking place in tine Constitution of tine Az
erbaijan SSR made tine reconfirmation of the 
Constitution important. Therefore tine Consti
tutional commission was created on Odober 
10,1925. From tine CEC of tine Azerbaijan SSR 
SAAgam alioglu (chairman), representatives 
from the Central Committee of tine AQb)P



idarəçilikdə və respubllkanm ictim ai həva- 
ü ilə  bağlı məsələbrdə Azarbaycan SSR-in 
ana dilindən sərbəst istifadə hüququnu mü- 
əyyən edirdi.

İkind bölmə 18-21-d maddəbri əhatə 
etməkb bir fəsildən ibarət idi. Ikind fəsib 
respublika sərhədbrinin təsdiq edilməsi, 
həmçinin vətəndaşlxqla bağlı məsələbr da
x il edilmişdi.

Üçüncü bölməyə Ш-\ТП fəsillər daxil 
id i. Ш fəsil mərkəzi hakim iyyətə, IV  fəsil 
Az^rbaycan SSR A li Məhkəməsinə, V  fəsil 
Naxçivan MSSR və DQMV-və, V I fəsil verli 
hakim iyvət orqanlanna, \ТП fəsil sovetlərə 
seçkibri təsbit edirdi

Dördüncü bölmə (V III fəsil) respub
lika büdcəsini tənzim edirdi. Burada gös- 
tərilird i ki, ZSFSR-in tərkib hissəsi olduğu 
üçün Azərbavcan SSR-in büdcəsi onun vasi- 
təsilə vahid SSRİ-nin büdcəsinə daxil olur.

Beşind bölmə və sonuncu doqquz fə- 
sil Azərbaycan SSR-in gerb və bayrağını təs- 
diq edirdi

Azəıbavcan SSR-in 1927-d il Konstitu-
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sivasmm veni mətnində təsəm ifat orqanlan- 
rnn işinə rəhbərlik etmək üçün Xalq Komis- 
sarlan Soveti nəzdində iqtisadi müşavirə 
yaratmaq nəzərdə tutulurdu. Eyni zaman- 
da əw əllər ləğv edilm iş Xalq M alivvə Ko- 
m issarlığı bərpa edildi və Azərbavcan SSR 
Mərkəzi Statistika İdarəsi təsis olundu

1928-d ilin  oktyabr avında Azərbav- 
can SSR XKS qəzalann bğv edilməsi və əva- 
btbrin  varadılmasma tərəfdar oldu. XKS-in 
rayonlaşdırma üzrə komissivasmda iqtisadi 
prinsip ilə vanaşı, tipoqrafik xüsusiyvətlər, 
idaretmənin əlverişli olması və rabitə volb- 
nrun olması nəzərə alımrdı.

1929-cu ilin  martmda Zaqafqaziva Öl- 
kə Komitəsi «ZSFSR-in rayonlaşdınlması 
haqqmda» qərar qəbul etdi. Zaqafqazivada, 
о cümbdən Azəıbavcan SSR-də əvalət, ra-
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von və kənd sovetbri bölgüsü varadılması 
nəzərdə tutulurdu.

1929-cu il aprelin 8-də V I Azərbavcan 
Sovetbr qurultayı Azərbavcan SSR-in veni

A.G.Garavev and RAkhundov, from tine CPC
G.M.Musabeko\; from tine Peoples Legislative 
Commissariat G.M.Talibli, from tine Baku So
nets I.MKonishkin was induded to it.

It was recommended at the third ses
sion of tine fourth calling held on January 26,
1926 to take into account the changes and 
amendments and to produce it to tine Assem
bly of Soviets.

On March 26,1927 the fifth Assembly of 
Soviets of Azeibaijan discussed tine Azeibaijan 
Constitution and adopted it.

The Constitution of tine Azerbaijan SSR 
of 1927 was built on the basis of the Consti
tution of tine RSFSR of 1925. The Constitution 
consisted of 5 sections, 9 chapters and 101 
artides. The first section contained only one 
chapter and defined the general basics of tine 
Constitution (all together 17 artides). In tine 
artide 3 of the Constitution the legal status of 
tine Azeibaijan SSR inside the ZSFSR and tine 
USSR was defined. Бпеге was an indication 
of the right of the Azerbaijan SSR of fredv 
getting out form the structure of tine ZSFSR 
Article 15 defined the right of the free use of 
tine mother tongue in tine Azeibaijan SSR at 
assemblies, courts, in administrating, and in 
questions conneded with tine sodal life of tine 
Republic.

The second section covering articles 18- 
21 consisted of onlv one chapter. In  the sec
ond chapter confirmation of borders of tine 
Republic and also questions connected with 
dtizens were induded.

In  tine third section there were chapter 
Ш-VIIL The third chapter confirmed the reb- 
tio i with the central power, tine fourth chapter 
was about the Supreme Court. The fifth chap
ter concerned to tine entrance of the Nakhich
evan ASSR and MKAP to the structure of Az
erbaijan, the sixth chapter devoted to the local 
administrating structures, the eighth chapter 
confirmed tine election to soviets.

The section four (chapter VDI) regulated 
tine budgrt of the republic It was shown here 
that because of being tine part of the ZSFSR,



inzibati-təsərrüfat bölgüsü haqqmda qərar 
qəbul etdi. Qərara görə Naxçivan MSSR-in 
və DQMV-nin sərhəd və hüquqlannı poz- 
madan, respublikanın «okruq», dairə və 
kənd sovetbri inzibati-ərazi bölgüsünün hə- 
vata keçirilməsinə başlanıldr.

1929-cu ilin  birind yansmda 13 qəza 
ləğv olundu və (Naxçivan MSSR-dən baş- 
qa) 8 əvalət Bakr, Quba, Lənkəran, Şirvan, 
Muğan (Salyan), Zaqatab-Nuxa, Gəncə və 
Qarabağ təşkil edildi. Dairəbrin savı isə 
azaldılıb 108-dən 59 dairəyə çatdınldı.

Lakin 1930-cu il iyuhrn 23-də SSRİ 
XKS M İK  «Dairəbrin bğv edilməsi barə- 
də» qərar qəbul etdi. Azərbavcan SSR XKS 
M İK  Ittifaq XKS-nin qəranna uvğun olaraq 
dairəbri bğv etdi və ravon inzibati-ərazi va- 
hidbrinin yaradılmasma başladı. Nəticədə 
Naxçivan MSSR və DQMV-də daxil olmaq
la rayonlann savı 63-ə çatdınldı. Beblikb, 
Azərbavcan 5SR-in inzibati-ərazi bölgüsün- 
də apanlan dəvişikliklərə görə 8 əvabt, 63 
ravon varadıldı. Naxçivan MSSR və DQMV 
istisna edilməklə yeni inzibati bölgüvə görə 
Azərbavcan 5SR tərkibində heç bir muxtar 
qurum və va m illi ravon mövcud olmamış- 
dır. B ir müddət sonra 1932-d ildə rayonla- 
nn əraziləri genişbndiribrək onlann savı 
(Naxçvan MSSR və DQMV-dən başqa) 47- 
yə qədər azaldıldı.

V II Azərbavcan Sovetbr qurultavı 
1931-d il fevralın 14-də Azərbavcan SSR 
Konstitusiyasm ı (mətni də\lşdirilm iş üçün- 
cü) təsdiq etdi. 1930-cu il martm 21-də 
M İK  və XKS-nin birgə qərarı ilə  respubli- 
ka daxili işb r və ədlivvə xalq komissarlıq- 
lan bğv edildi. Ədlivyə Komissarhğınm 
funksivalan XKS-nin qanunçuluq şöbəsi- 
nə, inzibati idarə orqanlannm funksivası 
isə Respublika A li Məhkəməsinə verildi. 
Azərbaycan Dövlət Siyasi İdarəsinə isə baş 
m ilis və cinayət axtanşı idarəbri tabe edil
di. Vətəndaşhq vəzivvəti aktlarmm qevdiv- 
yatı (VVAQ) idarəsi Azərbavcan SSR МПС 
təşkilat işb ri idarəsinə verildi. Həmçinin 
yerbrdə VVAQ idarəbrinə iim um i rəhbər-

the budget of the Azerbaijan SSR entered the 
united budget of the USSR through it

The section five and last chapter nine 
confirmed the emblem and the banner of the 
Azerbaijan SSR.

In the new text of the Constitution of
1927 of the Azerbaijan SSR there was the in
tention to create under the Counsil of Peoples 
Commissars, the Economic Advisorv Board 
for the administrating the job of the economic 
organs. At the same time the liquidated earlier 
Peoples Finance Commissariat was restored 
and Üıe Central Statistics Management of the 
Azerbaijan SSR was established.

In Odober of 1928 tire CPC of tire Az
erbaijan SSR expressed its w ill to liquidate 
drcles and formate provinces. The Commis
sion on Regions Division of the CPC took into 
account the topographic peculiarities of the 
places side by side with the economic prind- 
ple for the conviniencv of administrating and 
roads of communications.

In March of 1929 the Transcaucasian 
Country Committee accepted the decision on 
«Regions Division of tire ZSFSR». In  tire Tran- 
casasia, inducting the Azerbaijan SSR, it was 
dedded to make province, region and vilbge 
soviets division

On April OS, 1929 the Assembly of So
viets of Azerbaijan accepted a decision about 
the newT admirustrative-economic division. 
According to this Decision in the Nakhich
evan ASSR and tine MKAP tine administrative- 
territorv divisions (okrug, drde and vilbge 
soviets) began to be realized without breaking 
their accepted borders.

In tire first half of tine vear 1929 some
13 regions were liquidated (except Nakhich
evan ASSR) and some 8 regions: Baku, Guba, 
lenkoran, Shirvan, Mugan (Salyan), Zakatab- 
Nukha, Ganja and Garabagh w'ere organized.

But on Ju ly 23,1930 tine CEC of tine CPC 
of tine USSR accepted tine decision «About 
Liquidation of Circules as a Territorial Units». 
The CEC of tine CPC of tire Azerbaijan abol
ished tire drdes in accordance with the rd-



liy i Respublika A li Məhkəməsi həyata keçi- 
rirdi.

1931-d il Konstitusivasma prokuror- 
luğa dair maddəbr də daxil edilm işdi. IV  
fəsil «Azərbavcan SSR A li Məhkəməsi və 
Prokurorluğu haqqmda» maddəbri özün- 
də birbşdirirdi. Konstitusiva görə A li Məh- 
kəmə və Prokurorluq Azərbaycan M İK  tə- 
rəfindən təsis edildi. A li Məhkəmənin s^dri 
və respublika prokuroru XKS-in idaslann- 
da həlledid səslə iştirak edirdi.

1931-d il Konstitusivasma görə komis- 
sarlaqlann sayı 11-dən 9-a qədər azaldıldı. 
Azərbaycan Sovetbr qurultavı isə ik i ildə 
bir dəfə, Azərbavcan M İK-i və onım Raya- 
sat Hevəti qurultavbrarası dövrdə 3 dəfə- 
dən az olmavaraq sessivava toplaşmah idi.

1930-cu il martm 14-də Azərbaycan 
SSR M İK  dövbt gerbinin veni təsvirini təs- 
diq etdi. Konstitusiyarun 99-cu maddəsin- 
də gerbin yeni təsviri, 100-cü maddəsində 
isə dövlət bayrağı latm qrafikasmda verilir- 
di. 1935-d il vanvarm 14-də УШ  Ümuma-
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zərbavcan Sovetlər qurultavı Azərbaycan 
SSR Konstitusivasmda əbvələr və düzəliş- 
b r etdi. Konstitusiyarun yeni mətninin 6S- 
d  maddəsində göstərilirdi ki, Azərbaycan 
SSR ərazisində yaradılm ış şəhər, qəsəbə və 
kənd sovetbri deputatları seçidbrin sayı- 
na uyğun olaraq IvflK  tərəfindən müəyyən 
edilən əsaslarla qanunverid hakim iyvətdə 
təmsil olunurlar. 13-cü maddə Azərbaycan 
SSR vətəndaşhğmm verilm əsi hüquqlann- 
dan bəhs edirdi. 51 və 52-d maddəbr bir- 
bşdiribrək A li Məhkəmə və Prokurorluq 
orqanlannm hüquqi əsasmı və səlahiyyət- 
b rin i müəvvən edirdi. Ə w əlk i Konstitusi-
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va mətnində olan «Azərbavcan Sovetbr qu- 
rultavı» və «Azəıbavcan mərkəzi icraivvə
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kom itəbri» ifadəbri, «Umumazərbaycan 
Sovetbr qurultavı» və «Ümumazərbaycan 
Mərkəzi Icraivyə Komitəsi» ilə  əvəz edil-
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di. 3-cü maddənin sonunda «Azərbaycan 
SSR-in ZSFSR tərkibindən sərbəst çıxma- 
sı» sözünə «SSRİ tərkibindən ZSFSR Kons- 
titusivasmda nəzərdə tutulan qavdalar

evant dedsion, taken in the above standing 
instance, and began to create administra- 
tional-territorial units named «region». In  tine 
result of it the quantity of regions in the Re
public reached 63 with S provinces. Inducting 
those which were in the Nakhichevan ASSR 
and the M KAP Exduding tine Nakhichevan 
ASSR and the MKAP no other autonomous 
structure in Azerbaijan in accordance of tine 
new dianges. Some times later - in 1932 ter
ritories of regions began to be increased and 
their number decreased to 47.

In  tine V II Azerbaijan Assembly of Sovi
ets confirmed on February 14,1931 The Con
stitution of tine Azerbaijan SSR (the third one 
with modified texture). On March 21, 1930 
with the joint decision of tine CEC and tine 
CPC Peoples Commissariat on Internal Affairs 
and People Commissariat on Legislation were 
liquidated. The function of the Legislative 
Commissariat w’as given to tine department of 
bwT of tine CPC and functions of administra
tive managements to the Supreme Court of 
tine Republic. The main M ilitsiva (police) and 
tine Criminal Investigation departments were 
put under the guidance of tine Azerbaijan State 
Political Management. The management for 
tine registration of the acts of citizenship state 
w’as given to tine organizational department of 
tine CEC of tine Azerbaijan SSR In  pbces tine 
registration of acts of dtizenship was realized 
by the Supreme Court of tine Republic.

Artides about prosecutors were also 
added to the Constitution of 1931. The Chap
ter IV  had in it artides «About the Supreme 
Court and the Prosecuting Organ». According 
to the Constitution tine Supreme Court and 
tine Prosecuting Organ were established by 
tine CEC of tine Azerbaijan. The chairman and 
tine Republic Prosecutor partidpated at meet
ings of the PCP with tine decisive vote.

According to the Constitution of 1931 
tine number of commissariats decreased from
11 to 9. What concerned to tine Assemblies of 
Soviets of Azerbaijan, they began to be held 
once in tw’o vears. The CEC of Azerbaijan and



əsasmda çıxa bilməsi» ifadəsi əlavə edilir
di. Konstitusivava görə Ümumaz^rbavcan 
Sovetlər quıultayı Naxçıvan və DQM V nü- 
m ayəndələrini də öz tərkibində birbşdirir- 
di. 34-cü maddə Ümumazəıbavcan M İK-in 
SSR I MÜC-in təsdiqinə, Zaqafqaziya MDC 
vasitəsilə SSRİ orden və m edalları ilə  təltif 
olunma barədə təqdimat verə bilm əsini nə- 
zərdə tuturdu. Bebliklə, 1931-d il Konstitu- 
siyasınm 101 maddəsindən 47-nə əlavələr 
və düzəlişbr edilm işdi.

1923-cü il ivunun 16-da Azərbavcan
J J

SSR M İK-in ikind çağınş üçüncü sessiva- 
smda RSFSR M ülki M əcəlbsinin bir sıra 
mövcud bölmələri ib  vanaşı Azərbavcan 
SSR Ədliyvə Kom issarlığı tərəfindən hazır- 
lanmxş nigah, ailə və qəyyumluqla bağlı böl- 
mələr də maddəbr üzrə müzakirə edilərək 
məcəlbyə daxil edildi.

Azərbavcan SSR M İK  M ülki Məcəlb-
J

ni təsdiq edərək onun dərc olunduğu gün- 
dən qüwəyə m indiyirıi elan etdi. 1923-cü il 
sentvabrm 8-də M ülki Məcəllə «Bakinskiv
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raboçiy» qəzetində dərc edildi.
M ülki Məcəüə haqqında MİK-in qə- 

rannda göstərilirdi ki, 1920-ci il aprelin 
28-dən M ülki Məcəllənin qüwəvə m indivi 
tarixə qədərki dö\T:də mövcud olmuş mül- 
ki münasibətbrdəki mübahisəbr hadisənin 
baş verdivi vaxtda qüwədə olan qanunve- 
rid lik lə tənzim edilir, lakin həmin dö\T:də 
mövcud qanunveridlikdə boşluqlan nəzə- 
rə alan M İK  Azəıbavcan SSR-in veni M ülki 
Məcəlləsindən də istifadə etməvi tövsiyə 
edirdi.

Azərbavcan SSR M ülki M əcəlbsi əv-
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vəlki dövrbr üçün yahuz sovet dövbtinin 
mənafeyinə cavab verdikdə tətbiq ed ilird i 
Devrilm iş Azərbavcan Demokratik Respnb- 
likası hökumətinin və «zəhmətkeş» olma- 
van təbəqəbrinin xevrinə Məcəflənin təfsir 
edilməsi qadağan edilirdi.

M ülki Məcəllə bütün Azərbavcan SSR
J

ərazisində qüwədə id i M ülki M əcəlb 524 
maddədən ibarət olmaqb onlardan yahuz 
83-ü şərhlə verilirdi.

its Supreme Board were to gather to their ses
sions no less than thrice in the period between 
assemblies.

On March 14,1930 the CEC of the Az
erbaijan SSR defined the image of the new 
emblem. In  the artide 99 of tine Constitution 
the new image of the emblem was described 
and in the artide 100 the Latin graphic was 
applied for the banner. The VTH all-Azerbai- 
jan Assembly of Soviets held on January 14 of 
1935 made changes and amendments to the 
Constitution The article 6S of tine innovated 
Constitution showed that towns, districts and 
village soviets created in the Azerbaijan SSR 
are represented in tine legislating power in ac
cordance with rules worked out by tine CEC 
of the Azeibaijan SSR relevantly tine number 
of popubtion in them The artide 13 is devot
ed to the rights of presentation of tine dtizen
ship of tine Azerbaijan SSR Articles 51 and 52 
were joined together and defined the legal ba
sis and authorities of tine Supreme Court and 
Prosecutor's organs. Phrases like «Azerbaijan 
Assembly of Soviets» and «Azerbaijan Cen
tral Executive Committees» from tine previous 
Constitution were substituted bv «Assemblv
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of A ll Azerbaijan Soviets» and «A ll Azerbaijan 
Central Executive Committee» relevantly. At 
the end of the artide 3 there wras the phrase: 
«leaving of tine Azerbaijan SSR from the com
position of tine ZSFSR» to the end of which 
there was such an addition «From tine USSR 
on tine basis of rales considered in the Con
stitution of ZSFSR». According to tine Consti
tution the allAzerbaijan Assembly of soviets 
conneded to its structure representatives from 
the Nakhichevan ASSR and the M KAP The 
artide 34 considered tine presentations about 
awardings of A ll Azerbaijan CEC with orders 
and medals was to be sent to tine CEC of the 
USSR only through tine Transcaucasus CEC. 
Thus, in tine Constitution of 1931, to 47 artides 
out of 101 existing amendments and correc
tions were made.

A  number of a v il issues considered in 
the C ivil Codex of tine RSFSR were accepted



Digər Sovet respublikalanndan fərqli 
olaraq, Azərbavcan SSR-in M ülkl Məcəllə- 
sinə əlavə olaraq üç bölmə - nikah, aib  və 
qəyyumhxq haqqmda 8S maddə (436-524- 
cü maddəbr) daxil edilm işdir. Yeni iqtisadi 
münasibətbri tənzim edən M ülki Məcəlb 
əmlak münasibətbrini sosiallzm qurucu- 
luğunun mənafeyinə uyğun nizam lavırdı. 
M ülkl Məcəllənin yarandığı vaxtdan onım 
müvəqqəti olması və keçid mərhələsində 
istifadə olunması zəruri bir proses kim l gös- 
tərilird i. Tezlikb verıi mülki məcəlbrni hazır-
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lamaq zərarəti varandr. Beb ki, Mərkəzi 
İcraiyyə Komitəsinin sessiyalarmda və ses- 
slvalararası dövrdə M İK-in Rəyasət Heyəti 
M ülld Məcəlləyə çoxsaylı əbvəbr və düzə- 
lişb r edirdi.

Azərbaycan SSR MİK-m 9 fevral 1923- 
cü il tarixli «1920-d il aprelin 28-nə qədər 
kəsümiş kəbin aktlarma dair» dekretinin mü- 
hüm əhəmiyvəti var id i Dekretdə göstərilirdi 
ki, 1920-ci il apıelin 28-dən sonra Sovet haki- 
m iyyəti oxqanlannda deyil, şərbt qavdalan 
ib  bağlanmış kəbin aktlan mülki qaydada id- 
dialar üçün əsas və sübut ob bilməzdi. Eyni 
zamanda 1920-d il apreün 28-ə qədər bağlan- 
mış kəbinbr hüquqi qüwəsini saxbvırdr.

Müsəlman hüququna görə kişibrin 
hökmranlrğmr qornvan, qadınların hüquq- 
suzluğunu təsbit edən nikah fomnalan 
dövbt tərəfindən qadağan edilir və qanun- 
b  mühafizə olunmurdu. Sovet hökuməti 
təknikahlılıq və va monoqamiva, vəni evb- 
nənbrin е та  vaxtda ancaq bir qeydiyvatlr 
nikahda olması prinsipini əsas götürərək ni- 
kaha daxil olmağm azad və könüHülüyünü 
təsbit edirdi.

Azəıbavcan SSR M İK-in 10 ivun 1923- 
cü il üçüncü sessivasmda Cinavət Məcəlləsi- 
nin (1922-ci il) 96-a maddəsində dəvişiklik 
etmək barədə qərar qəbul edildi. Dəvişik- 
liyə görə evni zamanda ik i və daha çox ni
kahda olmaq (çoxarvadlrlrq) bir ildən az ol- 
mavaraq icbari işbrlə, belə hərəkətin təkrar 
edilməsi isə ik i il azadlıqdan məhrumetmə 
ilə cəzalandmlırdr.

on tine third session of tine second call of tine 
CEC of tine Azerbaijan SSR held on June 16, 
1923 and beddes them sections conneded 
with marriage, family and protections pre
pared by the Peoples legisbtive Commissariat 
of tine Azerbaijan SSR were discussed and in
duded to tine Codex.

The CEC of the Azerbaijan SSR con
firmed tine Q vil Codex and declared it valid 
since tine day of its publishment. The Q vil Co
dex was published in tine newspaper «Bakin- 
skiv rabochiv» (Baku Worker) on September 
8,1923.

It was shown in the decision of tine CEC 
about tine Q vil Codex that since tine April 28 
of 1920 up to the day of tine Q vil Codex be
coming valid all conflicts of the a v il relations 
were regulated by the legislation being valid 
of that time but taking into account gaps ex
isted in the jurisdiction of that time, the CEC 
of tine Azerbaijan SSR recommended tine ap
plication of tine new Q vil codex to them as 
well.

The Q vil Codex of tine Azerbaijan SSR 
had been applied to tine past periods anlv in 
cases when they were in accordance of tine 
interests of tine soviet government. It was 
prohibited to use tine Codex to the favor of 
tine removed Azerbaijan Democratic Repub
lics's Government and for tine benefit of <mon- 
working» byers of the sodety.

The Q vil Codex was in power in all 
territories of the Azerbaijan SSR. Though it 
consisted of 524 artides, only 83 of them were 
presented with additional commentaries.

In  difference of tine other soviet repub
lics, to tine Q vil Codex of tine Azerbaijan SSR 
SS articles about marriage, family and guardi
anship (artides 436-524) colleded in three 
sections were induded. Regulating tine new- 
economic rebtions tine Q vil Codex solved dif
ficulties on labor relations in accordance of 
tine favor of socialism building. From tine time 
of tine Q vil Codex's coming to existence it wras 
shown that it was of the temporary charader 
and came to use onlv in tine transition timesJ



A ibni möhkəmbndirmək, çoxarvad- 
lıq la mübariZÄİə qadmlann hiiququnu mü- 
dafiə etmək məqsədilə Azəıbavcan MDC
1925-d il 26 dekabr tarixli qərarı ib  müəv- 
yən edilirdi ki, boşanmadan ikind nikaha, 
hətta şəriət qaydası ib  bağlanmış kəbinə 
görə günahkar olanlar 5 il müddətinə azad- 
hqdan məhmm edilir. Qərarb, nikahı rəsmi 
olaraq pozulmamış və ya nigah yaşma çat- 
mamış vətəndaşlar arasmda kəbin kəsən di- 
ni idarəbrin nümavəndəbrinə qarşı sanksi- 
ya tətbiq edilirdi. Azərbavcan SSR Cinavət 
M əcəlbsinin %(/b) maddəsinə görə nikah 
vaşma çatmamış qadmlarla kəbin kəsdirən 
və nikaha daxil olan şəxsbrə qarşı, 159/(a) 
maddəsinə görə validevribr və digər şəxs- 
b r tərəfindən öz iradəsinin əleyhinə ola
raq qadmlan nikaha məcbur edən şəxsbrə 
qarşı, 159/(b) maddəsinə görə qadmlann 
iradəsinin əleyhinə olaraq nikaha daxil ol- 
maq məqsddilə onlan oğurlavan şəxsbrə 
qarşı, 159(/q) maddəsinə görə aldatma volu 
ilə  qadmları oğurlavıb satan şəxsbrə qarşı, 
159/(d) maddəsinə görə qadmlan təhkimlili- 
yə (köbliyə) məcbur edən və va onlan aib 
başçısı hiiququndan istifadə edərək qətlə 
yetirən şəxsbrə qarşı cinavət m əsulivvəti 
nəzərdə tutulurdu.

1923-cü il ivunun 16-da Azərbavcan 
SSR M İK-in üçüncü sessivasmda ilk  dəfə 
olaraq Azərbavcan SSR M ülki Məcəlləsin- 
də ailə və nigah hüququ xüsusi olaraq mə- 
cəlləşdirilm işdi. Azəıbavcan SSR M İK-in 9 
fevral 1923-cü il tarixli nikah münasibətbri- 
ni tənzimbvən dekretini tamamlavan, veni
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aib  noımalanm özündə birləşdirən M ülki 
M əcəlb bir daha müsəlman hüququ (şəri- 
ət) əsasında bağlanmış nikahlan qevri-qa- 
nuni hesab edərək mülki qavdada W A Q
idarəbrində kəsilən kəbinbri etibarlı savır-/
dı. M ülki M əcəlbnin 436-461-d maddəbri 
nikah hüququndan, 462-491-d maddəbri 
aib  hüququndan və 492-524-cü maddəbri 
isə qəyvumluq hüququndan bəhs edirdi.

M ülki M əcəlb nikaha daxil olanları 
bərabərhüquqlu təsbit edərək, nikah qev-

processes. Soon the necessity appeared to pre- 
pare the new C ivil Codex. Thus, The Supreme 
Board of the CEC made a great numbers of 
amendments and changes to the C ivil Codex 
during its sessions and in periods between 
sessions.

The Decree of the Supreme Board of 
the CEC issued on February 09,1923 entitled 
as «About Acts of Marriage Acts, Realized 
till April 28,1920» was a spedal importance. 
It was shown in Decree that no any marriage 
ad realized bv the shariat rule were not validJ
but onlv those which were issed bv the soviet
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governmental organs after the April 28,1920 
were of legal right. At the same time all those 
marriage ads realized before the April 28, 
1920 remained their legal power.

The muslemic legislation which guard
ed tine hegemonic position in the family and 
confirming the helplessness of the women 
was prohibited bv tine government and guard
ed by the bw. The soviet government took the 
prindple of tine monogamy which means that 
one person could haw only one registered 
wife and everybody regarded free to enter to 
the marriage on the basis of applying of own 
w ill of sides of marriage.

On June 10,1923 at its third session the 
CEC of tine Azeibaijan SSR accepted the ded
sion about making a change in tine artide %  
of tine Criminal Codex of tine 1921 According 
to this change, keeping two and more wives 
ŵ ere punished with the conditional prison 
with a duration no less than one w ar and rep
etition of such actions was punished with two 
wars of loosing the freedom

With the aim of consolidation of the 
fam ily and support women's rights in the 
struggle against the many wives for one per
son tine CEC of Azerbaijan defined with its 
dedsion dated December 26, 1925 that to en
ter tine second marriage without divorce with 
first wife caused tine punishment of tine five 
years of prison According to this decision the 
sanction w’as applied against tine representa
tive of the religious management realizing



divvatm ı könüllü, m əcburiwət və hədə ol-
j  J  '  j  j

madan kəsilmiş kəbini qanuni hesab edirdi. 
Yabıız W A Q  orqanlannda qeydiyyata alın- 
mış nikah ər-arvad arasmda qarşılıqlı hüqu- 
qi münasibətbri tənzim ləvirdi. Bununla da 
M ülkl M əcəlb nikahm bağlanması, onım 
etlbarlı olması və pozulmasmm çox ciddi 
şərtbrini və qaydasım müəyyən edirdi.

436-a maddədə göstərilirdi ki, 1923- 
cü il M ülki Məcəlləsi qəbul edibnə qədər 
müsəlman şəriət qaydalan əsasmda kəsil- 
miş kəbin hüquqi qüvvəyə malikdir. Keç- 
miş islam dini və kilsə nom ıalan əsasmda 
kəsilmiş kəbinbrin W A Q  orqanlannda 
bağlanan nikahlarla bərabərhüquqlu müəv- 
vən edilməsində məqsəd ər-arvadm hüquq 
bərabərliyini, onlann üm ıuni birgə mülkiv- 
vəti və va birinin özünə məxsus olan şəxsi 
əmlakdan sarbəst istifadəsirti, uşaqlann tər- 
biyə olunmasıru və ailənin möhkəmbrıməsi- 
ni təmin etmək idi.

M ülki Məcəllənin (M M ) 441-d maddə- 
si nikaha daxil olanlann könüllülüvü prinsi- 
pinə xüsusi diqqət verirdi. Qanıuıla müəv- 
vən edilmiş nikah vaşına çatmış evlənən 
şəxsbrin hər ikisi öz iradəsini heç bir məc- 
buriyvət, təzyiq, hədə-qorxu olmadan, sər- 
bəst və şüurlu olaraq ifadə etməli, qarşılıqlı 
razılığmx bildirm əli id i. Nikah münasibəti- 
nə daxil olmaqda məcburivvət göstərməyə, 
vaxud maneçilik törətməvə görə cinavət mə- 
suliw əti müə%4'ən edilirdi.
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M M  nikaha daxil olma vaşuu qadm- 
lar üçün 16, kişibr üçün isə İS  müəwən 
etməkb gəbcək aibnin və uşaqlann sağ- 
lam lığı qavğısma qalırdı. 1923-cü ilin  M ülki 
Məcəlbsinin 43S-d maddəsinə görə, əwəl- 
cə nikaha daxil olanlann fiziki və əqli cə- 
hətdən sağlam olmalan müəwən edilirdi. 
B ir müddət sonra 1924-cü ildə Azəıbavcan 
SSR M İK-in dekıeti ilə 438-d maddəvə də-
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yişiklik edilərək veni redaksivada verildi: 
«Nikaha daxil olanlar əqli və fiziki cəhət- 
dən sağlam olm alıdır. Əvvəlcədən sağlam 
olması barədə bir-birinə vazılı iltizam  verən

J

nigaha daxil olanlar valan məlumatlara gö-

tlae marriage to tine undivorced man or to tine 
dtizens bdowT the niarriage age. On the basis 
of tine artide 96 (b) of the Criminal Codex of 
the Azerbaijan SSR against persons married to 
woman below the niarriage age and entering 
to such a niarriage, on the basis of the artide 
159 (a) against the parents and other persons 
making women to enter into the marriage 
without their own w ill and on the basis of the 
artide 159 (q) against the persons kidnapping 
the wximen and selling them, on the basis of 
the artide 159 (d) against persons forcing 
w’omen for the sbverv or using his position of 
the head of the family and killing them should 
be attraded to the criminal responsibility.

In  its third session on June 16,1923 the 
CEC of the Azerbaijan SSR the question of the 
famih’ w'as specially formubted in the C ivil 
Codex. Completing the decree issued on Feb- 
rnarv 9, 1923 regulated the family relations 
this amendment considered the new norms 
of the family and regarded unlawful аД pre
vious marriages realized on the religious 
basis bv the shariat and foimd reliable onlv
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those marriages which were done at Bureaus 
of the Registration of C ivil Acts of Citizens 
(BRCAQ. Artides 436-461 considered the 
marriage rights, artides 462-491referred to the 
familv rights and artides 492-524 devoted to 
the rights of gardianship.

The C ivil Codex confirmed the mar
riage as the legal ad where sides were re
garded w ith equal rights and considered 
those marriages bw iul when the registration 
was with own w ill and without application of 
horror. Onlv those marriages which were con
firmed by tine BRCAC regubted the mutual 
legal relations between a husband and a wife. 
Thus, the C ivil Codex defined the registration 
of tine marriage, its reliability' and very serious 
reasons and rules of its destruction

In  tine artide 436 it was shown that till 
tine acceptance of the G v il Codex (CC) of tine 
year of 1923 that marriages made on the basis 
of tine muslemic shariat had tine legal power 
But the reason of reconfirmation of the mar-



rə Cinayət Məcəlləsinin 118-d maddəsi ilə 
m əsuliyyət nəzərdə tutulması barədə xəbər- 
dar edilirlər».

439-cu maddəyə görə evni zamanda 
ik i nikaha daxil olmaq qadağan edilirdi və 
ya qeydiyyata almmış nikah müqaviləsi fak- 
tik i olaraq poznlmadıqda şəxs digər faktiki 
nikaha daxil ola bilməzdi. 440-a maddə ya- 
xm qohumlann nikahmı qadağan edirdi.

1923-cü il MM-in 449 və 450-d nnad- 
dələrinə görə ərin və arvadm vəfat etməsi, 
vaxud məhkəmə orqanlan tərəfindən rəsmi 
olaraq elan edilm iş qərar boşanmam müəv- 
yən edirdi. Qanun fəaüyyətdə olan MM-ə 
və 1923-di ilə  qədər bağlanmış şəriət və kil- 
sə kəbinlərinə də şamil edilirdi.

Nikahm pozulması tərəflərin qarşılıq- 
lı razılığı olduqda, onlann W A Q  orqanla- 
nna verdikləri ərizə əsasmda vətəndaşlıq 
vəziyyəti aktlannm qeydiyyaü kitabmda 
müvafiq qeydiyyat aparmaq volu ilə  rəsmi- 
ləşdirildi. Nikah ər-an'adm hər ikisinin və 
ya tərəflərdən birinin xahişi ilə  də pozula 
b ilərd i Boşanmanm məhkəmə orqanları 
tərəfindən apanlmasmda əsas məqsəd ər- 
ar\radm m əsuli\yətini daha da artmnaq və 
ya ər və arvadın banşmasma çalışmaq, həd- 
di-buluğa çatmamış uşaqlann mənafeyini 
müdafiə etmək id l Məhkəmə orqanlan bo- 
şanma haqqmda qətnamə çıxarmamışdan 
əvvəl ər-arvadı və onlarrn vaxm qohumla- 
nru məhkəmə prosesinə cəlb etməli və bo- 
şanmanm əsl səbəblərini aydmlaşdıxmağa 
çalışm alı idilər. Boşanma haqqmda vahuz 
bir tərəfin ərizəsi məhkəməvə daxil olduq
da uşaqlarm taleyi haqqmda, onlarm saxla- 
mlması üçün aliment verilm əsi, vaxud tərəf- 
lərin hər hansı birinə vardım  göstərilməsi 
haqqmda məsələlər həll edilm əli idi.

M ülki Məcəllə nikaha daxil olanlann 
soyadlan ilə bağlı məsəbləri də həll edirdi 
Nİkaha daxil olan tərəflər sovadlarmı qəbul 
etməkdə tam bərabərhüquqlu idilər. Əwə\- 
lər həm çar Rusivası, həm də müsəlman 
qanunveridliNi yalnız ərin soyadmı qəbul 
etmə\i qadmlar üçün məcburi savırdı.

riages at the BRG\C organs was in providing 
the legal equality of a husband and a wife, 
their general joint property rights and possi
bility of tine free use of the properties belong
ing to one of them by both sides, bringing up 
of children and strengthening of the family

The article 441 (CQ  paid a spedal atten
tion to the principle of tine own w ill of sides 
entering to tine marriage. Reaching the age de
fined for marriage in accordance with the lawT 
both sides were to express their free w ill that 
thev were enter to the marriage without any 
pressure, violence, free and with own mind 
and express their mutual agree. To realize any 
violence for the marriage relation or to pro
hibit it wras regarded as an ad worthy to the 
criminal responsibility

The CC defined tine age for marriage 
of woman 16 and for man 18 and took care 
of the soundy health of the future fam ily and 
children. According to tine artide 438 of the 
Q vil Codex of 1923 first of all the physical 
and mental normality of the people entering 
to tine marriage w-as defined Some tone later
- in 1924 with the Decree of tine CEC of the 
Azerbaijan SSR tine change wras made to the 
artide 438 and in tine new modification the 
artide seemed like this; «TCnose who enter 
the marriage should be physically and men
tally normal Sides of tine marriage giving the 
written witness about being healthv in case of 
deceiving one of sides the other was warned 
that thev should be attraded to tine criminal 
responsibility on tine basis of the artide 118 of 
the Criminal Codex.»

According to the artide 439 it was pro
hibited to enter to two marriage at the same 
time and if the previous marriage wTas not 
liquidated tactically then a person could not 
enter to the other marriage. The artide 440 
prohibited the marriage of tine nearest rela
tives.

According to artides 449 and 450 of the 
CC of 1923 tine death of tine husband and wife 
or tine court organs' offidal dedaration the 
devorce decision was defined. Бпе law* rec-



Boşanma zamanı ər və va arvada ni
kaha qədərki soyadlannm qavtanlması hü- 
ququ verilird i.

Azərbavcan SSR MDC-in 17 vanvar
1925-cL il qəran ib  ilk  Azərbavcan SSR Mül- 
ki-Prosessual Məcəlləsi təsdiq edilir və van- 
vaım  20-dən qüwəvə minir. M FM  RSFSR- 
in M PM  əsasmda hazırlamruşdır.

Azərbavcan SSR-in 1925-d il M iilki-
J

Prosessual MəcəUəsi 5 hissədən, 36 fəsil- 
dən və 316 maddədən ibarət id i. MPM-in 
birind hissəsi (1-4-cü maddəbr) mülki mü- 
hakimə prosesinin ümumi m əsəbbrini, о 
cümlədən əsas müddəalan, məhkəmədə 
nümayəndəlik, məhkəməyə aid işbr, məh- 
kəmə xərdəri, cərimə, prosessual müddət, 
məhəkəmə çağınşı və digər m əsəbbri tən- 
zim edirdi.

MPM-in ikind hissəsi (75-190-a mad- 
dəbr) iddia m əsəbbri ib  bağlı məhkəmə 
işbrini, о cümlədən iddianm təqdim və 
təmin edilməsi, işin araşdmlması, icranm 
davandmlması, sübut və onun təmin ohm- 
ması, ekspertiza, üçüncü şəxs barədə müd- 
dəalan təsbit edirdi. MPM  tərəflərə geniş 
prosessual hüquqlar verirdi. Cavabdehin 
məhkəmə prosesinə şəxsən gəlməsi təbb 
olunurdu. Məcəlbdə aşkarhq, şifahilik və 
fasiləsizük prinsipi təsbit edilirdi. Sübut 
növü kixni andiçmə qəbul edilm irdi. M ülki 
işbr üzrə kassasiva şikavəti müddəti qətna- 
mə elan edildiyi gündən etibarən müəyvən 
edilirdi.

1928-d il mavm 29-da Azərbavcan
J J

SSR M İK-in beşind çağmş üçüncü sessiva- 
sında nikah, aüə, qəyyumluq və vətəndaş 
vəziyyəti aktlan haqqmda verıi məcəlb 
təsdiq edildi və 1928-d il iyuhm 15-dən 
qüwəvə m indi. Azərbaycan SSR-in 1928-d 
il Aib-Nikah Məcəlləsi ilə  1923-cü M ülki 
Məcəlləsi arasmda əlaqəlilik və ardıcılhq 
mövcud id i Evni zamanda yeni Məcəüəyə 
ailə-nigah münasibətbrinə dair veni müd- 
dəalar daxil edilm işdi. Məcəllə sovet ailə-ni- 
gah münasibətbrinin əsas prinsipbrini sax- 
lamaqb ona verıi əbvəbr və də\lşiklikbr

ognized such acts made by muslemic shariat 
and church.

The marriage might be destroyed by 
the request of both sides or by the appeal of 
one of spouses. The main reason of condud- 
ing the divorce process by the court was con
neded w ith the raise the responsibility of the 
married couple and with attempt to reach 
the restoration of their relations, to defend 
the interests of children under the teenage. 
The court was to invite the husband and wife 
and their dose rebtives to the trial process 
before issuing dedsion about the divorce 
and attempt to highlight real reasons of their 
parting form each other. If the application of 
onlv one side enters the court then questions 
of the future fate of the children charging the 
alimony for keeping the children or to render 
the financial assistance to one of sides were to 
be solved.

The Gvü Codex solved issues conned
ed with surnames of those who entered to the 
marriage as well. Sides entering the marriage 
w’ere fu lly equal in reception of surnames. 
Earlier in tsarist Russia and in muslemic legis
lation it was compulsory for women to accept 
her husbands surname.

While divorce spouses w’ere allowed to 
return their before marriage surname.

W ith the dedsion of the CEC of the Az- 
etbaijan SSR dated Januarv 17, 1925 the C ivil 
Processual Codex (CPC) wras confirmed and 
became valid since Januarv 20. CPC w'as pre
pared on the basis of CPC of Иге RSFSR.

The CPC of the Azerbaijan SSR consist
ed of 5 sections, 36 chapters and 316 artides. 
Бге fist section of the CPC (articles 1-4) regu- 
bted the general questions of the process of 
the trial induding the main prindples, repre
sentation at the court, issues about the court, 
expences of the court, penalty processual pe
riod, calling to the court and others.

The second section of CPC (artides 75- 
190) court issues conneded with the blam
ing questions, induding tine producing of tine 
blame, analysis of the case, stopping of tine



edilməsini nəzərdə tuturdu. Beb ki, əgər
1923-cü il M ülki Məcəlbsinə görə boşanma 
valıuz məhkəmə qavdasında həvata keçiri- 
İirdisə, 1928-d il Ailə-Nigah Məcəlbsində 
nigahın pozulması hər ik i tərəfin razılığı ilə 
W A Q  orqanlannda icra edilirdi.

1928-d il Məcəlləsində övladlığa gö- 
türmə ilə bağlı maddəbr də ilk  dəfə olaraq 
daxil edilm işdir (67-74-cü maddəbr). Vali- 
deynlik qavğısmdan məhrum olmuş uşaq- 
ların tərbivə olunmasında, həddi-buluğa 
çatmamxş uşaqlann mənafevini qorumaqla 
övladlığa götüımə çox əhəm iyyətli idi.

1928-d il Ailə-Nikah Məcəlləsi beş 
fəsildən ibarət olmaqla, birind fəsil (1-5 
maddəbr) nikah hüququndan bəhs edir
di. Birind  maddəvə əsasan müəwən edil-
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miş qavdada bağlanmış kəbirılərin hüquqi 
qüwəsi təsbit edilirdi. Ikind fəsil (6-11-d 
maddəbr) nikaha daxil olmağm şərtlərini 
müəyyən edird i Üçüncü fəsildə (maddə
12) qeyri-qanuni nikahm, dördüncü fəsildə 
(13-19-cu maddəbr) nikahm xitam edilmə- 
si və nəhavət, beşind fəsildə ər-arvadın hü- 
quq və vəzifələri tənzim edilirdi. 1928-d il 
Məcəlləsinin ikind bölməsi ailə hiiququna 
dair məsələləri tənzimləyordi. Üç fəsildən 
ibarət olan ikind bölmənin birind fəsli ümu- 
m i qaydalardan (31-33-cü maddələr), ikind 
fəsil qohumluq münasibətində olanlann hü- 
quq və vəzifələrindən (39-63-cü maddələr), 
üçüncü fəsil övladhğa götüriilmənin həlli 
məsələlərindən (64-74-cü maddələr) bəhs 
edirdi.

Qəyyumluq və him ayəçiliklə bağ- 
h hüquqi məsələbr 4 fəsildən ibarət olan 
üçüncü bölmədə tənzim bnirdı. Birind fə- 
sil qəwum luqb bağh ümıım i qaydalan 
(75-92-d maddəbr); ikind fəsil qəyyum və 
him ayəçibrin vəzifəbrini (93-101-d rnad- 
dələr); üçüncü fəsil qə\40un və himayəçib- 
rin vəzifələrinin icra edilməsini (102-111-d 
maddəbr); dördüncü fəsil ruhi xəstəlik və 
ağıl zsifliyi nəticəsində fəaliyyət qabiüvvəti 
olmavan şəxsbrb bağlı m əsəbbri (112-119- 
cu maddəbr) təsbit edirdi. 1928-d il Aib-

fulfilnıent, the proof and its application, ex
pertising, defined Иге blamed third person. 
The CPC gave to sides the larger processual 
rights. A  blamed man's personal coming to 
the court demanded. In the Codex provided 
the transparency, oralitv and continuous ap
proach. The swearing was not accepted as a 
means of witnessing. The time duration of the 
appeal complaint was defined since the day of 
the dedaration of the decision

The new Codex of tine marriage, fam
ily, guardianship, and acts of the states of the 
dtizenship w'as confirmed at the third session 
of the fifth call of tine CEC of tine Azerbaijan 
SSR held on Mav 29, 1928 and became valid 
on Ju ly 15,1928. There was the rebtion and 
order between the Codex of Family-marriage 
of 1928 and the C ivil Codex of 1923. A t the 
same time new prindples about family-mar
riage iebtions were induded tine Codex. The 
codex took into account amendments and 
changes to the familv-marriages to the Codex 
remaining the main prindples of the soviet 
family-marriage iebtions. Thus, if tine C ivil 
Codex of 1923 defined the divorce only in the 
court way, in the Family-Mamage Codex of
1928 tine divorce wTas realized at the Registra
tion Bureaus of Citizenship Acts in case of the 
presence of tine mutual agree to it

In the Codex of 1928 for first time ar
tides of taking children to bringing up were 
induded. To take tine children having no shd- 
ter w ith the aim to bringing them up and to 
guard their interests while they are under teen 
age w’as very important. The Family-Mar- 
riage Codex of 1928 consisted of five chapters 
where the first one (artides 1-5) devoted to 
the rights of marriage. In  accordance with the 
first artide the juridical power of marriages 
made on the wav of considered with the bwT 
were defined The second chapter (artides 6- 
11) w’as about conditions of entering to the 
marriage. In  the third dnapter (article 12) the 
unlawful marriages, in the fourth chapter (ar
tides 13-19) breaking of tine marriage, in the 
fifth dnapter duties and rights of tine husband



Nigah M əcəlbsinin dördüncü bölməsi itkin 
düşmüş hesab edibn şəxsbrin şəxsi və əm- 
lak hüquqlarx və mənafelərinin müdafiəsi- 
ni təmin etmək məqsədi ilə qəyyumluq və 
him avəçlikb bağlı m əsəbləri (120-194-cü 
maddəbr) tənzim byirdi. Beşind bölmənin 
birind, ikind, üçüncü, dördüncü və altın- 
a  fəsilbri (135-167-d maddəbr) doğum, 
ölum, övbdhğa götürmə, boşanma aktmm 
qeydiyyata almması və digər m əsəbbri təs- 
bit edirdi.

Nəhavət, 1928-d il Aib-Nikah Məcəl- 
bsinin altrna bölməsi vətəndaşlann ad və 
fam iliyalannın dəyişdirilmdsi məsəblərini 
(168-174-cü maddəbr) müəyyən edirdi

1923-cü il yanvann 1-dən RSFSR 
Əmək Qanunlan ZSFSR hökumətinin qə- 
ran ib  Zaqafqaziva ərazisində, о cumlə- 
dən Azarbavcanda hüquqi qüwəyə malik 
olur. Yeni iqtisadi siyasətə keçməkb əlaqə- 
dar olaraq onun təbbbrinə zidd olan bəzi 
əmək institutbn bğv edilir. Beb ki, əmək 
səfərbərlivi və hərbi m ükəüəfiwətbrə cəlb
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edilmək aradan qaldınlır, yalruz müstəsna 
hallarda, о cümbdən təbii fəbkətb müba- 
rizədə əmək m ükəlbfiyyətinə yol verilirdi. 
Yeni Əmək Qanunlan Məcəlləsi 17 fəsildən 
və 192 maddədən ibarət id i. M əcəlb idim ai 
təminatdan ictim ai sığortava keçlm əsini 
möhkəmləndirirdi. İd im ai sığorta isə döv- 
b t müəssisə və idarəbrindən, həmçinin 
xüsusi sahibkarlardan alınan pul hesabma 
varadılan dövbt sığorta fondu hesabma 
həvata keçirilirdi. Xüsusi sahibkarlann icti
mai sığortava cəlb edilməsi və bu vəsaitin 
müxtəlif ehtiyacbra cəlb olunmasma şərait 
varadırdı.

1922-d il dekabnn 9-da Azəıbavcan 
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin qəran ib  
«Azəıbavcan SSR-də torpaqlardan əməkçilə- 
rin istifadə etməsi haqqmda» Əsasnamə təs- 
diq edilir. Əsasnamə qismən dəvişikliklərb 
Azərbavcan M İK-in 15 noıl 1923-di il Plenu-
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mu tərəfindən təsdiq edilən və oktyrabnn 1- 
dən qüwəyə minən «Torpaq Məcəlləsinə» 
daxil edilir. 1923-cü il Torpaq Məcəlləsində

and wife were regulated. The second section 
of the Codex of the vear of 1928 consisted of 
tine three chapter and in tine first one out of 
them (artides 31-33) devoted to tine general 
rnles, tine second chapter (artides 39-63) con
sidered the duties and rights of the relative 
rebtions, tine third chapter (artides 64-74) 
contained the issues of taking diildren for tine 
bringing up of them

The legal issues conneded with tine 
guardianship and fine bringing up were regu- 
bted in the third section consisting of 4 chap
ters. The first chapter considered covered tine 
general rules of protecting (artides 75-92), tine 
second dnapter (artides 93-101) described tine 
duties and rights of protedor, tine third chap
ter (artides 102-111) covered the fulfillment 
of duties of the protedor, the fourth chapter 
(artides 112-119) was conneded with per
sons having mental diseases and unable to 
ad in tine result of w ith mental weakness. The 
fourth section of tine Family-Marriage Codex 
of tine year of 1928 regubted tine personal and 
tine property rights of people considered lost 
and issues of guardianship for providing tine 
guard of his property and interests (artides 
120-194). The first, second, third fourth and 
sixth chapters of tine Section five (artides 135- 
167) confirmed the questions concerning tine 
registration of birth, death, taking to realize 
tine parentslnip, divorce acts and other issues.

At last the sixth section of tine Family- 
Marriage Codex of 1928 (artides 168-174) tine 
wavs of changing of names and surnames 
were defined.

The Labour Law's of the RSFSR became 
juridically valid in tine territory' of tine Tran
scaucasia since the January 01, 1923 indud- 
ing Azerbaijan as well. In  connection with 
tine transforming to the new economic policv 
some labour institutes contradictind to its de
mands were liquidated. Thus, tine labour mo
bilization and attraction to tine m ilitary duties 
were abolished and onlv in exdusive cases in-
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duding the straggle against natural disasters. 
The Codex of Labour Laws consisted of 17



göstərilirdi ki, Azərbavcan SSR ərazisində 
bütün torpaqlar fəhlə-kəndli dövbtinin 
m ülkiyyətidir. Torpaq Məcəlləsinln bütün 
əsas qavdalan torpağm m illibşdirilm əsi ilə 
bağlı id i. Torpağm m ilhbşdirilm əsiyb bağlı 
nonnalan pozan bütün m üqavibbr (alqı- 
satqr, bağışlama, girov, vəsiyyət və s.) 27-ci 
maddə üzrə etibarsız savıhrdı. Göstəribn 
təbbbri pozan şəxsbri nəinki hiiquql məsu- 
liyyət, həmçinin sərəncamlarmda olan tor- 
paqdan məhrum olunma gözləyirdL 1923- 
cü il Torpaq M^cəlləsinm birind bölməsi 
torpaqdan əməkçibrin istifadə etməsini təs- 
bit edirdi. Bu hüquqdan bütün respublika 
vətəndaşlan, dnsindən, dini baxışlarmdan 
və m iffiyyətindən asılx olmavaraq əkib-be- 
cərmək istəvən bütün şəxsbr istifadə edə 
b ib rd i

Azərbavcan SSR-in 1922-d ilin  mav
j j

avmda keçirilm iş П Sovetlər qurultavı kənd- 
li təsəxüfatlarma işçi qüwəsinin çatışmama- 
sı, aibnin əmək qabihyyəti olan üzvbrinin 
xəstəbnməsi və digər səbəbbrə görə öz tor- 
pağrnı becərmək imkanma malik olmadıq- 
da, onu müstesna hallarda icarəyə vermək 
hüququ verirdi. Torpaq Məcəlləsi icarə 
institutunun qolçomaq təsəmifatmm çiçək- 
bnməsinə kömək edəcə\1ni nəzərə alaraq 
31-d maddədə icarə müddətinin bir ildən, 
qevri-məhsuldar olan verbrdə isə 3 ildən 
çox olmamasını nəzərdə tuturdu.

Azərbavcan SSR M İK-in Rəvasət He-
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yəti 26 aprel 1922-d il «Torpaqdan istifadə 
və mübahisəbrin torpaq məhkəməbrində 
həll olunması Əsasnaməsi»ni təsdiq etdL 
Əsasnaməvə görə torpaqdan istifadə, tor
paq quruculuğu m əsəbbri müstəsna olaraq 
Xalq Əmək Komissarlığmm səlahî yətləri- 
nə aid ed ilird i Qəzalardakı torpaq şöbəbri 
birind instansiva kim i varanmış mübahisə- 
brə baxırdx. Onun tərkibinə torpaq şöbəsi- 
nin sədri və va m üavini, xalq hakixni, katib 
və bir nəfər mütəxəssis (torpaq ölçən, aqra- 
nom, meşəbəvi) daxil edilirdi. Xalq torpaq 
komissan ikind instansiva kim i varanmış 
mübahisəbri həll edirdi. Onun tərkibinə

chapter and 192 artides. The social insurance 
was realized from the sources created with 
the monev colleded from governmental en
terprises and managements and also private 
owners. The attraction of the private owners 
to the social insurance allowed to attract this 
finandal means for providing various needs.

On December 09,1922 with the dedsion 
of the CEC of Azerbaijan tine Charter «About 
the Use of Lands by Working People in the 
Azerbaijan SSR» was confirmed. W ith some 
partial changes the Charter was induded to 
the «Codex of Land» confirmed by tine P ie  
num of CEC of tine Azerbaijan on July, 1923 
and becoming valid since Cttober 01. It was 
shown in the Codex of Land that аД lands in 
the territory of the Azerbaijan SSR were the 
property of worker-peasant government. A ll 
main rules of the Codex of Land were con
neded with the nationalization of tine land. 
A ll agreements viobting tine norms of nation
alization of the land (buying-selling, pledging, 
others) w’ere regarded non-valid in accord
ance with artide 27. Persons acting against 
these demands were not expecting only legal 
responsibility but confiscating lands being un
der their disposal The first section of tine «Co
dex of Land» confirmed the use of tine land by 
the working people. A ll dtizens of tire Repub
lic could benefit from this right no depending 
on sex, religious background and tine nation
ality
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The П Assemblv of Soviets of the Az- 
erbaijan SSR held on May month of 1922 gave 
the right in exceptional cases to those peas
ants economy where there was no enough 
working power, getting ill of the only member 
able to work and by other reason to rent. But 
taking into accoimt the possibility of flourish
ing of the big land owners' economy tine rent 
institute considered in the artide 31 tine time 
duration of tire land renting no more than one 
year and in places where the land was not 
enough fertile exceptionally to three years.

On April 26, 1922 tine Supreme Board 
of tine CEC of the Azerbaijan SSR confirmed



XTK sədrinin özü və va təyin etdivi nüma- 
vəndə, torpaq quruculugu üzrə mütəxəssis, 
torpaq quruculuğu üzrə idarə rəisi və onım 
müavmi, Xalq ƏdKyyə Komissarlığmm nü- 
mayəndəsi və Xalq Hakim ləri Şurasmm nü- 
mayəndəsi və katibi daxil edilirdi. Birind 
instansiya tərəfindən çıxanlmış qərardan ra- 
zı olmavan tərəflər bir av müddətində Xalq 
Torpaq Komissarlığma şikayət edə bilərdi.
1923-cü il Torpaq Məcəlləsinin qəbul edil- 
məsi ilə  əlaqədar olaraq torpaq mübahisələ- 
rinin həll edilməsi qavdalannda da dönüş 
baş verir. Çünki Torpaq M əcəlbsi varanmış 
mübahisələrin həlüni daha müfəssəl norma- 
larla tənzim hvirdi.

1922-d il dekabnn 23-də Azərbav-
J

can SSR M İK-in ikind  sessiyasında ilk  Ci- 
nayət M əcəlləsi təsdiq edilərək 1923-cü il 
fevrahn 1-dən qüvvəvə minməsi barədə 
qərar qəbul edildi. Azərbaycan SSR-in 
ilk  Cinavət M əcəlləsinin üm ıuni və xüsu-
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si hissələrində cinavətkarhqla mübarizə 
m əsələləri kifayət qədər dəqiq tənzim 
ed ilird i. Cinavət M əcəlləsinin üm ıuniJ
hissəsi aşağxdakı bölxnələrdən ibarət id i: 
Cinavət M əcəlləsinin tətbiqi dairəsi, cəza 
tətbiqinin ümumi əsasları, cəzarun müəv- 
vən edilm əsi, cəzaıun növləri və sosial 
müdafiənin digər hallan və nəhavət, cəza 
çəkmənin qavdalan. 14 vaşa qədər olan 
həddi-buluğa çatmamışlar cinavətin sub- 
vekti hesab olunmurdu. 14-16 vaşa çatan- 
lara qarşı isə tibbi-pedaqoji cəza təsirləri 
tətbiq olunurdu. Lakin müstəsna hal k iın i 
məhkəmə göstərilən vaşda olanlara qarşı 
müvafiq maddələrin yüngülləşdirici cəza- 
lannı verə bilərdi. İlk  Cinavət Məcəlləsin-
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də ümumi cəza sivahılannda ölüm cəzası
J

göstərilməmişdir.
Lakin inqilabi tribımaUann iaaatm da 

olan işlər üzrə xüsusi hissənin sanksivası 
əsasmda öKiın cəzası tətbiq olunurdu. Azad- 
lıqdan məhrumetmənin maksimal həddi 10 
il, minimum həddi isə 6 av müəwən edil-
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mişdi. Azadlıqdan məhrumetmə məcbıui 
əmək tətbiq olurıması ilə  müşaivət olunur-

tlae «Charter of tl\e Use of Land and Solution 
of Argues in the Land Courts». According to 
this Charter tine authority of tine use of land, 
solving issues of land building exceptionallv 
bdonged to Peoples Labour Committee. De
partments of lands in regions were regarded 
the first instance in solving the conflicts. To 
this department tine chairman of the land 
department or his deputy people charge, 
seaetarv and one specialist (land measurer, 
agronom, forestman) was induded. The Peo
ples Land Commissar (PLQ  solved argues as 
tine second instance. To them PLC himself or 
appointed by him representative, tine chief of 
department on land building от his deputy; 
representative of tine Peoples Legislative Com
missar, tine employee of tine Council of Peo
ples Judges and tine secretary was induded 
Side remained unsatisfied by' tine decision of 
tine first instance could complain during tine 
period of a month. The serious change hap
pened in rules of solving land conflicts with 
tine adoption of tine Charter of Land in tine 
yearl923. Because the Charter of Land regu
lated tine argues in a more distind norms.

On December 23, 1922 in the second 
session of tine CEC of Azerbaijan tine initial 
«Criminal Codex» was confirmed and bv tine
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deasion it began to be valid since Februarv 
01, 1923. In  the general and spedal parts of 
this first Criminal Codex issues of tine struggle 
were enough accuratdv regulated. The gener
al part of tine Criminal Codex consisted of tine 
following sections: The drde of the applica
tion of tine Criminal Code, tine general basics 
of applying tine punishment, defining of tine 
punishment, types of punishments, tine other 
cases of the sodal defense and rules realiza
tion of punishment Those who were below
14 years of age were not regarded the subjects 
of tine crime. But as an exceptional cases court 
could apply to such kind of age representa
tives relevant artides with the easy punish
ment forms.

But on tine baas of sanction of tine spe
dal parts concerning the cases on the investi-



du. Əsas və əlavə cəza kim i əmlakın müsa- 
dirə ohmması da nəzərdə tutulurdu.

1923-cü il ilk  Cinayət Məcəlbsimn xü-
sıısi hissəsinin birind fəsli dövbti dnavətlə-/
rə həsr olunmuşdu. 57-d maddədə əksinqi- 
labi dövbti dnayətbr gösterilmişdi. Sovet 
hakim iyyətini devirmək üçün sui-qəsdbr 
və qivamlar, vətənə xəvanət, terror aktları 
və s. dnavətlərə görə ağır cəza nəzərdə tutu- 
lurdu. Xüsusib təhlükəli dnayətlər tez-tez 
əksinqibbi dnavətbr ib  birləşən talançılıq, 
oğurluq, banditizm, xuliqanlıq hesab olu- 
nurdu. İqtisadi təxribatçılıqb mübarizəyə 
və cəsusluğa qarşı da dddi mübarizə apa- 
n lırd ı. İlk  Cinayət M əcəlbsinin ikind fəsli 
vəzifə dnayətbrinə, üçüncü fəsli kilsənin 
(məsddin) dövbtdən aynlması qavdasmm 
pozulmasma, dördüncü fəsli təsərrüfat a- 
nayətlərinə, beşind fəsli şəxsiyyət əleyhinə 
edibn dnayətbrə, altrna fəsli əmbk əlevhi- 
nə edibn änayətlərə, veddind fəsli hərbi a- 
nayətlərə və nəhavət, səkkizind fəsli ictim ai 
qavdabra və təhlükəsizlivə qarşı edibn a- 
nayətlərə həsr olunmuşdu. M əcəlb vəzifə 
və təsərrüfat dnavətbrinin cəzalannnalı ol- 
duğunu müəyyən edirdi. V  ətəndaşbrm şəx- 
siyvəti, həvaü və səhhətinin mühafizəsinin 
dnavət-hüquqi tədbirlərinə bovük diqqət 
verilird i. Hərbi dnavətbrə aid maddəbr
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orduda intizam ı möhkəmbndirməyə, hər- 
bi mütəxəssisbrin öz vəzifəbrindən əksin- 
qilabi sui-qəsdlərə kömək etmək, satqınlıq, 
daxili və xarid düşmənbr ib  xəvanətkar 
əlaqədə olmaq və s. hallann qarşısını alma- 
ğa vönəlmişdi. Hərbi əmlakı oğurlamaq, 
qarət etmək, sovğunçuluq və əhalivə təzviq 
göstərməyə görə də dnayət m əsulivvəti 
müəyyən edilirdi. Dövbtin taxıl inhisannı 
pozan, ərzaq və sənaye m alları ib  təminatı- 
m zəiflədən, dövbt anbarlarmdan oğurluq 
edən, saxtakarlrq və s. sui-istifadə hallan- 
na qarşı dddi tədbirbr görülürdü. Cinavət 
Məcəlbsisində aşağıdakı cəzalar tətbiq edi
lird i: respublika hüdudlarmdan kənara çıx- 
ma; azadlxqdan məhrum etmək, dustaq et- 
madən icbari iş; şərti məhkumluq; əmlakm

gaticn of the revolutionary tribımal the death 
penalty* was applied. The maximal jail pun
ishment level was 10 years, the minimal lim it 
of it was defined as six month The main and 
additional punishments considered also the 
confiscation of the property.

The first chapter of tine special part of 
the Criminal Codex of 1923 was devoted to 
the crimes against government. In the artide 
57 anti-governmental crimes of counter-revo- 
lutionarv types were shown. For enaoadv 
ments and rebolts w ith tine aim of removing 
the soviet power, betraying of tine mother
land, terroric acts and other crimes tine hard
est punishments were considered. Specially 
dangerous crimes often committed together 
with anti-revolutionary actions were regarded 
robbery burgling, stealing, banditism, hooli
ganism Serious struggle realized against the 
economic provocation and spying. The sec
ond dnapter of tine first Criminal Codex was 
devoted to crimes on a state positions, the 
third chapter to breaking of tine parting of the 
chirch (mosk) from tine state, tine fourth chap
ter to tine economic crimes, tine fifth chapter 
to crimes against personality, sixth dnapter to 
crimes against propertv, seventh to military' 
crimes and tine eighth to crimes against sodal 
rules and safety. The Codex defined that po
sition and economv crimes were also punish
able. The great attention was paid to criminal- 
legal measures of guarding of the personality 
life and health of dtizens. Artides against mil
itary crimes were direded to tine strengthen
ing of tine disdpline in tine army, prevention 
of tine military' spedalists to use their posi
tions to help counter-revolutionary rebdts, 
betraving, providing tine criminal relation 
with tine internal and external enemies and 
other cases. Stealing of the military' propertv, 
robbing by forth and allowing actions against 
the population were also regarded worthy to 
the criminal responsibility. Restrided meas
ures were taken against those who destroyed 
the monopoly of the state to w'heat, weakened 
the supply of tine provision and tine industrial



müsadirəsi; hüquqlanndan məhnun etmə; 
vəzifədən azadetmə, ictim ai məzəmmət; 
vurulmuş zərəri ödəmək və ən vüksək cəza 
tədbiri kim i gülləbnmə.

1927-d ilin  dekabnnda AzərbavcanJ
SSR-in Cinayət Məcəlləsinin yeni redaksi- 
vası qəbul edildi. Yeni Cinayət Məcəlləsi 
RSFSR-in 1926-a il Cinavət Məcəlləsi əsasın- 
da hazırlanmışdı. 1927-ci il Məcəlləsinin xa- 
rakterik cəhəti xüsusi hissədə mövcud cəza- 
larm azaldılmasmda id i. Beb ki, dövləti və 
hərbi dnavətlər istisna olmaqla, 1927-d il 
Məcəlləsinin yabuz 15 maddəsində ən vük- 
sək cəzalar saxlamlırdı. Ciddi rejim li təcrid 
ohmma ilə müşaivət olıman cəzalar da azal- 
d ılırd ı. Məcburi işlərə cəlb etmək və cərimə 
olunmaqla verilən sanksivalar arhnlırdı. Be- 
b  ki, xüsusi hissənin 80 maddəsində məcbu- 
ri işlər, 76 maddəsində isə cərimə tətbiqini 
nəzərdə tutan sanksivalar daxil edilm işdir.

1923-cü il ivuhm  16-da Azərbavcan
/  j

SSR MDC-in üçüncü sessivasmda Azərbav- 
can SSR-in ilk  Cinavət-Prosessual Məcəlləsi 
qəbul edildi və 1923-cü il sentvabnn 25-dən 
qüwəvə mindi. İlk  CPM  bəzi əlavəbr və 
dəyişikliklərb 1926-a il martm 1-nə qədər 
qüwədə olmuşdur. Azərbavcan 5SR-in 
CPM-də RSFSR-in təcrübəsindən çox geniş 
istifadə olunmuşdu. Məcəlbnin qanunçu- 
luq prinsipinə görə məhkəmənin, prokuro- 
run, müstəntiqin hərəkətləri valmz ədabtə 
və qanunun təbbbrinə uvğun olm alı idi. 
CPM-in 19-cu maddəsində göstərilirdi ki, 
bütiin məhkəmə idaslart açq keçirilir Yal- 
mz hərbi, diplomatik və digər dövbt sirləri 
ilə bağlı hər hansı bir gizli məlumatlar açıq- 
lanan zaman məhkəmənin qəran ilə  ictirna- 
ivyətin nümayəndəbri iclas zalmı tərk et- 
məli idilər. 22-d maddəvə əsasən məhkəmə 
prosesi Azarbaycan dilində apanlırdı.

Müttəhimin müdafiəsi bütün cinavət
J

prosesi mərhəbbrində - ibtidai istintaqdan 
başlavaraq, məhkəmə araşdırmasr və kassa- 
siva icraatma qədər təmin edilirdi. CPM-in 
50-d maddəsinə görə müttəhim məhkəmə 
prosesində müdafiədən istifadə edə bibrdi.

goods, stole properties from the state stores, 
falsi ficated documents and unbwfully used 
possibilities in his own favour In  the Criminal 
Codex the following punishments were ap
plied: not to allow leaving the territory of the 
Republic, depriving the freedom, forced jobs 
without arresting, confiscating of the proper
ty, criticizing socially, making to pay bade Иге 
caused harm and the highest punishment of 
shooting.

On December, 1927 the new edition 
of the Criminal Codex of the Azerbaijan SSR 
was accepted. It was prepared on the basis of 
the new Criminal Codex of the RSFSR of 1926. 
The diaracteric feature of the Codex of 1927 
was in decreasing of punishments in the spe
cial part of it  Thus exduding the anti-govem- 
mental and m ilitary crimes in onlv 15 artides
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of the Codex of 1927 the death penalty were 
remained. Penalties accompanied with Иге 
hard regime of isobtion were also decreased 
Attraction to compulsory works and sanctions 
consisting of monev fines w’ere increased. So, 
in 80 artides were conneded with compulso
ry works and another 76 with sanctions con
sidering the measure of apphing fines.

On Ju ly 16, 1923 the Criminal-Proces- 
sual Codex (CPC) of the Azerbaijan SSR wras 
accepted at the third session of the CEC of the 
Azerbaijan SSR and it became valid on Sep
tember 25,1923. It was in use till March 01, 
1926 with some amendments and changes. 
According to prindples of legislation acts of 
the court, prosecutor and criminal investiga
tor should be in accordance with demands 
of just and bw. It w’as shown in the article 19 
that all court processes are conducted in Иге 
open way. Only when any information con
neded with die military, diplomatic and other 
state secrets w’ere discovered representatives 
of the sodetv were to leave the court hall with

j

the decision of the court. In accordance with 
the artide 22 the trial process was conducted 
in the Azeri language.

The defense of the blamed man wras 
provided in all stages induding the initial in-



Cinavət işi üzrə müdafiəçi kim i vəkillər kol- 
legivası üzvlərindən başqa müttəhimin ya- 
xın qohumlan, ictim aiyyətm  nümavəndəb- 
ri, dövlət idarə və müəssisələrin, həmkarlar 
ittifaqlarmm və digər ictlm ai təşkilatlann 
nümavəndələri çıxış edə bilərdilər. Məhka- 
mə prosesində ittiham prokuror tərəfindən 
müdafiə edilirdi. Prokurora mühakimə 
olunanlan qanunla ifşa etmək üçün bütün 
lazım olan prosessual qaydalardan istifadə 
etmək hüququ verilm işdi

Azərbavcan SSR CPM  prokurorla 
yanaşı dövlət idarələrinin və ictim aivyə- 
tin  nüm ayəndələrinə də ittiham ı müda- 
fiə etmək hüququ verird i. Belə ki, CPM- 
in  47-ci maddəsinə əsasən fəhlə-kəndli, 
texniki, ərzaq, sanitar və digər sahələr 
üzrə m üfəttişlər öz həm karlar təşkilatları 
admdan ittiham ın müdafiəsində iştirak 
edə bilərdilər. Fərdi ittiham çı kim i iddia- 
çı da vəkillər kollegiyasınm  üzvlərindən, 
yaxm qohum larından və va özünün qa- 
nuni nüm ayəndələrindən, əmək müfət- 
tiş liv i, həm çinin həm karlar təşkilatm ın 
səlahiyyətli nüm ayəndələrindən istifadə 
etmək hüququna m alik id i. CPM-in 45-ci 
maddəsi sübut növü kim i and içməkdən 
istifadəni qadağan edirdi. 55-d maddə 
sübutlann mənbəyinə şahid ifadələrini, 
cavabdehin izahatıru, ekspertlərin rəvlə- 
rin i, maddi sübutlan, hadisə yerinə ba- 
xış protokolunu və digər vazılı sənədləri 
daxil edirdi.

Azərbavcan Hərbi İnqilab Komitəsi- 
nin 8 fevral 1921-a il əmrinə əsasən Xalq 
Ədlivyə Kom issarlığı fevralm  24-də bütün 
məhkəmə orqanlarma, о cümlədən hakim- 
lərə şəxwn Azərbaycan dilində məhkəmə 
prosesini apannaq barədə qərar verir.

Proses zanıaru tərəflərə məhkəmənin 
tərkibinə etiraz etmək hüququ verilird i 
Həmçinin xalq hakimi və xalq idasçlan id- 
diaçı və va cavabdeh barəsində qohıunluq 
münasibətləri olmasma və va işdə maraqlı 
olmalarına dair məlumat verməvə bordu
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idilər.

quest till the court investigation and appeal 
stage of complaint from the decision of the 
court On tine basis of the artide 50 of the CPC 
the defendant could use the defense at trial 
process. As a lawyer not only the member of 
the collegue of lawyers could partidpate but 
also dose relatives of the defendant, repre
sentatives of the sodety other sodal organiza
tions and trade-unions might make speeches. 
The prosecutor had a right to use all possible 
processual rales for bringing the fu ll light to 
case referring to the law.

In accordance with the CPC of the Az
erbaijan SSR beddes the prosecutor the right 
of the defense of the suit were given to state 
organizations and members of tine sodetv. 
Thus, on tine basis of artide 47 inspedors on 
wxirkers-peasants, technical, provision, sani
tary and other fidds were able to partidpate 
on behalf of their trade-union organizations 
in tine suit. The defendant might have the 
right to use tine support of members of the 
collegue of lawyers, his dose relatives, his 
own legal representatives, a labour inspector 
and also tine authorized representatives of the 
trade-union organization The artide 45 of the 
CPC prohibited tine swearing at the court as a 
mean of the evidence. Artide 55 induded to 
the source of evidences the witness testimo
nies, explanation of tine defendant, opinion of 
experts, material proves, the minutes of ex
amination of other place of event and other 
wTitten documents.

On the basis of the order of M ilitary' 
Revolutionary Committee of Azerbaijan dat
ed February 08, 1921 tine Peoples Legislative 
Commissariat gave its February' 24 deasion to 
all Courts, and charges personally to ccxndud 
trial processes in Azeri language.

In tine course of the trial process sides 
had a right to objed against the composition 
of tine court body Also peoples judges and 
peoples blamers were to inform about their 
relative attitudes with the defendant and 
plaintif or any kind of possible interest in the 
case.



«Xalq məhkəməsi haqqmda» dekretin 
6S-d maddəsinə görə bəzi işbrdə tərəfbrin 
barışdırılmasma icazə veriürdi. İddia ərizə- 
sini geri götürən iddiaçmm ödədiyi riisum 
geri qaytanlmrrdı. M ülki işbrin qərarlann- 
dan kassasiva qavdasmda Xalq Hakim ləri 
Sovetinə şikavət vermək olardı (maddə 74). 
Azərbaycan SSR Xalq Ədliyyə Komissarlığı 
kolleglysmm 23 mav 1920-d il tarixll qəran 
ilə Xalq Hakim bri Soveti vanmda 36 nəfər- 
dən ibarət hüquq m üdafbçibri kollegiyası 
y a ra d ıld L  Məhkəmə prosesində öz maraq- 
larım  qorumaq istəyən tərəf hüquq müda- 
fiəçlsi üçün kollegiyava müradət etməli 
id i. Kolleglva üzvbrindən başqa tərəflərin 
nümayəndələri aşağıdakrlar ola bibrdi: a) 
validevribr, övladlar, həvat yoldaşı, qar- 
daş və baalar; b) sovet idarəbrirnin hüquq 
məsləhətçiləri. Xalq hakim brinin qərarlan 
şikayət müddəti qurtardrqdan sonra icra 
edilirdi. Tərəflər kassasiva qavdasmda şi- 
kavətdən im tina etdikdə isə qərar dərhal 
verinə yetirilird i. Məhkəmə icraçılan bir 
kollegiyava daxil edilm işdilər. Xalq Ədliv- 
və Komissarlarmm 1920-d il 1 ivun tarixli
4 J

qəran ilə məhkəmə icraçılarmm vəzifələri 
göstərilirdi.

Azərbavcan SSR Hərbi İnqilab Komitə- 
sinin 1920-d il 12 hoıl dekreti ilə  münsifbr
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məhkəməsi varadıldı. Dekretə görə xüsusi 
məhkəməbrə aid olan işbr istisna olmaqla, 
digər mülki işbr, о cümlədən sosial sxğorta, 
bəzi xırda dnayət işb ri m ünsifbr məhkəmə- 
sinin səlahiwətinə daxil edilirdi. M ünsifbr
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məhkəməsi qətnaməsindən şikavət bir ay 
müddətində kassasiva qavdasmda Xalq Ha- 
kim br Sovetinə göndərilirdi. Azəıbavcan 
SSR M İK-in 8 fe\ T a l 1922-d il qəran bütün 
idarəbrə və vəzifəli şəxsbrə xalq məhkəmə- 
sinin işinə müdaxiləni qadağan edirdi.

Xalq Ədliyyə Kom issarlığı tutduğu 
mövqedən asılı olmavaraq göstəribn qəra- 
n pozan vəzifəli şəxsbrə qarşı dddi tədbir 
görməvi təbb edirdi. Hakim brin seçilmə- 
si prinsipi Azərbavcan 5SR M IK-in 7 mav 
1923-cü il dekreti ilə  təsdiq edilirdi. Xalq ha-

In  the artide 6S of tine decree «About 
Peoples Trial» there was permission to rec- 
ondliate sides in some trial cases. The court 
payment was never given back to tine plain- 
tif who took back his complaint application 
Бгеге was a possibility to give tine complaint 
from tine dedsion of tine Court to the Council 
of Peoples Judges in the form of tunning to tine 
Applying Court (artide 74). The decision of 
tine Council Board of the Peoples Commissari
ate of tine Azerbaijan SSR dated May 23,1920 
tine Board of Legal Defendants consisting of 
36 persons under tine Coundl of Peoples Judg
es. The side desiring to guard his interests at 
tine trial was to turn to this Board. The follow
ing people could be representatives beade tine 
Board members; a) parents, children, spouse, 
brothers and sisters; b) legal advisor of the so
viet managements. Decisions of Peoples Judg
es were executed after tine time of complaint 
was finished. But is sides refused the com
plaint to the Appeal Court the dedsion ful- 
lilled at once. Peoples blamers were induded 
to this Board. W ith tine dedsion of tine Peoples 
Legislation Commissariat dated 01 June, 1920 
duties of tine Peoples blamers were defined.

W ith the decree of tine M ilitary' Revolu
tionary Committee of the Azerbaijan SSR on 
Ju ly 12, 1920 tine Court of Jurv was created 
According to tine decree, such civil cases ex
cept issues of the special courts such as sodal 
insurance, a kind of small criminal cases were 
induded to the authority of the Court of Jury'. 
The complaint from the decision of the Court 
of Jury were to send to tine Council of Peoples 
Judges. W ith the dedsion of tine CEC of tine 
Azerbaijan SSR of February OS, 1922 it was 
prohibited to all managements and higher po
sitioned people to interfere to tine activity of 
tine peoples court

The Peoples Commissariat of Legisla
tion demanded to take the restrided measures 
against privileged persons breaking the very 
dedsion. The prindple of election of charges 
is confirmed by the decree of tine CEC of tine 
Azerbaijan SSR dated May 07,1923. The peo-



kim bri qəza, Fəhlə və Kəndli Deputatlan 
Sovetinin icraiyyə komitəsi tərəfindən, Bakı 
şəhər icraivyə komitəsi tərəfindən seçilirdi 
Bakı və Gəncədə dairə məhkəməbri fəaliy- 
yət göstərirdi. Dairə məhkəmələrinin ssdr- 
b ri və m üavinləri Azərbavcan 5SR M İK  
tərəfindən təsdiq edilirdi. 1923-cü il məhkə- 
mə islahatma görə Azəıbavcan 5SR-in A li 
Məhkəməsi varadıldı. A li Məhkəmə respub- 
likadakı bütün məhkəmə orqanlanna nə- 
zarət etmək, dairə məhkəməbrindən olan 
şikavətlərə kassasiva qavdasmda baxmaq 
və məhkəmə orqanlan ilə  bağlı m əsəbbri 
həll etmək hüququna malik id i. Azərbay- 
can SSR XKS-in 5 aprel 1922-d il qəran üə 
əmək mübahisəbrini həll etmək üçün banş- 
dm a kamer (divanxana) yaradıldı. 1932-ci 
il dekabnn 22-də Zaqafqaziva Xalq Əmək 
Kom issarlığı «Banşdm a kamer və münsif- 
b r məhkəməsi haqqmda Əsasnaməni» təs- 
diq etdi.

Sovet dövrü qanunveridliyinin ikinci 
mərhəbsi 1937-ci il Konstitusiy'ası əsasında 
təşkil olunmuş Azərbavcan SSR A li Soveti
nin fəaliyyəti ilə təsbit edilirdi. Bu mərhəb- 
də ali qanvmvericilik səlahiyyətbrinə malik 
Ümumazərbavcan Sovetbr qurultavmm 
fəaliyyətinə xitam verilird i. Sonuncu IX  
Fövqəladə Ümümazərbaycan SSR Sovetbr 
qurultavı ik i mərhəbdə toplaşmışdı. Birin- 
d  mərhəbnin ilk  iclası 1936-a il novabnnj
17-də keçirild i Qurultavın işində 477 nü- 
mavəndə iştirak etdi. IX  Fövqəladə Sovetbr 
qurultavı 1936-a il ivulun 12-də qəzetbrdə 
dərc edilm iş SSRİ-in veni Konstitusivasmm 
layihəsini müzakirəvə çıxardı. Qurultav 
SSRİ Konstitusiyası layihəsinin ümumxalq 
müzakirəsinin vekunlan haqqmda respubli
ka Xalq Komissarlan Soveti sədrinin məru- 
zəsini dinl̂ di və bvihəni bəvəndi. Bununla
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da qurultav Azərbavcan SSR-in veni Kons- 
titusivasmm byihəsini müzakirə etməkdən 
ötrii və sonradan venidən toplaşmaq üçün 
birind mərhəbnin idasına vekım vurdu
1936-a il novabnn 25-də Moskvada SSRİ- 
nin Fövqəladə Sovetbr qurultayn açıldı.

pies judges were eleded by regional soviets of 
Workers and Peasants resentatives, Baku dtv 
Executive committee. The circle courts were 
realized their activitv’ in Baku and Ganja. 
Chairmen of Grdes Courts were confirmed 
by’ the CEC of the Azerbaijan republic In  ac
cordance with the court reform in Azerbaijan 
the Supreme Court of the Azerbaijan SSR was 
founded. The Supreme Court had rights of 
inspecting all court organs of the republic, to 
consider all complaints from all circle courts 
in form of appealing and solve issues concern
ing the court organs. W ith tine decision of the 
CPC of the Azerbaijan SSR on April 06,1922 
for solution of the labour argues the reconcili
ation chamber was created. On December 22, 
1932 the Transcaucasian Peoples Labour con
firmed the Charter on «Reconciliation Cham
ber and Court of Jury».

The second stage of tine soviet period of 
the legisbtive activity’ was continued with the 
activitv- of the Supreme Soviet of the Azerbai
jan SSR created on the basis of the Consistu- 
tion of 1937.

In this stage theadivitv of tine A ll Az
erbaijanian Asseblies of Soviets authrization 
became concealed. The final IX  Extra-Ordi- 
rtarv A ll Azeibaijanian Assembv of Soviets 
wras hdd on two phases. The first phase's 
initial meeting wTas conduded November 17,
1936. 477 representatives partidpated at its 
wxirk. The IX  Extra-Ordinary' A ll Azeibaijani- 
an Assembly of Sovids brougt tine draft of the 
new' Constitution of tine USSR published in 
new'spapers on Ju ly 12, 1936 for a considera
tion. The Assembly listened to speech of the 
Chairman of tine Council of Peoples Commis
sars about the results of the discussion of the 
projed of the Constitution of tine USSR bv the 
w'hole people and tine Assembv liked it. So, for 
the discussing of tine projed of the new Con
stitution and for gathering again the meeting 
first phase was finalized. On November 25,
1936 tine Rxtra-Ordinarv Assemblv of tine So-/ J
viets of tine USSR w’as opened in Moscow’. Un
der tine leadership of tine General Secretarv of



Ü İK (b ) P Mərkəzi Komitəsinin Baş katibi 
LVStalinin rəhbərlivi ib  SSRİ Konstitusiva-/ J
smm lavihəsi, müzakirə edilərək maddə-
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maddə səsə qoyuldu və yekdillikb qəbul 
edildi. Yeni Sovet Konstitusivasma görə 
SSRİ-nin sivasi əsasınr Xalq Deputatlan So
veti, SSRİ-nin iqtisadi əsasım isə istehsal va- 
sitəbri üzərində sosialist m ülkivvəti təşkil 
edirdi. Konstitusiva SSRİ-də sosblist mül-

J

kiyyətm in dövbt m ülkivyəti (ümumxalq) 
və kooperativ-kolxoz m ülkiyyəti (kolxoz- 
larm m ülkiyyəti, kooperativ birləşməbri- 
nin m ülkiyvəti) formalarmr müəvvən etdi.
1936-cr il 5 dekabr - SSRİ Konstitusivasmın 
qəbul edildiyi gün ümumxalq bayramı elan 
edildi. Konstitusivaya görə SSRI-nin fede
rativ quruluşu müəyvən edildi. A li dövbt 
hakim iyyəti ik i palatadan - İttifaq Soveti və 
M ilb tb r Sovetindən ibarət olan və 4 il müd- 
dətirıə seçibn SSRİ A li Sovetinə həvab edil
dL Müttəfiq respublikalarm sayı 7-dən 11-ə 
qədər artirüdı. SSRİ-nin veni Konstitusiva- 
smda ittifaq dövbtinin səlahiyyətbri çox 
genişbndi. Beb ki, dövbt təhlükəsizHyirıin 
mühafizəsi, planlaşdrrma, m aliyyə, inziba- 
ti-ərazi bölgüsünün dəyişdirilm əsi, mülki, 
cinavət, prosessual qanunveridlik, məhkə- 
mə quruluşu İttifaqm  səlahiyvətinə aid idi.

1936-a ilin  iyununda Azərbavcan 
SSR M İK-in Rəvasət Hevəti SSRİ Konstitu-
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siyasınm qəzetlərdə dərc edilm iş lavihəsi 
əsasmda Azərbavcan SSR-in veni Konstitu-
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sivasmm byihəsm i hazırlamaq üçün Kons
titusiva Komissivası varatdı. 1937-d il fevra
lm 2Ö-də Azərbavcan SSR M İK-in Rəvasət
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Heyəti Komissiva tərəfindən hazırlanmış 
və bütün respublikada müzakirə edilmiş 
Azərbaycan SSR Konstitusiyasmm mətni- 
ni təsdiq etdi. 1937-d il martm 10-da ikind 
mərhəbdə idasa toplaşmxş IX  Fövqəladə 
Azərbaycan Sovetbr qurultayı Azəıbavcan 
SSR-in veni Konstitusiyasmm byihəsm i 
müzakirə edib, onu əsasən qəbul etdi. Qu- 
rultavda varadılm ış redaksiya komissivası 
Konstitusivanm byihəsində qismən dəvişik- 
liklər edərək onu venidən qurultayın son

the Central Committee of A ll Union Commu
nist Party J.Stalin the draft of the Constitution 
of the USSR was discussed and voted artide 
by artide and accepted w ith the single opin
ion According to the new Soviet Constitution 
the political basis of the USSR was the Soviet 
of Peoples Representatives and the economic 
base of the USSR was the sodalist property 
upon means of production The Constitution 
defined the socialist property in the USSR the 
governmental (all-national) and cooperative 
coolective economy (property of kholkhozes, 
propertv- of cooperative unions). The day of 
adoption of the Constitution of tine USSR was
dedared the national holiday. On the basis of/
the Constitution the federative stnidure of tine 
USSR was defined. The supreme state power 
was consisted of two chambers - tine Soviet of 
Union and the Soviet of Nations which w’ere 
under tine Supreme Soviet of the USSR eled
ed for tine period of four years. The number 
of union Republics were increased from 7 to 
11, the authorization of the Union state was 
rather enlarges by the Constitution So stmc- 
tures of the state security guarding, planning, 
finance, administrative-temtorv divisionJ
change, dvil, criminal, processual legisbtion, 
tine court structure were in tine competence of 
tine Union

On Ju ly 1936 the supreme board of tine 
CEC of tine Azerbaijan SSR created the Con
stitution Commission for preparation tine 
prcjed of tine Constitution of tine Azerbaijan 
SSR on tine basis of tine draft of tine Constitu
tion of tine USSR published in newspapers. 
The CEC of the Azerbaijan SSR confirmed on 
February 20,1937 tine text of the Constitution 
of tine Azerbaijan SSR which had already been 
discussed al over tine Republic. On March 10, 
gathered to its second phase, the Assemblv 
of Soviets of tine Azerbaijan SSR discussed 
tine projed of tine new Constitution of the Az
erbaijan Republic and accepted it as a whole. 
The editorial commission created at tine As
sembly made partial changes in the projecr of 
tine Constitution and produced it again to tine



müzakirəsinə verdi. Beblikb, 1937-d il mar
tm 14-də IX  Fövqəladə Azərbavcan Sovetlər 
qurultavı Az^rbavcan SSR-in veni Konstitu- 
sivasuu qəbul etdi.

Azərbavcan SSR-in 1937-d ildə qəbul 
edilm iş Konstitusivası 14 fəsildən və 155 
maddədən ibarət id i. SSRİ-nin 1936-a il 5 
dekabr tarixli Konstitusivası əsasmda tərtib 
edilm iş Konstitusivada respublikanm id i
mai quruluşu, sivasi və iqtisadi sistemi, və- 
təndaşlarm hüquqi vəziyyəti müəvvən edi
lird i. Konstitusiva Azərbavcan SSR-ni fəhlə
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və kəndli dövbti elan etməkb sosialist döv- 
btinin fəhlə və kəndli sinifbrinin möhkəm 
ittifaqma əsaslandığını göstərirdi. Konstitu- 
siyanm 3-cü maddəsinə görə Azərbavcan 
SSR-də hakim ivvət zəhmətkeş deputatları 
Sovetinə məxsus olmaqla həmin hakimiv- 
yət respublikanm siyasi əsasını təşkil edir.

Konstitusivanm birind fəsli 1-12-d 
maddəbri əhatə etməklə idim ai quraculu- 
ğu təsbit edirdi П fəsil dövbt quruculuğu 
(13-21-d maddəbr); Ш fəsil Azərbavcan 
SSR-in ali hakim iyyət orqanlan (22-41 nnad- 
dələr); IV  fəsil Azərbaycan SSR-in dövbt 
idarəçiliyi orqanlan (42-56-cr maddəbr); V 
fəsil Naxçivan MSSR-in a li dövlət hakimiv- 
yət orqanlan (57-66-a maddəbr); V I fəsil 
Naxçivan MSSR-in dövbt idarəçiliyi orqan
lan (67-74-cü maddəbr); V II fəsil DQMV- 
nin dövbt hakim iyyət orqanlan (75-85-d 
maddəbr); V II fəsil dövbt hakim iyyətinin 
yerli orqanlan (81-105-d maddələr); IX  fə- 
sil Azərbavcan SSR-in dövbt büdcəsi (106- 
109-cu maddəbr); X  fəsil prokurorluq və 
məhkəmə orqanlan (110-124-cü maddəbr); 
X I fəsil vətəndaşlarm əsas hiiquq və vəzi- 
fəbri (125-140-a maddəbr); ХП fəsil seçki 
sistemi (141-150-d maddəbr); ХШ  fəsil döv- 
b t d ili, gerb, bavraq və paytaxt (151-154- 
cü maddəbr) və nəhayət, 155-d maddəni 
özündə birbşdirən X IV  fəsil Konstitusivada 
dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı qavdalan tən- 
zim bvirdi.

Konstitusivanm 4-cü maddəsində 
SSRİ Konstitusivasmda olduğu kim i res-

discussion of the Assembly. Thus, tine Assem
bly of the Soviets of Azerbaijan SSR adopted 
the new Constitution.

The Constitution of the Azerbaijan 
SSR accepted in 1937 consisted of 14 chap
ters and 155 articles. Composed on the basis 
of the Constitution of the USSR of December 
05, 1936 it defined the sodal structure, po
litical and economic system, the legal state of 
atizens. The Constitution declaring the Az
erbaijan SSR the workers and peasants state 
showed that this country' based on the solid 
unity of the workers and peasants dasses. Ac
cording to tine article 3 the power in tine Az
erbaijan SSR belonged to the Soviets of the 
representatives of the working people and this 
power was the political basis of tine Republic

The first chapter of the Constitution 
covering artides 1-12 confirmed the sodal 
structure. Chapter П devoted to the state 
structure (articles 13-21); Chapter IE  to the 
supreme power in tine Azerbaijan SSR (artide 
22-41); Chapter IV  to organs of administrating 
in tine Azerbaijan SSR (artides 42-56), Chapter 
V  to Supreme state organs of tine Nakhichevan 
ASSR (articles 57-66); Chapter V I to state ad
ministration organs of tine Nakhichevan ASSR 
(articles 67-74); Chapter W  to state organs of 
power of tine MGAP (artides 75-S5); Chapter
IX  to the state budget of of tine Azerbaijan SSR 
(articles 106-109); Chapter X  to the prosecut
ing and court organs (artides 110-124); Chap
ter X I to tine main rights and duties of atizens 
(articles 125-140); Chapter ХП to tine election 
svstem (artides 141-150); Chapter ХШ to state 
language, emblem, banner and capital city 
(articles 151-154) and Chapter XIV  consisting 
of the artide 155 where rales of connecting 
with entering changes to the Constitution is 
regulated.

As it was in the artide 4 of the Consti
tution of tine USSR it was confirmed tine eco
nomic basis of tine sodalist property. In  tine 
artide 6 the land, depth of tine land, waters, 
forests, enterprises, fadories, mines, fossils 
deposits, railway roads, water and air lines



publikanm iqtisadi əsasını sosialist mülkiv- 
yətinin təşkil etdivi təsbit olunurdu. 6-a 
maddədə dövlət m ülkiyyətinə torpaq, ve- 
rin təki, sular, meşəbr, zavodlar, fabrikbr, 
şaxtalar, filiz mədənbri, dəmir vollan, su 
və hava vollan, banklar, rabitə qurğulan, 
dövbt tərəfindən təşkil edilmiş iri kənd tə- 
sərrüfatr müəssisəbri olan sovxozlar, kom- 
munal müəssisəbr və əsas yaşayış fondlan 
daxil edilirdi. Konstitusiyava görə, hər iki 
m ülkivvət forması xalqın və sovet cəmiyyə- 
tinin maraqlanna xidmət etməkb gəbcək 
«kommunizm» quruluşunun maddi-texniki 
bazasınm varadılmasına xidxnət etməli idi. 
1937-d il Konstitusivasmm 10-cu maddəsin-
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də göstərilən m ülkivvət formalan ilə vanaşı 
şəxsi m ülkiyyətin mövcudluğu da təsdiq 
edilirdi. Vətəndaşlara məxsus şəxsi mülkiv- 
vətə zəhmət hesabma əldə olunan gəlir və 
onun xüsusi hesablarda olması, ev, həvət- 
vanı təsərrüfat və s. daxil olmaqla onlar qa- 
nunla mühafizə edilirdi.

Sovet planlx təsərrüfat sistemi Azər- 
baycan SSR Konstitusivası ilə də müəwən 
edilirdi. Həb 1931-a ildə Əmək və Müdafiə 
Şurası vanrnda mövcud olmuş SSRİ Dövbt 
Plan Komissivası SSRİ Xalq Komissarlan 
Soveti vanında komissiyava çe\Tilərək müs- 
təqil xalq komissarlığı hüququ əldə etdi. Be- 
bliklə, mərkəzdən idarə olunan bütün xalq 
təsəmifaünm vahid plan əsasmda inkişaf 
etdirilm əsinin konstitusion əsasları təsbit 
olundu.

Azəıbavcan SSR Konstitusivasmm 
П fəslində ıespublikanm suverenliyi müəv- 
vən edilirdi. Beb ki, Azərbavcan SSR İttifaq 
hakim iyyət orqanbnndan asılı olmavaraq 
öz konstitusivasma dəvişiklik və əlavəbr et- 
mək hüququna malik idi. Respublikanm ra- 
zılığ ı olmadan onım sərhədlərini dəvişmək 
olmazdı. Müttəfiq respublikalar arasmdakı 
sərhədlər isə bir respublikanm digər respub- 
likadan təcrid olunaıasma xidmət etməməli 
id i. Müttəfiq respublikanm ərazisi SSRİ-nin 
ərazisinin bir hissəsi olmaqla İttifaq mənafe- 
brinin əksinə olmamalı idü. Bütün hallarda

of transport, banks, means of communica
tions, big rural economic units organized by 
the state and called sovkhoz, communal en
terprises and the main urban funds were in- 
duded to the state properties. According to 
the Constitution both tvpes of the propertv 
forms were to be used in the interest of the 
creating of the material-technical basis of the 
future «communist» structure. Beades forms 
of propertied shown in the artide 10 of the 
Constitution of 1937 the existence of the per
sonal propertv was also confirmed. Among 
the personal property belonging to dtizens 
there were the income kept in the spedal ac
counts, house, economy at the yard of Иге 
house and so on which were guarded by the 
legisbtion

The planned economv system was de
fined w ith the Constitution of the Azerbaijan 
SSR as well. Since 1931 The State Planning 
Commission under the Counal of the Labour 
and Defense became tire Commission under 
tire Council of Peoples Commissars of tire 
USSR by that time had got tire status of tire 
independent Peoples Commissariat. Thus tire 
whole complex of the peoples economy ruled 
from tire center began to have tire Constitu
tional basis for the development according to 
tire single plan.

hr the second chapter of tire Constitu
tion of the Azeibaijan SSR tire sovereignty wras 
defined So no depending on tire state power 
of the Union it had tire right to make changes 
and amendments in its Constitution Without 
agreeing w ith tire Republic it wras not possible 
to change its borders. Borders among repub
lics were not to make the blocking obstade for 
any republic by the other one. The temtorv of 
tire union republic w-as tire part of tire territo
ry of tire USSR and was to be against its inter
ests. In all cases when there wTas tire necessity 
for big changes in borders then the positive 
opinion of tire union republic w’as needed. Ac
cording to artide 21 of tire Constitution of tire 
USSR the dtizen of tire union republic con
sidered tire dtizen of the Union. At tire same



SSRİ-nln dövbt sərhədbrində dəyişiklik et- 
mək lazım olduqda müvafiq respublikarun 
razılığı təbb olunurdu. SSRİ Konstitusiyası- 
nm 21-d maddəsinə əsasən müttəfiq respub- 
llkanm vətəndaşı vahid ittifaqın vətəndaşı 
hesab edilirdi. Evni zamanda, hər bir sovet 
vətəndaşı istənilən respublikarun vətəndaşı 
kim i tam bərabər hüquqa malik olurdu.

Azərbavcan SSR-in 1937-d ildə qəbul 
etdivi Konsütusiyasınm 16 (b) maddəsinə 
uvğun olaraq respublika SSRİ Silah lı Qüv- 
vəbrinin aynlmaz tərkib hissəsi olmaq 
şərtilə özünün hərbi qüw əbrini varatmaq 
hüququna malik id i. 19-cu maddənin mü- 
vafiq bəndi ilə Azərbaycan SSR özünün res
publika silahlı qüvvəbrini təşkil etmək qav- 
dasmı müəyvən edirdi. Azərbavcan SSR-in
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a li idarəedid və sərəncamverid orqanı kim i 
Nazirbr Soveti Silah lı Q üw ələrin yaradıl- 
masma rəhbərlik edirdi (maddə 46 (z ).

SSRİ Konstitusivasının 17-d maddə- 
sinə görə SSRİ-yə daxil olan hər bir res
publika sərbəst olaraq onun tərkibindən 
çıxa bilərdi. Azərbavcan SSR Konstitusi- 
vasmm 17-d maddəsində göstərilir ki, 
«Azərbavcan Sovet Sosialist Respublikası 
sərbəst olaraq SSR İ tərkibindən çıxmaq 
hüququnu özündə saxlayur». Azərbavcan 
SSR və digər müttəfiq respublikalar birtə- 
rəfli olaraq, SSR İ a li hakim iyvət orqanla- 
rrnrn razılığm m  olub-olmamasmdan ası- 
lı olmayaraq ittifaq tərkibindən çıxaraq, 
ittifaq müqa\rib sin i poza b ilərd ibr. SSRİ 
tərkibindən çıxmaq hər bir müttəfiq res- 
publikamn av-rilmaz hüququ kim i təsdiq 
olunurdu.

SSRİ Konstitusiyasmm 14-cü maddə- 
sinin müvafiq bəndi ilə ümumittifaq miq\ra- 
smda amnistiva vennək SSRİ A li Sovetinə 
məxsus id i Evni zamanda respublika da- 
xilində belə hüquq Azərbavcan SSR-in ali 
dövbt və idarəetmə orqanlannm səlahi\yət- 
brinə daxil idi. 19-cu maddənin müvafiq 
bəndi ilə  respublika məhkəmə orqanlan tə- 
rəfindən məhkum edilm iş şəxsbrə amnisti- 
ya və əfv tətbiqi nəzərdə tutulurdu.

time any soviet dtizen had the equal rights as 
the anv republics dtizen

In accordance with artide 16 (b) of the 
Constitution of tine Azerbaijan Republic of
1937 the republic had a right to create its m ili
tary forces wrhich w’ere unparted composi
tion of the m ilitary forces of Иге USSR. W ithJ
the relevant point of artide 19 the Azerbaijan 
SSR defined tine rule of organizing its armed 
forces. As an administrating and dedsion tak
ing organ tine Council of Ministers was lead
ing the creation of tine Soviet M ilitarv Forces 
(article 46, z).

According to artide 17 of the Consti
tution of the USSR each republic included to 
the USSR could leave it freelv. In  artide 17
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of the Constitution of the Azerbaijan SSR it 
wras shown that «the Azerbaijan Soviet So
cialist Republic remains on itself the right to 
leave freely the USSR». The Azerbaijan SSR 
and other union republics might leave the 
structure of tine union and could break the 
union agreement. To leave the structure of 
the USSR was confirmed as unparted right 
of the union republic

In tine corresponding point of the ar
tide 14 tine Constitution of the USSR it is 
shown that the right of giving the amnesty 
on the union level belonged to the Supreme 
Soviet of the USSR At the same time such a 
right w’as induded to the authority of the su
preme state and administrating organs of tine 
Azerbaijan SSR. W ith tire relevant point of ar
tide 19 an amnesty of forgiving ad might be 
applied to persons deprived by court organs 
of the republic.

In  artides 152 and 153 of the Azerbai
jan Constitution symbols like the emblem 
and state banner wrere confirmed. The au
tonomous republics used the svmbols of 
the union republic in composition of wrhich 
they were included in accordance of their 
constitutions. But everv autonomous repub
lic had a right to write the phrase «Prole 
tars of a ll countries, unite!» in their mother 
tongue.



Azərbavcan SSR Konstitusivasmm
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152 və 153-cü maddəbrində respublika- 
ran gerb və dövbt bayrağı kim i simvollan 
təsbit olunurdu. Muxtar respublikalar öz 
konstitusivalarma uvgun olaraq tərkibində 
olduqlan müttəfiq respublikarun dövlət sim- 
vollarmdan istifadə edirdilər. Lakin hər bir 
muxtar respublika gerb və bavraq üzərində 
«Bütün ölkəbrin proletarian birləşin!» if adə- 
sini özünün ana dilində vazmaq hüququna 
malik idi.

Azəıbaycan SSR Konstitusivasmm/ J
X I fəsli vətənlaşlann hüquq və vəzifəbrinə 
həsr edilm işdi. Vətəndaşlann sivasi hüquq- 
ları kim i söz, mətbuat, yığıncaqlar, mitinq- 
br, küçə hərəkətləri və nümayişlər azadlr- 
ğr, habeb vicdan azadkğı təsbit olunurdu. 
Konstitusivada sosial-iqtisadi hüquqlar da 
elan edilirdi. Əmlak hüququ, istirahət hüqu- 
qu, təhsil hüququ, qocaldrqda, xəstəbndik- 
də və əmək qabiliyyətm i itirdikdə maddi 
təminat hüququ təsbit edilirdi. Əmək hüqu- 
qu vətəndaşlann işsizlik problemini aradan 
qaldumağa, məhsuldar qüwələrin artması- 
na xidmət edirdi. Digər hüquqlar da konsti
tusiva ilə təmin edilirdi./

1937-d il Konstitusivası vətəndaşlara 
kooperativ, həmkarlar ittifaqlan, gəndər, 
idman və müdafiə təşkilatlarmda, mədə- 
nivyət, texnika və elm i cəm ivvətbrdə bir-
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bşmək hüquqlannı müəyvən edirdi. Evni 
zamanda, müxtəlif təşkilatlarda birbşmək 
hüququ sosializm quruaıluğım u möhkəm- 
bndiım əvə və inkişaf etdirməvə xidmət et- 
məli idi.

Konstitusiva qadmlara kişibrb  bəra- 
bər hüquqlar verirdi. Qadmlann əmək, isti- 
rahət, sosial sığorta, təhsil hüquqlan təsbit 
edilir, dövbtin çoxuşaqlı və təkuşaqlı ana- 
lara, habeb ehtiyaa olanlara maddi və mə- 
nəvi qayğı göstərməsi hər vasitə ilə təmin 
olunurdu.

Konstitusivada vətəndaşlann vəzifəb- 
ri də göstərilirdi. Hər bir vətəndaş konstitu- 
sivaya riavət etməli, qanunlan verinə vetir- 
məli, əmək intizamma əməl etməli, idim ai

The chapter X I of the Constitution of 
tine Azerbaijan SSR was devoted to rights and 
duties of atizens. As political freedom of ati- 
zens word, media, meetings, manifestations, 
street movements and demonstrtations and 
also tine religious independence were con
firmed The sodal-economic rights were also 
announced in the Constitution The propertv 
right, rest right, education right, right to be 
provided with material means when becom
ing ill, getting old, loosing ability to work 
were confirmed. The bbor right allowed ati- 
zens to be awav from the problem of jobless
ness and increasing of tine human resources. 
The other rights were also provided by tine 
constitution.

The Constitution of 1937 defined tine 
right of combining in cooperative, trade-un- 
iorns, youth, sport and defense organization 
and cultural, technical and sdentific sodeties. 
At the same tone tine right of joining in vari
ous organizations was to serve to the strength
ening of tine socialism building and its further 
development.

The Constitution provided tine equal 
rights to women with men Rights of labor, 
rest, sodal insurance, education for women 
were confirmed, all possible material and 
moral care of mothers w ith manv children

J

and those who needed were taken
Duties of atizens were shown in tine 

Constitution as well. Even' dtizen was to fol
low tine Constitution, stay within laws, sup
port tine labor disapline, turn accurately to 
sodal duties, resped rules of common life, 
guard tine sodalist property and strengthen it 
in tine frame of his duty.

Defense of the motherland - the USSR 
was the saint duty of every dtizen The Con
stitution regarded the heaviest crime worthv 
to restrid punishment to betrav tine moth
erland which were to break tine oath, to join 
to enemv, to cause tine harm to tine m ilitarv
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might of tine state, to spy.
In  tine chapter ХП of tine Constitution 

of the Azerbaijan SSR tine election svstem was



vəzifəyə vicdanla vanaşmalı, sosialist birgə 
yaşavış qaydalarma hörmət etməli, ictim ai 
və digər sosialist m ülkivyətini qorumalı və 
möhkəmləndirməli id i. Vətənə xidmət kim i 
ordu sıralannda qulluq etmək ən şərəfli və- 
zifə sayılırdL

Vətəni müdafiə SSRİ-nin hər bir və- 
təndaşmm müqəddəs vəzifəsi elan ed ilird i 
Konstitusiva vətənə xəyanəti - andı pozma- 
ğr, düşmən tərəfinə keçməvi, dövbtin hərbi 
qüdrətinə zərər vurmağı, casusluğu qanun- 
la ən şiddətli cəzaya səbəb olan ən ağır dna- 
yət hesab edirdi.

Azərbavcan SSR Konstitusivasmm
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ХП fəslində seçki sistemi müəyyən edilir
di. Konstitusivada gizli səsvermə volu ib  
ümumi, bərabər və müstəqil seçki hüququ 
təsbit edilirdi. 1937-d il Konstitusiyasma qə- 
dər olan bütün seçki m əhdudiyyətbri bğv 
edilərək, irqindən və miHiyyətmdən, dnsin- 
dən, dini baxışlanndan, təhsilindən, sosial 
mənsubiyyətindən asılı olmavaraq (lakin qa- 
nunla müəyyən edilmiş məhdudiyyətlər və 
qadağalar istisna edilməklə) bütün şəxslər 
seçkidə iştirak etmək hüququ əldə edirdi 
Konstitusiyanm 150-d maddəsinə uvğun 
olaraq seçilmiş deputatlar istənibn vaxt səs 
çoxluğu əsasmda geri çağınlırdL

Konstitusiyanm ХШ  fəslində Azərbay- 
can 5SR-in dövbt gerbi və bavrağı təsvir 
edilirdi. Gerb və dövlət bavrağı ib  yanaşı 
bu fəsildə respublikanm pavtaxtı da müəv- 
yən edilirdi.

1937-ci il Konstitusivasmm X IV  fəs-/
lində Azərbavcan SSR Konstitusiyasmda 
dəyişiklik edilməsi qaydası göstərilirdi. Res
publika A li Sovetinin qəran ilə deputatlann 
üçdə ik i səs çoxluğu əsasmda Konstitusiva- 
da dəvişiklik edildi.

Konstitusivada əhalinin sayma uvğun 
olaraq nümavəndəlik də təsbit olunurdu 
Beb ki, 12500 nəfər əhali A li Sovetdə bir nə- 
fər deputatla təmsil olunurdu. A li Sovet səd- 
rinin 4 nəfər m üavini müəvyən edilm işdi 
A li Sovetin Rəvasət Hevəti isə muxtar qu- 
rumlann sayma uyğun olaraq ik i müavin-

defined. W ith the secret voting the general, 
equal and independent election right was 
confirmed. АД limitations existing before the 
Constitution of the year of 1937 were liqui
dated and all persons no depending on race, 
nation, sex, religious background, education, 
sodal origion had got right to partidpate at 
elections (exduding cases of restrictions con
sidered in the bw ). In accordance with the 
artide 150 the eleded representative in any 
time could be return back with the majority of 
votes.

In the chapter ХШ of the Constitution 
of the Azerbaijan SSR the state emblem and 
banner were described. Together with the em
blem and the banner, the capital dtv wras also 
defined in this chapter

In the diapter of XV of the Constitution 
of the year of 1937 rules of making change 
were shown Changes are made in the Consti- 
tiution with the decision of the Supreme So
net by the partidpation of two third of votes 
of all representatives.

In the Constitution the represenation 
in accordance of the quantity of popubtion is 
also confirmed. Each 12500 men were repre
rented in the Supreme Sovid with one repre
sentative. Four deputies for the diairman of 
the Supreme Soviet were defined. The Presid
ium of the Supreme Sovid w’as eleded from 
the account of twro deputies in accordance of 
the number of Autonomous structures, the 
secretarv and ten members. It wras shown in
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artide 41 that orders of the Presidium of the 
Supreme Sovid as well as Directives of the 
Council of Ministers was to be published in 
three languages - in Azeri, Russian and Ar
menian

On September 18, 1937 the X  A ll Na
khichevan Soviets adopted the Constitution 
of the Nakhichevan ASSR. The Constitution 
of the Nakhichevan ASSR refleded the main 
prindples of the Constitution of the Azerbai
jan SSR At the same time it took into consid
eration the historical, economic, natural and 
other features and also realities of the Auton-



dən, katib və 10 nəfər üzvdən ibarət olaraq 
seçilirdi. Konstitusivanın 41-d maddəsində 
göstərilirdi ki, Azərbavcan SSR AU Sovet Rə- 
vasət Hevətinin fərmanlan, həmçmin Nazir
b r Sovetinin sərəncamlan Azərbaycan, rus 
və erməni dilbrində dərc edilirdi.

1937-d il sentvabrm 18-də Fövqəladə
X Ümumnaxçrvan Sovetbr qnrultavı Nax
çivan MSSR-m Konstitusivasını qəbnl etdi. 
Naxçivan MSSR-in Konstitusivası SSRİ və 
Azərbavcan SSR Konstitusivalarmm əsas

J J

prinsipbrini əks etdirirdi. Evni zamanda 
Konstitusivada tarixi, iqtisadi, təbii və digər 
xüsusivyətbr, habeb, muxtar respublikala- 
nn reallıqlan nəzərə alm ırdL Konstitusiva- 
nm 2-d maddəsində Naxçivan zəhmətkeş 
deputatlar Sovetinin varanması tarixinin xü- 
suayyətbri göstərilirdi.

Konstitusivaıun 18-d maddəsində
j

Naxçrvan MSSR-in Az^rbavcan SSR tərki- 
bində dövbt, təsərrüfat və sosial-mədəni 
qumculuq sahəsində mövcud olan müxtəlif 
və geniş səlahiyyətbri xarakterizə edilirdi. 
Dövbt quruculuğu sahəsində muxtar res- 
publikaıun Konstitusivasınm qəbul edilmə- 
si və Azərbavcan SSR A li Sovetinin təsdiqi- 
nə verilm əsi, ona riavət olunmasma nəzarət
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etmək, ali dövbt və idarəetmə orqanlannı 
yaratmaq, verli inzibati-ərazi bölgüsü mə- 
səbbrini müəyvən etmək, həmçmin ravon 
və şəhərbrin sərhədləri ib  bağlı məsəbb- 
ri Az^rbavcan SSR A li Sovetinin təsdiqinə 
vermək, muxtar respublikanm məhkəmə 
orqarüannı təşkil etmək və digər bu kim i 
məsəbbr göstərilirdi.

Qanunveridlik, hüquq qavdalan və 
sosblist qanunçuluğu sahəsində Naxçivan 
MSSR-in səlahiyyətbrinə SSRİ və Azərbay- 
can SSR qanunlanna muxtar respublika 
ərazisində riayət ohmmasr, dövbt qavdab- 
nnm qorunması və insan hüquqlannm mü- 
hafizə olunması və s. məsəbbr daxil idi.

Təsərrüfat-maliyyə quruculuğu sa- 
həsində aşağrdakı qavdalar müəyyən olun- 
muşdu: Naxçivan MSSR-in dövbt büdcəsi 
və onun verinə yetirilm əsinin hesabatı, xalq

omous Republic In tire artide 2 of tine Consti
tution tire peculiarities of the history of crea
tion of tire Working Representatives Soviets of 
Nakhichevan was shown.

In  artide 18 of tire Constitution char
acterizes tire large authorization of the Na
khichevan ASS in the composition of tire Az
erbaijan SSR using opportunities for tire state, 
economy and sodal-cultural building. In tire 
sphere of state building the adoption of tire 
Constition of tire Autonomous Republic and 
producing it to tire consideration of tire Su
preme Soviet tire Azerbaijan SSR for confir
mation, to provide control upon fulfilment of 
its demands, to create the supreme state and 
administrating organs, to define issues of local 
administrative-territorial division, to produce 
issues conneded with the borders of regions 
and towns to tire consideration of tire Su
preme Soviet tire Azerbaijan SSR, to organize 
tire court organs of tire Autonomous Republic 
and to solve other matters like this.

In  tire field of legisbtion, legal rules 
and socialist jurisprudention the Nakhichevan 
ASSR had duties to provide respecting of bws 
of tire USSR and tire Azerbaijan SSR in tire ter
ritory of tire Autonomus Republc, following 
of state nrles and guarding of human rights 
and some other issues were included

In  tire field of economic creation tire fol
lowing rules were defined: reporting on tire 
state budget of tire Nakhichevan ASSR and its, 
confirming of plans of tire peoples economy, 
definin the state and local taxes on tire basis of 
nrles accepted in tire USSR and tire Azerbaijan 
SSR, controlling of tire budget of local soviets, 
to guide tire activitv’ of industrial, rural, trade 
managenet and other organization, to control
ling the industrial and other type of enter
prises being in tire guidance of tire USSR and 
Azerbaijan SSR, to promote reddense build
ings, communal economy means of transport 
communications.

According to the Constitution, Na
khichevan ASSR had an authorization to con
trol issues on medical care, sodal insurance.



təsənüfatı planmın təsdiq edilməsi, SSRİ 
və Azərbavcan 5SR qanunlan ilə müəyvən 
olımmuş qavdava uvğun olaraq dövlət və 
yerli vergibri təvin etmək, yerli sovetbrin 
büdcəbrinə rəhbərlik etmək, həmçinin sr- 
ğorta və əmanətlərə nəzarət etmək, Naxçi
van M SSR tabelivində olan sənaye, kənd 
təsərrüfatı, ticarət müəssisəbrinə və digər 
təşkilatbra rəhbərlik etmək, SSRİ və Azər- 
bavcan SSR tabelivində olan sənave və di-
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gər müəssisəbrə nəzarət etmək, vaşavrş və 
kommunal təsəm ifatlara, volbra, nəqlivva- 
ta və verli rabitə vasitələrinə rəhbərlik et- 
mək.

Konstitusiyava görə, Naxçivan MSSR- 
in  səlahiyyətbrinə səhiyyə, sosial təminat, 
məktəbəqədər tərbivə, ibtldai və orta mək- 
təb təhsili, mddəni-maarif və elm i təşkilat- 
lar, bədən tərbiəyəsi və idman, ali təhsil 
işinə nəzarət və s. sahəbr üzrə Naxçivan 
Muxtar Respublikasında yerbşən müəssisə 
və təşkilatlara nəzarət etmək daxil idi.

Naxçivan MSSR-in Konstltusivasına 
görə muxtar respublika suveren hüquqlara 
malik devildi. Bım unb beb sosialist döv- 
b ti kim i onun Konstitusivasmm mövcudJ
olmasr xarakterik cəhət kim i qeyd olunma- 
lrdır. İttifaq daxilində mövcud olan mux
tar quramlar, о cümbdən Naxçrvan MSSR 
öz Konstitusivasını SSRİ KonstitusivasmmJ J
92-ci və Azərbavcan SSR KonstitusivasmmJ J
20-ci maddəsində göstərilmiş əsaslarla qu
rur du. Naxçivan MSSR-in Konstitusivası 
1941-d il aprelin 7-də Azərbavcan SSR A li 
Soveti tərəfindən təsdiq edilm işdi. Muxtar 
respublika Konstitusivasmm 115-d rnaddə- 
sinə uyğun olaraq respublika Konstitusiva- 
smda edibn dəyişiklik deputatlarm üçdə 
ik i səs çoxluğu ilə  qəbul edilərək, valnız 
Azərbavcan SSR A li Soveti tərəfindən təs-J
diq edildikdən sonra qüwəvə m inirdi.

Naxçivan MSSR-də ali dövbt haki- 
m iyvəti A li Sovetə və A li Sovetin Rəvasət 
Hevətinə məxsus id i. Konstitusivava uvğun 
olaraq Naxçivan A li Soveti muxtar respubli
ka vətəndaşlan tərəfindən ümumi, bərabər,

kinder-gardens, initial and secondary school 
education, cultural-enlightenment, sden- 
tific organizations, physical culture establish
ments, higher education and so on and also 
managements and organizations located in 
the territory of the Nakhichevan Autonomous

J

Republic
According to the Constitution of the 

Nakhichevan ASSR the Autonomous Repub
lic did not have the sovereign rights. Never
theless as the sodalist state it might be noted 
that the existence of its own Constitution was 
a charaderic feature. Autonomous structures 
existing inside the Union and also Nakhichev
an ASSR built its Constitution on the basis of 
definitions of the article 92 of the Constitution 
of the USSR and artide 20 of the Constitution 
of the Azerbaijan SSR The Constitution of the 
Nakhichevan ASSR was confirmed bv tine Su-
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preme Soviet of tine Azerbaijan Republic on 
April 07,1941. In  accordance to tine artide 115 
of tine Autonomous Republic changes made 
in its Constitution could be accepted by the 
two third of votes and became valid only after 
the confirmation by tine Supreme Soviet of the 
Azerbaijan SSR.

The supreme state power in the Na
khichevan ASSR belonged to the Supreme 
Soviet and to its supreme board. Relevant to 
Constitution tine Supreme Soviet of tine Na
khichevan ASSR is eleded bv atizens of theJ
Autonomous Republic on tine basis of the 
dired, equal and general voting with tine ac
count of one representative to each drde 
consisting of 2 thousand inhabitants with the 
duration of four years. The Supreme Soviet of 
the Nakhichevan ASSR had a wide rights and 
wras tine angle legisbtive organ. So all impor
tant issues of the state, economv and cultural 
spheres in tine jurisdiction of the Nakhichevan 
ASSR were solved bv tine Supreme Board. Ex
cluding dnanges to tine Constitution all nor
mative acts accepted by tine Supreme Board 
were of tine supreme legisbtive power in the 
territory of tine Autonomous Republic and 
there was no necessity for confirming them
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The delegates o f the I  Transcaucasian Congress o f the deputies o f workers and peasants
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A iaibaycan SS R  AH Soveti Rayasət Heyatuida

In  the Presidium of the Supreme Soviet o f the Azerbajj an SS R



birbaşa seçki əsasında glzli səsvermə yohı 
ilə dairəbr üzrə hər 2 min nəfərə bir depu
tat norması olmaqla 4 il müddətinə seçilir- 
d l Geniş hüquqlara mallk Naxçivan A li 
Soveti muxtar respublika ərazisində vega
ns qanunverid orqan id i. Beb ki, Naxçivan 
MSSR-ə məxsus bütün səlahiyyətbr daxilin- 
də dövbt, təsəmifat və mədəni quruculu- 
ğım mühürn m əsəbbri A li Sovet tərəfindən 
həll edilirdi. Konstitusivaya edibn dəvişik- 
liklər istisna olmaqla, Naxçivan MSSR-in 
A li Sovetinin qəbul etdiyi normativ aktlar 
muxtar respublika ərazisində ali hiiquqi 
qüwəyə malik id i və onlann Azəıbavcan 
SSR ali hakim ivvət orqanlan tərəfindən təs- 
diq okmmasına ehtivac vox idi.

Naxçivan MSSR-in Konstitusivasma 
görə, A li Sovet qanunverid orqanm sədrini 
və ik i nəfər m üaviıü seçirdi. A li Sovetin səd- 
ri qanunverid orqanm idaslanna sədrlik 
edir və onun daxili ıeqlamentini müəyyən- 
bşdirirdi. A li Sovet Rəyasət Hevətinin səd- 
rini, ik i müavini, katibi və 5 nəfərdən ibarət 
üzvünü, həmçinin təsəmifat-maliyvə, döv- 
b t quruculuğu və hüquq, sosial-mədəni qu- 
ruculuq sahələri üzrə isə daim i komissivala- 
nseçirdi.

Naxçivan MSSR-in A li Soveti il ərzin- 
də ik i dəfə növbəti sessivalara toplaşırdı. 
Növbədənkənar sessivalar isə A li Sovet 
deputatlannm üçdə birinin təbbi ib  çağı- 
nlırd ı. A li Sovet tərəfindən qəbul edilmiş 
qanunlar Azərbaycan və eıməni dillərində 
dərc edilirdi. Qanunlan A li Sovet Rəvasət 
He%'ətinin sədri və katibi im zabvırdı. Nax
çivan M SSR Konstitusivasmm 3-cü maddə- 
sində muxtar respublikanm «dövlət dili» 
Azərbaycan d ili təsbit olunmuşdu.

Naxçivan M SSR Konstitusivasmm 
30-cu maddəsinə uvğun olaraq respubli- 
karun A li Sovetinin Rəvasət Hevəti Naxçi
van MSSR A li Sovetinin sessivasmı çağınr, 
fərmanlar verir, qüwədə olan muxtar res
publika qanunlaranı şərh edir, ümumxalq 
səsvennəsi (referendum) keçirir, Naxçivan 
MSSR Nazirbr Sovetinin, ravon və şəhər

bv ttıe supreme state power organs of ttie Az- 
eibaqan SSR

On the basis of the Nakhichevan ASRR, 
tine Supreme Soviet eleded tine chairman of 
tine legislative organ and twx> of his deputies. 
Бпе chairman of the Supreme Soviet direded 
tine activity of the supreme legislative organ 
and defined its agenda time limits. The Su
preme Soviet eleded tine chairman of the Su
preme Board, his two deputies, secretary and 
its 5 members, also permanent commissions 
on economic-finandal activitv, state building 
and legal issues, sodal-cultural affairs.

The Supreme Soviet of tine Nakhichevan 
ASSR gathered twice for the coming up ses
sions. Laws accepted by the Supreme Soviet 
w’ere published in Azeri and Armenian lan
guages. Thev- were signed by tine dnaiiman of 
tine Supreme Soviet of tine Nakhichevan ASSR 
and by the secretary In  tine artide 3 of tine 
Constitution of the Nakhichevan ASSR «the 
state language» of the Autonomous Republic 
was defined as Azeri language.

In  accordance of tine artide 30 of tine 
Constitution of the Nakhichevan ASSR, tine 
Supreme Board of tine Supreme Soviet called 
tine sessions, issued orders, commented tine 
bws of tine Autonomous Republic being valid, 
concluded all nation elections (referendums), 
liquidated decisions and decrees of tine Coun
cil of Ministers, regional and town soviets 
which were unbwrful, in periods between ses
sions appointed ministers with the presenta
tion of tine Council of Ministers or dismissed 
them from their position and brought them to 
tine next session of tine Supreme Soviet for tine 
confirmation and it aw'arded with honorable 
order.

In  tine fourth chapter of tine Constitution 
of tine Azerbaijan SSR and chapter IV  of tine 
Constitution of tine Nakhichevan tine forma
tion of tine Council of Peoples Commissars, its 
rights and legal status w’as defined. The Coun
cil of Peoples Commissars were composed 
from Peoples Commissars and chairmen of 
tine State Plan Commission, the Committee of



sovdbrinin qanununa uyğun olmavan qə- 
rar və sərəncamlanru bğv edir, A li Sovetin 
sessivaları arasmdakı dövrdə Nazirbr Sove- 
tlnin təqdimatı ilə nazirbri vəzifəvə təyin 
edir və va vəzifədən azad edərək A ll Sove-
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tin növbəti sessivasma təsdlq edilmək üçün 
təqdim edir, Muxtar Respublikanm fəxri fər- 
manlarmı verir və təltifb r edirdi.

Azərbavcan SSR Konstitusivasmm
j j

IV  fəslində və Naxçivan MSSR Konstitusi- 
yasınm IV  fəslində muxtar respublika Xalq 
Komissarlan Sovetinin formalaşması, onun 
səlahi\4'ətləri və hüquqi statusu müəyvən 
edilm işdi. Xalq Kom issarbn Soveti muxtar 
respublika A li Soveti tərəfindən komissar- 
lardan, dövlət plan komissivasi, Xalq Nə- 
zarəti komitəsi, Xalq Komissarlan Soveti 
varunda dövbt təhlükəsizlik komitəsi ssdr- 
lərindən və Xalq Komissarlan Soveti vanm- 
da tikinti və arxitektura idarəsi rəisindən 
ibarət olmaqla təşkil edilirdi.

Muxtar respublika A li Məhkəməsi 
Azərbavcan SSR Konstitusivasmm 114-cüJ J
və Naxçivan MSSR konstitusivasmm 76-ci 
maddəsinə uvğun olaraq muxtar respub- 
lika A li Soveti tərəfindən 5 il müddətinə 
seçilirdi. A li Məhkəmə Naxçivan MSSR-də 
olan məhkəməbr üzərində nəzarət edirdi 
Muxtar respublika A li Məhkəməsi A li So- 
vete, onun sessivabn arasmdakı döndə isə 
Rəvasət Hevətinə tabe id i Naxçivan MSSR 
prokuroru SSRİ-nin baş prokuroru tərəfin- 
dən 5 il müddətinə tə\on edilirdi. Ргокшог
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muxtar respublikanm prokurorluq sistemi- 
nə rəhbərlik edirdi.

Naxçivan MSSR-in Konstitusivasmm 
hüquqi təbiətini xarakterizə edərək 15-ci 
maddəni xüsusi qe\'d etmək lazımdır. Be
la ki, həmin maddəvə əsasən Naxçivan 
MSSR-in ərazisi muxtar respublikanm razı- 
lığ ı olnıadan də\lşdirilə bilməzdi. Muxtar 
respublika Azərbavcan SSR dövlət hakimiv- 
yəti orqanlannda nümayəndəbri vasitəsilə 
təmsil olımurdu. Azərbavcan SSR Konsti- 
tusivasına uyğun olaraq Naxçivan MSSR 
üçün deputat normalannın savı müəyvən

Peoples Control, the State Security Commit
tee under the Council of Peoples Commissars 
and the chief of the Management of Building 
and Architecture under the Council of Peoples 
Commissars by the Supreme Soviet of the Au
tonomous Republic

The Supreme Court of the Supreme 
Soviet of tine Autonomous Republic elected 
by the Supreme Sonet of the Autonomous 
Republic on the basis of the article 114 of the 
Constitution of the Azerbaijan Republic and 
the article 76 of the Constitution of the Na
khichevan Autonomous Republic for the pe
riod of 5 wars. The Supreme Court controlled 
all courts located in tine Nakhichevan ASSR. 
The Supreme Court obeyed tine Supreme So
net and in inter-session periods

The Supreme Board of it. The Chief 
Prosecutor of tine Nakhichevan ASSR was ap
pointed for the period of 5 years by tine Chief 
Prosecutor of tine USSR The Chief Prosecutor 
headed the entire prosecuting system of the 
Autonomous Republic.

While characterizing the legislative na
ture of tine Constitution of tine Nakhichevan 
ASSR it was necessary' to highlight the artide 
15. Thus, in accordance with this artide the 
territory of the Autonomous Republic could 
nohow be dnanged without its agreeing to it. 
In  the state power organs of the Azerbaijan 
SSR this autonomous republic were repre
sented by its representatives. The norm for 
the quantity' of tine representatives of the Na
khichevan ASSR were defined in tine Consti
tution of the Azerbaijan SSR The chairman of 
the Supreme Board of the Supreme Sovid of 
the Nakhichevan w'as the deputy of tine chair
man of tine Supreme Board of the Supreme 
Sovid of Azerbaijan SSR The chairman of the 
Council of Peoples Commissars was induded 
to tine composition of the of tine Azerbaijan 
government In accordance with the Consti
tution of the USSR 11 representatives of the 
Nakhichevan parliament were eleded to the 
membership of tine Sovid of Nations of the 
Supreme Sovid of tine USSR



edilm işdi. Muxtar respublika A li Soveti Rə- 
vasət Hevətinin sədri Azərbavcan SSR A li
J j  j

Soveti Rəyasət Hevəti sədrinin müavmi idi.
4  4

Xalq Komissarlan Sovetinin sədri Azərbay- 
can SSR hökuməti tərkibinə daxil edilirdi. 
SSRİ Konstitusivasma uyğun olaraq Naxçi
van MSSR-dən 11 nəfər deputat SSRİ A li So
vetinin M ilb tb r Soveti tərkibinə seçilirdi.

Naxçivan MSSR muxtar qurum ola
raq Azərbavcan SSR tərkibindən çıxmaq 
hüququna malik deyildi. Beb hiiquq yalniz 
ikitərəfli razılıqla mümkün id i. Naxçivan 
MSSR özünün dövlət simvollanna malik 
deyild i Muxtar Respublika valnız Azərbay- 
can SSR-in gerb və bavrağı üzərində «Nax
çivan MSSR» ifadəbrini rus və Azəıbavcan 
dilbrində ifadə etməli idi.

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 
hüquqi statusunun əsaslan SSRİ Konstitu- 
sivasının 94, 95 və 99-cu və Azəıbavcan
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SSR Konstitusivasmm 75-85-ci maddəbriJ
ilə müəyyən edilm işdi. Azərbaycan SSR 
Konstitusivasma uyğun olaraq (31-d mad- 
də) Azərbavcan SSR A li Soveti Rəyasət He- 
vəti sddrinin müavinlərindən biri DQMV- 
dən seçilird i DQMV məhkəməsinin s^dri 
Azərbaycan SSR A li məhəkəməsinin ü2yü 
olurdu. Muxtar Vilavət öz ərazisində ravon-
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lar üzrə bölgünü müəyyən edərək təsdiq 
etmək üçün Azəıbavcan SSR A li Sovetmə 
təqdim edirdi Evni zamanda Azəıbavcan 
SSR-in ali dövlət hakim iyyəti DQMV sər- 
hədlərinin də\lşdirilm əsi ilə  bağlı məsəblə- 
ri muxtar vilavətm  zəhmətkeş deputatlan 
sovetinin icraiyyə komitəsinin razılığı ib  
həll edirdi. Azərbavcan SSR Konstitusivası-/ J
run 78-d maddəsinə görə DQM^,r zəhmət- 
keş deputatlar sovetinin qərar və sərən-
camları eıməni və Azərbavcan dillərində/
dərc ed ilird i 117-d maddəvə uyğun olaraq 
muxtar vibyətdə məhkəmə işb ri erməni və 
Az^rbaycan dillərində apanlırdı.

DQMV-nin dövbt hakim ivvəti orqam
- Azərbaycan SSR-in DQMV rayon, şəhər, 
kənd və qəsəbəbrinin zəhmətkeş depu
tatlan sovetinə seçkilər üzrə Əsasnaməvə

As an autonomous structure, Nakhich
evan ASSR did not haw a right to get out 
from tine Azerbaijan SSR It could be possible 
onlv by the mutual agreeing. The Nakhich
evan did not have its own state symbols. The 
Autonomous Republc could only write «the 
Nakhichevan ASSR» in Russian and Azeri 
languages on the emblem and banner of tine 
Azerbaijan SSR.

Basics of the Mountainous Karabagh 
Autonomous Province (M KAP) were defined 
in artides 94, 95 and 99 of tine Constitution of 
tine USSR and in artides 75-85 of tine Consti
tution of tine Azerbaijan SSR In accordance 
of tine Constitution of tine Azerbaijan SSR 
(artide 31) one of deputies of tine chairman 
of tine Supreme Board of tine Supreme Soviet 
was eleded from tine MKAP. The chief of tine 
court of tine MKAP became the member of 
tine Supreme Court of the Azerbaijan SSR, tine 
Autonomous Province produced it to the Su
preme Soviet of the Azeibaijan SSR for con
firmation At tine same time issues about tine 
changing borders of the MKAP was realized 
by the supreme state power only with tine 
agreeing it with the Executive Committee of 
tine Soviet of Representatives of the Working 
People of tine Autonomous Province. In  ac
cordance of tine artide 78 of the Constitution 
of the Azeibaijan SSR orders and decisions of 
tine Soviet of Representatives of tine Working 
People of the MKAP were published in Azeri 
and Armenian languages. Relevantly to tine 
artide 117, in tine Autonomous Province tine 
court processes were conduded in Azeri and 
Armenian languages.

The state power organ of the MKAP 
was the Soviet of Representatives of the 
Working People of the Autonomous Prov
ince eleded for twro years bv dtizens of the
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Autonomuos Province on the basis of the 
<Charter on Election of Representatives in 
Regions, Towns, Vilbge and Distrids of the 
MCAP». The Soviet of Representatives of the 
MKAP had the state power authorization 
and fulfilled the issues of economic plans,



uyğun olaraq muxtar vllayət vətəndaşlan 
tərəfindən ik i il müddətinə seçibn muxtar 
respublika zəhmətkeş deputatlan soveti idL 
Muxtar vilayət ərazisində dövbt hakimivyə- 
tinə malik olmaqla tesarriifat planı, vllayət 
büdcəsi plam, sosial-mədəni, dövbt qavda- 
lanrtm qorunması, qanunlara əməl edilmə- 
si, vətəndaşlann hüquqlarmm qorunması 
və respublikarun müdafiə qabiüyyətinin 
möhkəmləndirilməsi kim i m əsəbbri verinə 
vetirirdi. Azərbaycan 5SR Konstitusivasmm
J J i

82-ci maddəsinə görə DQMV Zəhmətkeş 
deputatlan Sovetinin sessivalan onun icra- 
iw ə  komitəsi tərəfindən il ərzində 4 dəfə
J J

çağm lırdı. Azərbavcan SSR ali hakim iyvət 
orqarılan və yerli zəhmətkeş deputatlan so
vetinin üçdə bir hissesinin tələbi ilə fövqəla- 
də sessiva çağınlırdı. Zəhmətkeş deputatlar 
sovetinin icraiyyə komitəsinin tərkibi birin- 
d  sessivada sədrdən, ik i sədr müavinindən, 
katibdən və 9 nəfər üzvdən ibarət olmaqla 
seçilirdi. DQMV-nin vilavət məhkəməsi 
muxtar vilayət zəhmətkeş deputatlan sove
ti tərəfindən 5 il müddətinə seçilirdi. Onun 
tərkibinə məhkəmə sədri, sədr müavini, 
məhkəmə üzvləri və xalq idasçıları daxil 
idi.

Azərbavcan SSR-in 1937-d ildə qəbul 
edilən Konstitusiyasının Ш fəslinə görə all 
dövlət hakim iyyəti orqanı respublika vətən- 
daşlan tərəfindən 4 il müddətinə seçilən A li 
Sovet id i Azərbavcan SSR A li Soveti əsas sa- 
hələr üzrə fəalivvəti istiqamətləndirməkdən 
ötrii daimi fəali\yət göstərən komissivalar 
seçirdi. A li Sovetm komissivalan xalq təsər- 
rüfatı planını, dövbt büdcəsinin bvihəsini 
və digər sahəbr üzrə qanım byihəbrini və 
nonnativ aktlan hazırbvaraq ilk in  nəzər- 
dən keçirib müzakirə edir və A li Sovetm 
sessivasmm təsdiqinə çıxanrdı. A li Sove- 
tin sessivasına sədrlik etmək və onım işini 
apaımaqdan ötrü Konstitusivanm 28-29-cu 
maddəbrinə uvğun olaraq Azərbaycan SSR 
A li Sovetinin sədri və onun ik i m üavini se- 
çilird i. Konstitusivaya görə, A li Sovetm ses
sivalan arasmdakı dövrdə daimi fəaüvvət
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budget plans of the Autonomous Province, 
measures of the sodal-cultural charader, 
guarding the state rules, strengthening of 
the defense ability of the Province. In  ac-
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cordance w ith the artide 82 of the Consti
tution of the Azerbaijan SSR sessions of the 
Soviet of Representatives of the Working 
People of the M KAP conduded 4 times in a 
year by its Executive Committee. The Extra- 
Ordinary session was called bv the demand

J J

of the supreme organs of power of the Az
erbaijan SSR and by the demand of one third 
of the soviet of working peoples representa
tives. The Executive Committee of the So
viet of Working Peoples Representatives was 
eleded in the first session in composition 
of the chairman, his two deputies, secretary 
and 9 members. The province Court of the 
M KAP were eleded for 5 years by the Soviet 
of Representatives of the Working People of 
the Autonomous Province.

According to the chapter HI of the Con
stitution of the Azerbaijan SSR accepted in the 
year of 1937 the supreme state power organ 
was the Supreme Soviet eleded by dtizens 
of the republic for the period of 4 years. For 
the directing of the activity on main fields the 
Supreme Soviet eleded the permanent com
missions. Commission of the Supreme Soviet 
prepared the projeds of bws on the plan of 
peoples economy, on the state budget and on 
projects in other fields and produced them 
to the initial discussions. For the guiding of 
sessions and for earning on its issues the 
chairman and his two deputies were eleded 
in accordance with artides 28-29 of the Con
stitution. According to the Constitution in pe
riods between sessions the supreme board of 
the Supreme Soviet of the Azerbaijan Repub
lic w’as among important permanent organs. 
Eleded in the next session of the Supreme 
Soviet of the Azerbaijan Republic of the first 
call, the supreme board consisted of the chair
man, his twro deputies and 13 members were 
in the control of the Supreme Soviet and re  
ported to it.



göstərən Azərbavcan SSR A li Sovetinin Rə- 
vasət Hevəti dövbt hakim iwəti sistemində
J J J J

mühüm orqanlardan id i. Azəıbavcan SSR 
A li Sovetinin birind çağınşmın növbəti ses- 
sivasında seçibn, sədrdən, ik i nəfər sədı 
müavinindən və 13 nəfər üzvündən ibarət 
olan A li Sovetin Rəyasət Heyəti öz fəaliyyə- 
tində Azərbavcan SSR A li Sovetinin nəzarə- 
tində olmaqla, ona hesabat verird i

Dövlət hakim iyyətinin ali orqanlan- 
nm sistemində olan dəvişiküklər 1937-d 
il Konstitusivasmda öz əksini tapdı. Beb 
ki, Sovdbrə seçkibrin gizli, bərabər və 
müstəqil apanlması qaydasınm müəwən 
ohmması о dövxəqədərki üçpilləli dövbt 
hakim iyyəti orqanlan (Azərbavcan Sovet
b r qurultayı, Azərbavcan SSR Mərkəzi İc- 
raivvə Komitəsi və Azərbavcan SSR Mər-
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kəzi İcraiw ə Komitəsinin Rəvasət Hevəti)
J J J J r

sistemi əvəzində Az^rbaycan A li Soveti və 
A li Sovetin Rəyasət Heyətini təşkil etməvə 
imkan verdi. Bu Konstitusiyanm 33-cü mad- 
dəsinə uyğun olaraq A li Sovetin Rəvasət 
Heyəti Azərbavcan SSR qanımlanru şərh 
edir, ümumxalq rəv sorğusu (referendum) 
keçirir, respublikanm fəxri adlannı təyin və 
təltif edir, Az^rbavcan SSR Xalq Komissar- 
ları və Naxçivan M SSR Xalq Komissarlan 
Sovetinin, həmçinin DQMV zəhmətkeş de- 
putatlan Sovetinin qərar və sərəncamları- 
rnn qanuna uvğun olmadığı təqdirdə onla- 
n ləğv edir, Azərbavcan SSR A ii Sovetinin 
sessivalan arasmdakı dövrdə xalq komissar- 
lan Sovetinin təqdimatı ilə  ayn-ayn nazirb- 
ri vəzifədən azad edir və va vəzifəvə təvin
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edir, həmin fərmanlan təsdiq etmək üçün 
A li Sovetin növbəti sessivasma çıxanr. Azər- 
bavcan SSR A li Soveti Rəvasət Hevətinin
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səlahiyyətbrinə Azərbavcan SSR-nin xarid 
ölkəbrdəki diplomatik nümayəndəbrini tə- 
yin etmək və ya geri çatumaq, xarid dövbt- 
brin respublikada akkreditə olunmuş diplo
matik numavəndəbrindən etimadnaməbri

J

qəbul emək daxil id i. A li Sovetin Rəvasət 
Heyəti daimi komissivalann fəaliyyəti ib  
bağlı bir sıra təşkilati funksiyalan da yerinə

Changes happened in the system su
preme organ of the state niling had found its 
attraction in the Constitution of the year of
1937. So the defining the election to Soviets in 
secret way, on equal basis and independently 
allowed to organize the Supreme Sovid of 
the Azerbaijan Republic and its tine supreme 
board instead of three stepped svstem of 
state power of governing (The Assembly of 
Soviets of Azeibaijan, the Central Executive 
Committee of the Azerbaijan Republic and 
the supreme board of tine Central Executive 
Committee) which were in the actual power 
till that time. In  accordance with the artide 33 
of the Constitution, the supreme board of tine 
Supreme Sovid of the Azerbaijan Republic 
commented bws, conduded the digest of tine 
opinion of population (referendum), defined 
the honorable names of the Republic and 
aw'arded with them, liquidated deasions and 
orders of tine Council of Peoples Commissars 
of the Azerbaijan SSR, Nalchichevan ASSR 
and the Sovid of Working Peoples Repre
sentatives of the MKAP, appoint commissars 
от dismissed them from their positions with 
the presentation of the Coundl of Peoples 
Commissars in periods between sessions and 
brought those decisions to the next session 
of the Supreme Sovid for the confirmation 
To appoint the diplomatic representatives of 
the Azeibaijan Republic in foreign countries 
от calling them back and to recdve tine vote 
confidence from diplomatic representatives of 
foreign countries were also among authoriza
tions of the supreme board of the Supreme So
vid  of the Azerbaijan Republic The supreme 
board of tine Supreme Sovid fulfilled tine 
number of organizational functions conneded 
with permanent commissions. Thus, it organ
ized the election arcle for elections to the state 
power position and for charges of the repub
lic, appointed time for them confirmed tine 
Charter for them to refer in elections. So tine 
supreme Board realized its permanent activ
ity' as an important state power organ having 
the wider authorization in periods between



yetirirdi. Belə ki, dövbt hakim iyvəti və res
publika hakim brinin seçilməsi ilə əbqədar 
olaraq seçki dairəbrini təşkil edir və seçki- 
lərin vaxtını müəyvən edir, həmin orqanla- 
ra seçkibrb bağlı əsasnaməni təsdiq edirdi 
Bebliklə, A li Sovetin sessivalan arasmdakı 
dövrdə daim i fəaliyyət göstərən Rəvasət 
Hevəti Konstitusiyava uvğun olaraq geniş 
səlahiwətlərə malik mühüm dövbt haki-
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m iyyəti orqaru olaraq fəaüyyət göstərirdi 
A li Sovetin Rəyasət Hevətinin qəbul etdivi 
bütün normativ aktlar A li Sovetin növbəti 
sessivasmda təsdiq edilmək üçün gündəli- 
yə çıxanlırdı.

Azərbavcan SSR-in 1937-d ildə qə-
bul olunan Konstitusivasmm IV  fəslində/
respublikarun icraedid hakim iyyət orqanı 
olan Xalq Komissarlan Sovetinin səlahivyət- 
b ri tənzim bnirdi. Konstitusivaya görə ali 
icraediö və sərəncamverid orqan olan Azər- 
bavcan SSR Xalq Komissarlan Soveti təsər- 
rüfatrn, dövbt idarəçiliyinm , sosial-m^dəni 
quruculuğun ayn-avn sahəbrinə rəhbərlik 
edirdi. Konstitusiva ali dövbt hakim ivvəti
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orqanlan ib  icraedid və sərəncamverid or- 
qanlar arasmdakı qarşılıqlı hüquqi münasi- 
bətlərin veni qavdalanm müəvvən edirdi 
Xalq Komissarlan Soveti Azərbavcan SSR 
A li Soveti tərəfindən təşkil edibrək onun 
qarşısmda məsuli\yət daşıvırdı. Sessivala- 
rarası dö\Tdə isə Xalq Komissarlan Soveti 
A li Sovetin Rəvasət Hevətinə hesabat ve- 
rirdi. A li Sovetin Rəvasət Hevəti hökuməti 
qismən və va tamamib istefava göndərə 
b ilərd i A li Sovetin Rəvasat He\rəti Xalq 
Komissarlan Sovetinin qəbul etdivi qərar 
və sərəncamlann qanuna uvğvm olmadığı 
təqdirdə onlan bğv edirdi. A li Sovetin ses- 
sivalan arasmdakı dövrdə Xalq Komissarla- 
n  Sovetinin təqdimatı ilə  komissarlan vəzi- 
fəyə təvin və vəzifədən azad edən Rəvasət 
Hevəti həmin qərann təsdiq ohmmasmı A li 
Sovetin növbəti sessivasmm müzakirəsinə

J

çıxanrdx.
Azərbavcan SSR Xalq Komissarla- 

n  Sovetinin tərkibinə sədr, sədrin birind

sessions of tine Supreme Soviet in accordance 
with the Constitution. A ll normative acts ac
cepted by tine Supreme Board of tine Supreme 
Soviet were brought to tine next session for the 
confirmation.

In tine fourth chapter of tine Constitution 
of the year of 1937 regulated tine authorization 
of tine Council of Peoples Commissars being 
the Executive organ of tine state power. Ac
cording to tine Constitution tine supreme exec
utive and decision taking organ tine Council of 
Peoples Commissars wras guiding tine various 
sphere of the soviet economy, the state man
agement, sodal-cultural building. The Consti
tution defined the new rules of mutual legal 
relations between tine supreme state power 
organs and the executive and decision talcing 
organs. The Council of Peoples Commissars 
wras organized by the Supreme Soviet of the 
Azerbaijan Republic and wras responsible be
fore it. In periods during sessions the CPC re  
ported to tine supreme board of the Supreme 
Soviet. The Supreme Soviet of the Azerbaijan 
Republic could send tine government to the 
resignation fully от partially. The supreme 
board of the Supreme Soviet was able to liq
uidate the orders and decisions of the Coun
d l of Peoples Commissars if they were not in 
accordance w ith tine law. In  periods between 
sessions of tine Supreme Soviet appointment 
of Commissars and their removals from posi
tion by tine presentation of tine Coundl of Peo
ples Commissars but brought this order to the 
discussion of the next session of tine Supreme 
Soviet.

The content of tine Coundl of Peoples 
Commissars consisted of tine dnairman, the 
first deputy of the chairman and commissars. 
The chairman of tine Council of Peoples Com
missars of tine Nakhichevan ASSR wras also 
induded to tine composition of the CPC of 
Azerbaijan SSR relevantly to his position. In 
accordance w ith the artide 46 of tine Constitu
tion tine Council of Peoples Commissars joined 
the efforts of various commissariats and other 
economic and cultural organizations, took all



müavmi və müavin, komissarlar daxil idi. 
Azərbaycan SSR Xalq Komissarlan Soveti
nin tərkibinə vəzifəyə görə Naxçivan MSSR 
Xalq Komissarlan Sovetinin sədri də daxil 
edilirdi. Azəıbavcan SSR Konstitusivasmm
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46-a maddəsinə uyğun olaraq Xalq Komis
sarlan Soveti komissarhqlann və digər tə- 
sərrüfat və mədəniyvət idarəbrinin işlərini 
birbşdirir və istiqam ətbndirir, xalq təsərrü- 
faü planmı icra etmək üçün tədbirbr görür, 
respublika və verli büdcəvə nəzarət edir, 
ictim ai qavdalann qorunması üçün tədbir- 
lər görür, dövbtin və vətəndaşlann məna- 
fevini və hüquqlannx təmin edir, Naxçivan 
MSSR Xalq Komissarlan Sovetinin işini isti- 
qamətbndirir və yoxlayır, DQMV İcraiyyə 
Komitesinin, rayon və şəhər sovetbrinin iş- 
brinə rəhbərlik edir və onlann fəalivvətini 
yoxbyır, zərurət varandıqda təsərrüfat və 
mədəni quruculuq sahəsində xüsusi komi- 
tə varadırdı.

SSRI və Azərbaycan SSR-in qanun və 
fərmanlarmm əsasmda müvafiq qərar və 
sərəncamlar verən Azərbavcan SSR Xalq 
Komissarlan Soveti onlann icra edilməsinə 
bibvasitə nəzarət edirdi. Xalq Komissarlan 
Soveti DQMV-nin İaa iyyə Komitəsi, rayon 
və şəhər sovetbrinin, respublika komis- 
sarlıqbrmm təlimatlanm ləgv edə bibrdi. 
Azərbaycan SSR hökumətmin səlahi\4’ətlə- 
ri və onun qəbul etdi\i qərar və sərəncam- 
lar respublika ərazisindəki bütün orqanlar, 
təşkibtlar, idarəbr, vəzifəli şəxsbr və vətən- 
daşlar tərəfindən icrası vadb olan hiiquqi 
aktlar id l

SSRİ-nin 1936-a il və Azəıbavcan 
SSR-in 1937-d il Konstitusivalan şəhər, 
kənd, rayan, vilayət və ölkəbrdə verli haki- 
m iyvət orqanlannın zəhmətkeş deputatlar 
soveti olmasıru m üəwən edirdi. Azərbav-У У /
can SSR Konstitusivasma görə, yerli sovet
b r respublika qanunlan ib  onlara verilm iş 
hüquqlar dairəsində qərarlar qəbul edir və 
sərəncamlar verir, özlərinə tabe olan ida- 
rəetmə orqanlarmm fəaliyyətinə rəhbərlik 
edir, yerli təwrrüfat və mədəni quruculuq

measures for fulfilling of the plans of peoples 
economy, control the situation in republic and 
local budgets, provide measures for guarding 
the social rales, secure the interests and rights 
of citizens, checks the activity of the Council 
of Peoples Commissars and evaluate it, dired 
the issues of the Executive Committee of tire 
MKAP and its regional and town soviets of it, 
in cases of necessity organized the committee 
in fields of economy and culture.

Issuing orders on the basis of bws 
and dedsions of the USSR and Azerbaijan 
SSR, the Council of Peoples Commissars of 
tire Azerbaijan SSR directly controls their 
execution. The Council of Peoples Commis
sars had right to liquidate instructions of the 
Executive Committee of the M KAP and its 
regional and town soviets and those which 
w’ere issued by Commissars of the republic. 
The authority of the government of the Az
erbaijan SSR, taken by it dedsions and or
ders were the legislative ads compulsory for 
fulfillm ent by all organs, managements, or
ganizations, higher positioned persons and 
dtizens.

The Constitutions of the USSR of tire 
year of 1936 and the Azerbaijan SSR of tire 
years of 1937 tire soviet of working peoples 
representatives for tire local state power or
gans of city, village, region, province and 
countries wras defined, hr accordance of tire 
Constitution of the Azerbaijan SSR local sovi
ets could issue dedsions in the lim its of given 
to them authorization to tire bdowr standing 
to them organs and guide their activity, tods 
to themsdves tire leading their economic and 
cultural activity, defining the local budget. So
viets of representatives of tire working people 
realize their activity creating commissions on 
various fields, induding tire budget, industry, 
agricultural economy, people education and 
so on The permanent commissions are help
ers of Soviets and working organs rendering 
tire assistance in solving tire duties of eco
nomic and cultural issues bv means of attrad-



işbrinin rəhbərlivini həvata keçirir, verli 
büdcəni müəvvən edirdibr. Zəhmətkeş 
deputatlan Sovetiəri özbrinin fəaliyvətinin 
ayn-ayn sahəbri üzrə, о cümlədən büdcə, 
sənaye, kənd təsərrüfatı, xalq m aarifi və 
s. komissivalar yaradırdılar. Daiml komis- 
siyalar Sovetbrin vardımçı, işçi orqanları 
olmaqla təsərrüfat və mədəni quruculuq va- 
zifəbrinin həllində vətəndaşlan da işa cəlb 
etməklə zəhmətkeş deputatlan Sovetbrinə 
kömək edirdibr.

1938-ci il ivunun 24-də Azərbavcan 
SSR A li Sovetinə ilk  seçkilər keçirild i 1937- 
d  il Konstitusivası əsasında seçilmiş A li So
vet 1938-ä il ivulun 18-də ilk  sessivasma 
topbşdı. 1939-cu ilin  dekabnnda veni Kons- 
titusiva əsasında yerli zəhmətkeş deputatla- 
n  sovetinə seçkilər keçirildi. Beləlikb, verli 
sovetbrə seçkibrin keçirilm əsi ilə 1937-d il 
Konstltusivası əsasında dövbt hakim iwəti-
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nin nümavəndəli orqanlanmn venidən qu- 
mlması prosesi başa çatdmldı.

Ikind Dünva müharibəsi ilbrində İtti- 
faq D övbti tərəfindən müttəfiq respublika- 
lara hərbi-qoşun birbşm əbri varatmaq sə- 
lahiyyətbri verilird i. Evni zanıanda İttifaq 
Xalq Müdafiə Kom issarlığı İttifaq-respub- 
lika komissaılığma çevrilirdi. Beb ki, SSRİ 
A li Sovetinin X sessivası 1944-di fevrahn

J

1-də «Müttəfiq respublikalann qoşun birbş- 
m əbrinin varadılm ası və bununb əbqədar 
olaraq ittifaq-respublika xalq komissarlığı- 
na çevrilm əsi haqqmda» qanvm qəbul etdi 
Məhz vüksək peşəkarlıqlan ilə  fərqbnən 
Azəıbavcan SSR-in m illi diviziyabn mülna- 
ribə ilbrində öz qəhrəmanlıqlan ib  qəbbə- 
nin təmin edilməsində bövük fədakarlıqlar 
göstərmişdibr.

1944-di il fevrahn 1-də qəbul edilmiş 
digər qanunla müttəfiq respublikabnn xa
rid  əlaqəbr sahəsində hüdudlan genişbn- 
dirildi. Azərbaycan SSR Konstitusivasmm 
16-cı maddəsinin müvafiq bəndi ilə  Azər- 
bavcan xarid dövbtbrb birbaşa əbqəbr 
qura bilər, diplomatik və konsulluq nüma- 
vəndəlikbrini varada bibrdi. 46-a nnaddə-

On June 24,193S the elections were con
cluded to the Supreme Soviets of the Azerbai
jan of SSR. Eleded on the basis of the Consti
tution of the year of 1937, the Supreme Soviet 
of tine Azerbaijan gathered to its first session 
on June 18, 1938. On December of 1939 the 
elections to the local soviets of the representa
tives of tine working people were conduded. 
Thus, tine process of reconstructing of the rep
resentational organs of tine state power on the 
basis of tine Constitution of 1937 wras complet
ed.

In vears of tine Second World War the
j

authorization was given to union republics to 
create tine units of tine m ilitary troops bv the 
Union State. A t tine same time tine Peoples De
fense Committee became to union-iepublic 
committee. So the X  session of the Supreme 
Soviet held on February 01,1944 accepted the 
bwr about creation of tine aimv units bv union
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republics and about Peoples Commissariat of 
Defense becoming tine union-republic com
missariat. The national armv divisions of the 
Azerbaijan differed with their professionalitv 
and provided the vidorv in vears of war due 
to their braverv.

j

Relevant to tine other law* accepted on 
February 01,1944 limits of union republics in 
the field of their foreign rebtions. In  accord
ance w ith the artide 16 of tine Constitution of 
the Azerbaijan SSR tine republic could build 
the dired rebtions, create diplomatic and con
sular representations. The artide 46 showed 
that foreign rebtions of tine Soviet of Peoples 
Commissars of tine Azerbaijan SSR could be 
conduded on the basis of tine general rules 
defined by tine Union government. The bwT 
adopted in the vear 1944 allowed republics to 
provide dired contacts with foreign countries, 
to sing agreements with them and some other 
rights were given to them.

The considerable dnanged were made 
in tine election system as w ell The passive 
election rights to tine Supreme Soviet of the 
USSR wras defined as 23 years of the age, and 
fo  union republics and supreme soviet of



yə m iivafiq olaraq Azarbaycan SSR Xalq 
Komissarlan Soveti xarid əbqəbri ittifaq 
hökumətinin müəyyən etdivi ümumi qav- 
dalar üzrə aparmalı id i 194i-cü ildə qəbul 
edilən qanun respublikalara xarid dövbt 
ilə bilavasitə əlaqəyə girmək, onlarla saziş- 
lər bağlamaq və digər hüquqlar verirdi.

Seçki sistemində də qismən dəvişik- 
lik  edildi. SSRİ A li Sovetinə passiv seçki 
huququ 23 vaş, müttəfiq və muxtar respub- 
likalarm  ali sovetlərinə namizədlər üçün isə 
21 vaş müəyyən edildi. 1946-cı il fevralm 
10-da SSRİ Ä İi Sovetinə seçkibr keçirildi və 
mart avmda veni tərkibdə SSRİ A li Soveti
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ilk  sessivasına toplaşdr. 1947-d il fevralm  9- 
da Azarbaycan SSR A li Sovetinə də seçkilər 
keçirildi. Sonrakı illərdə isə avtoritar rejim
SSRİ A li Sovetinin sessivalarmı müntəzəm/
olaraq çağıım ır, SSRİ A li Sovetinin Rəvasət 
Heyəti fərmanlar verir və valnız büdcənin 
müzakirəsi üçün çağınlan A li Sovetin sessı- 
valannda onlan təsdiq edirdi.

1945-d ildə Dövbt Müdafiə Komitəsi 
bğv edildi və 1946-a ilin  i\rulunda amnis- 
tiva aktı verildi. Üç ildən çox olmavaraq 
azadlıqdan məhnım edibnbr, həıbi sənaye 
müəssisəbrindən özbaşma getməvə görə 
mühakimə olunmuş şəxsbr cəzadan azad 
edilirdilər.

1946-a il martrn 15-də SSRİ A li Soveti 
Rəvasət Hevətinin qəran ilə Xalq Komissar- 
lan Sovetbri SSRİ Nazirbr Sovetinə, müt- 
təfiq və muxtar respublikabnn Nazirbr 
Sovetbrinə çevrildilər. Xalq Komissarlıqlan 
isə nazirliklər adlandınldı. 1947-d ilə  qədər 
İttifaq üzrə 12 veni nazirlik, о cümbdən 6 
Cmumittifaq-respublika nazirliyi varadıl- 
dı. SSRİ Nazirbr Soveti vanmdakı bir neçə 
komitə nazirliklərə çevrildi. SSR İttifaqx na- 
zirliklərinin ümumi savı 58 id i, о cümlədən 
onlardan 36-sı ümumittifaq-respublika na- 
z irliyi idi.

Azərbavcan SSR A li Soveti Rəvasət
J J

HeyətLnin 28 mart 1946-a il fərmanı ib  
Xalq Komissarlan Soveti Azərbaycan SSR 
Nazirbr Sovetinə çevTildi. Komissarlıqlar

autonomous republics 21 years. O ı Febru
ary 09 of the yeai of 1946 the elections to the 
Supreme Sovid of the USSR and in March it 
gathered to its session in the new composi
tion And on February 09, 1947 elections to 
the Supreme Sovid of the Azerbaijan SSR. In 
following vears the autoritar regime did not 
regularly call sessions of the Supreme Sovid 
of the USSR but issued orders and called ses
sions of the Supreme Sovid to discuss the 
budgd and confirm it.

In  the vear of 1945 The State Commit-
J

tee on Defense was liquidated and in 1946 the 
amnesty ad was accepted. A ll those who were 
deprived for periods less than ten years were 
liberated and also those who left military' pro
ductions enterprises without any permission 
were forgiven

Bv the dedsion of Supreme Board of 
the Supreme Sovid of the USSR of March 15, 
1946 the Councils of Peoples Commissars of 
the USSR became to the Sovid of Ministers of 
the USSR and in union republics and Auton
omous Republics they were also transformed 
to the Sovid of Ministers. So the Peoples 
Commissars began to be called Ministries. 
T ill the year of 1947 some 12 new- ministries 
were established and 6 of them were of all 
Union - Republic ones. Several Committees 
at the Sovid of Ministers became to ministry. 
The general amount the Union ministries wras 
5S including 36 of them which were all union
- republic ministries.

W ith tine order of tine Supreme Sovid of 
tine Azerbaijan SSR issued on March 28 1946 
tine Council of the Peoples Commissars of tine 
Azerbaijan SSR became tine Sovid of Minis
ters. Commissariats are called Ministries. In 
that verv- order the Council of Peoples Com
missars also became the Sovid of Ministers. 
The innovations did not make any changes in 
functions and authorities of tine government 
in their gist.

Beginning with tine years of mid 1950 
considerable steps were made in tine direction 
of widening of tire authorations of the union



iw  nazirlikbr adlandmldı. Həmin fərmanla 
Naxçivan MSSR-in Xalq Komissarlan Sove
ti də muxtar ıespublika Nazirbr Sovetinə 
çevrildi. Göstərilən dəyişiklik mahivvət eti- 
ban ilə  hökumətin funksiya və səlahiwətb-
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rində heç bir dəvişiklik etmirdi.
1950-ci illərin  ortalarmdan başlava- 

raq müttəfiq respublikalann hüquqlarmm 
genişbndirilm əsi istiqamətində müəyvən 
addımlar aülmağa başlandı. Təsərrüfatm 
idarə edilməsində h^ddən arüq mərkəzbş- 
dirmənin aradan qaldmlması, verli spesifik 
cəhətləri nəzərə almaqla respublikanm məh- 
suldar qüw əbrinin daha da inkişaf etdiril- 
məsi və daha səmərəli yerləşdirilm əsi, təbii 
sərvətlərdən daha vaxşı istifadə olunması 
üçün əlverişh şərait yarandı.

1956-cı ildən başlavaraq Azərbavcan 
SSR A li Soveti vanmda sənave, kənd təsər- 
rüfatı, m ədəniwət və maarif, səhivvə və ic-
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tim ai təminat, tikinti və abadlıq üzrə daimi 
komissivalann fəalivvəti bərpa edildi.

Dcind Dünva müharibəsindən sortra 
azərbavcanlıbnn tarixi-etnik torpaqlarm- 
dan kütləvi surətdə deportasiva edilməsi 
haqqmda Moskvada xüsusi plan qurulur- 
du. Mərkəzdəki erməni lobbisinə arxalanan 
erməni m illətçibri, daşnaklar XDC əsrin əv- 
vəlbrindən başlavaraq məskunlaşdıqlan 
Qarabağ torpaqlannm Ermənistana veril- 
məsi təbbi ib  yenidən çıxış edirdilər. 40-cı 
illərin  ortalannda Moskvanm, bilavasitə 
A.Mikovanm təşəbbüsü ib  İrəvan kommu- 
nist-daşnaklannm fəal iştirakı ib  «gizli» 
Qarabağ hərəkatı, «Qarabağ komitəsi» va- 
radılm ışdı. 1945-ci ilin  pavızmda Eımənis- 
tanm partiva rəhbərliyi Moskva qarşısmda 
Azərbavcan SSR-in Yuxan Qarabağ bölgə- 
sinin Ermənistana verilm əsi təbbi ilə çıxış 
etdi. 1947-d il dekabnn 23-də SSRİ Nazirbr 
Soveti «Ermənistan SSR-dən kobcozçulann 
və başqa azərbaycanlı əhalinin Azərbavcan 
SSR-in Kür-Araz ovalığma köçürülməsi 
haqqmda» qərar verdi. 1948-d ilin  marün 
10-da 100 min nəfər azərbvacanlmm 1948-
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1950-d illərdə «könüllülük prinsipinə əsa-

republics. Deaeasing of the over-centraliza- 
tion in the administration of the economy, fur
ther development of tine human resources of 
republics taking into account the specific local 
peculiarities and their more productive loca
tion of human resources created more better 
conditions for using of the natural resources.

Beginning from the w ar of 1956 the 
activitv of the permanent commissions on in
dustry agriculture, culture, education, medi
cal care, social insurance, building affairs and 
repairment under the Supreme Soviet of Az
erbaijan SSR.

The special plan was prepared in Mos
cow for the mass deportation of Azeri peo
ple from their ethnical-historical lands after 
the Second World war Armenians referring 
to their Armenian lobby in the Center and 
dashnaks became active again to raise de
mands of giving Karabagh lands where they 
began to inhabit only since the beginning of 
the XIX century; In  the middle of the 1940-s 
with the initiative of Moscow and personally 
A.Mikivan the «secret» Karabagh movement, 
«Karabagh committee» was created with the 
active participation of Yerevan communist- 
dashnaks. In the autumn of 1945 tire Armeni
an party leadership put forward the demand 
about giving the Upper Karabagh to Armenia. 
On December 23 of 1947 the Soviet of Minis
ters of йге USSR issued the decision «About 
sending of kholkhoz vilbgers and other Azeri 
people from the Armenia SSR to the plain of 
Cura-Aracs of Azerbaijan». On March 10,1948 
the plan of removing of Azerbaijanians from 
the territory of Armenia to Azerbaijan was 
confirmed and between 194S-1950 hundred 
thousand of Azeri men were removed by the 
principle of “their own w ill». And the permis
sion w'as given to Armenian living abroad to 
be brought to the places w-here Azerbaijanians 
had lived.

In years of 1948-1953 more than 100 
thousand men were conveyed from Armenia 
to plain regions of Azerbaijan by force. In  70-s 
of XX century the question about йге Moun-



sən» Ermənistandan Azərbavcana köçüriil- 
məsi plarn təsdiq edildi. Azərbavcanlılann 
vaşadığı ərazibrə isə xaricdə vaşavan ermə- 
nibrin köçürülməsinə icazə verildi.

1948-1953-di illərdə Ermənistan SSR- 
dən 100 mindən çox əhali zorla Azərbavca- 
nın Aran ərazibrinə köçürüldü. XX əsrin 
70-d ilbrində ennənibr tərəfindən Yuxan 
Qarabağ məsəbsi qaldınlsa da, respublika 
rəhbərliyirtin qətivvəti sayəsində ermənib- 
rin m əkrli niyyətbri baş tutmamışdı.

Azəıbaycan SSR A li Sovetinin 1960- 
cı il dekabnn S-də təsdiq etdiyi Cinayət 
Məcəlləsi 1961-ci il martm 1-də qüwəyə 
m indi Cinavət Məcəlləsi Cmumi və Xüsusi
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hissədən ibarət id i. Umumi hissədə Cinayət 
Məcəlləsinin vəzifəbri və qüwəsi, dnavət 
və cazanrn anbynş, məhkəmə tərəfindən tət- 
biq edibn cəzalar və cəzarun təvin edilməsi 
prinsipi göstərilirdi. Xüsusi hissədə ayn-ay- 
n dnayət növbrinin tərkibi və onlara tətbiq 
edilən cəza tədbirbri müəyyən edilirdi.

Cinayət Məcəüəsi dnavətbri dövbt
J J

əleyhinə, sosialist m ülkivvəti əlevhinə olan d-
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nayətbrə, şəxsiyyət əleyhina, vətəndaşlarm si- 
yasi və əmək huquqbn əlevhinə, vətəndaşb- 
nn şəxsi m ülkiwəti əlevhinə olan dnayətbrə, 
təsəmifat dnayətbrinə, vəzifə dnayətiərinə, 
ədalət mühakiməsi əleyhinə olan dnayətbrə, 
idarəçilik qavdalan əlevhinə olan önavətbrə 
və həıbi önavətbrə bölürdü.J

Cinavət Məcəlbsində ağır dnavətlə- 
rə görə 15 ilədək azadlıqdan məhrumetmə 
və ya ölüm cəzası vermək nəzərdə tutulur- 
du. Vətənə xəvanət, casusluq, banditizm, 
tenor aktı, ağırlaşdm a hallarda qəsdən 
adam öldürmə ağır cinavətbrə aid edilirdi. 
Qevd etmək bzım dır ki, SSRİ A li Sovetinin 
Rəvasət Hevətinin 1947-d il 26 mav tarixli
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fərmanı ilə ittifaqda ölüm cəzası ləğv edilsə 
də, 1950-d il 12 vanvar fərmanı ib  yenidən 
bərpa edilmişdi.

Azərbavcan SSR-in Cinavət-Prosessu-
J j

al Məcəlləsi də 1961-a ildə qəbul edilmişdi.
Cinavət-prosessual hüquq nomıalan 

dnavət işinin başlanması, ibtidai istintaq,

tainoııs Karabakh was raised due to dedsive 
reaction of the leadership of the republic and 
the craftv ambition of Armenians was not sue-
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ceeded.
The Criminal Codex confirmed bv the
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Supreme Sovid of the Azerbaijan SSR on De
cember 08,1960 became valid since March 01, 
1961. The Criminal Codex consisted of Gen
eral and Spedal parts. In  tine General part du
ties and validity of the Criminal Codex, tine 
notion of the crime and punishment, punish
ments applied by the court and prindples of 
application of punishment were shown. In 
the Spedal part the content of various crime 
types and the punishment measures applied 
to them were defined.

The Criminal Codex divided crimes 
into against the state, against tine socialist 
propertv-, against personality', against the po
litical and labor right of dtizen, against tine 
personal property', economic crimes, sodal 
position crimes, crimes against the just court, 
against the administrational rules and m ili
tary crimes.

J

For hard crimes 15 years of deprivation 
от the death penalty' were considered. Betray
ing the motherland, spying, banditism, tenor 
acts, intentional killing of a man in a spedal 
hard circumstances were among hard crimes. 
It should be noted that though the death pen
alty' w'as liquidated all over the union by' tine 
order of the Supreme Board of the Supreme 
Sovid dated on 26 may' of tine vear of 12 Janu
ary it was restored bv tine order of the January 
12,1950.

The Giminal-Processual Codex as ac
cepted in the year of 1961.

Norms of tine criminal-processual juris
diction were regubted by' actions conneded 
with starting of the criminal case, preliminary 
inquest, court trial, rules of this fidd, its gist, 
and legal rebtions coming out from it. The 
general part of tine criminal-processual legisla
tion as a whde covered the rules of carrying 
out the criminal cases and fu ll range of norms 
defining their gist its duties, fulfillment, du-



məhkəmə baxışı ilə  bağlı fəaliyyəti, həmin 
sahənin qaydasmı, m ahivyətini və bu za- 
rnan əməb gəbn hüquq münasibətbrini 
nizam lavırdı. Cinavət-prosessual hüququn 
ümurni hissəsinə bütövlükdə, dnayət işbri 
üzrə icraatm qavdası və m ahiyyətini mü- 
əvvən edən normalann məcmusu: onun
J J

vəzifəbri, icraatı, icra edən və orada iştirak 
edən orqanlann və şəxsbrin hüquq və vəzi- 
fələri, sübutetmə haqqmda əsas müddəalar 
daxil id i. Xüsusi hissədə isə iş üzrə avn-ayn 
icraat m ərhəbbrini nizama salan normalar 
məcmusu göstərilirdi. Gnayət prosesində 
müttəhim, onun müdafiəçisi, zərər çəkmiş 
şəxs, mülki iddiaçı, mülki cavabdeh və on
larm qanuni nümavəndəbri iştirak edirdi
br. Tərəfbr və iştirakçılarm  hamısı bərabər 
hüquqbrla məhkəmə baxışında iştirak edə 
bilər və məhkəmə hökmündən şikavət edə 
bilərdibr.

Azərbavcan SSR A li Soveti tərəfindən
J

1964-cü il sentvabnn 11-də Azərbavcan SSR
J J

M ülki Məcəlləsi qəbul edilir və 1965-d il 
martrn 1-dən qüwəvə minir.

M ülki Məcəlbnin ümumi müddəalar 
hissəsində m ülki qanunveridliyin vəzif ələri- 
ni müəwən edən normalar, onlarm tərızim-
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b d ivi münasibətbr, mülki hüquq və mü- 
nasibətbrin meydana gəlməsinin əsaslan, 
m ülki hüquqlarm müdafiəsi üsulbn, mülki 
hüquq subvektlərinin hüquqi vəzivyəti və 
s. tənzunbnirdi.

Azərbavcan SSR-in Mülki-Prosessu-
J

al Məcəlləsi 1965-d ildən qüvvəyə mindi. 
M ülki işbrə məhkəmə tərəfindən baxılması 
və həll edilməsi, həmçinin məhkəmənin və 
digər orqanlann qərarlannm icrası qavda- 
sı mülki-prosessual hüquq normalannda 
tənzim bnirdi. M ülki proses bir neçə mər- 
həbdən ibarət id i: mülki işə başlanna, işi 
məhkəm^də baxmağa hazırlama, məhkəmə 
baxışı, kassasiva instansivasmda icraat, ye
ni açılxmş hallara görə məhkəmə qətnamə- 
brinə venidən baxılması, icra icraatı A ib, 
əmək, kolxoz və digər münasibətlərdən 
əməb gəbn münasibətbrə də mülki müha-

ties and rights of fulfilling organs and organs 
partidpating in it and persons the main evi
dences proving tine personality causing the 
crime were induded. In  the spedal part norms 
of regulations of various fulfillment stages 
scope were shown. In tine criminal process de
fendant, his defender, the plaintif, damaged 
person, the civil plaintif, d vil defendant and 
their representatives partidpated. АД sides 
and partidpants were partidpated at the trial 
with equal rights and could complaint from 
the decision of the court.

The Q vil Codex wras accepted by the 
Supreme Soviet of the Azerbaijan SSR on Sep
tember 11,1964 and became valid since arch 
11,1965.

In the part of general prindples of the 
C ivil Codex norms of defining duties of the 
d vil legisbticm, relations regulated by them, 
basics of the appearance of the dvil rights and 
relations, ways of defense of d vil rights, the 
legal status of the subjeds of legislation and 
others were regubted.

The Gvil-Processual Codex of the Az
erbaijan SSR became valid since the year of 
1965. For the trial of d vil cases and their solu
tion, also for fulfilling before courts and other 
organs in the dvil-processual form the leg
islative norms were regubted. The dvil trial 
consisted of several stages; to start tine dvil 
case, to prepare the case for tine trial, court 
analvsis and decision, fulfillment at the Ap
peal court, the court review' again of the case 
in connection with new opening of the new'lv 
discovered circumstances fulfilling of the trial. 
Cases caused in conneded with family, labor, 
kholkhoz and other relations were looked 
through on tine basis of dvil court legisbtion.

During the years of tine soviet power 
in the history' of the development of the leg
islation the third stage began in the middle of 
the vear of 1969 and many more progressive 
trends occurred. This process started since 
the all-nation leader Hevdar Aliyev's elec-/ j
tion of tine first secretary of tine SC of tine Az-
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erbaijan CP and in tine frame of existing lim-



kimə icraati qavdasmda baxilir. Inzibati hü- 
quq münasibətbrində məhkəməyə aid olan 
işbr mülki mühakixnənin ümumi qavdalan 
ilə həll edilirdi.

Sovet hakim ivyəti ilbrində qanunve- 
rid liyin  inkişah tarixində üçüncü mərhə- 
b  1969-cu ilin  ortalannda başlamış və çox 
mütərəqqi m eyllər baş vennişdir. Bu proses 
ümummilli lider Hevdər Ə livevin Azərbav-
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can KP MK-nm birind katibi seçildivi vaxt- 
dan başladı və mövcud məhdud imkanlar 
daxilində, lakin ardıcıl surətdə davam et- 
d irild i. Böyük öndər Hevdər Ə liyevin fitri 
istedadı, uzaqgörənliklə həvata keçirdiyi 
sistemli tədbirbr nəticəsində Azərbavcan 
bütün sahəbrdə Ittifaqın geridə qalmış res- 
publikasmdan sıçrayışlı inkişaf edən məmə- 
bktə çevrildi. 1969-cu il 14 ivu l tarixindən 
başlyaraq Azərbaycanın sosial, iqtisadi, mə- 
dəni həyatmda m isli görünməmiş inkişaf 
mühaşidə olunmağa başladı. F itri istedada 
malik olan bövük öndər Hevdər Ə livev par- 
tiva lideri olmaqla vanaşı, həm də SSRİ A li 
Sovetinin 8-10-cu çağınşlannm deputati, 9- 
cu çağınşda ittifaq Sovetinin ssdr m üavirıi, 
habeb Azərbavcan SSR A li Sovetinin 7-10-
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cu çağmşlannın deputab və Rəvasət Hevəti- 
ninüzv’ü kim i fəaliyyət göstərmişdi.

Bövük öndər Hevdər Ə livevin respub
lika rəhbərlivinə gəlməsi A li Sovetin işinə 
də öz müsbət təsirini göstərmiş, ilk  növbə- 
də bacanqh və layiq li adamlann qanunveri- 
d  orqanda təmsil ohmmasma vaxşı mühit 
varadılm ışdı. Respublikada qanımçuluğun 
möhkəm hiiquqi bazasının yaradılmasmda 
parlamentə geniş imkanlar verilm iş, veni 
daim i komissiyalann fəaliyyəti və onlarrn 
səmərəlilivri arünlmış, A li Sovetin iş rejimi- 
ni tənzimləvən reqlament qəbul edilm iş, bü- 
tün sahələrin inkişafı üçün onlarla qanımlar 
müzakirə edilərək qəbul edilm işdir.

Azərbavcan SSR A li Soveti tərəfindən 
Nikah və A ib  Məcəlləsi 1969-cu il dekabrm 
26-da qəbul ed ild i A ilə hxiququnım əsas 
prinsipbrinə tək nikahlılıq (monoqamiva), 
nikah münasibətbrinə daxil olmarun azad

ited possibilities but continued in a successive 
way. In  the result of the talent and ability of
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this prominent leader, realizing the system of 
far-sighted measures, from being a backward- 
ed in all respects republic it became a country 
developing with big jumps. Starting since Ju ly 
04, 1969 tiie uncompareble advancement of 
sodal, economic, cultural life began to be ob
served. As a really gifted man, the great lead
er Hevdar Aliyev w’as not only a party leader 
but also the representative of the Supreme So
viet of the USSR of йге 8-10 calls, in йге ninth 
convocation the deputy of йге chairman of йге 
Soviet of Йге Union, as well as the representa
tive of 7-10-th convocations of tine Supreme 
Soviet of йге Azerbaijan SSR and Йге member 
of its Supreme Board.

Coming of the great leader Hevdar 
Aliyev to Йге leadership of the republic had 
its positive influence also to Supreme Soviet, 
first of all by creating Йге favorable condition 
for йге attraction of capable and worthy men 
to represent йге legisbtive organ. In  die pro
viding Йге strong legal basis in Йге legislation 
all over гергМс Йге large possibilities were 
given to Йге parliament, the newr permanent 
commissions were established and raised 
Йгей productivity, the time lim it schedule wras 
applied for regulation of Йге working regime 
of the Supreme Soviet, many bws were dis
cussed and accepted for the development of 
all fields.

The Codex of Йге Marriage and Family 
w’as accepted on the December 26 of Йге year 
1969 by Йге Supreme Soviet of Йге Azerbaijan 
SSR To main prindples of Йге family legisla
tion were Йге single spoiise (monogamy), Йге 
independency and amateur basis of entering 
to the marriage and so on. The marriage ad 
confirmed on Йге religious basis did not have 
Йге legal power. The destruction of marriage 
(divorce) w’as realized by the control of Йге 
government throiigh the court. The age of Йге 
entrance to marriage defined 18 years of age 
for both sides. But in exceptional cases execu
tive committees of regional (town) soviet of



və könüllü olması və s. aid edilirdi. D ini 
əsasda bağlanan kəbin hüquqi qüwəyə ma
lik  deyildi. Nikahm pozulması (boşanma) 
hallanna dövlət nəzarəti ib  məhkəməbrdə 
baxdırdı. Nigaha daxil olma vaşı hər iki 
tərəf üçün 18 vaş müəyvən edilirdi. Lakin 
müstəsna hallarda ravon (şəhər) xalq depu
tatlan sovetinin icraiyyə komitəsi tərəfin- 
dən vetkinlik yaşma çatmavanlann özbri- 
nin (yaxud onlardan birinin) və va onlann 
valideynbrinin, vaxud him ayəçibrinin (yet- 
kinlik vaşma çatmavanlarm razılığı olduq
da) ərizəsinə əsasən nikah vaşı bir il az mü- 
əvvən edilə bilərdi.
J J

Azərbavcan SSR Əmək Qanunlan 
M əcəlbsi Azərbaycan SSR A li Soveti tərə- 
findən 1971-d il dekabnn 10-da qəbul edil- 
miş və 1972-ci il iynnlun 1-dən qüwəvə min- 
mişdi. Yeni əmək hüqüqımun nnənbəbrinə 
ümumittifaq əhəmiyyətü bir sıra mühüm 
aktlar daxil id i. Bunlara SSRİ A li Sovetinin 
Rəyasət Hevətinin «16 vaşdan 18 vaşa qə- 
dər olan fəhlə və qulluqçular üçün 6 saathq 
iş günü müəyyən etmək haqqmda» 1956-cı 
il 26 may tarixli fərmaıu, SSRİ A li Soveti 
«Dövbt pensivalan haqqmda» 1956-a il 14 
iyu l tarixli qanunu, SSRİ A li Soveti Rəvasət 
Hevətinin «Yemyetmələrin əməvinin müha-/ / J
fizəsini daha da gücbndirmək haqqmda» 
1956-a il 13 dekabr tarixli fərmaıu, SSRİ A li 
Soveti Rəyasət Heyətinin «Əmək mübahisə- 
brinə baxılmasx qaydası haqqmda Əsasna- 
mə»nin təsdiq edilməsi haqqmda 1964-cü il 
20 mav tarixli fənnanı və s. daxil idi.j

Yeni fəımanlara görə, bütün fəhlə və 
qulluqçulann əmək haqqx azaldılmadan 7 
və 6 saathq iş gününə keçirilirdi. 1966-1%7- 
d  illərdə iki istirahət günü ilə 5 günKik iş 
həftəsinə keçirildi. Lakin əvvəlki həftəlik 
iş müddəti saxlanılırdL Azərbavcan SSR 
Əmək Qanımlan M əcəlbsinin 20-d maddə- 
sinə əsasən əmək müqa\Tİəbri qevTi-müəv- 
yən müddətə, 3 ildən çox olmamaq şəriib, 
müəyyən müddətə və müəyvən işin görül- 
məsi müddətinə bağlanır. Əmək müqaviləsi 
şifahi və vaxud vazıh fomıada bağlanıhrdı.

peoples representatives could define the mar
riage age one years lower in accordance of 
the written application one of sides or both of 
them also by their parents or the person real
izing the protection

The Codex of Labor Legisbtion of the 
Azerbaijan SSR was accepted by the Supreme 
Soviet of the Azerbaijan SSR on December 10, 
1971 and became valid since Ju ly 01,1972. As 
sources to tine new labor legislation a number 
of important acts were used by’ it  Among 
them there was the order «About shorten
ing tine bbor duration for workers and office 
employees to 6 hours for those who were at 
the age between 16 to 18» accepted on 26 of 
the vear 1956, accepted by’ the Supreme Board 
of tine Supreme Soviet of tine USSR, the or
der «About State Pension» accepted by’ the 
Supreme Board of tine Supreme Soviet of the 
USSR accepted on Ju ly 14 of the year of 1956, 
the order «About further strengthening of the 
bbor of teenagers» accepted by the Supreme 
Board of the Supreme Soviet of tine USSR ac
cepted on December 14 of the year of 1956, 
the order «tine Charter for Considering the La
bor Conflict» accepted by the Supreme Board 
of the Supreme Soviet of tine USSR on May 20 
of the year of 1964 and so on

According to tine new orders all wTork- 
ers and office employees were transformed to 
7 hours and 6 hours working day without de
creasing their salaries. In  years of 1966-1967,2 
days weekend was applied. But tine hour du
ration in tine new five day’s working time re  
mained the same as it w’as before. According 
to tine article 20 of the Codex of tine Labor Leg
islation tine labor agreements were composed 
for unlimited time duration, for 3 years or for 
a definite time period The Labor Agreement 
could be made orallv or in tine written form
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The Land Codex confirmed by the Su
preme Soviet of tine Azeibaijan SSR became 
valid since 1971 The Codex was tine svstem-J
ized legislative act regulating tine land reb- 
tions in the territory of tine Republic. As it was 
in the previous periods it was confirmed that



Azərbavcan SSR A li Sovetinin təsdiq 
etdivi Torpaq Məcəlləsi 1972-d ildə qüv- 
vəvə minmişdir. Məcəttə respublika ərazi- 
sində torpaq münasibətlərini nizamlavan 
sistemləşdirilm iş qanunveridlik aktı idi. 
Əvvəlki dövrlərdə olduğu kim i, torpağın 
döviətin müstəsna m ülkivyət hüququnda 
olduğu təsbit olunurdu Torpaq üzərində 
döviət m ülkivvəti hüququnu pozan hər cür 
əqd etibarsız sayıhrdı. Torpaq ancaq pulsuz 
olaraq daimi və va müvəqqəti istifadəyə ve- 
rilird i.

Torpaq Məcəlləsində və digər qanun- 
veridlikdə torpaqlann qomnmasuun hüqu- 
qi təminatlan müəyyən edilirdi.

1976-a il novabnn 26-da Azərbavcanj J
SSR A li Soveti tərəfindən «Yerin təki haq
qmda» Məcəllə qəbul edildi və 1977-ci il 
martm 1-dən qüwəyə mindi. МэсэПэ giriş- 
dən, 11 bölmədən, 86 maddədən ibarət idi. 
G iriş hissədə verin təkindən istifadə edilmə- 
si, məhsuldar qüwələrin düzgün verləşdi- 
rilməsi, ondan səmərəli istifadə edilməsi, 
onun mühafizə edilməsində verli xüsusiv-
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vətlər nəzərə alınmaqla qanım veridlik əsas- 
lan təsbit edilirdi.

Məcəllədə yerin təki üzərində mülkiv- 
vət fondlan, yerin təkindən istifadənin növ- 
ləri və prinsipləri, verin təkindən istifadə 
müddəti, ondan istifadə edənlərin hüquq 
və vəzifələri və istifadə hüquqıma xitam 
verilməsi əsaslan və qavdası müəyvən edil- 
mişdi.

Azərbavcan SSR-də Su Məcəlləsi
J

1973-cü ildə qüwəyə mindi. Sulardan isti- 
fadə və onları mühafizə sahəsində ictimai 
münasibətləri tənzimləvən qanım veridliyin 
əsaslan və nonnalan Su Məcəlləsində təsbit 
edilirdi. Sular döviətin m ülkiyyətidir. Su
lardan istifadə və onlarm qorunması üçün 
m əsuliwət daşıyan xüsusi dövlət orqanlan 
mövcuddur. Həmin orqanlann hüquq və 
vəzifələri xüsusi əsasnamələrdə müəwən
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edilirdi. Sular üzərində dövlət m ülkiyyəti 
hüququnu açıq və va gizli pozan hərəkət- 
lər qadağandır. Sudan qanunsuz istifadə et-

tine land was in tine exdusive propertv- of tine 
government. Even' certificate violating tine 
ownership of the state upon the land was re
garded nan-valid The land war given for free 
to tine temporary and permanent use.

In  the Land Codex and other legisla
tions tine legal acts providing of tine guard of 
lands defined.

On November 26 of tine year 1976 tine 
Supreme Soviet of the Azeibaijan SSR ac
cepted tine law about the Depth of tine Earth 
which became valid since March 01,1977. The 
Codex consisted of 11 sections, 86 article. In 
tine introdudory part of it legislative basics of 
tine use of tine depth of tine Earth, prospective 
location of tine human resources, the produc
tive exploitation of tine depth of the Earth, pe
culiarities of its guarding were confirmed.

In  tine Codex funds of Propertv' upon 
tine depths of tine Earth, types of exploitation 
of tine depth of the Earth and its prindples, 
tine time duration of the use of tine depths of 
tine Earth, rights and duties of those who uses 
tine depths of the Earth and tine basics of tine 
concealing of tine right to use and their rules 
were defined.

The Water Codex in the Azeibaijan SSR 
became active since 1973. Basics and norms of 
tine legislation regulating the sodal relations 
on use of waters and their guard was con
firmed in tine Water Codex. Waters were tine 
propertv' of the state. The spedal state organs 
were in existence for tine use of waters and 
their guarding. Their rights and duties were 
regulated by tine spedal Charters. Any open 
от secret action violating the propertv' owner
ship of tine state upon waters was prohibited 
High positioned persons and atizens were at- 
traded to the responsibility for tine unlawful 
use of waters or issuing order on it, to cam' 
on hvdro-technological jobs without permis
sion, guiltv polluting water objects.

The Forest Codex regulating tine for
est relations in tine territory of tine Republic 
became valid since the vear of 1979. The Co-J
dex of tine Forest was accepted with taking



məkdə və onım üzərində sərəncam vermək- 
də, icazasiz hldrotexnlka işbri aparmaqda, 
su obyektbrini çirkbndirməkdə təqsiri olan 
vəzifəli şəxsbr və vətəndaşlar məsuliyyətə 
cəlb ed ilird i

Respublika ərazisində rneşə münasi- 
bətbrini tənzimbyən Meşə M əcəlbsi Azər- 
bavcan SSR-də 1979-cu ildən qüwəyə min- 
mişdi. Azərbavcan 5SR-də Meşə Məcəlləsi 
yerli xüsuiyyətbr nəzərə almmaqb qəbul 
edilm işdi. Meşəbr əsasən dövbt əhəmiyyət- 
li və kolxoz meşəbrinə bölünürdü. Dövlət 
meşəbrinə xalq təsərrüfatmı odunla təmin 
edən, digər ehtiyadan ödəyən, həmçirrin 
şəhər meşəbri, təhkim edilm iş meşəbr (yer
li məqsədbr üçün) və qoruvucu meşəbr 
daxil idi. Meşəbrin favdalı xassəbrindən 
istifadə etməkdə vətəndaşlar sərbəst idibr. 
Qanunveridlikdən kənara çxm aqb meşə- 
brdən istifadə etmək qadağan edilirdi.

1978-ci il Konstitusiva layihəsinin 
ümumxalq müzakirəsinin yekuıüan haqqm
da çıxış edən bövük öndər Hevdər ƏÜvev 
Konstitusiva byihəsini geniş təhlil edərək 
müdrikcəsinə göstərmişdi ki, elm ictim ai 
tərəqqinin qüdrətli am ilidir. Respublikada 
Azəıbaycan Elm lər Akademiyası olmaqla 
elm i idarəbrinin bövük şəbəkəsi, orüarla la- 
yihə institutlan iqtisadiyyat və mədəniyvə- 
tin inkişafma bövük xidmət göstərir.

Böyük öndər Hevdər Ə livev A li Sove
tin daimi komissivalannm statusımım ilk /
dəfə olaraq Konstitusiva təcrübəsinə daxil 
ecWdiyini, onun səlahivvətinə aid məsəbb- 
rin qabaqcadan nəzərdən keçirilib hazırlan- 
masmda, qanım veridlik aktlarmm qəbul 
edilməsində komissivalarm mühüm rolu 
olduğunu bildirm işdi.

Bövük öndər Respublikanm 1978-ci il 
Kostitusivasmm «Azərbavcan SSR-in m illi
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dövbt və inzibati ərazi quruluşu» adlı fəsli- 
nə d il haqqmda xüsusi maddə əlavə etməvi 
maqsədəuvğun savaraq, 73-cü maddəni aşa- 
ğıdakı redaksivada verməvi, «Azərbavcan 
SSR-in dövbt d ili Azərbaycan dilidir» təklif 
edərək, onvrn Konstitusivada təsbit olunma-

into account the local circumstances. Forests 
were divided to kholkhoz forests and those 
wrhich belonged to the state. Forests of the 
state importance w’ere providing tire peoples 
economv with wooden fuel, fulfilling other 
needs but forests city location, forests of the 
local destination and guarding forest w’ere the 
types of them. Citizens w’ere free in benefiting 
the useful features of forests. It was prohibited 
to use forests by not staving within frames of 
the law.

The great leader Hevdar Aliyev made 
his speech about results of the all nations 
discussions of the draft of tire Constitution of 
1978 and widely analyzed the Constitution 
showing vicely the fact that tire science was 
the great factor in tire social advancement. The 
big network of tire scientific managements, 
various projecting Institutes considerably in
fluenced to the economv and culture with the

j

Academy of Sciences on the head
J

The great leader Hevdar Aliyev noted 
that tire permanent commissions of the Su
preme Soviet were for tire first time induded 
to tire Constitutional experience and there was 
an important role of these commissions in the 
preliminary looking through and preparation 
of questions in tire sphere of their coverage 
and in the acceptance of legislative acts.

The great leader considered it targetful 
to add a spedal artide about tire language to 
the chapter about «National state and admin- 
istrative-territorial structure» of tire Constitu
tion of the w ar of 1978 of tire republic. Pro
posing the spedal phrase to artide 73 in the 
following edition as «tire state language of 
the Azerbaijan SSR is tire Azeri language» he 
achieved tire confirmed of it in tire Constitu
tion. Thus tire guarding and remaining of the 
Azeri language and its further development, 
defining of its dtizenship status wras indeed 
чел,’ daring step for that time.

The great leader Hevdar A livev de
clared tire Constitution was tire collection of 
the prindple essences and he could block in 
time and w ith deasiveness all attempts di-



sma nail olmuşdur. Bununla da Azərbavcan 
dilinin qonmub saxlanmasi və inkişaf etdi- 
rilməsi, onun vətəndaşlıq statusunun təsbit 
edilməsi о dövrdə çox cəsarətli addun id i

Bövük öndər Hevdər Ə liyev Konstitu- 
sivanı əsas prinsipial müddəalar məcmusu 
olduğunu bildirm əklə, ondan irə li gələn və 
Azərbaycarun suveren hiiquqlannm pozul- 
masına vönələn bütün cəhdbrin qarşxsmı 
vaxtmda və qətivvətb ala bilm işdi.

Ümummilli lider Hevdər Əlivevin 
respublikava rəhbərlik etdiyi dövrdə Azər- 
bavcan SSR A li Sovetinin Ağsaqqallax Şura- 
sı fəaliyyət göstərmişdi. Ağsaqqallar Şurası 
sessivanın keçirilm əsinin təşkili və digər 
m əsəbbri qabaqcadan müzakirə edən məş- 
vərətçi orqan statusunda olmuşdur. Ümu- 
m ilikdə Azərbavcan SSR A li Sovetinin və
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onun orqanlarmm fəaliyyəti parlament req- 
lamenti ib  tənzim bnirdi. Reqlamentə A li 
Sovetin sessiyabnnm, növbədənkənar ses- 
siyalarm çağmlması qaydalan, deputatlarm 
parlamentdəki hiiquqi statusu, sessivanm 
gündəliyi, parlamentin Ağsaqqallar Şurası 
iclasmm keçirilmə qaydası, A li Sovet Rəva- 
sət He\rətinin seçilməsi və onun idaslarmm 
keçirilməsi prosesi, A li Sovetin komissivab- 
nnm təşkili, seçilməsi və fəaliyyəti məsəb- 
b ri və digər məsəbbr parlament reqlamen- 
tində tənzimlənirdi.

1978-d il aprelin 21-də doqquzımcu 
çağrnş Azərbavcan SSR A li Sovetinin növ- 
b^dənkənar veddind sessivasmda Azərbav-
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can Sovet Sosblist Respublikasuun veni 
Konstitusivası (Əsas Qanunu) qəbul edildi. 
Azərbaycan SSR Konstitusivası Ittifaq Kons
titusivasmm əsas prinsipbrini özündə bir- 
bşdirirdi. Əsas Qanun dövbtin inkişafmm 
həmin dö\T üçün səvivyəsini əks etdirərək, 
ictim ai münasibətbri tənzim lə\irdi. Konsti- 
tusiva 11 bölmə, 22 fəsil və 185 maddədən 
ibarət idi.

Konstitusivanm birind bölməsi Azər-
J

bavcan SSR-in idim ai quruluşunun və siva- 
sətinin əsaslan adlanmaqb 4 fəsildən və 30 
maddədən ibarət id i. Dövbt və şəxsiwət

reded to tiıe viobtian of tine soverdgn rights 
of Azerbaijan.

During the period of readership of all
nations leader Heydar Aliyev to the republic 
tine Elders' Coundl of tine Supreme Soviet was 
realizing its activity. The Elders'Coundl had a 
status of tine advisory organ putting forward 
proposals of conducting tine sessions and pre
viously discussing other issues. As a whole 
tine activity of the Supreme Soviet of tine Az- 
erbajjan SSR and its organs with the parlia
mentary time lim it schedule. Rules of calling 
sessions of the Supreme Soviet and its extra
ordinary sessions, legal status of representa
tives at tine parliament. The agenda of tine ses
sion, rules of conducting the meetings of tine 
Elders' Coundl, tine election of tine Supreme 
Board of tine Supreme Soviet and process of 
realization of its meetings, organization of 
Commissions of tine Supreme Soviet and their 
activity and also other issues were regulated 
by this schedule.

On April 21 of tine yeai of 1978 at tine 
seventh extreme session of tine ninth convoca
tion of the Supreme Soviet of tine AzeAaijan 
SSR tine newr Constitution (the Main LawT) of 
tine Azeibaijan Soviet Socialist Republic wras 
accepted. The Constitution of the AzeAaijan 
Soviet Sodalist Republic conneded in itself 
tine main prinaples of tine Constitution of tine 
USSR The Main LawT refleded the level of de
velopment of life of that time and regulated 
tine social rebtions. Constitution consisted of 
11 sections, 22 dnapters and 185 artides.

The first section of tine Constitution 
manned the basics of the sodal structure and 
essences of the policy in its 4 chapters con
taining 30 articles. The second section entitled 
as «tine State and tine Personality» possessed 
in artides 31-67 of V-VI dnapters; tine third 
section under the title of «The National State 
and Administrational territorial Structure of 
tine Azeibaijan SSR» is given; Chapters VDI-IX 
and artides 68-84; in tine section Х-ХП cover
ing artides S5-103 was devoted to peoples 
representatives of tine Supreme Soviet of tine



adlanan ikind bölmə V-VI fəsilləri və 31- 
67-d maddələri; Azərbavcan SSR-in nülli 
dövlət və inzibati ərazi quruluşu adlanan 
üçüncü bölmə VD-IX fəsüləri və 68-84-cü 
maddələri; Azərbaycan SSR xalq deputat
lan soveüəıi və onların seçilməsi qavdası 
adlanan dördüncü bölmə Х-ХП fəsilbri və 
85-103-cü maddələri; idarə orqanlan adla
nan beşind bölmə ХШ -XIV fəsllləri və 104- 
130-cu maddələri; Naxçivan MSSR-in A li 
dövlət hakim iyvəti və idarə orqanlan adla
nan altm a bölmə XV-XVI fəsüləri və 131-
136-a maddələri; Azərbavcan SSR-də verli 
dövlət hakim iyvəti və idarə orqanlan adla
nan veddind bölmə XVD-XVm fəsilbri və
137-151-d maddələri; Azərbaycan SSR döv- 
lət iqtisadi və sosial inkişaf planı, Az^rbav- 
can SSR dövlət büdcəsi adlanan səkkizind 
bölmə XIX-XX fəsilbri və 152-162-d nnad- 
dələri; ədabt mühakiməsl, arbitraj və pro- 
kuror nəzarəti adlanan doqquzunaı bölmə 
ХХ1-ХХП fəsüləri və 163-179-cu maddələri; 
Azəıbavcan SSR-in geıbi, bavrağı, hlmni və 
pavtaxü adlanan onuncu bölmə lS0-185-d 
maddələri əhatə edlrdi.

Sivasi sistem adlanan birinci fəs- 
lin  b irind  maddəsində göstərilirdi ki, 
Azərbavcan Sovet Sosialist Respublika- 
sı fəhlələrin, kəndlilərin və ziyaklann, 
respublikanm bütün m illətlərindən olan 
zəhmətkeşlərin iradə və m ənafevini ifa- 
də edən sosialist dövlətdir. Respublikada 
bütün hakim ivyət xalqa məxsusdur. Azər- 
baycan SSR-in sivasi əsası əvvəlki Konsti- 
tusivada göstərilən zəhmətkeş deputatlar 
sovetinin əvəzi olan xalq deputatlan sove
ti id i. Bütün dövlət orqanlan xalq deputat
lan sovetlərinin nəzarətindədir və onlara 
hesabat verm əlidirlər.

Konstitusiyanm 5-d maddəsinə mü- 
vafiq olaraq dövlət həyatmm ən vadb mə- 
sələləri ümumxalq müzakirəsinə verilir 
və ümumxalq səsverməsi (referendum) 
vasitəsilə müəyvən edilir. 6-a maddəyə 
görə Azərbavcan Kommunist Partiyası so
vet cəm iyyətinin rəhbər və istiqamətverid

Azerbaijan SSR and rules of their elections; 
the fifth section named “Organs of Manage
ment» consisted of chapters ХШ-ХГ.’ and ar
tide 104-130; Chapters XV-XVI of the section 
six induded artides 131-136 concerned the su
preme state power structures of the Nakhich
evan ASSR and its managing organs; section 
seven w ith diapters XVD-XVDI inducting ar
tides 137-151 devoted to the local state pow
er and managing organs; artides 152-162 of 
chapters XIX-XX of tine eighth section dealt 
with the state economic and sodal develop
ment plan of the Azerbaijan SSR Section nine 
had dıapters XXI-XXQ was devoted to just tri
al, arbitrage and prosecutor control with arti
des 163-179; section ten covered tine emblem, 
banner, hvmn and capital dtv and were given 
in artide ISO-185.

Named tine political system, the initial 
chapter's first artide showed that the Azerbai
jan Soviet Sodalist Republic is tine sodalist 
republic expressing tine w ill and the interests 
of wrorkers, peasants and enlightened men, 
working people of all nations. The wrhole 
power in the Republic belonged to tine peo
ple. The political basis of the Azerbaijan SSR 
became tine soviet of peoples representatives 
instead of soviet representatives of the work
ing people shown in tine previous Constitu
tion. АД tine state organs were in tine control 
of soviets of peoples representatives and was 
to report to them.

In accordance with tine article 5 of the 
Constitution tine most important questions of 
the state life wras given to tine discussion of the 
wrhole population and wras defined through 
the all nations voting (referendum). Accord
ing to tine artide 6, tine Azeibaijan Communist 
Party is tine leading and directing power of the 
soviet sodetv and is confirmed as tine essence

J

of the public organization Confirmation of 
the leading and directing role of tine Commu
nist Party by tine constitutional basics in the 
totalitar and single-party sodetv could not be 
regarded acddental. In  tine condition of con
solidation since 20-30 of tine XX centurv in the



qüwəsi, onun siyasi sisteminin dövlət və 
ictim ai teşkilaüarmm özəyi kim i təsbit olu- 
nurdu. Kommunist Partivasmm rəhbər və 
istiqam ətverid rolunım konstitusion əsaslar- 
la təsbit olunmasıru totaütar və tək paıtiva- 
h cəmiyyətdə heç də təsadüfi hesab etmək 
olmaz. XX əsrin 20-30-cu ilbrindən SSRİ-də 
möhkəmlənən rejim şəraitində digər parti- 
valann mövcudluğu mümkün olmamışdı. 
Yeganə partiva kim i formalaşan Sov. IKP- 
nm sivasi direktiv və göstərişbri ilə  işbvən 
dövbt hakim iyyəti orqanlan öz fəaliyvətlə- 
rin i həmin qavdalara uyğun olaraq qurur- 
du. Partiva direktivləri dövbt hakim iyyəti 
orqanlannm, ictimai-sivasi, təsərrüfat və 
mədəni quruculuğun ən müxtəlif sahəbrini 
əhatə edirdi. Sivasi sistemin, Konstitusiva- 
da göstərildivi kim i özəyi olan Kommunist 
Partiyası dövbt aparatmm təkmilbşdirilmə- 
sini özündə birbşdirm işdi.

Azəıbavcan SSR-in Konstitusivasma
/  J

görə, vətəndaşlar kommunist partivasm- 
dan başqa digər ictim ai təşkilatlarda xalq 
deputatlan sovetbrinə seçilmiş nümavən- 
dəbri vasitəsilə və digər formalarda sivasi 
sistemin idarə ohmmasmda iştirak edirbr. 
Ən kütləvi və çoxsayk ictim ai təşkilat olan 
həmkarlar ittifaqlan ölkənin sivasi həvatin- 
da seçkibr, qanım bvihəbrinin ümumxalq 
müzakirəsi və s. kim i sivasi kampanivalar- 
da fəal iştirak etməklə fərqbnirdibr. İctim ai 
təşkibtlarm  dövbt işbrinin, ictimai-sivasi, 
təsərrüfat sosial-mədəni məsələbrin həlün- 
də iştirak etmək hüququ Konstitusiva ib  
təsbit edilm işdi.

Konstitusivanm S-d maddəsində
J

əmək kollektivbrinin dövlət işbrinin və 
ictim ai işbrin  müzakirəsində və həllində, 
istehsalm və sosial inkişafm planlaşdmlma- 
smda, kadrlann hazrrlanması və yerbşdiril- 
məsində, müəssisə və idarəbri idarə etmək, 
əmək və məişət şəraitini yaxşıbşdırmaq, is
tehsalm inkişafı üçün, habelə sosial-mədəni 
tədbirbr və maddi həvəsbndirmə üçün nə- 
zərdə tutulan vəsaitdən istifadə etmək hü- 
ququ təsbit ed ilird i

USSR Йгеге was no possibility for existence 
of any other party. Formed as a single party, 
йге CP of йге USSR kept organs of Йге state 
power built their activity in accordance with 
йге political directives and order of it. Partv 
directives covered organs of йге state power, 
various sphere of social-political, economic 
and cultural life building. As it is shown in 
йге Constitution, the Communist party being 
йге essence of the political system connected 
in itself the perfection of йге state aparatus.

According to the Constitution of йге 
Azerbaijan SSR citizens participated in йге 
governing of йге political system by other so
cial organizations elected to soviets of peoples 
representatives and other forms beddes йге 
communist party. Trade unions, one of йге 
most massive and capadtive sodal organiza
tion actively partidpated the political life of 
йге country like voting, all-nation discussion 
of the bwT projects and differed in other po
litical campaigns. The right of partidpation of 
йге social organizations at state issues, soaal- 
political, economic, sodal -cultural questions 
is confirmed bv Йге Constitution.

J

In  the artide 8 of the Constitution Йге 
right of labor staff to paitidpate at discus
sion of state and sodal issues and in their so
lution, in planning of production and sodal 
development planning, preparation the hu
man resoiirses and Йгей placing, in manag
ing of enterprises and establishment, in creat
ing Йге better condition for labor activity and 
evendav life, to use means of finance for Йге

J  j  '

perfection of the production as well as for 
realizing Йге sodal cultural measure and for 
material stimubtion

The second chapter called the Economic 
System confirms forms of property - property 
of dtizens, collective property and state prop
erty. For the development of Йге various forms 
of properties Йге state provided Йге necessary 
condition and at Йге same time provided its 
defense.

In  the second chapter of Йге Constitu
tion of Йге following state norms are defined



İqtisadi sistem adlanan ikinci fəsildə 
Azərbavcan SSR-də m ülkiyyət formaları
- vətəndaşların m ülkiyyəti, kollektiv mül- 
kiyyət və dövbt m ülkiyyəti təsbit ed ilird i 
Dövlət m ülkiyyətin müxtəlif formalarmm 
inkişafi üçün zəruri şərait varadır və bunla- 
nn bərabər müdafbsini təmin edirdi.

Azərbavcan SSR KonstitusivasmmJ J
ikinci fəslində iqtisadi sahədə aşağıdakı 
dövbt normalan təsbit olunmuşdu: 1) Azər- 
bavcan SSR-in iqtisadi sistemində sosialist 
m ülkiyvəti form aları (maddə 10); 2) şəxsi 
m ülkiyyət (rnaddə 11); 3) kollektivlərin 
m ülkiyyəti (maddə 12); Naxçivan MSSR-in 
DQMV-nin inzibati ərazi quramlannm mül- 
kiwətm dən ibarət olan Azərbavcan SSR

J J J

m ülkiwətinin Azərbavcan SSR-in dövbt
J j  j

m ülkiyvəti olması (maddə 13); 4) əməyin 
mükafatlandınlması, ictim ai istehsalm ali 
m^qsədi (14-15-ci maddələr); 5) respublika 
iqtisadiyyatm ın vahid SSRİ xalq təsəm ifatı 
kompleksinin tərkib hissəsinə daxil olması 
(maddə 16); 6) fərdi şəxsi əməvin qanunla 

'  yol verilm əsi (maddə 17); 7) ətTaf mühitin 
və təbiətin qoranması üçün tədbirbr görül- 
məsi (maddə 18).

İstehsal vasitələri üzərində sosialist 
m ülkiyvəti dövlət (ümumxalq) mülkivvətin- 
dən və kolxoz-kooperativ m ülkiyvəti forma- 
lanndan ibarət idi. Kobcoz-kooperativ mül- 
kiyyəti formalanm inkişaf etdirib dövlət 
m ülki\yəti səvivyəsinə çatdırmaq və hər 
ik i müQüyyət formasuu vahid mülkivvətdə

J J j j

birləşdirmək nəzərdə tutulurdu. Həmkarlar 
ittifaqı və digər ictim ai təşkilatlann əmlakı 
sosialist m ülkiyyəti olmaqla qanunla qoru- 
nurdu.

Konstitusivada vətəndaşlara məxsus 
şəxsi m ülkiyyət sosialist mülki>yəti elan 
olunmaqla, onun yardım çı xarakter daşıdı- 
ğı göstərilirdi. Kəndli təsərrüfah və şəxsi 
yardım ç təsərrüfat ilə məşğul olmaq və 
qanunda nəzərdə tutulmuş digər məqsəd- 
lər üçün vətəndaşlar ömürlük mülkiyyətə 
malik ola bilərdi. Vətəndaşlann m ülkivvəti 
onlann şəxsi sən'əti elan olunmaqla ondan

in the economic field: 1) forms of sodal state 
norms in the economic system of the Azerbai
jan SSR (artide 10); 2) personal property (ar
tide 11); 3) property of collectives (artide 12); 
3) dedaration of the property of tine Azerbai
jan SSR consisting of administrative-territorial 
structure of the Nakhichevan ASSR and the 
MKAP regarded the state property of the Az
erbaijan SSR (artide 13); 4) awarding of tine la
bor as a supreme aim of tine sodal production 
(article 14-15); 5) consideration of the republic 
economy as an integrated part of the peoples 
economy complex of tine united USSR (artide 
16); 6) Permission for tine private personal la
bor by tine law (article 17); 7) providing meas
ures for guarding of tine environment and the 
nature (artide IS ).

Sodalist property upon tine means 
of production consisted of (all-nation) state 
property and collective economy (kholkhoz) - 
cooperative property forms. It was considered 
to develop the kholkhoz-cooperative property 
fomns to tine level of tine state property and to 
unite tine both property forms in the single 
property. The property of tine trade unions 
and other sodal organizations were regarded 
as socialist property and guarded by tine law.

The personal property belonging to 
atizens declared tine sodalist property by 
the Constitution was shown as a property of 
the additional charader. It was allowed to be 
engaged with tine peasants economy and the 
personal additional economy and might be 
their property for the whole duration of their 
life for other reasons considered by the low as 
w ell The property of atizens were announced 
their personal wealth for providing tine mate 
rial and moral demands by them and the use 
of it was confirmed by the legislation exclud
ing the other cases prohibited by the law: The 
right of tine heir to tine property of atizens 
were confirmed by tine law’s and guarded.

But tine prindple of tine sodalism «from 
everybody in accordance of his ability and to

J J J

everybody for his labor» w’as not confirmed/ J
by tine Constitution. The state had a control



maddi, mənəvi təbbah ödəmək, təsərrüfat 
fəalivvəti və qanunla qadağan olunmamış 
digər fəaüyyət üçün müstəqil istifadə et- 
mək hüququ təsbit olunurdu. Vətəndaşm 
əmlaka vərəsəlik hüququ qanunla təsdlq 
edllir və qorunurdu.

Konstitusivada sosializmin «hər kəs-
J

dən qabiliyyətinə görə, hər kəsə əməvinə 
görə» prinsipi təsbit edilm işdi Dövlət əmək 
və istehlak ölçüsünə nəzarət edirdl. İctim ai 
istehsalın a li məqsədi adamlann getdikcə 
artan maddi və mənəvi təbbatmı ödəmək- 
dən ibarət id i

İqtisadiyvata rəhbərlik mərkəzbşdi- 
rilm iş qavdada, dövlət iqtisadi və sosial 
inkişaf planlan əsasmda, sahə və ərazi prin- 
sipbrini nəzərə almaqla həyata keçrilird i. 
Azərbaycan SSR iqtLsadiwaü vahid xalq 
təsəmifaü kompleksinin tərkib hissəsi kim i
müəvvən edilirdi./ /

Konstitusiva respublikada kustar sə- 
nətkar peşəbrini, kənd təsərrüfah, əhaliyə 
məişət xidməti sahəsində fərdi əmək fəaliv- 
yətini qanunla vol veribn m ülkiyyət elan et- 
məklə, fərdi əmək fəalivyətini nizama salır, 
ondan cəmivvətin xevrinə istifadə olurana-

j  j J

smı təmin edirdi.
Azəıbavcan 5SR-in 1978-d il Konstitu-

J

sivasmm birind bolməsinə 1937-d il Konsti-/
tusivasmda xüsusi olaraq təsbit olunmamış 
«Sosial inkişaf və mədəniyyət» adlanan Ш 
fəsil (19-20-d maddəbr) daxil edilm işdi. 
19-cu maddədə göstərilirdi ki, Azəıbavcan 
SSR-in sosial əsasmı fəhbbrin, kəndlilərin 
və ziyalılann sarsılmaz ittifaqı təşkil edir. 
Dövbtin sosial sahədə apardığı sivasət 
cəm iyyətin sosial yekdnslivinin gücbn- 
məsinə, fəhlələrlə kəndlilər arasmda sinfi 
fərqlərin, şəhərb kənd arasmda, əqli əmək- 
b  fiziki əmək arasmda əsas fərqlərin götü- 
riilm əsinə, bütün m illətlərin və xalqlarm 
hərtərəfli inkişaf etməsinə və bir-birinə va- 
xmlaşmasma kömək etmək kim i dekbrativ 
xarakterli hüquqlan təsbit edirdi.

Konstitusiyava müvafiq olaraq, dövbt 
zəhmətkeşbrin əmək şəraitinin vaxşılaşdı-

upon the bbor and demanded measures. The 
supreme aim of the production was provid
ing of the increasing material and moral de
mands.

The administration of the economy was 
realized in the centralized way and on the ba
sis of the development of the economic and 
sodal plan of the state following the prind- 
ples of field and territory'. The economy of the 
Azerbaijan SSR was defined as an integrated 
part of the whole peoples economic complex

Constitution dedared professions of 
handicraft vilbge economy and in tine field of 
private activity for everyday service accepta
ble by’ the bw, put into order the private bbor 
activity and provided the use of them in tine 
favor of the society'.

In  the first section of tine Constitution of 
tine Azerbaijan SSR of tine year of 1937 there 
was the chapter ID about entitled as «the So
dal Development and Culture» which had 
not been intentionally confirmed. In  tine arti
de 19 it was shown that the sodal basis of tine 
Azerbaijan SSR was tine unbreakable unity of 
workers, peasants and enlightened people. 
Бпе policy realized in the sodal fidd helped 
tine sodal equalizing of different layers of tine 
sodetv, to the liquidation of tine dass differ
ence between workers and peasants, between 
tine mental and physical labor, the harmonic 
development of all peoples and nations and 
coming doser to each other and all these dec
orative type of rights were confirmed.

In  accordance to tine Constitution tine 
state was realizing the successive measures 
for making better the labor condition, guard
ing the bbor, increasing tine salary sdentific 
organization of the labor, decreasing the level 
of tine hard physical work by’ the perfection of 
tine productions processes, tine application of 
tine scientific-technical progress, transforming 
tine agricultural labor to the industrial bbor 
form.

In  tine Constitution increasing of the sal
ary was regarded as a way of raising the bbor 
productivity The state created tine funds of



rrlmasr, əməyin mühafizəsi, əmək haqqmrn 
vüksəldilməsi, əməyin elmi təşkili, bütün 
istehsal proseslərinin təkmübşdirilməsi əsa- 
smda ağır fiziki əməvin azaldılması üçün 
ardıcıl tədbirlər göriir, kənd təsərrüfatm- 
da elmi-texniki tərəqqinin tətbiq edilməsi, 
kənd təsərrüfati əməyirıi sənaye əməyinin 
bir növünə çevirmək üçün ard ıal proqram 
həvata keçirirdi

Konstitusivada əmək haqqırun yüksəl- 
dilməsi vasitəsi kim i əmək məhsuldarlığı- 
nm artınlm ası nəzərdə tutulurdu. Dövlət ic
tim ai istehlak fondlan yaradır, bu fondlann 
artmlmasmı və ədaləüə böKişdürülməsini 
təmin edirdi.

25-27-d maddəbrdə sosial və mədə- 
rıiyvət sahəsində dövbtin apardığı siyasə- 
tin əsaslan təsbit olunurdu.

Birind bölmənin «xarid sivasət fəa- 
livvəti və sosialist vətəninin müdafiəsi»J j
adlanan sonuncu IV  fəsli də əw əlki Kons- 
titusivada olmamışdır. Lakin məlumdur ki, 
Azərbavcan SSR müstəqil xarid sivasət apar- 
mamış və əslində bu hiiquqlar İttifaq Höku- 
mətinə verilm iş və SSRİ Konstitusivası ib  
müəvvən edilm iş xarid siyasətm məqsəd- 
lərinə, vəzifələrinə və prinsipbrinə uvğun- 
laşdmlmışdı. SSRİ-nin 1977-d il Konstitusi- 
vasmm 28-d maddəsində isə göstərilirdi ki, 
SSRİ-nin xarid sivasətinin başlıca məqsədi 
sülh sivasətmi dönmədən həvata keçiımək, 
xalqlann təhlükəsizlivini möhkəmləndir- 
mək və geniş beynəlxalq əməkdaşlrq uğrun- 
da mübarizə apamıaqdan ibarətdir.

Azərbavcan SSR Konstitusivasmm
j  j

28-ci maddəsinə müvafiq olaraq Az^rbav- 
can SSR-də müharibə təbliğah apannaq qa- 
dağan idi.

Müttəfiq respublikalarm, о cümlə- 
dən Azərbaycan SSR-in təhlükəsizlivinin 
və müdafiə qabilivvətinin təmin edilməsi 
İttifaq Silah lı Qüwələrinə həvalə ed ilird i 
Azəıbavcan SSR, SSRİ Silah lı Qüvvəbrinin 
lazun olan hər şeylə təchiz olunmasmda iş- 
tirak edirdi (maddə 30). Azərbavcan 5SR və- 
təndaşlan üçün SSRİ Silah lı Qüwəbrində

goods and provided the increase and just di
vision of these funds.

In artide 25-27 йге gist of Йге state poli
cy in the sodal-cultural field.
J

The last dгapter IV  of t o  section called 
«The Activitv in the Field of Foreign Policy 
and Йге Defense of the Motherland» had been 
in the previous Constitution. But it is known 
that the Azerbaijan SSR did not condud the 
independent foreign policv and in fad titese 
rights were given to the Union Government 
and were put into accordance with of the 
aims, tasks and prindples of the foreign pol
icv defined bv Йге Constitution of Йге USSR.

/  J

And it w’as shown in Йге artide 28 of Йге Con
stitution of the USSR of Йге vear of 1977 that/
the main aim of Йге foreign policy to wx>rk 
out the peace polic\r without any hesitation, 
to strengthen Йге security of the people and 
to cam ' on the struggle for Йге wider interna
tional cooperation.

In accordance with the artide 28 of the 
Constitution of Йге Azerbaijan SSR it wras pro
hibited to deal with propaganda of war.

Providing of Йге security and defense 
ability of union republics and also Йге Az
erbaijan SSR was Йге job of the M ilitary Forces 
the Union. Citizens of Йге Azerbaijan SSR par- 
tidpated in providing Йге M ilitary Forces with 
everything they needed (artide 30). The gen
eral m ilitary duties were defined for dtizens 
of Йге Azerbaijan SSR. In  Йге legisbtion of the 
USSR duties of state organs, sodal organiza
tions, high poisoned employees and dtizens 
were confirmed in the field of providing the 
security of Йге country and strengthening of 
its defense ability of Йге country

J J

In Йге second section of Йге Constitution 
of the Azerbaijan SSR of Йге year of 1978 the 
chapter entiüed as «Йге State and Personality» 
devoted to legal rights and duties of dtizens, 
about Йге state of Йге personality of in Йге or
ganization of political and economic basis of 
the sodetv w'hich did not existed in Йге previ
ous Constitution As it was shown in Йге ar
tide 31all dtizens of Йге Azerbaijan SSR were



ümurni əsgəri vəzifə müəyyən edilm işdi. 
SSR İttifaqı qanunveridlivində ölkənin təh- 
lükəsizlivini təmin etmək və müdafiə qabi- 
liyyətin i möhkəmbtmək sahəsində dövbt 
orqanlannm, ictim ai təşkilatların, vəzifəli 
şəxsbrin və vətənlaşlann vəzifəbri təsbit 
olunurdu.

Azəıbaycan SSR-in 1978-d il Kons- 
titusiyasmın, cəmiyyətin sivasi və iqtisadi 
əsasmrn təşkilində şəxsiyyətin hüquqi vəziy- 
vətindən, vətəndaşlann hüquqlanndan və 
vəzifəbrindən bəhs edən və «Dövlət və şəx- 
sivvət» adlanan ikind bölməsi də əvvəlki

J  /

Konstitusivada olmamışdır. 31-d maddədə 
göstərilirdi ki, vahid ittifaq vətəndaşlığma 
uvğun olaraq Azərbaycan SSR-in hər bir və- 
təndaşı SSRİ vətəndaşıdır. Sovet vətəndaşlı- 
ğırun əldə edilməsi və itirilm əsinin əsaslan 
və qaydalan SSRİ vətəndaşlığı haqqmda 
qanunla müəyvən olunmuşdu. Azərbavcan 
SSR vətəndaşlan xaricdə Sovet dövbtmin 
müdafiəsi və himavəsindən istifadə edirbr. 
Vətəndaşlann hüquq bərabərlivi - qamm 
qarşısmda bərabərlik, qadm və kişinin hü- 
quqlarmm bərabərlivi və s. iqtisadi, sosial 
və mədəni həvatin bütün sahəbrində təmin 
ed ilird i Qadm hüquqlan Konstitusivasmm 
33-cü maddəsi ilə geniş təsbit edilirdi. Bu hü- 
quqlarm həvata keçirilməsi təhsil almaqda 
və peşə hazırhğı keçməkdə, əməkdə, əmək 
haqqı almaqda və işdə irə li çəkilməkdə, icti- 
mai-sivasi və madəni fəaliyyətdə qadmlara 
kişibrb bərabər imkanlar verilməkdə, həm- 
çinin qadmlann əməvinin və sağlamlığmm 
mühafiz^si sahəsində xüsusi tədbirbrdə, qa
dmlara əməyi analıq vəzifəsi ib  əlaqələndir- 
mək imkam verən şərait varatmaqda, ana- 
lan və uşaqlan hüquqi cəhətdən müdafiə 
etməkdə, onlara maddi və mənəvi vardım 
göstərməkdə, о cümlədən hamilə qadmlara 
və analara haqqı ödənilən məzuniyyət ver- 
məkdə və digər güzəştlər edilməkdə, azvaş- 
lı uşaqlan olan qadmlarm iş vaxtmı tədricən 
qısaltmaqda təsbit edilirdi.

Konstitusivada əcnəbi vətəndaşlara 
və vətəndaşlığı olmavan şəxsbrə qanunla

regarded citizens of tire USSR in accordance 
with the dtizenship of tine single union. Basics 
and rules of gaining of the soviet dtizenship 
and loosing it, was defined by the law about 
tine dtizenship of tine USSR bn abroad atizens 
of tine Azerbaijan SSR are using the defense 
and the protection of the soviet state. The le
gal equality of atizens the same responsibil
ity before tine law, tine equality of the rights of 
man and woman and others were provided in 
all fields of tine social and cultural life. Woman 
right was widely confirmed in the artide 33 of 
tine Constitution Realization of these rights 
were confirmed in tine reception of education 
and professional preparation, in labor, in sala
ry: in advancement in getting tine higher posi
tions, in giving the same possibilities to wom
en with men and also in guarding of tine labor 
and health of them by tine spedal measures, in 
providing the condition to women to conned 
tine labor with duty w ith tine motherhood, in 
defending tine women and children from tine 
legal point of view; in covering the with mate
rial and moral support, including the produc
ing the paid holidays to pregnant women and 
mothers and in making other favors like tine 
gradual shortening tine working day duration 
of women having a little dnildren

In  constitution tine rights and freedoms 
w’ere given to tine foreign atizens and peoples 
having not atizenships on tine basis of bw. In 
tine artide 36 there wras a considered by law 
possibility for foreigners to receive tine shelter.

In  tine chapter V I devoted to the main 
rights and freedoms of tine atizens of the Az
erbaijan it w’as shown that tine use of rights 
and freedoms was not cause the harm to other 
atizens' rights.

Right of labor and rest of atizens of 
tine Azerbaijan SSR, right of sodal insurance 
in getting old, in getting ill and also in full or 
partial loosening of the working ability, in case 
of death of tine head of tine family, tine right of 
tine guard of tine health right to get flat, right 
to receive tine education, right to benefit from 
achievements of the culture, right to partid-



nəzərdə tutulan hüquq və azadhqlar verilir- 
di. 36-a maddədə əcrıəbilərə sığmacaq hü- 
ququ verilm əsi nəzərdə tutulurdu.

Azərbavcan SSR vətəndaşlarmm əsas 
hüquq və azadlıqlanndan bəhs edən V I 
fəsildə göstərilirdi ki, hüquq və azadhqlar- 
dan istifadə etmək cəmiyyətin və dövbtin 
mənafeyinə, digər vətəndaşlarm hüquqlan- 
na zərər vurmamahdır

Azərbavcan SSR vətəndaşlarmm 
əmək və istirahət hüququ, qocaldıqda, xəs- 
təbndikdə, həmçinin əmək qabilivyətini 
tamamib və va qismən itirdikdə və aib 
başçLsmı itirdikdə maddi təminat hüququ, 
sağlamlığm mühafizəsi hüququ, mənzü hü- 
ququ, təhsil hüququ, mədəmyyət nailivyət- 
lərindən istifadə hüququ, dövbt işbrinin 
və ictim ai işbrin idarə olunmasmda iştirak 
etmək hüququ, dövbt orqanlanna və icti
mai təşkibtlara oxüarm fəaliyyətini yaxşı- 
laşdırmaq barəsində təklifbr vermək, işdə 
olan nöqsarüan tənqid etmək hüququ, icti
mai təşkilatbrda birbşmək hüququ təsbit 
edilirdi.

Konstitxısiyanm 39-cu maddəsində 
fəhlə və qulluqçular üçün 41 saatdan çox 
olmayan iş həftəsi müəwən edilm işdi. Kol- 
xozçularm iş vaxtı və istirahət müddəti kol- 
xozçular tərəfindən nizama salm ırdı. 43-cü 
maddədə Azərbavcan SSR vətəndaşlarmm 
təhsilin bütün növbrinbə pulsuz oxuması 
hüququ təsbit olunmuşdu. Dövbt şagird 
və təbbəbrə dövbt təqaüdü verilm əsi və 
güzəştbr edilməsini müəyyən edirdi.

Konstitusiyanm 47-d maddəsi tənqid 
üstündə təqibi qadağan edir və tənqid üs- 
tündə təqib edən şəxsbri m əsulliyyətə cəlb 
etm əvi nəzərdə tutxudu

Azərbavcan 5SR vətəndaşlarmm vic- 
dan azadlığmı müəvvən edən 50-ci maddə 
məscid və kilsənin dövbtdən, məktəbin isə 
məscid və kilsədən a\Tildığmı təsbit edirdi.

Konstitusiya vətəndaşlarm hüquq və 
azadlıqlan ilə  vanaşı onlarm vəzifəbrini 
də təsbit edirdi. Azərbavcan 5SR vətəndaşı 
sosialist mülkiyyətm i qommalı və möhkəm-

pate at state and sodal nianagement issues, 
rigjit to produce proposals to state organs and 
sodal organizations for making their activity 
better, right to aitidze defects in the job, and 
right of joining in sodal organizations were 
confirmed.

In the article 39 of the Constitution the 
duration of the weekly working hours were 
defined no more than 41 hour. Kholkhoz 
peoples w-orking time duration and their rest 
hours were regubted by the kholkhoz rural 
organizations. In  the artide 43 it w’as con
firmed that in all kinds of educations estab
lishments atizens had right to study for free. 
The state defined the governmental grants 
and favors for all pupils and students.

The artide 47 prohibited the persecu
tion for the criticism and persecuting men for 
critics were to be attrarted to the criminal re  
sponsibility.

The artide 50 defining the soul free 
dom of atizens conformed the parting of the 
mosque and church from the state and for the 
school.

Beddes rights and freedoms of atizens 
the Constitution defined their duties as well. 
Citizen of the Azerbaijan SSR w'as to guard 
the sodalist propertv and strengthened them. 
Thev were to serve at the row’s of the M ilitary

J  J

Forces of the USSR, resped other persons' 
rights and interests of the law, was to be in the 
position of the Azeibaijan of actions against 
the sodetv, to help with all possible means 
to support the sodal security to take care in 
bringing up of the children, and to prepare 
them to the socially benefidal labor which are 
among their duties.

In the third section of the Constitution 
of the Azerbaijan SSR tine national state and
administrational-territorv structure w’as de/
fined. It is shown in tine artide 68 that the Az
erbaijan SSR being a sovereign sodalist state, 
signed about the organizing the USSR on ba
sis of the amateur and equality of rights and 
in accordance of the freely defining the fate of 
its people and joined together w ith other un-



bndirm əlidir. SSRİ Silah lı Q üw əbrinin 
sıralannda əsgəri xidmət keçtnək, dlgər 
şəxsbrin hüquqlanna və qanuni mənafevi- 
nə hörmət etmək, cəm iwətə zidd hərəkət-
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brə qarşı banşmaz olmaq, ictim ai asayişin 
qomnnıasma hər vasitə üə kömək etmək, 
uşaqlarm tərbivəsinə qavğı göstərmək, on- 
bn ictim ai faydah əməyə hazırlamaq vətən- 
daşlarm vəzifəsidir.

Konstltusivanm üçüncü bölməsində 
Azərbaycan SSR-in m illi dövbt və inziba- 
ti ərazi quruhışu təsbit olunmuşdu. 68-d 
maddədə göstərilirdi ki, Azərbavcan SSR 
suveren sosialist dövbti olmaqb, öz xalqı- 
nm müqəddəraünı sərbəst təyin etməsi nə- 
ticəsində könüllülük və hüquq bərabərliyi 
əsasmda SSRİ-nin təşkili haqqmda müqa- 
vilə bağlavaraq digər müttəfiq respublika- 
larb  birlikdə çoxm illətii ittifaq dövbtində
- Sovet Sosialist Respublikalan İttifaqmda 
birbşm işdir.

Azəıbavcan SSR-in suverenliyi a li qa- 
nunveridlk, icra və məhkəmə fəaliyyətinin 
öz ərazisində müst̂ qil həvata keçirilməsin- 
də ifadə olunurdu. Beb ki, SSRİ Konstitusi- 
yasmm 73-cü maddəsində göstəribnbr istis- 
na olmaqla, Azərbavcan SSR öz ərazisində 
dövbt hakim iyvətini müstəqil həvata keçi- 
rir, 69-cu maddəvə müvafiq olaraq Azərbav- 
can SSR SSRİ-dən azad surətdə çıxmaq hü- 
ququnu özündə saxlayırdı.

1978-d il Konstitusivasmm 70-d mad- 
dəsi daha çox diqqəti cəlb edir. Həmin 
maddəvə uyğun olaraq Azərbavcan SSR- 
in ərazisinin onun razılığı olmadan dəviş- 
dirilməməsi təsbit olunsa da, daha sonra 
göstərilirdi ki, Azərbavcan SSR ib  digər 
müttəfiq respublikalar arasmda sərhədbr 
müvafiq respublikalarla qarşılıqlı saziş 
əsasmda dəyişdirilə bilər və bu saziş SSRİ 
İttifaqı tərəfindən təsdiq edilm əlidir. Məhz 
90-a ilb rin  sonlarmda Ittifaq rəhbərliyi və 
erməni-daşnak ünsürbr DQMV-nin sosial- 
iqtisadi inkişafı bəhanəsi ib  Konstitusiva
nm qevd etdiyim iz maddəsi əsasmda öz 
məkrli niyyətbrini həyata keçirmək istəvir-

ion republics in tine poly-national state of un
ion which is the Union of tine Soviet Socialist 
Republics.

It was expressed in freely realization of 
Azerbaijan SSR its sovereign supreme legisla
tive, executive and court activities independ
ently in its territory. Thus, excluding those 
issues which are shown in the artide 73 of 
tine Constitution of the USSR, Azerbaijan SSR 
independently realized tine state power in its 
territory. In  accordance of tine artide 69 Az
erbaijan SSR remained on itself tine right of 
getting out freely from tine USSR

But out of others tine artide 70 attracts 
tine attention ever more. In  accordance to this 
artide it was confirmed that the change of 
tine territory of tine Azerbaijan Republic was 
not possible without its w ill, then it was also 
shown there that on basis of the mutual agree
ing between tine Azerbaijan SSR and other re
publics such dnanges could happen but thev 
were to be confirmed bv the USSR. Namelv in
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bte 90-s the leadership of tine Union and Ar- 
menian-dashnak elements on the basis of tine 
false reason of social-economic development 
wanted to realize their cunnv ambition on
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tine basis of this very artide. But though tine 
strong people movement of that time could 
prevent tine realization of this plan neverthe
less at early 90-s Armenian were able to oc
cupy the Upper Karabagh and nearby laying 
territory temporarily with tine hdp of their 
promoters.

In  the chapter \ТП of tine Constitution of 
tine Azerbaijan SSR of the w ar of 1978 in con
nection with authorization of tine Nakhichev
an Autonomous Soviet Sodalist Republic and 
in tine Chapter IX  about authorization of tine 
Mountainous Karabagh Autonomous Prov
ince tine status of these Autonomous struc- 
tures of their state powder organs w-ere de
fined. Relevant to the artide 79 Nakhichevan 
ASSR had its own Constitution in accordance 
tine peculiarities of the Constitution of tine 
USSR and the Constitution of the Azeibaijan 
SSR The newr Constitution of the Nakhidn-



dilər. Lakin həmin dövrdəki güdü xalq hə- 
rəkatı bu niyyətin baş tutmasınm qarşısmı 
alsa da, 90-a ilb rin  əw əlbrində ermənilər 
öz havadarlannm gücü ib  Yuxan Qarabağ 
və ətraf ravonlan müvəqqəti işğal etdilər.

Azərbavcan SSR-in 1978-d Konstitu-
J

siyasmm \ТП fəslində Naxçivan Muxtar 
Sovet Sosialist Respublikasmm və IX  fəs- 
lində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilavətinin 
səlahiyyətbri ilə  bağh həmin muxtar qu- 
rumlarm dövbt hakim iyvəti orqanlarmm 
hüquqi statusu müəyyən edilirdi. 79-cu 
maddəyə müvafiq olaraq Naxçivan MSSR- 
in  SSRİ Konstitusivasma və Azərbavcan 
SSR Konstitusivasma müvafiq olan və Nax
çivan MSSR-in xüsusiyvətlərini nəzərə alan 
öz Konstitusivası vardır. Naxçivan MSSR- 
in  SSRİ Konstitusivası və Azərbavcan SSR
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Konstitusivasma uvğunlaşdınlmrş veni 
Konstitusivası 1978-d ilin  mavmda qəbul 
edilm işdi.

IX  fəslin 83-cü maddəsində göstəri- 
lird i ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilavəti 
Azərbavcan SSR-in tərkibindədir. DQMV 
haqqmda qanun Vilavət xalq deputatlan so- 
vetinin teqdimatı ilə  Azərbavcan SSR A li So
veti tərəfindən qəbul edilir. Konstitusivanın
S4-cü maddəsinə müvafiq olaraq, 19Sl-d 
il iyulun 16-da Azərbavcan SSR A li Soveti 
Dağlıq Qarabağ Vilavəti haqqmda Azərbay- 
can Sovet Sosialist Respublikasmm qanunu- 
nu qəbul etmişdi.

Konstitusivanm dördüncü bölmə- 
sində Azərbavcan SSR Xalq deputatlan 
sovetbri və onlarm seçilməsi qavdası təs- 
bit olunurdu. Azərbavcan SSR-in 1937-d il

J

Konstitusivasmdan sonrakı dövr ərzində
J

yerli sovetlər 2 il, A li Sovet isə 4 il müddəti- 
nə seçilird i Yeni Konstitusivanm 86-a rnad- 
dəsinə müvafiq olaraq Azərbaycan SSR A li 
Sovetinin və Naxçivan M SSR A li Sovetinin 
vəkalət müddəti 5 il, yerli xalq deputatlan 
sovetbrinin isə ik i il varım  müəwən olun- 
muşdu. Xalq deputatlan Sovetbrinə seçki- 
b r müvafiq sovetlərin vəkalət müddətinin 
qurtarmasma azı ik i av qalmış tə\in edilir.

e\ran ASSR was put into accordance with the 
Constitution of the Azerbaijan SSR and was 
accepted in May 1978.

It was shown in the artide 83 of the 
chapter IX  that the Mountainous Karabakh 
Autonomous Province is tine integral part of 
the Azerbaijan SSR The law  about tine MKAP 
wras accepted by the Supreme Soviet of the 
Azerbaijan SSR w ith producing of the Peoples 
Representatives of tine Province. In accordance 
with the article S4 of tine Constitution on Ju ly 
16 1981 the Law of the Azebaijan Soviet So- 
aalist Republc about Mountainous Karabagh 
Province was accepted by tine Supreme Soviet 
of the Azeibaijan SSR

In tine fourth section of tine Constitution 
description of Soviets of Peoples Representa
tives was given and rales of their elections 
were confirmed. In tine period following af
ter tine Constitution of tine year of 1937 local 
soviet were eleded for 2 wars and Supreme 
Soviets for 4 wars. In  accordance with the ar
tide 86 of the new* Constitution tine time of the 
validitv of tine Supreme Soviets of Azerbaijan 
SSR and tine Nakhichevan ASSR was defined 
as 5 w ar and for local soviets - two and half 
wars. The election to soviets of peoples rep
resentatives were appointed to tine moment 
wrhen at least only some two and half month 
remained till tire end of the validity of rd- 
evant soviets. On tine baas of tine artide 145 
of the Constitution of the USSR local organs 
of tine state power were country autonomous 
province, autonomous region, town, dtv re  
gion, distrid, vilbge soviets of tine people rep
resentatives.

The soviets of people representatives 
relevantly leaded tine activity of all state, eco
nomic, sodal and cultural life, accepted ded
sions, provided tire fulfillment of dedsions 
and controlled their realization Organs of the 
peoples control had an eye upon completion 
of the state plans and tasks.

Local soviets of people representatives 
eleded permanent commissions, organized 
organs of executive and ordering organs - the



SSRİ konstitusivasmm 145-d maddəsinə
J

əsasən SSRI-də dövlət hakim iwətinin verli/ / /
orqanlan ölkə, vilayət, muxtar vilavət, mux
tar mahal, şəhər, ravon, şəhərlərdəki rayon, 
qəsəbə, kənd xalq deputatlan sovetləri id i

Xalq deputatlan Sovetbri müvafiq 
olaraq öz ərazisində dövlət, təw rriifat qu- 
raculuğunun və sosial və mədəni quruculu- 
ğım bütün sahələrinə rəhbərlik edir, qərar- 
lar çıxanr, qərarlarm icrasmı təmin edir və 
onlann həvata keçirilməsinə nəzarət edirdi.
SS-d maddəyə müvafiq olaraq xalq deputat
lan Soveti zəhmətkeşbrin ictim ai nəzarəti 
ilə birbşən xalq nəzarəti orqanlan təşkil 
edirdibr. Xalq nəzarəti orqanlan dövlət 
planlan və tapşmqlannm verinə vetirilməsi- 
nə nəzarət edirdi.

Yerli xalq deputatlan Sovetbri daimi 
komissivalar seçir, icra və sərəncam orqan
lan - sovetbrin icraiyyə kom itəbrini təşkil 
edirdilər. Hər veni çağmşın birind sessiva- 
smda deputatlardan ibarət daimi komissi- 
vabr seçilirdi. Komissivalar ictimai-mədəni 
və təsarriifat quruculuğunun, о cümlədən 
büdcə-malivvə, xalq maarifi, səhiyyə, ic
timai təminat, ticarət və ictim ai iaşa və s. 
sahəbr üzrə fəaliyyət göstərirdibr. Evni za- 
manda dövbt və təsərrüfat idarəçiliyanin 
ayn-avn sahəbrinə rəhbərlik etmək üçün 
təşkil edilm iş icraiw ə kom itəbrinin aşağx 
sovetlərdə - kənd, qəsəbə və kiçik şəhər so- 
vetbrində varadılm ası nəzərdə tutulurdu.
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Yerli sovetbrin icraiyvə kom itəbrinin şobə 
və idarəbri tabelik prinsipi üzrə təşkil olu- 
nur və fəaliy vət göstərirdilər. Onlar vuxan 
sovetbrin (rayon, şəhər, vibvət), həmçinin 
onlan təşkil edən sovetbrin və icraivvə ko- 
m itəbrinin qərarlarmı verinə yetirir, səla- 
hiwətlərinə daxil olan bütün məsəbbrinJ J
həllində qanım vericiliyə müvafiq işb ri icra 
edirdibr. Xalq deputatlan Sovetbri və onla- 
nn varatdıqlan orqanlar öz işbri və qəbul 
etdikbri qərarlar haqqmda əhalivə müntə- 
zəm məlumat verirdilər.

Konstitusiyanm X I fəsli seçki sistemi 
ilə bağh qavdalan müəvyən edirdi. 1937-d

executive committees of soviets. A t everv pri
mary session of tine next convocation perma
nent commissions consisted of representatives 
were eleded Commissions built their activity 
in tine field of social-cultural, health-care, peo
ple education, sodal insurance, trade, everv- 
dav service and so on A t tine same time Ex-

J

ecutive committees were to be organized for 
raling various fidds of the state and economv 
guiding in tine lower soviets such all as soviets 
of vilbge, distrid and small towns. Sections 
and managements of executive committees 
of local soviets were organized in such prind- 
ple as be obeving to above standing ones and 
built their activity. Thev fulfilled decisions of/ J
soviets organizing them upper soviets (region, 
dtv, province) and did jobs for the solution of 
all issues conesponding to tine lim its of their 
authorization Soviets of people representa
tives and created by them organs regularlv 
inform the popubtion about their jobs and ac
cepted by them decisions.

The chapter X I of tine Constitution de
fines rules conneded with election rules. In 
tine Constitution of the vear of 1937 it w’as con-

J

finned that dtizens readning tine age of 18 had 
a rigjnt t6o eled and readning 21 to be eleded 
At tine same time thev could be eleded to tine

j

Supreme Soviet of tine USSR since the age of 
23 bv tine bw. But tine Constitution of tine Az-J
eibaijan SSR of tine vear of 1978 confirmed tine 
right of to eled and to be eleded at tine age of 
18. The right of dtizens for general, dired and 
equal elections in the way of secret voting was 
provided. Representatives elections were in 
tine dired wray: every dtizen had one vote; all 
dtizens partidpate at elections on tine equal 
basis (artide 93). The elections of representa
tives was direct all peoples representatives, 
representatives of soviets were eleded bv tine 
dired votes of dtizens (artide 94). Voting in 
tine elections of representatives is done in tine 
secret way: to establish the control upon tine 
w ill of the electing dtizens was unallowed 
(artide 95). The right of putting forward tine 
candidateship to tine representation is given to



il Azərbavcan SSR Konstitusivasmda 18 va-
j  J J

şma çatxrnş vətəndaşlann seçmək, 21 yaşm- 
dan isə seçilmək hüququ təsbit ohmmuşdu 
Evni zanıanda 23 vaşmdan isə SSRİ A li So- 
vetinə seçilmək hüququ müəyyən ed ilird i 
Azərbavcan SSR-in 1978-d il Konstitusiva-J J
smda isə 18 vaşma çatmış vətəndaşlann 
seçmək və seçilmək hüququ təsbit ed ilird i 
Seçkidə iştirak edən vətəndaşbnn gizli səs- 
vermə ilə ürnumi, bərabər və birbaşa seçki 
hüququ təmin olunurdu Deputat seçkiləri 
bərabərdir: hər seçicinin bir səsi vardır; bü- 
tün seçicibr seçkibrdə bərabər əsaslarla işti- 
rak edirbr (maddə 93). Deputat seçkibri bir- 
başadır bütün xalq deputatlan sovetbrinin 
deputatlan vətəndaşlar tərəfindən bilavasi- 
tə seçilirlər (maddə 94). Deputat seçkibrin- 
də səsvermə gizlidir: seçicilərin öz iradəsini 
ifadə etməsi üzərində nəzarətə vol verihnir 
(maddə 95). Deputatlrğa namizədləri irə li 
sürmək hüququ partiya, komsomol, həm- 
karlar ittifaqbn, digər ictim ai təşkilatlar və 
s., о cümbdən qoşun hissdərində hərbi qul- 
luqçulann yrğmcaqlanna məxsusdur. Xalq 
deputatlan Sovetbrinə seçkibrin keçirilmə- 
si ilə əbqədar xərdər dövbt hesabma ödə- 
nilir.

97-d maddəvə müvafiq olaraq və- 
təndaş ik i dəfədən arüq xalq deputatlan 
Sovetinə seçib bilməzdi. Xalq deputatlan 
Sovetbrinə deputat seçkiləri seçki dairəbri 
üzrə keçirilird i Azərbavcan SSR Konstitusi- 
vasmm ХП fəslində xalq deputatlarmm sə- 
lahiyyətbri təsbit edilirdi. 99-cu maddədəJ J
göstərilirdi ki, deputatlar xalq deputatlan 
Sovetbrmdə xalqm səlahiyyefli nümayən- 
dəbridir. SSRİ-də xalq deputatlannm statu- 
su haqqmda 1979-cu il apıelin 19-da SSRİ 
A li Soveti Rəvasət Hevəti tərəfindən qəbul 
edilm iş SSRİ Qanımımda deputatlann döv- 
b t hakirmyyətinin həvata keçrilm əsində 
iştirakr, deputat səlahiyyəti, deputatlıq fəa- 
livvəti, deputatlann toxunulmazhğı və s. 
məsələbr tənzimlənirdi.

Deputatlar ildə ik i dəfedən az olma- 
varaq öz işi haqqmda və Sovetin işi haqqm-

party young communist league (comsomol), 
trade unions, other social organizations band 
so on, including tine meetings of the m ilitar,' 
servants in the army units. A ll expenses on 
conducting the election to soviets of peoples 
representatives were paid by the state.

In accordance to tire article 97 dtizens 
could be dected no more than twice to soviets 
of people representatives. The elections to so
viets of people representatives were realized 
by dection drdes. In  the chapter ХП of the 
Constitution of the Azerbaijan SSR authori
ties of representatives of peoples soviets were 
confined. It was shown in the artide 99 that 
representatives were authorized representa
tives of people soviets. In the LawT of tire Su
preme Board of the Supreme Soviet about the 
status of tire peoples soviet representatives 
in the USSR on April 19 of tine year 1979 the 
participation of the representatives in realiza
tion of the state power, the authorities of the 
representatives, representatives activity, im
munity of the representatives and other issues 
were regulated.

Representatives were to report no less 
than twice a vear about their activitv and the

J J

issue of tire Soviet before dectorate and be
fore those collectives and social organizations 
wrhich put his representation forward in elec
tions. Representative who did not prove him
self could anvtime call him back in tire way

J J

defined bv the rule.
j

In tire fifth section of tire Constitution of 
the Azerbaijan SSR tire status of tire supreme 
state and management organs were regubted. 
In  tire article 104 of tire Constitution it was 
shown that tire Supreme state power of the 
Azerbaijan SSR is tire Supreme Soviet of The 
Azerbaijan SSR The Supreme Soviet consist
ed of 450 representatives in accordance with 
election cirdes elected for 5 years. Following 
were in tire authorization of tire Azerbaijan 
SSR in accordance w ith tire Constitution of 
the USSR and the Constitution of tire repub
lic: the acceptance of the Constitution and to 
make changes to it; to organize newr Autono-



da seçicibr qarşısmda və onu deputatlığa 
namizəd göstərmiş kollektivbr və ictimai 
təşkilatlar qarşısmda hesabat verm əli idibr. 
Seçidbrin etimadmı doğrultmayan depu
tat qanunb müəyyən edilm iş qaydada hər 
vaxt geri çağınla bibrdi.

Azərbavcan SSR Konstitusivasmm be-
J J

şinci bölməsində ali dövbt hakim iwəti və 
idarə orqanlannm hüquqi statusu tənzimb-
nirdi. Konstitusivanm 104-cü maddəsində/
göstərilirdi ki, Azarbavcan SSR-in ali dövbt 
hakim iyyəti orqanı Az^rbavcan SSR A li So- 
vetidir. A li Sovet müvafiq seçki dairbri üz- 
rə seçibn 450 deputatdan ibarət olmaqla 5 
il müddətinə seçlirdi. SSRİ Konstitusivası 
və respublika Konstitusivası ilə Azərbay- 
can SSR-in səlahiyyətbrinə aid edilm işdi: 
Azərbaycan SSR Konstitusivasmm qəbul 
ohmması və ona dəvişiklik edilməsi; Azər- 
bavcan 5SR tərkibində veni muxtar respub
likalar və muxtar vilavətbr təşkil edilməsi- 
nin SSRİ A li Sovetinin təsdiqinə verilməsi; 
Azərbaycan SSR dövbt iqtisadi və sosial 
inkişaf planlannm, Azərbavcan SSR dövbt 
büdcəsinin və onlarrn verinə vetirilm əsi haq
qmda hesabatlann təsdiq edilməsi; Azərbay- 
can SSR A li Sovetinə hesabat verməli olan 
Az^rbaycan SSR orqanlarmm təşkili.

1978-d il Konstitusivasma müvafiq 
olaraq respublika ərazisində qanımlar A li 
Sovet tərəfindən və ya Azərbavcan SSR A li 
Sovetinin qəran ib  keçiribn ümumxalq səs- 
verməsi (referendum) ilə qəbul edilirdi. A li 
Sovetin ik i dəfə - yaz və payız sessiyalarx 
Azərbaycan SSR A li Soveti sədri tərəfindən 
çağmlırdr. Konstitusivanm 107-d maddəsi- 
nə müvafiq olaraq növbədənkənar sessiya- 
lar Azərbavcan SSR A li Sovetinin Rəvasət

j J

Heyətinin təşəbbüsü və va Azərbavcan SSR 
A li Soveti deputatlarmm azı üçdə bir hissə- 
sinin (150 deputat) təklifi ilə çağırrlırdı. A li 
Sovetin sessiyalan arasmdakı dövrdə daimi 
komissivalar fəaliyvət göstərirdibr.

Azəıbaycan SSR qanurılan və digər 
aktlar Azərbavcan SSR A li Sovetinin bütün 
deputatlarmm əksərivvəti tərəfindən qəbul

mous republics and Autonomous Provinces 
and bringing them to the confirmation of tire 
Supreme Soviet of tire USSR; to produce re
ports about fulfillment of plans of the state 
economy and sodal development, the budget 
of the Azerbaijan SSR and its completion; or
ganization of structures which were to report 
to the Supreme Soviet of tire Azerbaijan SSR.

In  accordance to the Constitution of tire 
year of 1978 laws in territories of the repub
lic were accepted dther by the Supreme So
net or by tire all-nation voting (referendum) 
conduded by tire order of tire Supreme Sonet 
of tire Azerbaijan SSR Spring and autumn 
sessions of tire Supreme Soviet of the Az
erbaijan SSR called twice a w ar by the chair
man of tire Supreme Soviet of tire Azeibaijan 
SSR hr accordance with tire artide 107 of tire 
Constitution extreme sessions were called bv

J

tire initiative of tire Supreme Board of tire Su
preme Soviet of tire Azerbaijan SSR or by tire 
proposal at least one third of representatives 
of Supreme Soviet of tire Azerbaijan SSR (150 
representatives), hr tire period between ses
sions tire permanent commissions were real
izing tirar activity.

Laws of the Azeibaijan SSR and other 
acts were accepted by the majority of repre
sentatives of tire Supreme Soviet of tire Az
erbaijan SSR. In  accordance to tire artide 110 
of tire Constitution tire representative had 
right to send digestion to managements, es
tablishments and organizations located within 
tire territory' of the Azeibaijan SSR and outside 
of it on issues concerning tire authority of tire 
Azerbaijan SSR.

In  the artide 111 of tire Constitution of 
tire Azeibaijan the immunity for representa
tives of the Supreme Soviet of tire Azeibaijan 
SSR tire immunity confirmed. Without posi
tive opinion of tire Supreme Board of the Su
preme Soviet of the Azerbaijan SSR or no anv 
administrative punishment measure could be 
applied against him.

In  tire first session of the newr convoca
tion of the Supreme Soviet of tire Azeibaijan



edilirdi. Konstitusiyanm 110-cu maddəsi- 
nə uvğun olaraq deputatlarm Azərbavcan 
SSR-in səlahiwətinə aid məsələlər barəsin-J J
də Azəıbavcan SSR ərazisində yerləşən və 
İttifaq tabeliyində olan müəssisə, idarə və 
təşkilatlann rəhbərlərinə sorğu ib  müraciət 
etmək hüququ vardır.

Konstitusiyanm 111-d maddəsində 
Azəıbaycan SSR A li Sovetinin deputatlan- 
nm deputat toxımulmazlığı təsbit olunmuş- 
du. Azərbavcan SSR A li Sovetinin Rəvasətj J
Hevətinin razılığı olmadan deputat cinavət 
məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, həbs olu- 
na bilməz və va omm barəsində məhkəmə

j

qavdasmda inzibati tənbeh tədbiri göıülə 
bilməzdi.

Azərbavcan SSR A li Sovetinin yeni 
çağınş b irinci sessivasmda Azərbavcan 
SSR A li Soveti Azərbavcan SSR A li Soveti
nin daim i orqanmı - Azərbavcan SSR A li 
Soveti Rəyasət Hevətini seçirdi. Sessivalar 
arasmdakı dövrdə ali dövlət hakim ivyəti 
orqanı funksiyalannı həvata keçirən Azər- 
baycan SSR A li Sovetinin Rəyasət Hevəti 
Azərbavcan SSR A li Sovetinə hesabat ve-

J

rird i.
Azərbavcan SSR A li Sovetinin Rəva-

J J

sət Hevəti sədrdən, sədr müavinindən, о 
cümlədən Naxçivan Muxtar SSR-dən olan 
bir müavindsn və DQNW-dən olan bir müa- 
\Tndən, A li Sovetin Rəyasət Heyətinin 16 
nəfər üzvündən ibarət tərkibdə seçilirdi.

Sovet-partiva rejim inin mövcud oldu- 
ğu tarixi şəraitdə Azərbavcan SSR A li Sove
ti Rəyasət Hevətinin sədri fərmanlar verir, 
qüwədə olan qanunveridliyə qismən də- 
yöşiklik edir, dövlət idarəetmə orqanlannı 
təşkil edirdi. E\tü zamanda qəbul edilmiş 
fərmanlar və digər normativ aktlar Azər- 
bavcan SSR A li Sovetinin növbəti sessivası- 
nm təsdiqinə verilird i.

Konstitusiyanm 117-d maddəsinə mü- 
vafiq olaraq, Azərbaycan SSR-in qanunlan, 
Azərbavcan SSR A li Sovetinin qərarlan və 
digər normativ aktlar Azəıbavcan SSR A li 
Soveti Rəvasət Hevəti sədrinin və katibi-

SSR elected frıe permanent organ of tine Su
preme Soviet of tine Azerbaijan SSR which 
was tine Supreme Board of tine Supreme So
net of tine Azeibaijan SSR In periods between 
sessions tine Supreme Board of the Supreme 
Soviet of the Azeibaijan SSR reported to the 
Supreme Sonet of tine Azeibaijan SSR

The Supreme Board of tine Supreme So
net of the Azerbaijan SSR elected in the com
position of tine chairman, one deputy of him 
from the Nakhichevan Autonomous Soviet 
Sodalist Republic and tine other deputy from 
the MKAP and 16 members. The chairman 
of the Supreme Board of the Supreme Soviet 
of the Azerbaijan SSR issued orders, made 
changes to tine existing legislation, organized 
state managing organs. At tine same time ac
cepted orders and tine normative acts were 
given to tine confirmation of tine next session 
of the Supreme Sonet of tine Azerbaijan SSR

Relevant to tine artide 117 of the Consti
tution laws of the Azerbaijan SSR, decisions of 
the Supreme Soviet of tine Azerbaijan SSR and 
other normative acts were announced with 
signatures of tine chairman of tine Supreme 
Board of tine Supreme Soviet of the Azerbaijan 
SSR in Azeri, Russian and Armenian languag
es.

Among authorities of tine Supreme 
Board of the Supreme Soviet of tine Azerbai
jan SSR following were included: to appoint 
elections to tine Supreme Soviet and local so
viets; to call sessions of tine Supreme Soviet of 
the Azeibaijan SSR to control tine fulfillment 
of tine Constitution of tine Azerbaijan SSR; to 
provide the accordance of tine Constitution 
and law’s of the Nakhichevan ASSR to the 
Constitution and law’s of tine Azeibaijan SSR; 
to appoint elections to regional, (dtv) peoples 
courts; to comment law’s of the Azerbaijan 
SSR; to guide the activity of tine local peoples 
representative soviets; to define structures of 
the administrative-territorial issues; to define 
borders and regional division of MKAP and to 
change them; to organize regions, towns, city 
regions and districts; do define tine instance to



nin imzalan ilə Azərbavcan, rus və erməni 
dilbrində elan edilirdi.

Azərbavcan SSR A li Soveti Rəvasət 
Hevətinin səlahiyvətbrinə A li Sovetə və

J J j

yerli xalq deputatlan sovetlərinə seçkiləri 
təyin etmək; Azəıbavcan SSR A li Sovetinin 
sessivalannx çağırmaq; Azərbavcan SSR 
Konstitusivasma əməl olunmasma nəzarətJ
etmək; Naxçxvan M SSR Konstitusivasmm 
və qanunlannm Azərbavcan SSR Konstitu- 
sivasma və qanunlanna uyğun olmasmı tə- 
min etmək; rayon (şəhər) xalq məhkəməb- 
rinə seçkibr təvin etmək; Azərbavcan SSR 
qanunlaruu şərh etmək; yerli xalq deputat- 
lan sovetbrinm  fəaliyyətm ə rəhbərlik et- 
mək; inzibati ərazi quruluşu m əsəbbrini 
müəvyən etmək; DQMV-nin sərhədlərini 
və ravon bölgüsünü müəvən etmək və də- 
yişdirm ək; rayonlar, şəhərbr, şəhərbrdə 
rayonlar və qəsəbəbr təşkil etmək; şəhər 
tabeliyini müəyyən etmək; ravonlann, şə- 
hərbrin və şəhərbrdə ravonlann, qəsəbə- 
b rin  və başqa vaşavış m əntəqəbrinin ad- 
lannı dəvişdirmək; Naxçxvan M SSR üzrə 
yuxanda göstəribn inzibati-ərazi qurulu- 
şxmda Muxtar Respublikarun apardığx də- 
yişik lik ləri təsdiq etmək; Azərbavcan SSR 
N azirbr Soveti, Naxçxvan M SSR Nazirbr 
Sovetinin qərar və sərəncamlan, Dağlıq 
Qarabağ Muxtar V ibvəti xalq deputatla- 
n Sovetinin qərarlan Azərbavcan SSR qa- 
nunlanna uvğun gəlmədikdə onlan ləğv 
etmək; Azərbavcan SSR vətəndaşhğma 
qəbul etmək; sığmacaq vermək məsəbsini 
həll etmək; amnistiva aktmx təsdiq etmək; 
məhkum olunmuş vətəndaşlan bağışla- 
maq hüququnu həvata keçirmək; bevnəl- 
xalq m üqavibbri təsdiq və va ləğv etmək; 
bütün dövbt orqanlarmm fəalivvəti üzərin- 
də nəzarəti həvata keçirmək məqsədilə is- 
tintaq və təftiş kom issivalan təşkil etmək; 
Azəıbavcan SSR xalq nəzarəti orqanlan sis- 
teminə başçılıq edən Azərbavcan SSR Xalq 
Nəzarəti Kom itəsini təşkil etmək daxil id i.

Azərbavcan SSR A li Sovetinin Rəva-
J J

sət Heyəti A li Sovetin növbəti sessivasmın

which the dtv obeys; to change names of re
gions, towns, and city regions, districts and 
other urban settlements; to confirm changes 
in the above mentioned administrative-terri
torial structures of йге Autonomous republic; 
to liquidate orders and decisions of the Coun
cil of the Ministers of йге Azerbaijan Republic, 
йге Council of Ministers of tine Nakhichevan 
ASSR and the Soviet of Peoples Representa
tive of йге Mountainous Karabagh Autono
mous Province in cases when they were not 
in accordance w ith bws of Йге Azerbaijan 
SSR; to accept to citizenship of Йге Azerbaijan 
SSR; to solve Йге task of producing of a shel
ter; to confirm Йге act of amnesty; to realize 
Йге right of forgiving Йге deprived dtizen; to 
confirm international agreements or abolish 
Йгепг; to organize commissions for Йге inquest 
and inspections for realizing Йге control upon 
Йге activity of all state organs; to organize Йге 
Peoples Control Committee of Йге Azerbaijan 
SSR for guiding of Йге system of peoples con
trol organs were among them

Те Supreme Board of Йге Supreme So
net of Йге Azerbaijan SSR used make chang
es in some valid legisbtive acts in cases of 
Йге necessity in its next session of; confirms 
changes in borders of the Nakhichevan ASSR; 
organized regions and towns which were un
der the obey of it; created Йге Ministries and 
State Committees of Йге Azerbaijan Republic 
with the presentation of Йге Soviet of Minis
try of the Azerbaijan SSR and liquidate them; 
dismissed various people induded to Йге 
composition of Йге Soviet of Ministers by Йге 
presentation of the Chairman of Йге Soviet of 
Ministers or to appoint them to the positions.

The dгapter X IV  of Йге Constitution de
fined Йге structures of supreme state admin
istrating organs, their authorities, duties and 
functions. It was shown in Йге artide 122 that 
йге Soviet of Ministers of the Azerbaijan SSR, 
which w’as Йге government of Йге Azerbaijan 
SSR, wras the supreme execution and ded
sion taken organ The Chairman of Йге Soviet 
of Minister, Йге first deputy of the chairman



təsdiqinə verilməklə, Azərbavcan SSR-in 
qüwədə olan qanunveridlik aktiarmda, 
lazun gəldikdə dəvişiklik edir; Naxçıvan 
MSSR-in sərhəd dəyişikliklərini təsdiq edir; 
respublika tabelivində olan rayonlar və şə- 
hərbr təşkil edir; Azərbaycan SSR Nazirbr 
Sovetinin təklifi ilə Azərbavcan SSR nazir- 
likb rin i və dövbt kom itəbrini varadır və

J

ləğv edir; Azəıbavcan SSR Nazirbr Sove
tinin tərkibinə daxil olan ayn-ayn şəxsbri 
Azəıbaycan SSR Nazirbr Soveti sədrinin 
təqdimatı ilə  vəzifədən azad edir və vəzifə- 
yə təvin edirdi.

Azərbavcan SSR Konstitusivasmm
J j

X IV  fəsli aü dövbt idarəetmə orqanlarmm 
quruluşunu, səlahiyvətbrini, vəzifə və funk- 
sivalarm ı müəvvən edirdi. 122-d maddədə

J j j

göstərilirdi ki, Azərbavcan SSR Nazirbr 
Soveti - Azərbavcan SSR hökuməti Azərbay- 
can SSR dövlət hakim iyvətinin ali icra və sə- 
rəncamverid orqanıdır. Az^rbaycan SSR A li
Soveti tərəfindən Azərbavcan SSR Nazirbr/
Sovetinin sədri, sədrin birind m üavini və 
m üavinbri, dövbt kom itəbrinin sədrbri 
təyin edilirdi. Azərbavcan SSR Nazirbr So- 
vetinin sədri vəzifəvə görə SSRİ Nazirbr So- 
vetinin tərkibinə, Naxçıvan M SSR Nazirbr 
Sovetinin sddri isə Azərbaycan SSR Nazir- 
b r Sovetinin tərkibinə daxil idi.

Azərbavcan SSR Konstitusivasma uv-
j  J J

ğım olaraq Nazirbr Sovetinin səlahiyvət 
müddəti beş il id i. Azəıbavcan SSR Nazirbr 
Soveti Naxçivan M SSR Nazirbr Sovetinin 
işinə istiqamət verir və voxbyir, DQMV, 
rayon və şəhər (respublika tabdivindəki 
rayon və şəhər) xalq deputatlan Sovetbri ic- 
raiyyə kom itəbrinin fəaliyyətinə rəhbərlik 
edirdi.

Hökumətin tərkibinə daxil olan döv- 
b t kom itəbri xüsusi səlahiyyətli dövbt 
idarəetmə orqanlan hesab edilirdi. Nazirlik 
kim i komitə sədrləri də hökumətin üzvü- 
dürbr. Müvafiq qanunlar, Nazirbr Soveti
nin qərar və sərəncamlan əsasmda əmr və 
göstərişbr verən komitə sədri onlarm icrası 
üçün m əsuliyyət daşıyırdı. Ən mühüm ko-

and deputies, also chairmen of state commit
tees were appointed by tine Supreme Soviet 
of the Azerbaijan SSR. By their position the 
chairman of tine Soviet of Ministers of the Az
erbaijan SSR was induded to the composition 
of tine Sonet of Ministers of tine USSR and the 
chairman of the Soviet of Ministers of tine Na
khichevan ASSR was induded to the composi
tion of the Soviet of Ministers of the Azerbai
jan SSR.

In accordance of tine Constitution of the 
Azerbaijan SSR tine period of authority of the 
Soviet of Ministers was five wars. The Soviet 
of Ministers of the Azerbaijan SSR direded 
the activity of tine Soviet of M inisters of the
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Nakhichevan ASSR and checked it, as well as 
guiding the activity of the MKAP executive 
committee of tine soviets of the peoples rep
resentatives and executive committees of re  
gions and towns (being under the obey of the 
republic).

State Committees induded to tine com
position of tine government were regarded 
the authorized state administrating organs. 
Like ministries heads of committees were also 
members of tine government. Relevant laws 
and directives issued by the dnairman of the 
committee on tine basis of decisions and or
ders were responsible for them The other im
portant committees were tine State Plan Com
mittee, The State material Technical Promotion 
Committee and others w’hich were earning 
the functions of planning, coordination and 
control and altogether they were enabling to 
provide the administrating functions.

State committees were also distributed 
to union (tine Committee of tine Sdence and 
Technology) and union-republic ones (tine 
State Plan Committee).

The other group of state committees 
were differed w ith their speafication and 
among them there was tine Committee of Pee 
pies Control, tine State Committee of Security, 
the Central Statistics Committee.

Beddes ministries and committees there 
were the central organs of management such



mitəbrdən - Dövbt Plan Komitəsi, Dövbt 
Maddi-Texniki Təchizat Komitəsi və s. plan- 
laşdırma, əbqəbndirmə və nəzaxət vohı ib  
idarəetmə funksiyalannı icxa edirdibr.

Dövlət kom itəbri də ümumittifaq 
(elm  və texnika komitəsi) və ittifaq-respub- 
lika (dövlət plan komitəsi) dövlət komitəb- 
rinə bölünürdü.

Dövlət kom itəbrinin spesifik təyinat- 
lan ib  seçibn digər qrupımu Xalq Nəzarəti 
Komitəsi, Dövbt Təhlükəsizlivi Komitəsi, 
Mərkəzi Statistika Komitəsi təşkil edirdi.

N azirlikbr və dövbt komitəbrindən 
başqa, dövbt mərkəzi idarə orqanlan - baş 
arxiv idarəsi, baş geodeziva və xəritəçilik 
idarəsi, dini işbr üzrə şura və s. təsərrüfatm 
və mədəni quruculuğun ayn-ayn məsəblə- 
rinə rəhbərlik etmək üçün təşkil edilirdi.

Naxçivan MSSR-in 30 mav 1978-ci il 
Konstitusivası Naxçivan MSSR A li Soveti
nin doqquzımcu çağınş sessivasmda qəbul 
edilm işdi. SSRİ və Azərbaycan SSR Kons- 
titusivalan əsasmda hazırlanmış Konstitu- 
siva 10 bölmə, 16 fəsil və 163 maddədən 
ibarət id i. Birind bölmə Naxçivan MSSR 
ictim ai quruluşu və sivasətin əsaslanndan 
bəhs etməklə üç fəsil və 27 maddəni özün- 
də birbşdirirdi. 1-d fəsil sivasi sistem, 2-d 
fəsil iqtisadi sistem və 3-cü fəsil sosial in- 
kişaf və mədərıiyyətə dair idim ai münasi- 
bətləri tənzim bvirdi. Konstitusiyanm 4-cü 
maddəsinə müvafiq olaraq Naxçivan Mux
tar SSR Sovet dövbti olmaqb, onun bütün 
orqanlan sosblist qanunçuluğu əsasmda 
fəalivvət göstərir, hiiquq qavdalannı, cəmiv- 
vətin mənafevini, vətəndaşlann hüquq və 
azadlıqlannm qorunmasını təmin edirdi. 
Muxtar respublikanm dövbt təşkibtlan və 
ictim ai təşkilatlan SSRİ Konstitusivasına, 
Azərbaycan SSR Konstitusivasma və Naxçi
van Muxtar SSR Konstitusivasma və sovet 
qanunlanna əməl etməvə borclu idilər.

İttifaq və respublika Konstitusivab- 
nnda olduğu kim i, Naxçivan Muxtar SSR 
konstitusivasmm 6-a maddəsində veganə 
partiva kim i Sovet İttifaqı Kommunist Par

as the Main Archieve Management, tine Main 
Geodesic and Map-making Management, The 
Board on Religious Issues and others were or
ganized for guiding various questions of tine 
economy and cultural development.

The Constitution of the Nakhichevan 
ASSR was accepted on May 30, 1978 at tine 
session of ninth convocation of tine Supreme 
Sonet of tine Nakhichevan ASSR This Consti
tution prepared on the baas of the Constitu
tion of the USSR and tine Constitution of tine 
Azerbaijan SSR consisted of 10 sections, 16 
chapters and 163 artides. The first section de
voted to the sodal and political basis, joined 
in itself 3 chapters and 27 artides. The first 
chapter regubted tine political system, tine 
second chapter tine economic system and tine 
third one about tine social development and 
cultural relations. Relevant to article 4 showed 
that the Nakhichevan Autonomous SSR be
ing the Soviet state provided guarding of tine 
activity of all its state organs on tine baas of 
tine sodalist legisbtion and guarding of rights 
and freedoms of dtizens. The state organiza
tion and sodal structures of the Autonomous 
republic were to obey The Constuitution of 
tine USSR, Constitution of the Azerbaijan Re
public, Constitution of tine Nakhichevan ASSR 
and the soviet legislation.

As in tine Constitutions of tine union 
and republic in the artide 6 of tine Constitu
tion of the Autonomous Republic confirmed 
that the single partv of leading and directing 
forth was the Communist Party of tine Sonet 
Union. Beddes that trade unions, all union 
League of Young Leninist Communist, coop
erative organizations and other social struc
tures were partidpating in tine governing of 
state and social issues, in solving of tine politi
cal matters, economic questions in accordance 
of their charters.

The basis of the economic svstem of
J

tine Nakhicevan ASSR was the state socialist 
propertv. Kholkhoz considered to develop to 
tine level of tine cooperative propertv and to 
bring it doser to tine state property. In  the arti-



tlvasmm rəhbər və istiqam ətverid qüwəsi 
təsbit edilirdi. Bununla yanaşı həmkarlar 
itttfaqlan, ümumittifaq Lenin Kommunist 
Gəndər İttifaqı, kooperativ təşkilatlan və 
başqa ictim ai təşkilatlar öz nizamnamə və 
vəzifəbrinə uyğun olaraq dövbt işbrinin 
və ictim ai işbrin  idarə olunmasmda, sivasi 
məsələbrin, təsəmifat m əsəbbrinin və sosi- 
al-mədəni məsəbbrin həllində iştirak edir- 
dilər.

Naxçivan MSSR iqtisadi sisteminin 
əsasmı sosblist dövbt m ülkiyvəti təşkil 
edirdi. Kolxoz - kooperativ mülkiyyətm i 
inkişaf etdirib, onım dövbt m ülkiyvətinə 
vaxmlaşdmlması nəzərdə tutulurdu. Naxç- 
van M SSR Konstitusiyasının 28-d maddəsin- 
də göstərilirdi ki, SSRİ-də müəyyən edilmiş 
vahid ittifaq vətəndaşlrğma müvafiq olaraq 
Naxçivan MSSR-in hər bir vətəndaşı Azər- 
bavcan 5SR və SSRİ vətəndaşıdır.

Konstitusivanm Ш bölməsinin altm- 
a  fəsli «Naxçivan M SSR - Azərbaycan SSR 
tərkibində muxtar respublikadır» adlanır- 
dı. Azərbavcan SSR Konstitusivasınm 72-d
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maddəsində göstəribnbr istisna olmaqla 
Naxçivan MSSR öz ərazisində dövbt haki- 
m iyyətini həvata keçirirdi.

SSRİ və Azərbavcan SSR qanunları 
Naxçivan MSSR ərazisində məcburi sayır- 
dı.

Naxçivan MSSR-in razılığı olmadan 
onun ərazisi də\işdirilə bilməzdi.

Naxçivan Muxtar Sovet Sosialist 
Respublikasmm ali dövbt hakim iwəti və 
idarəetmə orqanbrmm səlahi\yətlərinə 
aşağıdakılar daxil idi. Naxçivan MSSR Kons- 
titusivasını qəbul etmək və onda də^oşiklik 
apannaq; Naxçvan M SSR Konstitusivasma 
əməl olunmasma nəzarət etmək; Naxçivan 
MSSR qam m veridliyini; dövlət asavişini, 
vətəndaşlarm hüquq və azadlıqlarını qo- 
rumaq; sosial-iqtisadü, xalq m aarifi, mədə- 
niyvət və elm i təşkilatlan və idarəbrin, sə- 
hiyvə, bədən tərbivəsi, sosbl təminat və s. 
sahəbrin inkişafm ı təmin etmək, respublika 
əhəm iyyətli digər m əsəbbri həll etmək.

de 28 of the Constitution of tine Nakhichevan 
ASSR it was shown that in accordance of the 
single union dtizenship every dtizen of the 
Nakhichevan ASSR was at the same time the 
dtizen of the Azerbaijan SSR and tine USSR 

In tine chapter six of tine ID section of 
the Constitution was called «The Nakhich
evan ASSR is tine Autonomous Republic in the 
composition of tine Azerbaijan SSR». Exclud
ing those issues that was shown in tine artide 
72 of tine Constitution of the Azerbaijan SSR, 
Nakhichevan ASSR realized tine state power 
in its territory

j

Laws tine USSR and the Azerbaijan SSR 
were regarded compulsory in tine territory' of 
the Nakhichevan ASSR

The territory of tine Nakhichevan ASSR 
could not be changed without its own w ilL 

The following were included to tine au
thorization of tine supreme state power and 
organs of managements of the Nakhichevan 
Autonomous Soviet Sodalist Republic. To ac
cept tine Constitution and to make changes in 
it  to control the obeving of tine Constitution 
of tine Nakhichevan ASSR; to provide tine ap
plication of the legislation of tine Nakhichevan 
ASSR, tine state security to guard rights and 
freedom of dtizens; to provide tine develop
ment in the field sodal economic activity peo
ples education, culture and sdentific organiza
tions and managements, health care, physical 
culture, sodal insurance and others, to solve 
other issues of republic importance.

The territory of tine Nakhichevan ASSR 
to regions from the territorial-administrative 
point of view.

It is shown in the artide 92 of the Con
stitution of tine Nakhichevan ASSR the su
preme state power organ in tine Nakhichevan 
ASSR was the Supreme Soviet of Nakhich
evan The quantity of representatives of the 
Autonomous Republic was 110 persons. The 
Supreme Soviet of tine Nakhichevan ASSR 
elected the dnairman of tine Supreme Board of 
the Supreme Soviet of Nakhichevan ASSR and 
its two deputies. Sessions tine Supreme Soviet



Naxçivan MSSR ərazi-inzibati cəhət- 
dən ravonlara böKinürdü.

Naxçivan M SSR Konstitusivasmm 
92-d maddəsində göstərilirdi ki, Naxçivan 
MSSR-in ali dövlət hakim iyyəti orqanı Nax
çivan A li Sovetidir. Muxtar respublika A li 
Sovetinin deputatlannm sayi 110 nəfərdən 
ibarət id i. Naxçivan MSSR A li Soveti, A li 
Sovetin Rəvasət Hevətinin sədrini və onun
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2 m üavinini seçirdi. Muxtar respublikarun 
ildə 2 dəfə növbəti sessivası keçirilir. Növbə- 
dənkənar sesivalar A li Sovetin Rəvasət He- 
yətinin təşəbbüsü və ya deputatlann üçdə 
bir hissəsinin təbbi ib  çağm lırdı.

Naxçivan MSSR-in A li Sovetində qa- 
nunveridlik təşəbbüsü A li Sovetin Rəvasət 
Heyətinə, Nazirbr Sovetinə, A li Sovetin dai- 
mi və digər komissivalanna, A li Sovetin de- 
putatlanna, ali məhkəmənin və prokurorun 
səlahiyyətbrinə aid edilirdi. İctim ai təşkilat- 
larm da qanım veridlik təşəbbüsü ib  çıxış 
etmək hüququ var idi.

Naxçivan MSSR-in ali icaredid və sə- 
rəncamverid orqanı Naxçivan MSSR-in Na
zirbr Soveti id i. Naxçivan MSSR Nazirbr 
Soveti Naxçivan M SSR A li Soveti qarşısm- 
da hesabat verirdi. Naxçivan MSSR Nazir
b r Soveti öz səlahiyyətbri daxilində rayon 
və şəhər xalq deputatları Sovetbri icraiyvə 
kom itəbrinin qərar və sərəncamlannı, Nax
çivan MSSR nazirlikbrinin, dövbt komitəb- 
rinin, öz tabelivindəki başqa orqanlann akt- 
larm ı bğ\' etmək hüququna malik idi.

Naxçivan MSSR Nazirbr Soveti öz 
səlahiyyəti daxilində: xalq təsərnifabna və 
sosial-mədəni quruculuğa rəhbərlivi təmin 
edir; elm və texnikanı inkişaf etdirir, tikinti, 
kənd təsərrüfati müəssisəbri və birlikbri- 
nin, nəqliyvat və rabitə müəssisəbrinin, ha- 
belə respublika tabelivində və verli tabelik- 
brdə olan digər təşkilatbnn və idarəbrin 
idarə olımmasmı təşkil edir.

Azəıbavcan SSR Konstitusivasmm 
S4-CÜ maddəsinə müvafiq olaraq DQMV 
haqqmda qanun DQMV-nin Xalq deputat- 
lar Sovetinin təqdimati ib  Azərbaycan SSR

w’ere conduded twice a war. Extra-ordinary
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sessions were called eitiier on tine initiative of 
tine Supreme Soviet of Nakhichevan ASSR or 
by tine demand of one third of representatives 
of soviets.

The legisbtive initiatives in the Su
preme Soviet of Nakhidievan ASSR bdonged 
to tine authorities of the Supreme Board of tine 
Supreme Soviet of Nakhidievan ASSR, to tine 
Coundl of tine Ministers of tine Nakhichevan 
ASSR, to the permanent commissions, tine 
Supreme Court and Prosecutor. The sodal or
ganizations also had right of legisbtional ini
tiatives.

The supreme executive and decision 
taking organ of the Nakhicevan ASSR was 
tine Council of Ministers of tine Nakhichevan 
ASSR The Council of Ministers of the Na
khichevan ASSR reported before the Supreme 
Sonet of Nakhichevan ASSR. The Council 
of Ministers of tine Nakhichevan ASSR had a 
right to liquidate ads of state committees and 
other organs being under the disposal of it.

The Coundl of Ministers of the Na
khichevan ASSR organized following: to pro
vide the leadership to peoples economy; to 
develop the sdence and technology, organized 
tine administrating of building issues, agricul
tural establishments and unities, transport 
and communications enterprises, also other 
organizations and managements being under 
tine local obev or belonging to tine republic.

In  accordance w ith tine article S i of tine 
Constitution of tine Azerbaijan SSR tine law 
about the MKAP was accepted on June 16 of 
tine w ar of 1981 by the presentation of tine So
net of Peoples representatives of tine MKAP 
In the law consisting of 4 chapters and 68 arti
de the stasus of tine MKAP was regubted. In 
tine first article it was shown that tine Moun
tainous Karabagh Autonomous Province was 
in the composition of tine Azerbaijan Sonet 
Sodalist Republic. From tine administrative 
point of view the MKAP was divided into re
gions. Its territory could not be changed with
out the w iti of tine Soviet of peoples repre-



A li Soveti tərəfindən 16 ivun 1981-d ildə
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qəbul edilm işdi. 4 fəsil və 6S maddədən iba- 
rət qanunda DQMV-nin statusu təsbit olu- 
nurdu. Birind maddədə göstərilirdi ki, Dağ- 
lıq  Qarabağ Muxtar V ilayəti Azərbavcan 
Sovet Sosialist Respublikasx tərkibindədir. 
DQMV ərazi inzibati cəhətdən rayonlara 
bölünürdü. Muxtar Vilavətin xalq deputat
lan Soveinin razılrğr olmadan onun ərazisi 
dəyişdirib bilməzdi. DQMV SSRİ A li Sove
ti M iIləÜər Sovetində beş deputatla təmsil 
olunurdu. Qanunun 5-d maddəsinə görə, 
DQMV ərazisində yaşavan vətəndaşlar 
SSRİ, Azərbaycan SSR, muxtar vilavət xalq 
deputatlan Soveti və digər verli orqanlara 
keçiribn seçkilərdə iştirak edir.

Azərbavcan SSR Konstitusivasmm
j J

113-cü maddəsinə müvafiq olaraq Azərbay- 
can SSR A li Soveti Rəvasət Hevətinin müa-J л
vinlərindən b iri Dağlıq Qarabağ Muxtar Vi- 
lavətindən seçilirdi-

DQMV haqqmda Qanunun 9-cu nnad- 
dəsinə görə Muxtar Vilayətin büdcəsi Azər-
bavcan SSR-in dövbt büdcəsinin tərkib his-/
səsidir.

DQMV-nin dövlət hakim ivyəti orqanı 
Muxtar Vilavətin Xalq Deputatlan Soveti 
id i. Vilayət Soveti уегИ əhəm iyyətli bütün 
m əsələbri həll edir. DQMV-nin xalq depu
tatlan 2 il 6 ay müddətinə seçilirdibr. Mux
tar Vilayət Xalq Deputatlan Soveti iqtisadi, 
sosial, mədəni və digər sahələr üzrə komp- 
leks m əsələbri həll edirdi.

DQMV haqqmda Azərbaycan SSR Qa- 
nununun 44-cü maddəsinə müvafiq olaraq 
Dağhq Qarabağ Muxtar V ilayəti xalq depu
tatlan Sovetinin icraiyyə komitəsi öz səla- 
hivvətləri daxilində muxtar vilavətdə icare-
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did  və sərəncamveria orqan id i. 2 il 6 av 
müddətinə seçibn muxtar vilayət İcraiyyə 
Komitəsi onu seçən DQMV Xalq Deputatla- 
n  Soveti və Azərbavcan SSR Nazirbr Sove
ti qarşısmda m əsuliyyət daşrvrrdı. İcraiyyə 
Komitəsi il ərzində bir dəfə müvafiq orqan- 
lar qarşısmda hesabat verirdi. DQMV-nin 
İcraivvə Komitəsi aşağı səlahiyyətli icraiyyə

sentatives Autonomous Province. The MKAP 
was represented in the Soviet of Nations of 
the Supreme Soviet of the USSR with its five 
representatives. According to the artide 5 of 
the Law popubtion living in the territory of 
the MKAP partidpated in elections to Soviets 
of Peoples Representatives of the USSR, Az
erbaijan SSR, the autonomous province and to 
other local organs.

Relevant to the artide 113 of the Consti
tution of the Azerbaijan SSR one of deputies 
of the chairman of the Supreme Board of the 
Supreme Soviet of tine Azeibaijan SSR was 
elected form the Mountainous Karabagh Au
tonomous Province.

In the artide 9 of the Law about the 
MKAP the budget of the Autonomous Prov
ince is the integral part of tine state budget of 
the Azerbaijan SSR.

The state power organ of tine MKAP 
wras tine Mountainous Karabagh Autonomous 
Province was the Soviet of Peoples Represent
atives of the Autcmoous Province. The Prov
ince Soviet solved ol issues of tine local char
acter. Peoples representatives of the MKAP 
were eleded to the period of two and half 
war. The Soviet of Peoples Representatives of 
the Autonomous Province solved tine complex 
of questions on economic, social, cultural and 
other issues.

In accordance with the artide 44 of the 
Law about the MKAP tine Executive Commit
tee of tine Soviet of Peoples Representatives 
of tine Autonomous Province w’as the order 
issuing and dedsion taking organ within the 
frames of its authority. The Executive Com
mittee of the Soviet of Peoples Representa
tives of the Autonomous Province was eleded 
for tine period of 2 and half years and was 
responsible before tine Soviet of Peoples Rep
resentatives of MKAP and tine Council of 
Ministers of the Azerbaijan SSR. Once a year 
the Executive Committee of MKAP reported 
before corresponding organs. Executive Com
mittee of MKAP had a right to liquidate de- 
asions and orders of executive committees of



kom itəbrinin qərar və sərəncamlarmr bğv 
etmək hüququna malik id l. İcraivvə Komi- 
təsi nəzdində komissivalar təşkil edilirdi. 
DQMV haqqmda Qanvmvm 61-d maddəsi- 
nə görə icraiyyə komitəsinin şöbə və idarə- 
b ri də varadıİırdı.

J

DQMV-nln vilayet məhkəməsi 5 il 
müddətinə seçilirdi. DQMV-də mühakimə 
icraatı Azarbavcan dilində apanlırdı. İşdə 
iştirak edən, mühakimə iaaatm m  apanldı- 
ğı d ili bilməvən şəxsbrin işdəki material- 
larla bütünlüklə tanış olmaq hüququ, məh- 
kəmə işində tərcüməçi vasitəsilə iştirakı və 
məhkəmədə ana dilində çmş etmək hüqu- 
qu təmin edilirdi.

SSRİ və Azərbavcan 5SR Konstitusi-
J

valanna müvafiq olaraq DQMV-nin proku- 
roru SSRİ baş prokuroru tərəfindən təvin 
edilirdi.

DQMV-nin Xalq Deputatlan Soveti 
hüquqi şəxs səlahiyvətlərindən istifadə edir- 
di. Muxtar Vilavət İcraiyvə Komitəsi Azər-
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bavcan SSR A li Soveti Rəyasət Hevətinin
J J J

təsdiq etdivi gerb və möhürə malik idL
Azəıbavcan SSR-in 1978-ci il Konsti-
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tusivasmm 21-d fəslində məhkəmə orqanla- 
rmm quruluşu və fəaliyyəti təsbit edilirdi. 
163-cü maddədə göstərilirdi ki, Azərbavcan 
SSR-də ədabt mühakiməsi yabuz məhkəmə 
tərəfindən həvata keçirilir. Azərbavcan SSR 
məhkəməbrinin quruluşu aşağrdakr kim i 
müəvvən edilirdi: Azərbavcan SSR A li Məh-
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kəməsi, Naxçivan MSSR A li Məhkəməsi, 
Bakı Şəhər Məhkəməsi və nəhavət, ravon 
(şəhər) xalq məhkəməbri.

Azəıbaycan SSR A li Məhkəməsi ali 
məhkəmə orqanı kim i Azərbavcan SSR-in 
məhkəməbrinin fəaliyyətinə nəzarət edir- 
d l

Azəıbavcan SSR A li Məhkəməsi, Azər- 
bavcan SSR A li Soveti tərəfindən, Naxçivan 
M SSR A li Məhkəməsi, Naxçivan MSSR Aü 
Soveti tərəfindən, DQMV Vüayət Məhkəmə- 
si, DQMV Xalq Deputatlan Soveti tərəfin- 
dən və ravon (şəhər) xalq məhkəməbrinin 
xalq hakim bri ravon (şəhər) vətəndaşlan tə-

Йге lower authorization Commissions were 
organized in the composition of the Executive 
Committee of MKAP. In accordance with йге 
artide 61 of the Law about the MKAP depart
ments and sections of the executive committee 
were created.

Trial meetings of the province court of 
йге M KAP were conduded in Иге Azeri lan
guage. Persons who did not knowT the lan
guage in which йге trial meetings were con
duded had right to be acquainted with йге 
court case fu lly partiapate in Иге trial through 
йге interpreter and his right to speak in йге 
court in his mother tongue wras provided

In  accordance with the Constitutions 
of йге Azerbaijan SSR the prosecutor of йге 
MKAP was appointed by the General Pros
ecutor of the USSR.

The Soviet of Peoples Representatives 
used йге right of the legal entity. The Execu
tive Committee of Йге Autnomous Province 
had got the emblem and stamp confirmed by 
йге Supreme Board of the Supreme Soviet of 
the Azerbaijan SSR

In  Йге chapter 21 of the Constitution of 
Йге Azerbaijan Republic of the year of 1978 
Йге structure of the Court organs and tiieir ac
tivity were confirmed. In Йге artide 163 it wras 
shown that only Йге court might realize Йге 
just trial in Йге Azerbaijan SSR The structure 
of courts in the Azerbaijan SSR wras defined as 
following: Йге Supreme Court of the Azerbai
jan SSR, the Supreme Court of Йге Nakhichev
an ASSR, Baku City Court and at last region 
(town) peoples courts.

As Йге supreme court organ, the Su
preme Court of Йге Azerbaijan SSR controlled 
activity of all courts in Йге Azerbaijan SSR 

The Supreme Court of Йге Azerbaijan 
SSR was eleded by the Supreme Soviet of Йге 
Azerbaijan SSR, Йге Supreme Court of Йге Na
khichevan ASSR w’as eleded by Йге Supreme 
Soviet of Йге Nakhichevan ASSR, The Prov
ince Court of Йге MKAP was deded bv Йге
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Soviet of Peoples Representatives and peo
ples judges of the peoples courts of regions



rəfindən gizll səsvermə ilə ümumi, bərabər 
və birbaşa seçki hüququ əsasmda 5 il müd- 
dətinə seçilirdibr.

Azərbavcan SSR A ll Məhkəməsi Azər-j
bavcan SSR A li Soveti tərəfindən sədrdən, 
onun müavinbrindən, üzvlərindən və xalq 
idasçılanndan ibarət tərkibdə 5 il müddə- 
tinə seçilirdi. Azəıbavcan SSR A li Məhkə- 
məsinin tərkibinə vəzifəvə görə Naxçıvan 
MSSR A li Məhkəməsinin və DQMV Məh- 
kəməsinin sadrbri daxil id i. Bütün məhkə- 
məbrdə m ülki və cinavət işbrinə kollegial 
surətdə baxılırdı.

Ravon (şəhər) xalq məhkəməbrinin 
xalq idasçüan vətəndaşlann işlədikləri və 
ya vaşadıqlan verdə onlann vığıncaqlarm- 
da açıq səsvermə vohı ilə  2 il 6 av müddə- 
tinə seçilirdibr. Ravon (şəhər) məhkəmə- 
brində işlər xalq idasçılanrun iştirakı ib  
baxılırdı. Ədabt mühakiməsi həvata keçiri- 
brkən xalq idasçıbn hakimin bütün hüquq- 
lanna malik idibr.

Silahlı Qüwəbrdə mühakimə hərbi 
tribunallar tərəfindən həvata keçirilirdi.

Konstitxısivanın 172-d maddəsində 
təqsirsizlik prezıunpsivası təsbit edilirdi: 
məhkəmənin qanııni qüwəvə minmiş hök- 
mü olmadan heç kəs cinavət etməkdə mü- 
qəssir sa\ıb bilməzdi.

Azərbavcan SSR Konstitusivasmm
21-d fəslində nəzərdə tutulan, aıbitTaj or
qanlan Azərbavcan SSR N azirbr Soveti 
tərəfindən həb 1974-cü il ma\rm 24-də 
təsdiq edilm iş «Dövbt arbitrajı haqqmda 
Əsasnamə»və müvafiq olaraq təşkilatlar, 
idarəbr və müəssisəbr arasmdakı mübahi- 
sələri onlann səlahivvətləri daxilində həll
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edirdi. Dövbt arbitrajı orqanı baş arbitr- 
dən, onım m üavinbrindən və arbitrbrdən 
ibarət təşkil edilirdi. Zərurət olanda məslə- 
hətçibrdən və vardım çı hevətdən də istifa- 
də edilirdi.

Naxçivan M SSR Nazirbr Soveti və 
DQMV Xalq Deputatlan Soveti İcraiyyə 
Komitəsi yanmda baş arbitrbr həmin arbit- 
rajlarm  tabe olduqlan müvafiq idarəetmə

(towns) w'ere eleded by the secret voting of 
atizens at general, equal elections on tine basis 
of the dired evedion rights for the period of 5 
wars.

The Supreme Court of tine Azerbaijan 
SSR was deded by the Supreme Soviet of 
the Azerbaijan SSR in the composition of the 
chairman, his deputies, members and peoples 
meeting representatives for tine period of 5 
wars. The chairmen of the Supreme Court of 
Nakhichevan ASSR and the Province Court of 
the MKAP were induded to the composition 
of tine Supreme Court of the Azerbaijan SSR in 
accordance with their positions. In  all courts 
the dvil and criminal cases were analvzed inJ
the collegial way.

The peoples meeting representatives 
of the courts of regions (towns) were deded 
in places where they lived or worked in their 
meetings by the open voting for 2 and half 
war. Cases at courts of regions (towns) were 
analvzed by the partidpation of people meet
ing representatives. W hile conducting the trial 
the peoples meeting representatives had the 
same right which dnarges had.

In tine M ilitary Forces trials were con
duded bv the m ilitaiv tribunals.
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In tine artide of 172 of the Constitution 
the presumption of nonguiltiness w’as con
firmed: without the legally confirmed ded
sion of tine court, nobody could be regarded 
the guiltv in committing the crime.

In  accordance w ith «the Charter 
about the State AibitTage» confirmed by the 
Coundl of M inisters of the Azerbaijan SSR 
on M ay 24, 1974 arbitrary organs solved 
argues between organizations, manage
ments and enterprises in the frames of their 
authorization. The State Arbitrary organ 
consisted of the Chief of the Aibihrage, his 
deputies and arbitrary charges. In  cases of 
necessity they could use consultants and 
supportive board.

The Council of Ministers of the Na
khichevan ASSR and the Executive Commit
tee of the Soviet of Peoples Representatives of



orqanlan tərəfrndən vəzifəyə təyin olunur- 
dular.

Azəıbavcan SSR Konstitusivasmm
22-d fəslində prokurorluq orqanlanrun sis- 
teml və fəaliyyəti təsbit edilm işdi. Azərbav- 
can SSR ərazisində bütün nazirliklər, dövlət 
komitələri və baş idarəbr, müəssisə, idarə 
və təşkilatlar, verli xalq deputatlan sovetlə- 
rinin icra orqanlan kooperativ təşkilatlan 
və digər ictim ai təşkilatlar, vəzifəli şəxslər, 
habeb vətəndaşlar tərəfindən qanımlann 
dürüst və evni qavdada icra olunmasma ali 
nəzarət SSRİ baş prokuroru, ona tabe olan 
Azərbaycan SSR prokuroru və ravon proku- 
rorlan tərəfindən həvata keçirilirdi.

Ravon və şəhər prokurorlan Azərbav- 
can SSR prokuroru tərəfindən təyin olunur 
və SSRİ baş prokuroru tərəfindən təsdiq 
edilirdibr. Azərbavcan SSR prokuroru qa- 
nunvericilik təşəbbüsü ib  çmş etmək hüqu- 
quna malik id i

Sovet qanunveridliyin inkişafmda 
dördüncü mərhəb 1982-d ilin  sonlarmdan, 
SSRİ-nin süqutuna qədər davam etmişdir. 
A li Sovet Moskvadan asılı olduğu üçün 
müstəqil siyasət apara bilm ir, passiv müda- 
fiə mövqeyi seçirdi. Mərkəzin qəbul etdiv 
qərarlara respublika parlamenti heç bir eti- 
raz edə bilm irdi. A li Sovetin bu mövqeyi 
xalqda ikrah doğurur parlamentə inam ta- 
mamilə itird i. Belə bir vəziyvətdə SSRi ali 
rəhbərliyindən bo\4ik dövlət xadimi Hev- 
dər ЭНуе\тп məqsədyönlü şəkildə uzaq- 
laşdırlm ası Azərbavcanm faciələrinin əsa- 
sıru qovdu. Azərbaycan ittifaqm dağılması 
prosesində ən çox itkilər verən respublika 
oldu. Bunun da əsas səbəblərindən biri par- 
tiva, parlament rəhbərli\anin, о cümlədən 
veni demokratik qüwələrin w riştəsizlivi ol- 
muşdur.

SO-ci ilb rin  sonlannda Konstitusivada 
edilmiş kosmopolit dəylşiklikbr, respubli
kanm suverenliyirıin bərpasma vönəlmiş, tə- 
зэШ\гепа dəylşikliklərin heç bir əhəmiyyəti 
olmamxşdır. Rəhbərliyin və parlamentin tut- 
duğu səhv mövqe Azərbaycan xalquu 1990-

the MKAP appointed Chief Arbirage charges 
ımder their organizations.

In  the article 22 of the Constitution of 
the Azerbaijan SSR system of the Prosecutor 
organs and their activity was confirmed. The 
control of obeying bws properly and in the 
same way in the territory of the Azerbaijan 
SSR all ministries, their main managements, 
enterprises, managements and organizations, 
executive organs of local soviets of peoples 
representatives, cooperative organizations and 
other social organizations, high positioned 
persons and citizens the General Prosecutor, 
the Prosecutor of the Azerbaijan SSR being 
under his guidance and regional prosecutors 
were made responsible.

Regional and town prosecutors were 
appointed by the Prosecutor of the Azerbaijan 
SSR and confirmed bv the General Prosecutor

J

of the USSR. The Prosecutor of the Azerbaijan 
SSR had a right to the legislative initiative.

The fourth state of the development of 
the soviet legisbtion continued from late 1982 
till the destraction of the USSR. As far as the 
Supreme Sonet depended on the Moscow; 
it could not cam- on the independent policv 
and chose the position of passive defense. 
There wras no wray for the republic parliament 
to object decisions taken by the Center. Such 
a position of the Supreme Soviet caused the 
feeling of dislike in popubtion and the btter 
completely lost its trust to the parliament. In 
such a situation the intentional removal of the 
great state genius Hevdar Aliyev from the su
preme leadership of the USSR was the starting 
point of tragedies with which Azerbaijan had 
to face. Azerbaijan became the verv republic 
which had rather more losses in the process 
of destruction of the USSR One of the main 
reasons of it wras connected with unexperi- 
enceness of the party and parliament leader
ship and also the democratic forces.

The cosmopolitic changes made in the 
Constitution at the end of SO-s directed to Иге 
sympathetic rehabilitation of Иге sovereignty 
of the Republic were not of an any impor-



a  ilin  20 yanvar fadəsini vaşatdı. Sivasi təc- 
rübəsi olmayan səbatsız qüw əbrin xalqa 
rəhbərlik etməvə cəhd etməsi ağır nəticəbr 
verdi. Zəif hakim iwət üzərində, evforiva
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xarakterll «qələbə»br bir qədər sortra Azər- 
bavcan dövbti üçün fəlakətli nəticəbrə gəti- 
rib çıxamuşdı.

Respublika rəhbərliyirıin Moskva- 
dan göndəribn sifarişbrb işbmək meto- 
du onsuz da gərgin olan vəzivvəti bir az 
da çətinbşdirirdi. Xüsusib də 1987-d ilin  
novabnnda A.Aqambekyanın Qarabağm 
dağlıq hisssinin Emnənistana verilm əsinin 
m^qsədəuyğurıluğunu bildirm əsi «Bövük 
Ermənistan» yaratmaq xülvası ilə vaşavan 
daşnak erm ənibri hərəkətə gətirdi. Yerevan 
və Xankəndində başbvan m itinqbrdən son
ra azərbaycanlüann öz dədə-baba torpaqla- 
nndan qovulması və «türksüz Ermənistan» 
sivasətinin realbşdınlmasma başlaruldı. 
Azəıbavcartlılarm  deportasivası kütbvi ter
ror və qətibrlə davam etdirilirdi.

1988-ci il fe\Talın 20-də Dağlıq Qara- 
bağ Muxtar Vüayəti Xalq Deputatları Sove
tinin sessivası Azəıbavcan SSR A li Sovetinə 
DQMV-nin statusıma venidən baxılması 
haqqmda müradət etdi. Moskva riyakar- 
hq edir, əslində ısə özünün xeyir-duası ilə 
başlavan separatizmi dəstəkləvir, «süni» 
olaraq yaratdığı problemi «hər ik i xalqın 
mənafe\inə» uyğun surətdə həll etməvə ça- 
lışırd ı. Hər ik i müttəfiq respublika rəhbərli- 
yinin dəvişdirilm əsi vəzivvətdən çıxmağa 
kömək etmədi. Əksinə 1988-a il i\amun 21- 
da DQMV Xalq Deputatlan Sovetinin sessi- 
vası vilayətin Ermənistan SSR-ə verilm əsini 
müzakirə etdi. 19S8-d ilin  dekabnnda Er- 
mənistan SSR-də baş vermiş zəlzələ zamanı 
Azərbavcandan ermənilərə köməvə gəbn 
tə\yarə müəmmah şəkildə qəzava uğradı. 
Həmin vaxtdan başlayaraq maraqh qüvvə- 
b r erməniləri güdü m alivvə və hərbi sursat- 
la təchiz etməyə başladılar.

Moskva müttəfiq respublika kim i 
Azəıbavcan SSR-in konstitusion hüquqlan- 
m pozaraq 19S9-cu il vanvann 12-də «Azər-

tance. The wrong position disposed b\r the 
leadership and the parliament brought the 
Azeri nation to tine Januarv 20, 1990 tragedv. 
The attempts of unreliable forces to guide the 
nation gave its hard results. «Vıdories» upon 
the weak state power of the euphoric charac
ter some times later caused tine catastrophic 
results to Azeibaijan state.

The method of the republic leadership 
to work on the basis of orders from Moscow 
made the intence situation ever more diffi
cult. Especially dedaration of AAgambekvan 
about aimfulness of tine giving the Mountain
ous part of Karabagh to Armenia in Noveber 
of tine w ar of 1987 raised dashnak Armenians 
living w ith the dream of create «tine Great 
Armenia» to the movement. After meetings 
in Yerevan and Khankendi massive sending 
away of the Azeri people from tine fathers na
tive lands and tine realization of policy «Arme
nia without turks» began. The deportations of 
Azerbaijanians continued with tine mass terror 
and homiddes.

On Februarv 20 1988 tine session of the
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Mountainous Karabagh Autonomous Prfov- 
ince Soviet of Peoples Representatives turned 
with a request to tine Supreme Soviet of the 
Azerbaijan SSR to consider again the status of 
the MKAP. Moscow behaved cunnilv, in fad 
it gave its secrat permission to the separatism 
and supported it and showed itself as if it was 
trving to solve tine problem created by itself 
artifiaalh' «in the benefit of both nations».

J

No help came from changing of leaders of 
both republics. On tine contrary, the session 
of tine Soviet of peoples representatives of 
the M KAP ccanduded on June 21 of tine war 
of 19SS discussed the issue of the giving the 
Province to Armenia SSR. In December of 
1988 the airplane coming from Azerbaijan to 
render tine help for sufferers of tine earthquake 
happened in Armenia by that time crashed in 
the unexplained situation. Since then forces 
interested in tine matter began to support ar- 
nnenians with great volume of finance and 
m ilitary weapons.



bavcan SSR-in DQMV-də xüsusi idarəçlik 
formasmm tətbiqi haqqmda» SSRİ A li Sove
ti Rəyasət Heyətinin fərmanmr qəbul etdi. 
A.Volskinin başçrlığı ilə mərkəzə tabe etdi- 
ribn «Xüsusi İdarə Komitəsi» (X İK ) təşkil 
edildi. XİK-in köməyi ilə  ermənibr silahbn- 
dm ldığı halda azərbaycanlıbnn ov tüfəng- 
ləri beb müsadirə edilirdi. SSRİ Nazirbr 
Sovetinin 1989-cu il 6 mav tarixli qəran ib  
DQMV-dəki idarə və müəssisəbrin Azər- 
bavcan SSR-in tabelivindən çıxanlaraq mər- 
kəzə verilm əsi bu prosesi daha da sürətbn- 
dirdi. X İK  dövründə təkcə Xankəndindən
14 min nəfər azərbaycanlr çıxarıldı. 1987- 
19SS-d ilbrdən təşkibtlanan milli-demok- 
ratik qüw əbrin səvi və təzyiqi nəticəsin- 
də 1989-cu il novabnn 2S-də Xüsusi İdarə 
Komitəsi ləğy edilir və Azərbaycan SSR-in 
muxtar vibvət üzərində almmış hüquqb- 
n bərpa edilir. DQMV-nin idarə olunması 
SSRİ A li Sovetinin xüsusi komissivasmm 
nəzarəti altmda Azərbavcan SSR-in Təşkilat 
Komitəsinə (TK) tapşınldr. 19S9-cu il dekab- 
nn 1-də Ermənistanm faktiki ərazi iddialan 
hüquqi müstəviyə keçirildi və Ermənistan 
A li Soveti «Eımənistan SSR-ini və Dağhq 
Qarabağı birləşdirmək haqqmda» qərar qə- 
bul etdi. DQM\? rəhbərlivinin təşəbbüsüvb 
muxtar vibvətin bütün idarə və müəssisəb-
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ri Erməmstaıun tabeçilivinə verildi.
1990-a il vanvann 15-də SSRİ Ah So- 

veti DQMV və ona qonşu olan rayonlarda 
fövqəladə vəzivvət elan etdi. Cənubi Qaf- 
qazda nəzarəti itirm əklə qarşılaşan Mosk
va 1990-a il yanvarm 19-dan 20-nə keçən 
gecə Bakıva qoşxm veritdi və Azərbaycan 
xalquu sovet hərib maşmmm gücü ilə  sus- 
durmağa çalışdı. Bakıda və digər rayonlar- 
da 131 nəfər qətlə yetirild i və 100-brb in-
san varalandı./

Yalnız Bakıda qanh hadisəbrdən son
ra Moskva DQMV-də exmənilərin tərk-silah 
edilməsinə başbdı. 1990-a il та\тп 22-də 
SSRİ Nazirbr Soveti muxtar vüavətin iqtisa- 
diyvatm ı idarə etmək hüququnu Azərbav- 
can SSR-ə qa^ardı.

Moscow viabteing tine constitutional 
rights of tine Azerbaijan SSR as a union repub
lic accepted the order of the Supreme Board 
of the Supreme Soviet of USSR «About tine 
Spedal Management Form in tine MKAP of 
tine Azerbaijan SSR». «A Spedal Managing 
Committee» (SMC) under the direct guidance 
of tine center was organized with A  Volskiy on 
tine head of it  In  tine situation where Armeni
ans were armed with weapons by tine help of 
tine SMC even tine simple rifle for hunting of 
Azeri people there began to be confiscated 
Dedsion of tine Council of Ministers of tine 
USSR all managements and enterprises of tine 
MKAP were taken out from tine authorization 
of the Azerbaijan SSR and were given to tine 
center and this measure accelerated events. 
During tine guidance period of the SMC onlv 
from Khankendi 14 thousand Azerbaijanians 
were removed out. Under tine pressure of tine 
national democratic forces which had begun 
to be organized in 1987-1988 tine Spedal Man
aging Committee w’as liquidated and rights 
of tine Azerbaijan SSR upon the Autonomous 
Province restored The guidance of tine MKAP 
w’as given to Azerbaijan SSR under the in
spection of tine Special Commission (SC) of 
tine Supreme Soviet of tine USSR. On Decem
ber 01, 1989 tine actual territory pretences of 
Armenia w’as transformed to the plain and 
tine Supreme Soviet of Armenia accepted tine 
dedsion «About Joining of tine Mountainous 
Karabagh to Armenia SSR». W ith tine initia
tive of the leadership of the MKAP all man
agements and establishments were given to 
tine obey of Armenia.

Ön January 15 of tine year of 1990 The 
Supreme Soviet declared tine extra-ordinary 
situation in the MKAP and nearby laving to 
it regions. Moscow’ coming doser to loose 
control in tine Southern Caucasus inserted tine 
troops to Baku at night of 19-20 Januarv of
1990 and tried to make silent the Azeri nation 
with tine might of tine m ilitary forces. Some 
131 men were homidded and many himdrids 
of men were w’ounded.



1990-a il maym 19-da Azərbavcan 
SSR A li Sovetinin sessivası respublikada ilk 
prezidentlik institutu təsis etdi və A.Mütəl- 
libovu bu vəzifəvə seçdi. Həmin ilin  sent- 
vabrmda Azərbavcan SSR A ll Sovetinə ke-
j  J

çiribn seçkibrdə 360 deputat mandatmdan 
30-nu demokratik q iiw ələr əldə etdibr 
Xalqm istəvi ilə  vətənə qavıdan bövük ön- 
dər Heydər Ə livev Naxçxvandan bitərəf de
putat kim i A li Sovetə seçildi. Böyük öndər 
Heydər Ə liyevin də dəstəklədivi bir sıra 
çox vadb dövbt atributlan ilk  dəfə olaraq 
Naxçivan Muxtar Respublikasmm 1990-cı il 
payız sessivasında qəbul ed lld i

SSRİ məkaıunda baş verən proseslər, 
Ermənistanın Azərbavcan SSR-in Dağlıq Qa- 
rabağ Muxtar vibvətin i özünə birbşdirmək 
cəhdi, Moskvanm erimənipərəst sivasət 
aparması Azərbavcan xalqını və demokra
tik qüvvəbri mühüm əhəm iyvətli tədbirbr 
görməvə vadar edirdi. Məhz bu baxundan 
Azərbavcan SSR A li Sovetinin sessivası
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19S9-cu il sentvabnn 23-də «Azərbavcan So-J J
vet Sosblist Respublikasmm suverenlivi 
haqqmda Azərbaycan SSR-in Konstitusiva 
Qanununu» qəbul etdi. Qanun Moskva ib  
respublika arasmdakı səlahiyvətbrin veni 
həddini müəvvən edirdi. Qanunda bütöv- 
lükdə SSR İttifaqm  könülKi surətdə verilm iş 
səlahiyvətlər istisna edilməklə, Azərbavcan 
SSR digər məsəbbr üzrə, о cümlədən inzi- 
bati-ərazi dəvişikliyi etmək, referendum 
ilə ifadə edilmiş razdıq olmadan onvrn əra- 
zisinin dəyişdirilməməsi (ittifaq tərəfindən) 
prinsipi, ümumxalq səsverməsi ilə SSRİ tər- 
kibindən sərbəst çıxma, respublika müstə- 
q illiyln in  təmin edilməsi, dövbt büdcəsini 
işb\ib hazırlamaq, daxili işlər və dövlət təh- 
lükəsizlivi orqanlanna rəhbərlik etmək və 
s. sahəbrdə tam m üstəqilli\i Konstitusiva 
qanunu ilə təsbit ed ilird i

Azərbavcan SSR Konstitusivasmm
J J

6-a maddəsinin veni redaksivasmda göstə- 
rilird i ki, Azərbavcan Kommunist Partivasi
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və digər sivasi partiyalar, həmçinin ictim ai 
təşkilatbr dövbtin siyasətinin hazırlanma-

Onlv after the bludv event in Baku
j J

Moscow began to disarm Armenians in the 
MKAP. By the decision of the Soviet of Minis
ters of the USSR dated May 22,1990 Иге right 
of managing the economv of autonomous 
province to the Azerbaijan SSR.

On May 19 of the vear 1990 the ses- 
sion of the Supreme Soviet established the 
first institute of the presidentship and elected 
A.Mutallibov to this position On September 
of that year in the elections to the Supreme 
Soviet of the Azeibaijan SSR out of 360 rep
resentative mandates 30 were gained by the 
democratic forces. The great leader Hevdar 
Aliyev returning to the native country by the 
w ill of the nation, was elected from Nakhich
evan as neutral representative. A  number of 
state acts wewre accepted for the first time at 
the autumn session of Nakhichevan Autono
mous Republic in the w ar of 1950 which were 
also supported by the great leader Hevdar 
Aliyev as well.

Processes happened in the territory of 
the USSR, the attempt of Armenia to join to it
self the Mountainous Karabagh Autonomous 
Province of the Azerbaijan SSR, Moscow's 
conducting the policy favorable to Armenians 
made the Azeri people and the democratic 
forces to realize measures of the greater im
portance. From this point of view session of 
the Supreme Soviet of the Azeibaijan Republic 
accepted the «The Law About the Sovereignty 
of the Azeibaijan Soviet Sodalist Republic* on 
September 23,19S9. The Law defined tine new 
lim its of the authorizations between M o s c o w t 

and tine Republic Except authorizations given 
to the USSR with the own w ill of the republic, 
in the Lawr complete sovereignty referring to 
the Constitution was confirmed in such fields 
as to make administrative-temtoiy dianges in 
the Azerbaijan Republic, the prinaple of not 
to make changes of the territories (by the Un
ion) without the w ill of republic which could 
be expressed only in referendum, getting out 
from the composition of the USSR by the gen
eral voting of the whole nation, providing of



srnda, dövlət işlərinin və ictim ai işlərin ida- 
rə olımmasmda iştirak ed irbr Çoxpartivalı 
sistemə keçidin əsaslan Konstitusivada ilk 
dəfə olaraq təsbit edilirdi.

Dövbt və ictim ai quruculuq əlevhinə 
olan partiva, təşkibt və hərəkatlarm fəaliv- 
vətinə dair Konstitusivanm 7-d maddəsin-
J j

də göstərilirdi ki, Azərbaycan SSR-in Kons
titusiva quruluşunu və bütövlüyünü zorb 
dəvişdiımək, onun təhlükəsizlivini sarsıt- 
maq, sosial, m illi və dini ədavəti qızışdıran 
fəalivvəti volverilməzdir.

J j j

Azəıbaycan SSR-in sivasi və iqtisadi 
suverenlivi haqqmda 23 sentvabr 1989-cu il 
Konstitusiva Qanunu 1978-d il Azərbavcan 
SSR Konstitusivasmm bir sıra maddəbrinə 
dəvişiklik edirdi. Konstitusivanm əw əlki 
redaksivasmdan fərqli olaraq 10-cu maddə- 
nin yeni redaksivasmda torpaq, yerin təki, 
sular, Xəzər dənizi sahilyam şelfi və digər 
təbii ehtivatbr Azərbavcan SSR xalqmm m il
li sərvəti və Azərbaycan SSR-in dövbt mül- 
kiyyəti hesab edilirdi. Təbii ehtiyatbr üzə- 
rində sərəncam vermək Azərbavcan 5SR-in 
müstəsna hüququ kim i təsbit edilirdi.

Naxçivan MSSR, Dağlıq Qarabağ 
Muxtar V ibvəti mülkivvətindən və inziba-
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ti-ərazi qunım lan m ülkivvətindən ibarət 
olan Azərbavcan SSR m ülkiyyəti, Azərbav- 
can SSR-in dövbt m ülkiyyəti kim i müəv- 
vən edilirdi.

Konstitusivanm V II fəsli «Azəıbavcan
J J

SSR SSRİ-nin tərkibində müttəfiq respubli- 
kadır» ifadəsi ilə başlayırdı. Bu fəslin 6S-d 
maddəsinin yeni redaksivasmda göstərilir- 
di ki, Azəıbavcan SSR suveren sosialist döv- 
btidir. Azərbavcan SSR-in suverenlivi Azər-

j J

bavcan SSR tərəfindən öz ərazisinin hər
J

verində bütün xalqm хе\ттэ a li qanunveri- 
dlik, ia a  və məhkəmə fəaliyvətinin müstə- 
qil həvata keçirilməsində də ifadə olunur. 
Moskvanm Dağlıq Qarabağı tədricən Er- 
mənistana birbşdirm ək istəvinin qarşısını 
almaqdan ötrü Konstitusiyaya çox mühüm 
də\işiklik edilir. Beb ki, Azərbaycan SSR- 
in Konstitusiva-hüquqi statusu Azəıbavcan

tine independence of йге republic, to work out 
йге budget of the state, to have Йге full control 
upon the organs of internal affairs and state 
security and others.

It was shown in the new edition of Йге 
artide 6 of the Constitution of Йге Azeibaijan 
SSR that Йге Communist Party and other po
litical parties, also the sodal organizations are 
partidpating in the preparation of the state 
policy in the administering of Йге state issues 
and sodal issues. For Йге first time basics of 
Йге transformation to the polv-partv system 
wds confirmed in Йге Constitution

It w’as shown in Йге artide 7 of the Con
stitution about the activity of parties, organi
zations and movements which were against 
Йге state and sodal building and attempting 
to change Йге Constitutional structure or in
tegrity of the Republic by force, the activitv 
direded to distress its security, heat the sodal, 
national and religious dislike w’as unallowed.

Accepting Йге Constitution Law on 
September 23, 1989 about Йге political and 
economic sovereignty of Йге Azerbaijan SSR, 
some artides of Йге Constitution of the Az
erbaijan SSR of 1978 were changed. In  differ
ence to the previous edition in the new' option 
of Йге artide 10 Йге land, depth of the Earth, 
waters, Йге off-shore shelf of the Caspian sea 
and other natural resources were regarded Йге 
national wealth of the Azerbaijan The way of 
using them was exceptional right of the Az
erbaijan SSR which was confirmed.

Azerbaijan SSR consisting of the Na
khichevan ASSR, the Mountainous Karabagh 
Autonomuos Province property and admin- 
istrative-territorial structures property of 
Йге Azerbaijan SSR were defined as Йге state 
propertv of the Azerbaijan Republic.

The chapter V II of Йге Constitution be
gins with the phrase that «the Azerbaijan SSR 
is Йге union republic in Йге composition of Йге 
USSR». In  the newT edition of Йге artide 68 of 
this artide it w’as shown Йга1 the Azerbaijan 
SSR is Йге sovereign sodahst state. The sov
ereignty of the Azerbaijan SSR is expressed



SSR A li Sovetinin razılığx olmadan dəyişdi- 
rilə bilməzdi. Bu müddəa Azərbavcan SSR- 
in  suverenliyinə və SSRİ-nin suverenlivinəУ /
əsaslanan m üqavib üzrə qurulurdu. Azər- 
bavcan SSR-in səlahivvəti yalnız Azərbav-
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can SSR-in könüllü surətdə SSR Ittifaqına 
verdivi məsəbbrdə məhdudlaşırdı.

Yeni redaksivanm 69-cu maddəsinə 
əsasən Azərbavcan SSR-in SSRİ-dən azad

j

surətdə çıxmaq hüququ xalq səsverməsi (re
ferendum) yohx ib  həyata keçirib bilərdL 
Bım ım  üçün Azərbaycan SSR vətəndaşbn- 
nm onda bir hissəsinin topladığı imza kifa- 
yət edirdi.

70-d maddəvə əsasən Azərbavcan 
SSR-in suverenlivi Azərbavcan SSR-in ay-
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nlmaz tərkib hissəsi olan Naxçivan MSSR 
və DQMV də daxil olmaqb respublikarun 
bütün ərazisinə şamil edilirdi. Azərbavcan 
SSR-in ərazisi bütün əhalinin iştirakı ilə 
keçiribn xalq səsverməsi (referendum) ilə 
ifadə edilm iş razılıq olmadan dəvişdirib bil- 
məzdi.

Konstitusivanm yeni ıedaksivada veri- 
bn 72-ci maddəsinin 3-cü bəndində əw əlki 
mətndən fərqli olaraq, muxtar respublika- 
lann və muxtar vüayətbrin təşkil edilməsi 
və onlann ləğv edilməsi Az^rbavcan SSR-in 
aynlmaz hüququ kim i təsbit edilirdi və qu- 
rumlann təşkili və va ləğvi SSRİ A li Soveti
nin təsdiqinə verilm irdi. Həmin maddənin 
yeni 13-cü bəndi Az^rbavcan SSR-in ali ha- 
kim iw ət orqanlanna daxili işbr və təhlükə- 
sizlik orqanlarma rəhbərliyi təmin etməvi 
həvalə edirdi.

Azərbavcan SSR xalq deputatlan So- 
vetbrinə seçkibrdən bəhs edən 86-cı nnad- 
dsdə seçkilərin keçirilm əsi vaxtı, deputatla- 
nn səlahiyvətbrinin qurtarmasma sw əlki 
redaksivadakı kim i ən azı ik i av devil, üç 
av qalana qədər artınlırdı. 87-d maddədə 
əhəm iyyətli dəvişiklik edildi: hakimlər is- 
tisna olmaqla xalq deputatlan Sovetbri tə- 
rəfindən seçibn və va təyin edibn vəzifəli 
şəxsbr öz vəzifələrində ik i il müddətindən 
çox qala bilməzdibr.

in independent realization of its legisbtive, 
executive and court activity for the benefit of 
the whole people all over its territory. So, very 
important changes were made in the Consti
tution to prevent the desire of Moscow to join 
gradually the Mountainous Karabagh to Ar
menia. Thus, the Constitutional legislative sta
tus of tine of tine Azerbaijan SSR could nohow 
be changed without tine w ill of tine Supreme 
Soviet of the Azeibaijan SSR. This prindple 
was built on the agreement based on the sov
ereignty of the Azerbaijan SSR and the USSR 
and tine authorization of tine Azerbaijan SSR 
was limited onlv in issues that Azerbaijan SSR 
gave to the USSR with its own w ilL

According to the artide 69 of the new 
edition tine right of the Azerbaijan SSR to gd 
out from tine composition of the USSR inde- 
pendentlywas possible only by tine way of 
peoples general voting (referendum). For that 
purpose signs of one tenth of the entire popu
lation were satisfadorv.

J

On tine basis of tine artide 70 sovereignty 
of the Azerbaijan SSR concerned to tine whole 
territory of it including its unparted integral 
territories w’hich were tine Nakhidievan ASSR 
and the MKAP. The territory' of tine Azerbaijan 
SSR could not be changed without tine w ill of 
its population which was to be expressed by 
the people's voting (referendum) where w'hole 
popubtion was to partidpate.

The point 3 of tine artide 72 given in the 
new- edition was different from the previous 
texture and tine organization of the autono
mous republics and and autonomous provinc
es and their liquidaton was confirmed as the 
unparted right of tine Azerbaijan SSR and or
ganization of such structures or their liquida
tion was never ever produced to the confirma
tion of tine Supreme Soviet of the USSR The 
new' 13 point that article allowed to supreme 
state pow’er organs Azerbaijan SSR to guide 
organs of tine internal issues and security.

In tine artide S6 concerning to tine elec
tions to soviets of peoples representatives it 
wras said tineat tine time of starting tine new-



Azərbavcan SSR-in 1978-d il Konstitu-J
sivasmdan fərqli olaraq, yeni redaksivada 
ilk  dəfə olaraq xalq deputatlan seçkilərini 
çoxmandatlı seçki dairəbri üzrə keçirmək 
təsbit edilirdi (91-d maddə). Aktiv seçki 
senzi 18 vaş və passiv seçki senzi 21 vaş 
müəvvən olunmuşdu. Lakin 18 vaşa çatmış 
vətəndaşlar yerii xalq deputatlan sovetbri- 
nə seçilə bilərdilər. Deputatlar üçün ikidən 
çox Sovetin xalq deputatı olmamaq məhdu- 
divvəti təsbit edilirdi. 92-ci maddədə təqsir- 
sizlik prezumpsiyasuun təbbbrindən irəli 
gəbn prinsiplərə əməl edilm irdi: beb ki, 
məhkəmənin ittiham edici hökmü olmadan, 
lakin qəti- ixnkan tədbiri - həbsdə saxlama 
tədbiri seçilmiş şəxsbr seçkibrdə iştirak et- 
məkdən məhmm edilirdilər. Xalq deputatlı- 
ğına namizədbr göstərmək hüququnda ye
ni qavda müəyvən edilirdi. Bu hüquq əmək 
kollektivbrinə, ictim ai təşkibtlara, orta ixti- 
sas və ali təhsil müəssisəbrinin kollektivb- 
rinə, y’aşavış verbrində seçidbrin və qoşun 
hissəbrində hərbi qulluqçulann yığmcaqla- 
nna məxsus olması müəwən edilirdi.

Konstitusiyanm yeni redaksivasmm
13-cü fəslinin 104-cü maddəsində Azərbav-/
can SSR-in ali dövbt hakim iwəti orqam 
olan Azərbaycan SSR A li Sovetinin səlahiv- 
vətbri m üəwən edilirdi. Azəıbavcan SSR
J  J  J  J

A li Sovetinin veni müstəsna səlahiyyətbri- 
nə: Azərbavcan SSR Konstitusivasmm qə- 
bul olunması və onda dəvişikük edilməsi; 
muxtar respublika və vilayətbrin təşkili və 
onlann bğv edilməsi; Dağlıq Qarabağ Mux
tar Vilavətinin sərhədbriinn və ravon bölgü- 
sünün müəyyən edilməsi və dəvişdirilm əsi; 
Azərbaycan SSR-in digər müttəfiq respubli- 
kalarla sərhədbrinin dəvişdirilm əsi, Azər- 
bavcan SSR ərazisinin dəvişməsinə səbəb 
olan hallarda SSRİ dövbt sərhədbrinin də- 
yişdirilm əsi məsəbbrinə baxılması; Azər- 
bavcan SSR Prezidentinin təqdimatx üzrə 
Azarbaycan SSR ргокшош vəzifəsinə nami- 
zədlik haqqmda və Azəıbavcan SSR proku- 
rorunun vəzifədən azad edilməsi haqqmda 
məsəbvə baxılması; SSRİ xalq deputatlan

elections was not at least twx> month to tine 
end of authority of representatives but three 
month. The considerable change was maid 
in tine artide 87 as well: all higher positioned 
persons elected by tine soviet of peoples rep
resentatives could not remain in their po
sitions no more than two years excluding 
charges.

In  difference of tine Constitution of tine 
year of 1978 for tine first time in the new- edi
tion it wras confirmed to conduct elections of 
representatives of peoples soviets on the ba
sis of the polv-mandate ejection drdes (arti
de 91). Active electianal sense wTas tine age of
18 and tine passive one was 21. But dtizens 
reached the age of 18 could be elected as rep
resentatives to the local soviets. It was con
firmed that representatives could not be from 
more than two peoples soviet In tine artide 92 
principles coming out from the presumption 
of unguiltiness w’as not taken into account 
thus, without depriving order of tine court but 
on the basis of tine chosen decisive measure of 
keeping in prison against any person prohib
ited his participate at dections. The new rule 
for presenting to tine people representatives. It 
w’as defined that this right belonged to bbor 
collectives, sodal organizations, the bodv of 
tine secondary spedalized and higher schools, 
in the pbce of residency and in the meeting of 
tine m ilitary servants of the troops units.

The article 104 of tine chapter 13 of tine 
new’ edition of the Constitution defined tine 
authorization of the Supreme Soviet of tine 
Azerbaijan SSR which was tine supreme state 
power organ of the Azerbaijan SSR. The fol
lowing were concerned tine extreme authori
zation of tine Supreme Soviet to accept tine 
Constitution of tine Azerbaijan SSR «and to 
make changes in it  to organize the autono
mous republics and provinces and to liqui
date them to define borders of the Mounain- 
ous Karabagh Autonomous Province and its 
regional division and dtange them; in cases 
when there is necessity of change the territory 
of the Azerbaijan SSR to consider the issues



Qıırultavmm, SSRİ Ah Sovetinin, SSRİ Pre- 
zidentinin qəbul etdivi aktlar SSRİ-nin sə- 
lahiyyəti hüdudlarından kənara çıxdrqda, 
Azəıbaycan SSR-in suveren huquqlannı 
pozduqda burdann qüwəsinin davandml- 
rnası və bunlan ləğv etmək haqqında SSRİ 
xalq deputatlan Qurultayı, SSRİ A li Soveti, 
SSRI Prezidenti qarşxsmda məsəb qaldml- 
ması; SSRİ Nazirbr Sovetinin qərarbn və 
sərəncamlan SSR İttifaqının səlahiyyəti hü- 
dudlanndan kənara çıxdıqda, Azərbavcan 
SSR-in suveren hüquqlanru pozduqda bun- 
ların qüvvəsinin davandmlması və bunlan 
bğv etmək məsəbsinin qovulması, habeb 
SSRİ nazirlikbrinin, dövbt kom itəbrinin 
və baş idarəbrinin aktlan SSRİ və Azarbav- 
can SSR qanunlanna zidd olduqda onlann 
qüwəsinin davandmlması; Azərbavcan 
SSR-in suverenlivi və ərazi bütövlüvü göz- 
bnilm əkb Azərbavcan SSR ərazisində föv- 
qəladə vəzivvət elan olunması və prezident 
idarə üsulımun tətbiqi barəsində SSRİ prezi- 
dentinin təklifinə baxılması aid edilirdi.

Azərbavcan SSR A li Soveti deputatla- 
nrun ümumi savi 450 nəfərdən, 360 nəfər 
xalq deputatma qədər azaldılırdr.

Azərbavcan SSR АИ Sovetinin depu- 
tatlan ik i səlahiwət müddətindən çox seçi- 
b  bilməzdi (114-cü maddə).

Yeni redaksivada Az^rbaycan SSR-in 
Konstitusiva Nəzarəti Komitəsinin (maddə 
119-1) varadılm ası və onun səlahiyvətbri 
m üəwən edilirdi. Azərbavcan SSR Konsti-
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tusiva Nəzarəti Komitəsi Azərbavcan SSR 
qanunlannm və digər aktlann Azərbavcan 
SSR A li Sovetinin müzakirəsinə verilm iş la- 
vihəbrin Azəıbavcan SSR Konstitusivasma
J J 4

uvğun olub-olmaması haqqmda rəy təqdim 
edirdi. AU qanunverid və idarəedid orqan- 
lar, deputatbnn beşdə bir hissəsinin təklifi 
ilə  qanımlann və digər aktlann Konstitu- 
sivaya uvğun olub-olmamasmı müəyvən 
edir və rəvbr təqdim edirdi.

Konstitxısivada qanım veridlik təşəb- 
büsü hüququ ənənə\i olaraq dövbt və hö- 
kıunət orqanlan, ictim ai təşkibtlarb vana-

of change of the state borders of йге USSR; 
solving the issue about the appointing of the 
prosecutor of the Azerbaijan SSR and his dis
missal by йге presentation of йге President of 
the Azerbaijan SSR; in cases when ads accept
ed by the Assembly of the Soviet of Peoples 
Representatives, the Supreme Sonet of the 
USSR, Йге President of Йге USSR viobted the 
rights of the Azerbaijan SSR to raise Йге ques
tion about stopping their validity before the 
Supreme Soviet of Йге USSR, Йге President of 
the USSR; if orders and decisions of the Soviet 
of Ministers outstaved the lim its of authoriza-
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tion of the Soviet Union and violate Йге sover- 
eign rights of the Azerbaijan SSR to raise the 
question of stopping Йгей legal power and 
liquidation of than, and also if acts of Union 
ministries, state committees and main man
agements were contradicting the bws of the 
USSR and Azerbaijan legislation to stop their 
power; in cases of Йге declaration of the ex
treme situation in Йге territory of Azerbaijan 
and application of the USSR president man
agement way on the territory of the Azerbai
jan SSR with respecting its sovereignty and 
territorial unity to consider Йге proposal of 
the President of the USSR about it

The general quantitv of Йге representa
tives of Йге Supreme Soviet of the Azerbaijan 
SSR was decreased from 450 to 360 persons.

Representatives of Йге Supreme Soviet 
of the Azerbaijan SSR could never be eleded 
for more than two times of authorization (ar
tide 114).

In Йге new edition the creation of the 
Committee of Control of Constitution of the 
Azerbaijan SSR and its airthorization was de
fined (artide 119-1). The Committee of Con
trol of Constitution of the Azerbaijan SSR 
produced Йге opinion about the relevance of 
drafts of bws and other acts brorrght to the 
discussion of the Supreme Sonet of Йге Az
erbaijan SSR to Йге Constitution or not.

The right of legisbtive initiative was 
traditionally given to the Academv of Sdences 
of the Azerbaijan SSR side by side with state



şı, Azərbavcan SSR Elm br Akademivasma 
da verillrdi.

1990-a il mavın 18-də Azəıbavcan
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SSR A li Sovetinin qəran ib  Azərbaycan SSR 
Prezidenti vəzifəsi təsis edildi. İk i fəsildən 
və 18 maddədən ibarət prezident seçkiləri 
haqqmda qanun 1991-a il iynm 26-da qə- 
bul edildi. Qanuna görə 65 vaşdan vuxan, 
35 yaşdan isə aşağı hədd olmaqla vaş senzi 
müəyvən edilirdi. Evni şəxs ik i müddətdən 
artiq Azərbavcan SSR Prezidenti ob bilməz- 
d l 15-a maddəvə müvafiq olaraq seçkidə 
iştirak etmiş seçidlərin vansından çoxunun 
səsini toplamış namizəd Prezident seçilirdi. 
Azərbaycan Respublikasmm veni Preziden- 
tinin növbəti seçkiləri vəzifədə olan prezi- 
dentin səlahiyyətbrinin qurtarması vaxtrna 
90 gün qalmış təvin edilirdi. Prezident vəzi- 
fədən götürüldükdə və va başqa səbəbə gö- 
rə öz vəzifəbrini icra edə bilmədikdə onım 
səlahiyyətləri A li Sovetin sədrinə keçir və 
növbədənkənar seçkilər təyin edilirdi. Qa
nuna vaş senzinin vuxan həddinin müəv- 
vən edilməsi, birbaşa boyük öndər Hevdər 
Ə livevin seçkibrdə iştirak etməməsi üçün 
daxil edilmişdi.

Sovet dövbt qunduşunun mövcud 
olduğu 70 ilin  sonuncu qanımverid orqanı- 
nm bəzi üzvbri demokratik bloku təmsil 
edirdilər. Xalq hərəkaünm təz\iqi altmda 
360 dairə üzrə seçibn deputatlarm 349 nəfə- 
ri A li Sovetdə təmsil olunmuşdular. Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vibyətində və Goranbov 
rayonunda müharibə vəzivvəti ilə  əbqədar 
seçkibr təxirə salınmışdır. Bütün qüsurlan 
ilə vanaşı, sonuncu A li Sovetə 1990-a ildə 
keçiribn seçkibrdə bəzi müsbət tendensiva 
müşahidə olunurdu.

Beb ki, 1990-a ilin  sentvabnn 30-da 
A li Sovetə keçirilən seçkilərdə ilk  dəfə ob- 
raq altem ativ namizədlərin iştirakı təmin 
olunmuşdur. Sonunaı Azərbavcan SSR 
A li Sovetinin seçkibrində ilk  dəfə olaraq 
4 mərhəb - sentvabnn 30-u, oktvabrm 14- 
ü, dekabrm 16-ı və 30-u tarixləri müəwən
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edilm işdir. Deputatlığa namizddli\rin  geri

and governmental organs and sodal organi
zations.

On the basis of the dedsion of the Su
preme Sovid of the Azerbaijan SSR the posi
tion of the President of tine Azerbaijan Repub
lic was established on May 18,1990. The law 
about tine President election was accepted on 
June 26,1991 and it consisted of two dnapters 
and 18 artides. In  accordance to this bw  tine 
age sense for the President was defined no 
less than 35 and no more than 65. The same 
person could not be tine President of tine Az
erbaijan SSR more than two election times. In 
accordance of tine article 15 tine candidate col
lecting more than tine half of votes of partid- 
pants of elections became President The dec- 
tion time for the new President was defined 
90 days before the finishing of tine authori
zation of the acting President. In  case of tine 
removal of the President or if he was unable 
to fu lfill his job by some other reasons his du
ties 'ivere transformed to tine dnaiiman of tine 
Supreme Sovid and extreme elections were 
defined The upper lim it of tine age sense was 
defined with tine aim of to make obstade to 
tine partidpation of the great leader Hevdar 
Aliyev in elections.

In  tine 70 wars of tine existence of tine so-J
vid  structure tine last legisbtive organ indud
ed to itself some members representing tine 
democratic block Under tine pressure of tine 
peoples movement onlv 349 representatives 
eleded from 360 circles could be represented 
in the Supreme Sovid. In  connection with tine 
war condition in tine Mountainous Karabagh 
Autonomous Republic and in Goranbov re
gion dections there were postponded. In tine 
war of 1990 some positiw tendendes were 
observed in elections to tine Supreme Sovid.

Thus in tine elections to tine Supreme So
nets on September 30 of 1990 fo  the first time 
tine partidpation of tine alternative deputies 
was provided. In the last elections of tine Su
preme Sovid of tine Azerbaijan SSR for tine first 
time four stages - dates of September 30, Oc
tober 14 December 16 and 30 were appointed



götürülməsi praktikasmm veni xüsusivvət- 
ləri varanmışdır. A li Sovetdə hüquqşünasla- 
rın sayı əw əlki seçkilərlə müqavisədə çox 
olmuşdur. Sonuncu çağırış Azərbaycan SSR 
A li Sovetinin səlahivyətləri 1991-d il fevra
lm  5-də təsdiq edilmişdir.

Sonuncu çağınş Azərbaycan SSR A li 
Sovetinin tarixində ən müluim hadisə isə 
1993-cü ilin  iyunun 15-dən okty'abrına qə- 
dər, görkəmli dövlət xadimi, ümummilli 
lider Hevdər Ə livevin ona sədrlik etdivi
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dövr olmuşdur.
Azərbavcan A li Soveti 1991-ci il ma-
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утп 15-də «Azərbavcan Respublikasmm 
iqtisadi m üstəqilliyinin əsaslan haqqmda» 
konstitusiva qanunu qəbul etməklə müste- 
q il iqtisadi və sosial sivasət həvata keçirmə- 
yin  hüquqi bazasını təsbit etmişdir.

Azərbavcan SSR A li Soveti, ümum- 
m illi lider Hevdər Ə livevin sədrlik etdivi

J J J

Naxçivan Muxtar Respublikasının qəbul 
etdiyi və dövlət müstəqüliyinin təmin olun- 
masına yönəhniş qərarlan təsdiq edərək, 
onun arxasınca getməvə məcbur olmuşdur 
Belə ki, 1990-a il noyabrm 17-də «Naxçivan 
MSSR-nin admda dəyişiklik haqqmda» qə- 
rar qəbul ediləndən sonra Azərbavcan SSR 
A li Soveti yahuz 1991-ci il fevralm 5-də res
publikanm admm dəyişdirilm əsi və dövlət 
bavrağı haqqmda qərar qəbul etdi.

SSRİ-nin saxlarulmasına dair keçiri- 
lən parlament səsverməsində böyük öndər 
Hevdər Ə livev də demokratik blokun nü-
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mavəndələri ilə birlikdə onun əlevhinə səs
J J

verm işdi. Naxçivan MR-m A li M ədisi isə re- 
ferendumım Muxtar Respublika ərazisində 
keçirilməməsi barədə qərar çıxarmışdı.

Azərbavcan Respublikası A li Soveti
nin ХП çağınş birind sessivasmda ölkədə 
baş verən proseslərdən dərin narahatlıq ke- 
çirən ümummilli lider Hevdər Ə liyev öz 
müdrik təklifləri ilə 1991-ci il fevralm  5-də 
parlamentdə çıxış etd i Fenomen dövlət xa
dimi mövcud vəziyyəti təhlil edərək öz çı-
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xışmı üç hissəyə bölmüşdü. Hevdər Ə livev 
öncə bildirdi: «Keçmiş SSRİ-də 1985-d ildən

The new features of the practice of taking back 
of the representation was created. The quanti
ty of law specialists became much more in the 
Supreme Sonet in comparison with previous 
eledions. Authnzatkxi of the last convocation 
of the Supreme Soviet of the Azerbaijan SSR 
was confirmed on Febmarv 05,1991.

The most prominent event in the histo
ry of the last call of the Azeibaijan SSR contin
ued till June 15 1993 was connected w ith the 
great governmental personality, the general 
national leader Hevdar Aliyev's being a chair
man to it.

W ith the acceptance of the Constitu
tional Law «About the Economic Basis of the 
Economic Independence» on May 15, 1991 
the legislative basis of the economic and sodal 
policv realization was confirmed.

In the time of the general national lead
er Hevdar Aliyevs being the diairman of the 
Nakhichevan Autonomous Republic its legis
lative organ accepted decisions directed to the 
providing of the state independence which 
were confirmed by the Supreme Soviet of the 
Azerbaijan SSR and were influenced by them. 
Among them there was the decision «About 
Changing the Name of the Nakhichevan 
ASSR» on November 17, 1990 after which on 
February' 05, 1991 the Supreme Soviet of the 
Azerbaijan SSR accepted tine decision about 
changing tine name of the Republic and about 
the state banner.

The great leader Hevdar A livev voted 
against the remaining of the USSR together 
with representatives of the democratic block 
in the parliament voting. The Supreme Soviet 
of the Nakhichevan ASSR accepted the ded- 
sion about not conducting this referendum in 
the territory of the Autonomous Republic

In the first session of the ХП convoca
tion of the Supreme Soviet of tine Azerbaijan 
Republic tine general leader of the nation Hev
dar A livev made his speech in tine parliament, 
being warred by tine processes happening 
around, and expressed his vice proposals on 
February' 5 of the year of 1991. Analysing the



başlavan və M.Qorbaçovun elan etdiyi də- 
yişikliklərin heç bir elmi, sivasi, iqtisadi və 
uzunmüddətü strategiyasmın olmadığı ma
lum olur. Çünki, bir-birinə ziddiyyət təşkil 
edən tədbirlərin görülməsi, təbii olaraq öz 
nəticəsini verə bilməzdi. Xüsusilə m illi siva-
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sətdə, SSRİ rəhbəriiyi tərəfindən buraxılmış 
dddi səhvlər Alma-Ata, Tiblisi, Fərqanə, Ba- 
kı, Yeni Uzen, Oş və Pribaltika respublika- 
larmda fadə ilə  nəticəhnmişdir. Ziddiyyət 
bundan ibarət olmuşdur ki, demokrativa, 
aşkarlıq, sivasi plüralizm  elan ohınmasma 
baxmavaraq, bir qədər keçəndən sonra öl- 
k^də diktatura varadıhr Bütün bunlar isə 
ümumxalq fəlakəti ilə  nəticələnir Xarid 
sivasətdə balanslaşdınlm ış platformanm ol- 
mamasx, dövlət və partiva hakim iyyətini öz 
əlində cəmləşdirmiş Qorbaçov bütün zid- 
diyvətli proseslərin səbəbkan olmuşdur Nə- 
ticədə söz və praktiki əməl arasmda, sivasi 
rəhbərliklə xalq arasmda bövük uçurum va- 
rarunrş, xalqm sivasi rəhbərliyə və gələcəyə 
inamı itm iş, kommurıist partivası nüfuzdan 
düşmüşdür».

A li Sovet deputatlan qarşısmda möv- 
cud vəziyyəti dəqiq analiz edən görkəmli 
dövlət xadimi Hevdər ƏHyev çıxışmm ikin- 
d  hissəsində Dağlıq Qarabağ məsələsinin 
sessivasda müzakirə edilməsini təqdir et- 
məklə vanaşr, Azərbaycanda baş verən pro- 
seslərdə və xalqm düşdüvü fəlakətdə bila- 
vasitə respublika rəhbərlivini tənqid etmiş, 
xüsusilə də erməni separatçılannm Dağlrq 
Qarabağda Azərbavcanm ərazi bütövlüvü- 
nə qarşı vönəlmiş təcavüzkar əməllərinin 
davam etdirilm əsi, insanlann məhv edilmə- 
sini, evlərin vandmlmasmı, kəndlərin ver- 
lə-yeksan edilməsinin dözülməz olduğunu 
bildirdi. Erməni təcavüzündə İttifaq dövlə- 
tinin, şəxsən M.Qorbaço\am və respublika 
rəhbərlivinin günahkar olduğunu bildirən 
böyük öndər Heydər Əliyev, onlann vaxtrn-
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da tədbir görməmələri nəticəsində indi beb 
bir vəziyyət varandığma diqqət çəkdi.

Son üç ildə Azərbavcan Respublikası 
A li Soveti ilk  dəfodir ki, Dağlıq Qarabağ-

existing situation the phenomenal state genu
ine divided his sheech into three parts. A t йге 
first one he dedared: «It became dear to t 
none of changes realized in the former USSR 
bv M.Gorbachev since the vear of 19S5 did
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have any scientific, political, economic and 
long-tunned strategy. Because realizing meas
ures are contradicting to each other naturallv 
could not give any positive results. Espedallv 
in the national policv serious mistakes made 
from йге side of to  leadership of tine USSR 
resulted w ith tragedies in Alma-Ata, Tbi- 
lissi, Ferganeh, Baku, Yeni Uzen, Osh and in 
Baltic republics. The contradicting was in йге 
fad that the democracy transparency, politi
cal pluralism were declared but some times 
later Йге didatorship was created in йге coun
try. A ll these resulted with йге whole peoples' 
tragedy. Absence of the platform in йге bal
anced foreign policy and concentration йге 
state and party power in his hand Gorbachev 
w’as йге singe reason of all these contradicting 
processes. In  йге result of it йге deep gorge 
formed between Йге political leadership and 
people and thus, the trust of the people to йге 
political leadership and to йге future, to йге 
communist party lost its credit.»

Analysing the existing situation distind- 
ly  йге prominent statesman Hevdar Aliyev 
expressed йге positive opinion to йге discuss
ing to  Mountainous Karabagh issue and tak
ing resolution on it in Йге second part of his 
speech and directly critidzed the head-quarter 
of йге republic in the disaster to which people 
w’as broright, stressing upon unbearibility of 
йге continuation of interventional actions of 
Armenian separatists in the Mountainous Ka
rabagh direded against йге territorial unitv 
of Azerbaijan and accompanied with killing 
of men, binning of houses, destruction of v il
lages. The great leader Hevdar A liyev high
lighted the blame of the Union state, person
ally MGorbachev and the republic leadership 
directing everybody's attention to the fad to t 
such a situation happened because of their not 
taking measures in good time.



dakı vəzivyəti müzakirə edir. DQMV-da 
vəziwətm  stabilləşməsi üçün effektiv təd- 
birbr görülmədiyini sövbvən Heydər Əli- 
yev, bununla varıaşı Təşkilat Komitəsinin 
m ıiəyyən işbrin i də qevd etdi: « V.Polyo- 
niçkonım başçılıq etdivi Təşkibt Komitəsi 
təkbaşma işbrin öhdəsindən gələ bilməz 
və Azərbaycan xalqınm başma gətirilm iş 
fəlakətlərdən qurtarmaq üçün DQMV-dəki 
vəziyyəti dərin və hərtərəfli analiz etmək 
vadbdir. 1922-d ildən, SSRİ-nin tərkibinə 
daxil olduğumuz vaxtdan bu günə qədər 
heç bir müttəfiq respublika beb çətinlik- 
b rb  üzbşməmişdir. Mənim respublikava 
rəhbərlik etdivim  1969-cu il ivulun 14-dən, 
1982-d ilin  sonuna q^dər olan dövrdə eımə- 
nibrin Azərbavcana qarşı torpaq iddbları 
olmavıb. Yalnız 1977-d ildə Dağlıq Qarabağ 
məsələsi qaldmlıb və mənim tərəfimdən də 
dərhal qarşısı alııub. 1987-d ildə erməni mil- 
b tçib ri əlverişli məqann varandığını görə- 
rək Qarabağm Azərbavcandan qopanünası 
m^qsədilə güdü sivasi kampaniyava başla- 
m ışdılar. О dövrdə respublika rəhbərlivi bu 
hadisəbrin qarşxsmı ala bilmədi və Moskva 
о cümlədən M.Qoıbaçov Azərbavcana kö- 
mək etmədi. Bu xəyanətin dərin kökbri var- 
dır. Bu hadisəbrin qarşısuu müdrik adam 
ab bilərdi, lakirı M.Qorbaçovda bu müd- 
riklik çatışmadı. Bu m əsəbbri indi həll edə 
bilməsək, biz gəbcək nəsillər üçün böyük 
çətinlikbr varatmış olanq».

Hevdər Ə livevin öz çıxışmda daha 
sonra bildirm işdi: «198S-d ilin  martında So- 
vd  IK P M K və SSRİ Nazirbr Soveti Dağlıq 
Qarabağm sosial-iqtisadi inkişafı haqqmda 
qərar qəbul etməklə, obrazh şəkildə devilsə 
Azəıbavcan xalqının, Azərbavcan Respubli- 
kasmm kürəyinə arxadan zərbə vurdu. Bu 
qəran imzalayanlar, ona razıhq verərılər, 
Azəıbavcan xalqmm maraqları haqqmda fi- 
kirləşm ədibr».

Boyük öndər 198S-d ilin  iyu l am da 
SSRİ A li Sovetinin Rəvawt Hevətində Dağ- 
hq Qarabağ məsəbsi müzakirə edibn vaxt, 
Ermənistan A li Soveti deputatlannm Azər-

It was for the first time that the Su
preme Sovid of tine Azeibaijan Republic was 
discussing the situation in tine Mountainous 
Karabagh Mentioning that tine effective meas
ures had not been taken for the stabilization 
of the situation in tine MKAP, Heydar Aliyev 
underlined the definite work of tine Organiza
tional Committee as well: «the Organizatonal 
Committee with V. Polyanichko on the head 
could not overcome these difficulties and in 
order to gd reed of tragedies, brought to Az
eri nation, tine situation in the MKAO was to 
be deeplv and thoroughly analyzed. Since the 
year of 1922, when we entered to tine compo
sition of tine USSR, up to now no any union 
republic could face such difficulties. In the pe
riod when I was on tine head of the republic 
between Ju ly 14,1969 till tine end of 1982 ar- 
menians did not have anv territorial pretenses 
against Azerbaijan Only in the w ar of 1977 
the question of the Mountainous Karabagh 
was raised and at once it was prevented by 
me. In tine year of 1987 amrenian national
ists noticed that the favorable time had come 
for them and started the strong campaign to 
tear off the Mountainous Karabagh from Az
erbaijan Then the republic leadership could 
not avoid these events and ndther Moscow; 
nor MGoibachev did help to Azeibaijan This 
betraval had deep going roots. Only the vise 
men could extinguish these hardships, bn Gor
bachev there was not enough of this qualitv. 
If we could not solve these disorders nowT w'e 
w'ould put the next generations before ever 
bigger difficulties.»

In tine continuation of his speech Hev- 
dar A livev then dedared «If to use tine rithor-J
ic phrase, on March 19S8 tine Central Commit
tee of Communist Partv of tine Sovid Unican/
and tine Soviet of Ministers of tine USSR stroke 
Azerbaijan Republic from behind, accepting 
the dedsion about tine sodal-economic devd- 
opment of tine Mountainous Karabagh. Those 
wrho signed this dedsion and who were agree 
to it had never thought about interests of the 
Azeri nation»



baycan Respublikasi deputatlan ib  bərabər 
əsaslarb müzakirəbrə qaülmasıru bövük 
səhv addmı hesab edirdl: « Ermərüstan KP 
MK-nin birinci katibi Arutunvan öz vətən-
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daşlarmı sakitlivə çağıraraq, öz tarixlərində 
ilk  dəfə olaraq Dağlıq Qarabağm daxili işlə- 
rinə qanşmaq imkanı əldə etdiklərini bildir- 
mişdir».

19S9-cu il vanvann 12-də SSRİ A li So
veti Rəyasət Heyətinin fərmanı ib  DQMV- 
də xüsusi idarəçilik formasmm tətbiqi haq
qmda qərar Azəıbavcan Konstitusivasmm 
kobud pozulması idi. A.Volskinin köməvib 
ermərülər silahlandınlaraq Dağhq Qaraba- 
ğm Azərbavcandan avnlmasmm iqtisadi- 
hüqüqi əsasmı varadırdılar. Ümummilli 
liderin sözlərinə görə, SSRİ Nazirbr Soveti 
19S9-CU il 6 may tarixli qəran ilə DQMV-
dəki idarə və müəssisəbrin Azəıbavcan/
SSRI-in tabeçilivində çıxanlaraq mərkəzə 
verilməsi Azərbavcan xalqma qarşı bövük 
xəyanətbrin tərkib hissəbridir.

Böyük öndər Hevdər ƏÜyev parb- 
mentdə bildirdi ki, A.Volskinin rəhbərlik 
etdivi Xüsusi İdarə Komitəsi Dağlıq Qaraba- 
ğm Azərbavcandan a\mlması üçün bütün 
tədbirbri görmüşdür: « Lakin Azərbavca- 
rnn о dövürdəki sivasi rəhbərlivi bu idarə-
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çiliyin  yaranmasmı bövük qəbbə kim i təq- 
dim etmişdir. О dövrdə sivasi rəhbərlik ya 
anlanurdı və yaxud anlamaq istəm irdi ki, 
Dağhq Qarabağ Azərbavcanm tərkibindən 
çıxır. Azərbavcanm itirilm iş torpaqlarmı 
qavtarmaq üçün nə qədər çətin vəziyyətə 
düşmüşdür. Bununb beb, A.Volski indi 
SSRİ A li Sovetində Azərbavcandan olan
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deputat kim i təmsil olvmub. Nəinki Volski, 
Balavan, Poqosvan və Dadamvan da bizim 
respublikanm deputaü olmaqb, Azərbavca- 
na qarşı münasibətdə daha böyük xəvanət- 
b r edirbp>.

Böyük öndər çıxışmda bildirdi ki, tək- 
cə A.Volskinin Xüsusi İdarə Komitəsi döv- 
riində Xankəndindən 15 min azərbaycanlı 
qovulmuş, 250 e\r tanıam ilə yandmbmşdır. 
Halbuki, Respublika prokurorluğu yalruz

The great leader considered big wrong 
step the participation of representatives of the 
Azerbaijan Republic while discussions of the 
issue of the Mountainous Karabagh in the 
Supreme Board of the Supreme Soviet was 
going on in Ju ly of 198S together with repre
sentatives of the Supreme Soviet of Armenia 
on the equal level «The first secretary of the 
SC of the CP Arutunvan called his dtizens to
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silence telling them that this tire first chance 
for them to interfere the issues of tine Moun
tainous Karabagh.»

In  fact, the decision of the Supreme 
Board of the Supreme Soviet of the USSR 
about the application of the Special Form 
of Managing in  the M KAP was the rough 
violence to the Constitution of the Azerbai
jan. W ith the help of A. Volskiy Armenians 
were armed and created the economic and 
legal basis of the parting of the Mountain
ous Karabagh from Azerbaijan. Accord
ing to words of the all national leader, the 
decision of the Sonet of M inisters of MavJ
06, 1989 about taking out of managements 
and establishments from the disposal of 
the Azerbaijan SSR and giving them to the 
guidance of the center was the integrated 
part of the big betrayal against the Azeri 
people.

The great leader Hevdar Aliyev told 
in the parliament that Spedal Management 
Committee had taken all measures for tine 
separation of the Mountainous Karabagh 
from Azerbaijan: «But tine political leadership 
of Azerbaijan of that time produced the crea
tion of this management as a big victory. At 
that time it either did not understand от did 
not want to understand that the Mountainous 
Karabagh is drewing out from the composi
tion of Azerbaijan Now Azerbaijan is in a 
verv difficult situation to return its lost lands.
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Nevertheless A  Volskiy was sitting in tine Su
preme Sonet of the USSR as a representative 
from tine Azerbaijan Not onlv Volskiy alone 
but Balavan, Pogosvan and Dadamyan also 
doing big betrayals in their relations to Az-



bu gürnbrdə cinavət işi qaldırmrşdı. Əgər 
biz bir neçə ib  Dağlıq Qarabağda Azərbay- 
can hakim iyyətini bərpa edə bilməsək, vad- 
dan çıxarmaq olmaz ki, Dağlıq Qarabağ Fə- 
bstin probleminə çevrib bilər.

A li Sovetin 1991-d il fevralın 5-də ke- 
çiribn ilk  idasmda çıxış edən Hevdər Əli- 
yev üçüncü məsəb kim i, son 70 il ərzində 
Azərbavcan torpaqlannın zaman-zaman 
itirilm əsinin səbəbbrinm təhlilinə diqqət 
yönəldərək məsəbbrə avdmlıq gətirilməsi- 
ni önə çəkdi. Ümummilli liderin sözbrinə 
görə, Ermənistan Respublikası Moskvarun 
himavədarlığmdan istifadə edərək bizim 
respublikava qarşı ərazi iddialan irə li sür- 
müşdür. Son 70 ildə Ermənistan işğalçı si- 
yasət aparmış, biz isə müdafiə olunmaq, bə- 
zən isə geri çəkilmək mövqevini tutmuşuq. 
İndi də biz bu vəziwətdəvik.

J J J

Hevdər Ə livev Naxçıvan Muxtar Res- 
publikasmın A li Mədisində bu m əsəbbri 
müzakirə etdikbrini və 1929-cu ildə 62 min 
hektar yararlı torpaqbnn Ermənistana ve- 
rild iyin in  müəvvən olunduğımu bildirdi: 
«1918-d ildə Azərbavcan Demokratik Res- 
publikasmın ərazisi 114 min kvadrat kilo- 
metr olmuşdur. Hal-hazırda cəmi 86 min 
kv. kilometr ərazi qalm ışdır.Təklif edirəm 
ki, nəinki Qarabağ torpaqlarr, evni zaman- 
da 1920-d ildən bu günə qədər Ermənista- 
na verilm iş, torpaqlarm hesabatn apanlsm, 
onbrrn sərh^dbri m üəyyənlənbşdirilsin, 
hansı qərarla və kim tərəfindən verilməsi 
aydınlaşdmlsın. Biz bundan sonra heç vaxt 
müdafiə mövqevində davana bilm ərik və 
hücum mövqeyinə keçib torpaqlarrmızr tə- 
bb etməlivik». Hevdər Ə liyev parlamentə 
müradət edərək Ermənistanm təcavüzkar 
elan edilməsini təklif etdi: «Biz bu barədə 
xüsusi qərar qəbul edib bütün dünvava Er- 
mənistanm təcavüzkar olduğunu bəvan et-
m əlivik»./

Beblikb, sovet hakim iyvəti dövrü 
parlamenti tarixinin dördüncü mərhəbsi- 
nin sonlannda, valnız Hevdər Ə livevin cə- 
sarətli və müdrik addımlarx ilə qanvmverid

erbaijan being representatives from Azerbai
jan.»

In his speech the great leader an
nounced that only during the governing 
time of tine Special Management Committee 
15 thousand local Azeri men were sent awrav 
from Khankendi, 250 houses were burned to 
ashes. But Republic Prosecutor office of Az
erbaijan only these days raised the criminal 
cases. If we would not be able to restore the 
Azerbaijan state power in Karabagh uring 
coming up fewr vears then we should not for
get that it might become to a problem of Pal
estine.

Hevdar Aliyev making his speedn at the 
first session of the parliament held on Febru
ary 06,1991, as a third issue, raised the reason 
of loosing of tine Azerbaijan lands during last 
70 years to tine center of attention bringing 
the light to tine matter According to the all 
national leader, Armenian Republic referred 
to the protection of M o s c o w t put forward the 
territorial claim against our Republic. During 
last 70 years Armenia concluded tine aggres
sive policy of an occupant and in our case we 
were in stepping back situation and it w’as go
ing on even nowadavs.

Hevdar Aliyev informed that he dis
cussed these questions at tine Supreme Soviet 
of tine Nakhichevan and realized there that in 
the year of 1929 some 62 square hektar produ- 
ave lands were given to Armenia: «hn the year 
of 1918 tine territory’ of the Azerbaijan Demo
cratic Republic was 114 thousand square kil
ometer and at present it remained only S6 
thousand square km I propose to make ac
count of not only Karabagh lands but also all 
other lands given to Armenia since 1920 up to 
now; to define their borders and to make dear 
by whom and by which dedsions they were 
given. From now we could never stav in the 
defense position and must be getting the po
sition of advancement, we must demand our 
lands.» Hevdar A liyev turned to the parlia
ment and proposed to announce Armenia the 
aggressor. «We shall issue tine dedsion about



hakim iyvətin passiv mülafiə mövqevindən 
çıxıb, aktlv müdafiəyə keçdi. Lakin çox tə- 
əssüfb göstərmək lazım dır ki, parlament 
varanmış vəziyyətdən çıxmağa özündə güc 
tapa bilməmişdir.

Son çağınş A ll Sovetin 1991-d il mart 
avııun 7-də keçirilən idasmda «Ümumxalq 
səsverməsi (referendum) haqqmda» Azər- 
bavcan Respublikasmm qanvmu qəbul 
edildi. Qanunun tələsik qəbul edilməsində 
məqsəd, 1991-d il martm 17-də keçirib- 
cək və SSRİ-nin saxlanılmasma vönəlmiş 
referendumda iştirakın hüquqi əsasrnı ya- 
ratmaq olmuşdur. Səsverməyə yeniləşmiş 
İttifaqda birləşm əvi təklif edən Moskva, 
nəvin bahasma olursa-olsun SSRİ-ni saxla- 
mağa çalışırdı.

Ümummilli hder Hevdər Ə liyev par
lamentin həmin idasmda iştirak edərək 
müzakirəvə çıxanlan məsəbni dərindən 
təhül edərək referendumda iştirak etməvin 
əlevhinə olduğunu bildirm işdi: « 1922-d il- 
dən SSRİ-nin tərkibində olduğu müddətdə 
Azərbaycan xalqx çox mürəkkəb tarixi yol 
keçmiş m üvəffəqiyyətbrb və çətinlikbrb 
üzbşmişdi. Lakin son illərdə dünvada və 
ölkədə baş verən sivasi proseslər, keçmişə 
münasibətdə bizim baxışlammzda dəvişik- 
liklərə səbəb olub. Mərkəzlə respublikalar 
arasmda iqtisadi və sivasi əlaqələrin veni 
istiqamətləri üzə çıxır, hansı tərəfin daha 
zərər çəkdivi və yaxud üstünlük əldə etdi\i 
məlum olur. M illi demokratik hərəkatlarm 
bəzi respublikalarda hərbi qüv\rələrdən isti- 
fadə etməkb yatmlması İttifaqm  imperiva 
siyasətmin nəticəsidir. Moskva yenidən res- 
publikalann ittifaqıru yaratmaqb mövcud 
quruluşun vararsız olduğvmu başa düşə- 
rək, respublikalan veni ittifaqa cəlb etimək 
istəvir. Hətta M.Qorbaçov ölkədə bu vaxta 
qədər həqiqi ittifaqm olmadığmı və yalnız 
bu referendumdan sorıra İttifaqm  olacağmı 
sövbmişdi».

Hevdər Ə liyev heç bir şərt irə li sürmə- 
dən referendumda iştirakm əlevhinə oldu- 
ğunu, Naxçivan A li M ədisinin ümumiyvət-

it and dedare to the entire world that Arme
nia is aggressor.»

Thus, at the end of tine fourth stage of 
tine parliament history of tine sovid power 
period only in the result of brave and vise 
steps of Hevdar Aliyev, the legisbtive power 
got out from tine passive ddense position and 
passed to tine position of tine active ddense. 
But it could be mentioned with feeling of re
gret that parliament could not found a power 
in itself to step out from tine created around it 
situation

In  tine meeting of tine Supreme Sovid 
of tine last call held on March 07,1991 tine law 
of tine Azerbaijan Republic «About tine All- 
People Voting (Referendum)» was accepted 
Hurriedness in acception of tine bw  was con
neded with the desire to prepare tine legal 
basis for tine partidpation at the referendum 
planned for March 17, 1991 and direded to 
tine remaining of tine USSR. Moscow, trying to 
remain tine USSR by any effort, proposed to 
unite in tine innovated Union

The general leader Hevdar Aliyev par
tidpated at that meeting of parliament and 
dedared his desire not to partidpate at that 
referendum, after deep analvzing the issue 
brought to tine agenda for tine discussion: «hn 
tine period of being of the integral part of tine 
USSR the Azerbaijan people passed very dif
ficult historical path and faced successes and 
misen- But political processes happening 
around tine world and in tine country' needs 
changes in our view  in our relations to tine 
past New directions of economic rebtions 
among the center and republics and it be
comes dear who is has losses and who has 
advantages. In some republics the national 
democratic movements were suppressed by 
tine application of the m ilitary forces and this 
is tine result of tine imperial policy of tine Un
ion Moscow understands tine uselessness 
of tine existing state structure for providing 
tine union of republic and therefore it wants 
to attrad republics to a new union. Even 
MGoibachev himself confessed that there



b  prosesdə iştirakdan im tlna etməsi barədə 
qərar çıxardığııu bildirdi: «Mən, Azərbay- 
can Respublikasmm tam iqtisadi və sivasi 
müstəqülivinin tərəfdanvam. Azərbavcan 
xalqı da bu volu seçib və m illi dirçəliş, m illi 
dövlətçilik qurulmasmı istəyir».

A li Sovetin sessivası fevralın 5-də 
Azəıbaycanın respublikasmm adı, dövbt 
bavrağı və 28 mav bavrammm qevd olun- 
rnası haqqmda qərar vermişdir. Heydər Əli- 
yev bu qərarlarm təqdirə laviq olduğunu 
bildirsə də, çox təəssüf ki, A li Sovet bu mə- 
sələləri müzakirə etməmiş və onu varadan 
səbəbbr barədə heç bir izah verməmişdir 
«Məlumdur ki, bu qərarlar sadəcə olaraq 
formanı dəyişdirməkdən ibarət olmamış- 
dır. Ona görə bu qərarlar geniş müzakirə 
edilm əli və A li Sovetin sənədlərində onun 
siyasi və tarixi əhəmivvəti göstərilməli id i 
70 il sosialist respublikasmda yaşadığunız, 
indi i»  veni sivasi sistemə keçməyimiz haq
qmda xalqa məlumat verilm əli idi».

Heydər Ə liyev öz çıxışmda respub- 
likamızm veni bayrağmm təsdiq edildiyini, 
lakin bu əlamətdar hadisənin heç də veni ol- 
madığuu, onvrn 1918-d ildə ilk  dəfə ADR-in 
bavrağı olduğunu və mühüm sivasi əhəmiv- 
yət kəsb etdiyini b ild ird i Heydər Ə livev 
martrn 7-də keçtribn A li Sovetin sessivasm- 
dakı çıxışmda 28 mavm Azərbavcan m illi 
dövbtçüi\inin varandxğı günü istirahət gü- 
nü elan olunmasmı təqdir etdiyini b ild ird i 
Lakin bu halda parlament ADR-ə, həmçinin 
1920-d il 28 apıel işğal hadiwsinə diqqət ve  
tirm əli və sivasi qiymət verməlidir.

Ümummilli hder parlamentdə çxışm- 
da, bəzi sivasi qüw əbrin respublikanm İtti- 
faqdan a\Ti mövcud ob bilməməsi haqqm- 
dakı fikirbrinin heç bir əsası olnıadığmı da 
bildirdi. Birindsi, Azərbavcanm müst̂ qil 
olması üçün bütün imkanlan mövcuddur. 
İkindsi, respublika dünva inteqrasiva pro- 
sesbrinə qoşulmaqla bütün sahəbr üzrə 
müstəqil iqtisadi sivasət apara bibr. Digər 
tərəfdən xalqlarb dostluq mürıasibətbrinin 
qurulması bu imkanlan arhrar.

have never been a real union and it w ill be 
only the one after this referendum.»

Without putting forward any condition 
Hevdar A livev declared that he was against 
of the participation in the referendum, and 
informed that the Parliament of Nakhichevan 
adopted the decision about refusing of the 
partidpation at this process at all: « I am all for 
the economic and political independence of 
the Azeibaijan Republic. And the Azerbaijan 
people also chose this way and wants the na
tional floiuishment, building of national state 
power»

The Supreme Soviet accepted the ded- 
sion on February' 05 about changing the name 
of the Azeibaijan Republic and about the cd- 
ebratian of the holidav of the date May 28.
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Hevdar Aliyev expressed his satisfaction with 
this dedsion but said that unfortunatelv the
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Supreme Sonet did not discuss these mat
ters and never gave anv explanation about 
reasons causing them. «It is dear that these 
decisions do not mean simple change of the 
form. Therefore these decisions should be 
widely discussed and in the documents of 
the Supreme Soviet its political and historical 
importance wras to be shown The information 
wras to be given to the nation about our living 
in the sodalist republic for 70 years and nowT 
our stepping to the new svstem»

In  his speech Hevdar A livev de
dared that the confirmation of the banner 
of the republic w’as a prominent event but 
it was not new one, as it became the ban
ner of the ADR in 1918 and its acception he 
evaluated as an event of the great political 
importance. In  his speech at the parliament 
meeting held on March 07 Hevdar A liyev 
announced that the M av 28 was the dav of
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creation of the national sovereignty' and he 
w'as supporting the idea of regarding it a 
non-working day'. But at the same time the 
attention w'as to be paid to ADR and also to 
the date of A pril 1928,1920 w*hen the event 
of aggression happened and it wTas to re
ceive its political value.



Heydər Ə livev digər müttəfiq res- 
publikalardan fərqli olaraq Azərbaycarun 
İttifaqdan imtlna etməvə daha çox haqqı 
olduğunu parlamentin nəzərinə çatdırdı: « 
Çünki 3 ild ir ki, Azərbaycanın suverenlivi, 
ərazi bütövlüyü pozulub, lakin İffifaq höku- 
məti onun qarşısmı almaq üçün heç bir təd- 
bir görmür. 1990-a il vanvann 20-də İttifaq 
dövbti Azərbavcan xalqma qarşı təcavüz 
həvata keçirmişdir. Heç bir əsas olmadan, 
dövbt qanunlan kobud pozulmaqla, xəbər- 
darlıq etmədən Sovet Ordusu Bakıva daxil 
olaraq dine əhalini qəddarlıqla qırmrşdrr. 
Çox təəssüf ki, bu təcavüz bu gün də da
vam edir, respublika bir ildən çoxdur ki, 
fövqəladə vəziyyət şəraitmdə yaşayır A li 
Sovetin sessivası 20 vanvar fadəsinə sivasi
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qiymət vennəli, günahkarlann adı, onun sə- 
bəbbri gösterilməlidir. Fövqəladə vəziyyət 
şəraitində Sovet Ordusu kim i kimdən qo- 
ruduğunu aydmlaşdrrmaq mümkün deyil- 
dir». Heydər Əlivev, 20 vanvarda Ordunun 
Bakıya çağmlmadrğmr söybyənbrə, onla- 
rm doğnı danrşdrqlanna inandığmı bildirw  
də, respublika rəhbərliyi suveren hüquq- 
lanndan istifadə edərək onlan dərhal geri 
qaytarmalı olduğvmu isə anlava bilmədivi- 
ni deputatlann nəzərinə çatdırdr

Müdrik lider ümummilü məsələlərdə 
hammm birləşməsi və düşmənə qarşı birlik- 
də mübarizə apaımağm zəruri olduğunu 
bildirdi: «Naxçivan Muxtar Respublikası 
b0\4ik həyəcartla yaşayıt Respublikanm 
müdafiəsi üçün təcili tədbirlər görülməli- 
dir». He\rdər Ə livev parlamentdən Azər- 
bavcan xalqma müradət edərək iqtisadi və 
sivasi müsteqillik volu ilə  davam edərək, 
tam müstəqillivə nail olmaq üçün mübari- 
zə apaımağı zəruri hesab etdiyirıi bildirdi. 
Onım sözlərinə görə, «Azərbavcan xalqmm 
b irlivin i veni denıokratik və müstəqil döv- 
btdə təmin etmək mümkün olacaqdır və 
biz nəvin bahasma olursa bunu etm əli\ik, 
əks təqdirdə tarix bizi bağışlamavacaqdır».

1991-d il avqustun 19-da Moskva rəh- 
bərli\indəki mühafizəkar qüw əbr tərəfin-

The аД naticmal leader in his parliament 
speech also dedared that there was no anv ba
sis under the thoughts of some political forces 
considering that the republic could never ex
ist without support of tine union. Firstly, all 
conditions were existed for the Azerbaijan's 
being independent. Secondlv, Йге republic 
may candud Йге sovereign economic policv 
in all fields joining to Йге global integration 
processes. From Йге other side building of Йге 
friendh- rdations with nations would increase
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Йгезе opportunities.
Hevdar A liyev directed Йге attention
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of Йге parliament to Йге fad that Azerbaijan 
had more right to refuse from the Union than 
any union гергМс else. «Because is already 3 
years that Йге sovereignty of Йге Azerbaijan, 
its territorial unity was damaged, but Йге un
ion government does not take anv measure 
to avoid it  The union government realized 
Йге aggression against the Azerbaijan people 
on January 20, 1990. Without any basis, Йге 
state bws were roughly viobted, without 
any warning the Soviet Armv entered Baku 
and frightened the peaceful popiibtion with 
Йге tenor. To my great regret this aggression 
continuing today as well, because the repub
lic live in Йге condition of extreme situation 
alreadv more that a whole year The Supreme 
Soviet should give the political value to Йге 
January' 20 tragedy, names of guiltv in it peo
ples', Йге reason of their bloody actions should 
be shown. It is impossible to understand that 
who is guarded from wrhom in the condition 
of extreme situation» Though Hevdar Aliyev 
told that he believed to those people at Йге 
Parliament who denied anybody's calling Йге 
Army to Baku he brought Йге fad to the at
tention of representatives that those day's Йге 
Republic leaders' duty w'as to use their sover
eign right and return Йге armv at once back 
and thev- did not understand that.J

The vice leader dedared the necessity of 
unitv- of everybody in all-nations issues and to
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struggle in unity against the enemy: «Autono
mous Republic of Nakhichevan lives in Йге



dən «Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsi» 
təşkil edərək dövlət çevrilişi etməvə cəhd 
göstərmişdibr. О dövrdəki Azərbavcan 
hakimiyyətmdə təmsil olunanlann, DFVK- 
nin cəhd göstərdivi çevrilişi dəstəkləməbri, 
1991-d il avqustun 29-da keçirilən Azərbay- 
can Respublikası A li Sovetinin sessivasında 
Heydər Ə livev tərəfindən kəskin pisbnilir 
və mühafizəkar qüvvəbri, dünvada və İtti- 
faqda baş verən siyasi prosesbri vaxtmda 
və düzgün qiymətləndirmə bacanğınm ol- 
maması məlum olurdu.

Hevdər Ə liyev varanmış mürəkkəb 
vəziyyətdən çıxmaq üçün öz tövsiyyə və 
təklifbrini 1991-ci il ivulun 19-da kommu-
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nist partiyası sıralanndan çrcmaq üçün 
SSRİ Nazirbr Kabinetinin partiva teşkibh- 
na ünvanladığı müradətdə və avqustun 24- 
da Azərbaycan Respublİkası A li Sovetinin 
Rəyasət hevətinə göndərdivi məktubda ifa- 
də etdiyini, parlament deputatlanna bildr- 
di.

Böyük öndər avqustun 29-da keçi- 
ribn  parlament idasmda birind məsələ 
kim i Bakıda 1 il 6 aydan çox davam edən 
fövqəladə vəziyvətin bğv edilməsini və res- 
publikava fövqəladə rejim inin saxlamlması 
üçün dəymiş zivanm həcminin müəyvən 
edilməsini zəruri hesab etdivini b ild ird i
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Beb ki, 1990-a il vanvarm 22-də keçirilm iş 
A li Sovetin sessivasmda qəbul edilm iş və 
Bakıda fövqəladə vəziyyətm  bğv edilməsi 
haqqmda qərarm icrasmm kim in tərəfindən 
davandmlmasx m üəyyənbşdirilsin. İkindsi, 
A.M ütəllibovun DFVK-ni müdafiə etməsi 
haqqmda respublika televiziyasında səsb- 
nən müradəti səhv addım kim i qivmətlən- 
dirilm əlidir. Əgər səhv buraxılıbsa, bımu 
açıq etiraf etmək lazmrdrr. Çünki, Azarbav- 
can Kommunist partivasx hərbi xunta üə 
əməkdaşlıq etmişdir. Üçüncüsü, Azarbav- 
can Kommunist Partivası xalqm birlivinə 
nail olmaq üçün hakim iwətdən getnnəlidir. 
Dördüncüsü, 20 vanvar fadəsindən ilvanm  
keçməsinə baxmavaraq nədənsə ona sivasi 
qiymət verilm əvib. Kim  günahkardır Ya-

great agitation Urgent measures should be 
taken for tine defense of tine Republic.» Hevdar 
Aliyev turned from parliament to tine nation 
and announced that the nation should con
tinue moving along tine way of tine economic 
and political independence for achieving the 
M l soverdgntv only through tine struggle. He 
considered that «tine unitv of tine Azerbaijan 
people w ill be provided in the new demo
cratic and independent state and we must do 
it bv all means, otherwise tine historv w ill not
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forgive us.»
On August 19, 1991 tine conservative 

forces in tine Moscow leadership organized 
«tine Committee of tine State Extreme Situa
tion» (CSES) and attempted to remove the 
existing regime. Leaders representing the 
Azerbaijan State power of that time tried to 
support tine CSES and removal of govern
ment w’hich was sharply criticized by Hevdar 
Aliyev at the session of tine Supreme Sovid of 
the Azerbaijan Republic held on August 29, 
1991 and it became dear that tine conservative 
forces were not able to evaluate properly and 
in good time tine processes happening in the 
wTorid and in tine Union

For getting out from tine suddenlv hap
pened difficult situation Hevdar A livev gave 
his recommendations and proposals on Ju ly 
19,1991 in his appeal to the communist party 
organization of tine Cabind of Ministers of 
the USSR for his leaving rows of Communist 
parti' and on the letter sent to tine Supreme 
Board of tine Supreme Sovid dated on August 
24 He informed representatives of tine parlia
ment about his thoughts expressed in these 
documents.

The great leader spoke at tine parlia
ment meeting held on August 29 around the 
first issue, about tine liquidation of tine ex
treme situation continuing more that one and 
half year and found it important to define the 
amount of losses to the republic in connec
tion w ith tine remaining the extreme regime. 
So it was necessarv to find out who wras the

J

initiator of the dedsion of the acceptance of



zov; Krvuçkov, Bakatin, Girenko, Qorbaçov. 
Azərbaycan rəhbərliyindən: Vəzirov, Qafa- 
rova, M ütəllibov və digər Mərkəzi Komitə 
üzvbri, həmçinin Xalq Cəbhəsi və digər de
mokratik qüwələrin də fəaliyvətinə sivasi 
qiymət verüməlidir. Ümummüli liderin fik- 
rincə, bu məsəsəbrə aydınhq gətirilmədən 
Azərbaycanda demokratik prezident seçki- 
ləri keçirmək qeyTi-mümkündür.

Bebliklə, İ991-d ildə, bütün il bovu 
hadisələr sürətlə inkişaf etdi. Azəıbavcan 
A li Soveti sivasi prosesbri vaxtmda və düz- 
gün qiymətbndirə bilməvərək prosesbrin 
müşahidəçisinə çevrildi. Hadisəbrin inki- 
şafı SSRİ-nin dağılması və müstəqil döv- 
btbrin  varannıası ib  nəticəbndi. Yalruz 
Naxçıvan Muxtar Respubublikası 1991-d il 
martm 17-də SSRİ-nin saxlanması ilə əlaqə- 
dar keçiribn referendumda ümumiyyətb 
iştirak etməvərək hadisəbri qabaqbva bil- 
mişdi.

1991-d il sentvabnn 8-nə təvin edil-J J
miş ümıunxalq səsverməsib keçirilən Prezi
dent seçkibrində A  M ütəllibov demək olar 
ki, altem ativsiz seçildi. Azərbaycandakı pre
zident seçkibri ərəfəsində avqustun 19-da 
Moskva rəhbərlivindəki mühafizəkar qüv- 
vəbr Dövbt Fövqəladə Vəziyvət Komitəsi 
(DF\TC) təşkil edərək dövbt çevrilişi etmə- 
və cəhd göstərirdibr Lakin Rusivanm de
mokratik q iiw əb ri çevrilişin qarşısmı ab 
bildibr.

Moskvadakı dövbt çevrilişi vatmldıq- 
dan sortra xalqm təkidi ilə Azərbavcan SSR 
A li Soveti 1991-d il avqustun 30-da «Azər- 
bavcan Respublikasmm dövbt müstəqilli- 
yinin bərpası haqqmda Bəvannamə» qəbul 
etdi. Bəvannamədə göstərilirdi ki, Azərbav- 
can Respublikası A li Soveti Azərbavcan xal- 
quun ali dövbt mənafebrini rəhbər tutaraq 
və onun iradəsini ifadə edərək, Azəıbavcan 
Respublikasmm dövbt m üstəqillivinin bər- 
pa olunduğunu elan edir.

Demokratik hərəkatm və xalqm istəvi- 
nə müvafiq olaraq oktvabnn 3-də Azərbay- 
can Respublikası A li Soveti bıuaxılır və iq-

the extreme situation at the session of the Su
preme Soviet on January 22,1990 for defining 
who would stop the very decision's validity in 
Baku Secondly, the appeal of AM utallibov to 
defend the CSES over the Republic TV was to 
be evaluated as a wrong step. If the mistake 
w’as made, it was to be openly confessed. Be
cause the Azeibaijan Communist Party co
operated with the m ilitary khunta. Thurdly, 
for achieving tine unity of the whole nation, 
the Communist Partv was to leave the state 
power Fourthly, though a year and half had 
past since tine tragedy of January 20, by some 
unknown reason, tine political estimation to 
it w’as not given yet. Who wras guilv in it  Ya- 
zov, Kivuchkov, Bakatin, Girenko, Gorbadnev, 
among Azeri leadership Vezirov, Gafarova, 
Mutallibov and other members of the Central 
Committee, also tine activity’ of the Peoples 
Front and other democratic forces were to re- 
eerie their political evaluation According to 
tine consideration of the all nations leader, this 
issues would be dearized as it was not possi
ble to conduct tine President elections.

Thus, during tine whole year of 1991 
events were changing eadn other rather 
quickly. Because of tine reason that tine Su
preme Soviet of Azerbaijan did not evaluate 
political processes in good time and properly 
it became onlv observers of events. Onlv tine
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Autonomous Republic of Nakhichevan could 
be ahead of events by general refusing from 
partidpation at the referendum in connection 
with remaining of tine USSR, held on March 
17,1991.

In  tine all nation voting conducted on 
September 08,1991 A.Mutallibov was elected 
tine President almost without having an al
ternative. On the eve of the Presidential dec- 
tions in Azerbaijan the conservative forces or
ganized «the Committee of tine State Extreme 
Situation» (CSES) and began to attempt to re
move the existing state power. But democratic 
forces in Russia could avoid tine rebolt.

After tine rebolt in Moscow’ was sup
pressed, with the demand of people tine Su-



tidarm və müxalifətin bərabər əsasda daxll 
olduğu 50 nəfər deputatdan ibarət «M illi 
Şura» təsis edilir. Oktyabrin 30-da isə «M illi 
Şura»nm səlahiyyətiəri haqqmda A li Sove
tin qanunu qəbul edildi.

Artıq Azərbavcanm dövlət müstəqilli- 
yinin konstitusion əsaslarla təsbit ohmması 
zərurəti gündəlikdə duran ən vadb məsəb- 
lərdən birinə çevrilit Beləliklə, Azərbavcan 
xalqmrn dövlət m üstəqillivi uğrunda müba- 
rizəsi 1991-d il oktyabnn lS-də Azərbavcan 
Respublikası A li Sovetinin «Azərbavcan 
Respublikasmın dövlət m üstəqillivi haqqm
da Konstitusiva Akti»nm qəbul edilməsilə 
nəticələndi.

B ir qədər sonra isə 1991-d il dekabnn 
8-də Brestdə (Belorusiva) Rusiva Federasiva- 
sr, Ukrayna və Belarus rəhbərlərinin iştirakr 
ilə  «Müstəqil Dövlətlər Birlivin in» (M DB) 
yaradılm ası SSRİ-nin beynəlxalq hüququn 
subyekti kim i varhğma son qovdu.

1991-d il dekabnn 29-da Sovet haki- 
m iyyəti ülərində Az^rbaycan Respublikasm- 
da ilk  dəfə keçirilən ümumxalq səsvennəsi 
(referendum), 1991-d il 18 oktyabr tarixli 
Konstitusiva Aktrnı təsdiq etməkb Ш Res- 
publikanm yaranmasmı rəsmiləşdirdi.

preme Soviet of the Azerbaijan SSR accepted 
«Йге Declaration About Йге Restoration of the 
State Sovereignty of Йге Azerbaijan Repub
lic» on August 30,1991. It was shown in the 
Declaration tiiat Йге Azerbaijan Republic was 
following Йге state interests of Йге Azerbaijan 
people and expressing its w ill dedaring that 
the state independence of Йге Azerbaijan Re 
public restored.

In accordance w ith Йге desire of the 
democratic movement and people's w ill, the 
Supreme Soviet of Йге Azerbaijan Republic 
was dismissed and «Йге National Board» con
sisting of 50 representatives - half from exist
ing government and Йге other half from the 
opposition was established. On October 30 
the Law of Йге Supreme Soviet was accepted 
about authorizations of Йге ««National Board».

A t that time the confirmation of the 
state independence on the Constitutional ba
sis became one of Йге most important issues 
standing on the agenda. Thus, Йге struggle of 
the Azerbaijan people for the state independ
ence finalized w ith Йге acceptance of «the 
Constitutional Ad About Йге State Independ
ence of the Azerbaijan Republic» by the Su
preme Soviet of the Azerbaijan Republic on 
October 18,1991.

Some times later, on December 08,1991 
in Йге dtv of Brest of Beloms with Йге partid- 
pation of leaders of Йге Russian Federation, 
Ukraine and Beloms Йге Unitv- of Independ
ent States (U IS) w’as established and brought 
to Йге end of the existence of Йге USSR as a 
subject of Йге international legislation

The all nations voting (referendum) 
conduded for Йге first time in the period of 
the vears of the Soviet power in Azerbaijan 
on December 29, 1991 which confirmed the 
acceptance of Йге Constitutional Ad dated on 
Odober 18,1991 and offidalized Йге creation 
of the DI Republic
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Azərbavcan Respublikasi- 
mn parlamenti 18 oktvabr 
1991-d il Konstitusiva aktrn- 
da təsbit olxman və dövbt 

suverenüyi əsasında fəaüvvət göstərən müs- 
təqil hakim iyyət qolu statusuna malik bir 
palatalı orqan kim i müəyvən olunmuşduı. 
Dovbt müstəqüüyi haqqmda Konstitusiva 
aktmm qəbul edilməsi faktiki olaraq köhnə 
konstitusivanm qüwədən düşməsi və veni 
Konstitusivanm hazırlanması üçün qanun- 
veridlik bazasmm əsasını yaradırdı. Konsti- 
tusiva akürun 13-a maddəsində göstərilirdi 
ki, qanunverid hakim iyyət Azəıbavcan Res- 
publikasmm parlamenti tərəfindən həvata 
keçirilir.

E m  zamanda Azərbavcan Respubli- 
kasuun 1978-d ildə qəbul edibn Konstitusi- 
vasmm Dövbt Müstəqülivi haqqmda Kons- 
titusiva qammuna zidd olmavan normal an 
öz hüquqi qüwəsini saxlayırdı.

Konstitusiva aktmm elan olunması- 
nrn hiiquqi bazası, SSRİ-nin dağılması ərəfə- 
sində, xalqm təbbi ilə çağmlan A li Sovetin 
növbədənkənar 30 avqust 1991-d il tarixli 
sessivasmm qəbul etdivi «Azərbavcan Res- 
publikasmm dövbt m üstəqilliyinin bərpa 
edilməsi haqqmda Bəvannamə» də təsbit 
ohmmuşdu. ABŞ-m «İstiqlal Bəvannaməsi», 
Fransanm «İnsan və Vətəndaş hüquq və 
azadhqlan haqqmda Bəvannamə» və о cüm- 
bdən, varisi olduğu ADR-in 1918-d il «İstiq- 
lal Bəvannaməsi» kim i sən^dbr ruhımda 
elan edilmiş «Azəıbavcan Respublikasmm 
Dovbt M üsteqilliyin bərpa edilməsi haqqm
da Bəvannamə» Azərbavcan xalqmm dövbt

T
he parliament of the Republic 
of Azerbaijan was defined as 
a singlechamber state body 
empowered by the Constitu

tional b ill dated Odober 18, 1999 to exist as 
an independent ruling arm of the government 
based on the state sovereignty prindples. In 
fad, adoption of the new Constitutional bill, 
ensuring the state independence, has provid
ed legal reasoning for the abolishment of the 
old Constitution and drafting a new one. It is 
stated under article 13 of the B ill that legisla
tive governance is ruled by the Parliament of 
the Republic of Azerbaijan

However, some provisions of the state 
Constitution of the Republic of Azeibaijan 
dating back to 1978, w’hich do not contradid 
the terms of the Constitutional bw  on state 
independence, have retained tiid r legal effed 
till today.

The proclamation of new- Constitutional 
bwT was legally backed by "the dedaration on 
reinstatement of the state independence of 
the Republic of Azerbaijan" made at an ex
traordinary session of the Supreme Council 
convened by people's w ill on 30th of August,
1991 just at the threshold of the end of Sovid 
days. 'The Dedaration of reinstatement of 
the independent statehood of the Republic 
of Azerbaijan" has represented as a signifi
cant provision w’hich crowns centuries-long 
traditions of Azerbaijans for building their 
sovereignty and was likened to "Declaration 
of Independence" of the USA  "Proclamation 
of human and d vil rights and freedoms" of 
France and also "Proclamation of independ-



quruluşıınun çoxəsirllk ənənəbrinin davam 
etdirilm əsi yohmda qəbul edilmiş mühüxn 
bir hüquqi sənəd id i. Sənəd Azəıbaycan 
xalqırun müqəddaraü və azad inkişafınm 
təmin olunmasmr nəzərdə tutan əsas istiqa- 
m ətbri təsbit edirdi.

Müstəqil Azərbaycan Respublikasmm 
parlamentinin varanması və inkişafr üç mər- 
həbdən keçmişdir. Birind mərhəb 1991-d 
il oktvabnn lS-dən 1993-cü il ivunun 15-nə 
qədərki dövrü əhatə edir. İkind mərhəb 
ümummilli lider Hevdər Ə livevin xibs etdi-У /
y i Azərbavcan dövbtçiliyinm  qorunub sax- 
larulnıası və möhkəmləndirilməsini əhatə 
edən 15 п я т  1993-cü il tarixindən 2005-d 
ilin  üçüncü çağmş, Müü Məclisə keçiribn 
seçkibrə qədərki dövrii əhatə edir. Beb ki, 
parlament, qəbul etdivi qammlarda ardıal 
dəyişikliklər və əbvələr etməkb qanvm va- 
radıalığm da təkmilbşmə prosesini əsawn 
2005-d ildə başa çatdırmışdrr. Üçüncü mər- 
həb 2005-d ilin  sonbnndan başlanan döv- 
rü əhatə edir. Bu mərhəb isə sürətb inkişaf 

’  edən Azərbavcan Respublikası üçün mü- 
kəmməl qanunlar hazrrbvTb qəbnl etməklə 
şərtbnir və hal-hazırda bu proses M illi Məc- 
lis tərəfindən davam etdirilir.

Bu il 90 illiy in i qeyd edəcəyimiz Azər- 
bavcan Respublikası parlamenti, о cümlə- 
dən Ш Respublikarun M ffli M ədisi, onım 
iş qaydalannm təşkili prinsipbri, qəbul 
etdivi qanunlarm məzmunu, mahiyyəti, de- 
putatlann statusu, komissivabnn fəaliyyəti, 
ümumilikdə parlamentarizm ənənəbrinin 
davam etdirilm əsinin öyrənilməsi bovük 
əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu məsəbbrin 
araşdınlmasma xüsusi diqqət verilməsində 
əsas məqsəd, parlament demokratizmini aş- 
kar edib övrənməkdən ibarətdir.

J

Azərbavcanda Ш Respublikam rəsm- 
ləşdirən IS  oktyabr 1991-d il tarixli Döv- 
b t m üstəqilliyi haqqmda Konstitusiva aktr 
1991-d il dekbnn 29-da ümumxalq səsver- 
məsi - refeıendumla təsdiq edilm işdit 6 
bölmadən, 32 maddədən ibarət Konstitusi- 
ya aktmda göstərilirdi ki, Azərbavcan Res-

ence" of ADR in 1918. The document pro
vides for the prindple directions of future 
development and fortunes of the people of 
Azerbaijan

The Parliament of the independent The 
Republic of Azerbaijan has undergone three 
stages of its formation and development. 
The first stage covers tine time period extend
ing from ISth October, 191S though 15th of 
June, 1993. The second stage, starting with 
tine preservation and further strengthening 
of the state sovereignty' of Azerbaijan follow
ing Hevdar Aliyev's - national savior efforts 
to strive for its independence, embraces the 
period from June 15,1993 to 2005, when the 
third convention of M illi Mejlis (National 
Parliament) w’as announced. Thus, by’ mak
ing successive amendments and amendments 
into existing provisions tine parliament had 
prindpally completed structuring the body of 
bws by’ 2005. The beginning of tine third stage 
dates from tine late 2005. This period has been 
featured by tine introduction and adoption 
of brought-to-perfection legal fundamentals 
supporting tine rapidly developing Azerbai
jan, and has been continued till date imder 
tine governance of the National Parliament 

Marking its 90th year anniversary- this 
year, the parliament of tine Republic of Az
erbaijan, alias M illi Mejlis of Republic Ш, 
establishment of its functional framework, 
contents and significance of passed bw’s, dep
uties' statuses, activities of committees, and 
researches into the continued parliamentary 
traditions, on the whole, are tine factors that 
constitute crudal significance. Focusing on 
above issues is aimed at inception and further 
study- of parliamentary' democracy concepts.

The Constitutional b ill establishing the 
independence of Azerbaijan issued on 18th 
Odober, 1991 w’as further approved, follow
ing a general polling - a nationwide referen
dum - held on December 29, 1991. The bill, 
consisting of 6 paragraphs and 32 articles, 
states that the Supreme Council of the Repub
lic of Azerbaijan, based on the "Dedaration



Naxçivan Muxtar Respublika&i Ali M adiem n Sədn Hcydar ƏKycv ц  otagjnda
The Quirman of the Supreme Mcjlis of Nakhichevan Autonomous Republic Heydar Aliyev in his wocking room

Azacbaycan Ali Sovetinin oessiyasmda.
1991-d il

Year 1991. At the &c*sion of the Supreme
Soviet of Azerbaijan



Hcycbr ƏUycv Azorbay: a ı  Rctpablü'Jtsı Nülli NScchsinin icUsır.da 

Hcydaı Aüyev xı the session of the Sü lli Me}lis

19^3-cıı ilin  lu y əcu ü ı gıinbri. X lilli N lodian ichsınd* 

Anxious days or 1S93. At the scscicn of the S lilli M ejlis



Milli M^disin idranda. 1593-cii il 
Year 1995 At the session оi  the MdLi Mejlis



Hcydər ƏQiycv Gəncə wiorindon sonra Nfilli Nfcdudə 13 iyrm 1593

Hcydar A byev at the M iffi M c jli; after his visit to the d tv  of G in;a, June 13,1593



Hcydar ƏLiyevin Azoxbaycm К н р о Ы Заи  NüUi N bd icin in  5ədh vəzifosində ilk  motbaut kenfransi 20 ivun  l$$3*cii il
The 6r«t p r«  conference of H cydar A liyev in  the position o f the Q u irn u n  of the N ü lli Me^lis c f the Azerbaijan Republic. June 20,1953



President H c y d »  Ə liycv PirLrnım t tribuxuraxda 

President Hcydar Aliyev acts Parliamentary tribune

MiUi M acbcin Sədn Murtuz Əbcgərov 

Chairman of the M illi M c jlü  M urtaz Aleskerov



publikasmm A ll Soveti Azərbavcan M illi 
Şurasmm 1918-d il maym 28-də qəbul etdi
y i «İstiqlal Bəvannaməsi»nə, Azarbavcan 
Respublikasmin demokratik prinsipbrinin 
və ənənəbrinirı varisliyinə əsaslanaraq və 
«Azərbaycan Respublikasmm dövbt müstə- 
qillivin in bərpa edilməsi haqqmda Bəvanna- 
mə» müsteqil Azərbaycan Respublikasmm 
sivasi və iqtisadi quruluşunun əsaslarmı 
təşkil edir. Konstitusiva aktinm preambu- 
lasmda Az^rbavcan Cümhurivvətinə qarşr 
RSFSR-in işğal fakti beynəlxalq hüquq nor- 
malannm kobudcasma pozulmasr, mühari- 
bə elan etinədən suveren Azərbavcan Res-

J

publikasmm qanuni seçilmiş hakim iyyət 
orqanlarmm devrilməsi kim i göstərilmişdi. 
Yeni Müstəqil Azərbaycan Respublikası 
1918-1920-d ilbrdə mövcud olmuş Azərbay- 
can Xalq Cüm huriyyətinin varisi elan edi
lird i. M üsteqillivin ilk  hiiquqi sənədi olan 
Konstitusiva akhnda, Azərbavcan müstəqi], 
dünvəvi və ım itar dövbt elan olunurdu.

J

İdarəetmə formasma görə prezidentli res
publika olan Azərbavcanda dövbt hakimiv- 
vəti bolgüsü prinsipinə əsasən qanunverid 
hakim iwət parlamentə, icraedid hakimiv- 
vəti prezidentə, məhkəmə hakim iyvəti ısə 
Azərbavcan Respublikasmm məhkəməb- 
rinə məxsusdur. Az^rbavcan Respublikası 
hüquqi dövbt varatmağı qarşıva məqsəd 
qovaraq, daxili məsəbbrdə ancaq hüquqb, 
xarid məsəbbrdə isə valnız suveren ali ha- 
kim iyvətin daşıvıası olan Azərbaycan xalqr- 
nm azad surətdə razılıq verdivi və qoşuldu- 
ğu müqavibbrdən və sazişbrdən irəli gəbn 
müddəalar və öhdəliklərb məhdudlaşrr.

Konstitusiva aktmm 15-d maddəsinə 
əsasən Azəıbavcan Respublikasmm ərazi- 
sində vahuz Azarbavcan Respublikasmm 
Konstitusiyası və Azərbaycan Respublika
smm qanunlan qüwədədir. Qanvmverid 
hakim iwətin salahiw ətbri Azərbavcan

J J J J /

Respublikasmm Konstitusivası ib  müəyvən 
ed ilird i Konstitusivanm qəbulu proseduru 
qavdasmı müəyyən edən Konstitusiva akti, 
onu Azərbavcan Respublikası parlamenti-

of independence" issued on 28th May, 1918 
as well as on inherited democratic prindples 
and traditions along with "declaration on re
instatement of state independence of the Re
public of Azerbaijan" found the baas of po
litical and economical commencements of tine 
independent Azerbaijan. In the preamble of 
tine b ill it is stressed that the Russia's intrusive 
policy' plotted against national sovereignty of 
Azerbaijan is construed as a breach of all in
ternational bws attempted to overthrow then 
legally appointed government of Azerbaijan 
with no casus belli motives behind tine case. 
The newly founded Republic of Azerbaijan 
has been proclaimed a successor of tine Az
erbaijan People's Governance which had ex
isted in a time period of 1918 through 1920. 
In the Constitution b ill, being tine first ever 
legal document backing up the independence, 
Azerbaijan was named an independent and 
internationally recognized unitary state. The 
state governance structure of Azerbaijan, be
ing a Republic with the President on the head, 
suggests delegation of legisbtive powers to 
tine parliament, executive governance to tine 
President and judiciary powers to courts of 
tine Republic of Azerbaijan in accordance with 
tine structure of delegating public authorities 
prevailing in Azerbaijan.

Aimed at building up legally substanti
ated state governance, Azerbaijan sticks to its 
policy' of using only legal tools when dealing 
with its interior issues; and for foreign affairs 
tine government of Azerbaijan follows provi
sions and obligations arising from interna
tional covenants and agreements in which 
people of Azerbaijan have a say and w'ho are 
privileged to determine tine future shape of 
tine state sovereignty.

The artide 15 of the Constitution B ill 
maintains that tine state Constitution and local 
bws are the only legal tods that have juris
diction across the country. Legisbtive powers 
in tine Republic are determined by tine state 
Constitution. Бпе Constitution b ill, which 
defines the prindples of shaping tine Consti-



nin qəran ib  respublikanm bütün əhalisi 
arasmda xalq səsverməsi (referendum) 
keçirmək volu ilə qəbul edilməsini təsbit 
edirdi. Digər mühüm məsəbbr üzrə də, 
Azəxbaycan xalqı suveren hakim iyyətini bi- 
lavasitə referendum vasitəsib və Azərbay- 
can Respublikasmm Parlamentinə ümumi, 
bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasmda 
gizli səsvermə volu ib  seçilmiş nümavəndə- 
b ri vasitəsilə həvata keçirir. Xüsusilə respub
lika ərazisi və sərhədbrinin toxunulmazlığı 
qanım normalan ilə dddi surətdə qorunur- 
du. Beb ki, 14-cü maddədə təsbit olunur 
ki, Azərbavcan Respublikasmm ərazisi va- 
hiddir, bölünə və özgəninkiləşdirilə bilməz. 
Azəıbaycan Respubükası öz ərazisinin hər 
hansı bir hissəsini, hər hansı bir formada 
kimsəvə verm ir: yalnız Azərbavcan Respub- 
likası parlamentinin qəran ib  respublikanm 
bütün əhalisi arasmda xalq səsverməsi (re- 
ferendıun) keçirmək volu ib  Azəıbavccan 
xalcpnm razılığı əsasmda sərhədbrdə dəqiq- 
bşdirmə apanla bilər. Azərbavcan Respubli- 
kası ərazisinin heç bir hiss^si başqa dövbtə 
və ya başqa dövbtin hüquqi şəxsinə satıla 
və verilə büməz.

Konstitusiva aktmda Azərbavcan əra-
j j

zisindəki bütün daşmar və daşmmaz mül- 
kiv\rəti Azərbavcan Respublikasmm dövbt 
m ülkiyvəti hesab olunut E m  zamanda 
keçmiş SSRİ-nin Azərbavcan Respublikası- 
nın hüdudlarmdan kənarda olan, lakin ittifa
qm tərkibində olduğu dövrdə Azərbaycan 
m illi gəliri, təbii və başqa ehtivatlan hesabı- 
na varanmış əmlakı həmin əmlakm varan- 
masmda respublikarun iştirakma müvafiq 
həcmdə, müqavib üzrə Azəıbavcan Respub- 
likasma keçməli idi.

Konstitusiva akünda m ülkivvətin üç 
əsas forması - dövbt m iilkiyyəti, xüsusi
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m ülkiyvət və koflektiv m ülkiyyət formab- 
n  təsbit edilirdi. Respublikanm bütün təbii 
ehtivatlan yalnız özünəməxsus olmalı, iqti
sadi fəalivvət bazar münasibətbri və azad
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sahibkarlığa əsaslanmalı id i. Sivasi münasi- 
bətbrdə demokrativa, aşkarlıq, plüralizm,

tution, sets tine rules for adoption of the state 
Constitution by holding public voting cam
paigns, called referendum in accordance w ith 
a resolution of tine Republican parliament. 
The people of Azerbaijan haw also enjoyed 
their privileges to take part in other ded- 
sion-making events while having thdr voices 
in sovereignty issues open to referendums, 
which were promoted by their representatives 
in the parliament eleded to those high posts 
following dired and general dections based 
on confidentiality and parity prindples. The 
inviolability of state frontiers and territorial 
integrity were particularly proteded by strid 
legislative provisions. It is subsequently stat
ed in article 15 of tine B ill, that tine territorial 
integrity of Azerbaijan is indivisible and non- 
separable for territorial daims from outside. 
None of any territorial divisions is admissible 
until there is a parliamentary resolution for 
border planning needs that may be adopted 
only upon tine open public voting (referen
dum) campaigns. The territory' of Azerbaijan 
can not be apportioned or sold to tine jurisdic
tion of any other country' or to any country' 
representative.

According to tine Constitution b ill, all 
movable and immovable properties available 
at the territory of the Republic shall be under 
the state ownership umbrella In addition to 
aforesaid, all material wealth and assets, the 
USSR economy had previously derived from 
tine use of national incomes and natural re  
sources of Azerbaijan in those years, while 
accumubting that wealth outside the country, 
had contractually to be reverted to tine Az
erbaijans disposition in proportion to tine con
tributions that country' had made to shaping 
up the fortune of tine sovid commonwealth.

The B ill of Constitution has provided 
for three types of property ownership - state 
ownership, sole propridorship and collective 
property ownership.

A ll natural resources were deemed to 
be under tine state ownership and economic 
activities to be regubted by open markd and



vətəndaşlann seçib-seçilmək, qanunla tən- 
zimbnən tətil hiiququ, sivasi partivalar və 
birliklər varatmaq hüququ, respublikanı 
müdafiə etmək, qanunlara danışıqsız əməl 
etmək vəzifəbri və s. təsbit olunmuşdur.

Azəıbaycan Respublikasmm qanunve- 
rid  orqam-parlamentin səlahiyyətbri müva- 
fiq Konstitusiva normalan ilə tənzim bnir

Azəıbaycan Respublikası A li Soveti 
tərkibində daimi orqan kim i fəaliyyət göstər- 
mək üçün yaradılm ış Müü Şura haqqında 
Konstitusiva qanunu 1991-d il oktvabnnda 
qəbul edilmişdir.

Ш Respublikanm qanunverid orqanı- 
nm fəaliyvətinin birind mərhələsi qeyd etdi- 
yim iz kim i 1991-d il oktvabnndan 1993-di 
ilin  iyununun 15-ə qədər olan dövrü əhatə 
edir. Yeni ictmai münasibətbrin yaranması, 
bu münasibətləri tənzimləyəcək müvafiq 
normativ-hüquqi aktiann qəbul edilməsi- 
ni sürətbndirməvi təbb edirdi Müstəqil 
Azərbavcanda Ш Prezidentli Respublikanm 
təşəkkül tapması ictim ai quruluş, dövbt ida- 
rəçilik formasmrn təkmilləşməsi, veni sosial 
təbəqəbrin formalaşması, hüquqi, demokra
tik, dünvəvi dövbtin elan edilməsi, sosial-iq- 
tisadi və hüquqi islahatlann apanlması zəru- 
rəti ilə  şərtlənirdi

Azəıbaycan parlamenti tərəfindən qə- 
bul edibn qanunlar Respublikanm dövlət 
m üstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə və 
onun müdafiəsinə yönəlmişdi: Bu dövrdə 
A li Sovetdə daimi fəaliyyət göstərən "M illi 
Şura" özünəməxsus səlahiyyətbri olan qa- 
nunverid orqan olmuşdur.

Azəıbaycan A li Soveti 1991-d ilin  26 
novabnnda "M illi Şura haqqmda" 1991-d 
il 30 oktyabr tarixli Konstitusiya qanununa 
venidən baxaraq əw əlki redaksivada M illi 
Şurarun səlahiyyətbrini məhdudlaşdıran 
maddəbrdə dəvişiklik etməklə M illi Şuram 
M iffi Məclis adlandırmaq barədə qərar qə-
bul etdi. M illi M ədisin üzvbri daimi fəaliv-/
vət göstərməklə əw əlki iş yerbrinə bərpa 
olunmaq hüququnu saxlayırdılar. M ffli Məc- 
lisin fəaliyyətinin tekm ilbşdirilm əsi üçün

free enterprise economies. From tine political 
perspectives, tine b ill has made provisions for 
democracy, publidty and pluralism as well 
as d vil electoral rights for voting and being 
voted, legally conditioned rights for public 
strikes, allowances for setting up political par
ties and unions and also for state's interest's 
protection commitments and those of unre
served fulfillment of the terms of local bws.

The legal competence of the Republican 
Constitution, as being a legisbtive body of tine 
Azerbaijan government, is determined by tine 
Constitutional provisions.

The Constitutional bw  on the National 
Council, which functions as a standing com
mittee within the Supreme Power of the Re
public of Azerbaijan was passed in October,
1991.

The activities of the legislative body of 
the Ш Republic, as it was mentioned before, 
start at their first stage covering the period 
from 1991 through 15th of June, 1993. The 
development of new public relations has ne
cessitated speeding up of bw  making proc
esses for setting up renewed regulatory 
frames for those rebtions. The three presiden
cy governance in Azerbaijan has had to meet 
demands of sodal order prevailing in tine 
country, and those rebted to the development 
of state administration techniques, formation 
of new sodal structures and prodamation of 
legal, democratic and internationally recog
nized statehood of the newly-bom country 
as well as needs for social-and-economic and 
also legal reforms in the country.

The Constitutionally passed bws were 
primarily designed to serve for strengthening 
the independence of the Republic and protec
tion of its sovereignty. The "National Coun
cil" had certain law-making rights under its 
jurisdiction of that time while functioning as a 
standing committee on the board of tine state 
Supreme Power.

On November 26, 1991 The Supreme 
Power of Azerbaijan resolved to rename tine 
"National Council" of tine Republic into M illi



Azərbaycan Respublikasi A li Sovetinin Ka- 
tib liyi təşkil edildi. Ə w əlki A li Sovetin req- 
lamenti müvəqqəti olaraq M illi M ədisin req- 
lamenti kim i təsdiq edildi.

Müstəqil Azəıbaycan Respublikasi 
A li Sovetinin 1991-d il 18 oktvabr tarixində

J

yerli icra hakim iwəti orqanlarmm təşkili və 
fəaliyvəti haqqmda "Əsasnamə"ni təsdiq 
etdi. «Əsasnamə» yerli idarəetmə orqanlan 
sistemində dəyişikİik edilməsini nəzərdə tu- 
turdu. Qammda verli xalq deputatlan sovet- 
b ri və onlarrn icrayvə kom itəbrinin bğvi 
və əvəzində ravon, şəhərbrdə ravon icra ha- 
kim iyvəti başçrlarr institutu varadılırdı. Yerli 
sovetbrin icraiyvə kom itəbri və xalq nəzarə- 
ti orqanlan da bğv edilirdi. "Əsasnamə"yə 
görə, onlarm bütün səlahiwətləri yerli icra 
hakim iyvəti başçılarma həvalə edilməsi nə- 
zərdə tutulurdu. İcra hakim iyvəti başçlan 
pıezident tərəfindən vəzifəvə təvin olunur 
və vəzifədən azad edilir.

Azəıbavcan Respublikasi dövbt müs- 
təqillivinin bərpa edilməsi dünva b irlivi 
tərəfindən, ilk  olaraq Tiirkiyə, Ruminiva, 
Pakistan, İsveçrə, İran daha sonra ABŞ, Rusi- 
ya Fedirasivası və digər dövlətbr tərəfindən 
tanmması ilə nəticəbndi. Konstitusiva Aktı
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müstəqil dövbtçiliyin hüquqi əsasını möh- 
kəmbndirdi.

Azəıbavcan Respublikasi Parlamenti- 
nin qəbul etdivi ilk  qanunveridlik aktlann- 
dan biri, ənənəsi həb 1918-d il parlamentli 
respublika dövründə qovulmuş 6 novabr 
1991-d il tarixli «Azərbavcan Respublikası- 
nın məhkəməbri tərəfindən məhkum edil- 
miş şəxsbrə Azəıbaycan Respublikasmm 
dövbt m üstəqillivinin elan edilməsi rnüna- 
sibətib amnistiva verilməsi haqqmda» Azər- 
bavcan Respublikasi A li Sovetinin qanunu 
olmuşdur. Qanunda göstərilirdi ki, Azərbav- 
can Respublikasmm A li Soveti humanizm 
prinsipbrini rəhbər tutaraq, Azərbaycan 
Respublikasi məhkəməbri tərəfindən məh- 
kum edilmiş şəxsbr müddətindən asılı olma- 
varaq azadlıqdan məhrumetmə cəzasmdan, 
habeb azadlıqdan məhrum edilmə ilə bağlı

Mejlis (national parliament) by revising the 
Constitutional bw  "On the National Council" 
dated 30th October, 1991 and making amend
ments in some provisions of that bw, which 
had initially restrided the capadties of then 
national council. The members of M illi Me
jlis reserved their rights for being reinstated 
to their posts to have open-end parliamentary 
mandates throughout their tenures of service. 
In  order to reorganize the functional structure 
of M illi Mejlis, the Supreme Power of the Re
public of Azerbaijan has set up its board of 
secretariat. The Supreme Power had handed 
over its charter of regulations to tine jurisdic
tion of M illi Mejlis on temporary' basis.

On October 18,1991 The Supreme Power 
of tine independent Republic of Azerbaijan ap
proved the set of regulations for establishment 
and activities of local self-governing authori
ties. Those regulations envisaged tine restruc
turing of tine functional systems of mentioned 
self-ruling state bodies. It was resolved by tine 
bw  to dissolve local National Representatives 
Councils and their executive committees and 
set up township and dty executive power in
stitutions in stead. The local councils' execu
tive committees and people inspection bodies 
as well were also abolished. According to 
newly approved regubtions all powers had 
to be handed over to chief executive rulers of 
local self governments. Their appointment to 
positions and release from them were to be de
creed by President of tine Republic.

Azerbaijan's regaining its independence 
wras further recognized by leading world
wide communities, first by Turkey, Romania, 
Pakistan, Switzerland, Iran and then by the 
USA, tine Russian Federation and et aL The 
B ill of Constitution has consolidated tine basis 
of independent state governance.

Among tine first bw's passed by the 
Republican Parliament w’as 'The issuance of 
amnesty to judirially sentenced convicts in 
connection with tine proclamation of inde
pendence of tine Republic of Azerbaijan " en
acted by the Supreme Power of Azerbaijan on



olmavan cəzadan azad edilir: 198S-1991-d il- 
brdə Vətənin müdafiəsində iştirak edənlər; 
SSRİ-nin orden və medallan ib  təltif olunan- 
b r; vetkmük vaşına çatmavan uşaqlan olan 
şəxsbr, ham ib qadmlar və vetkinlik vaşrna 
çatmavanbr; vaşr 60-dan yuxan olan kişibr 
və vaşı 55-dən vuxan olan qadmlar; I və П 
qrup əlillər və respublikadan kənarda hər- 
bi hissələri tərk etmiş şəxsbr. Amnistiya 
haqqmda qanunda habeb, 5 il müddətinə- 
dək azadhqdan məhrum edilməyə ilk  dəfə 
məhkum edilmiş, təvin edibn cəza müddə- 
tinin azr üçdə bir hissəsini çəkmiş qadınlar, 
habeb azadhqdan məhnım edilmə ilə  bağlı 
olmavan cəzaya məhkum edilmiş qadmbr 
cəzadan azad edilirdi. Qanun habeb azad
hqdan məhrum edilmədən islah işbrinə 
məhkum ohmmuşlan və s. nəzərə almaqb 
bövük anmistiva elan edirdi/ J

Azərbaycan müst̂ qillik əldə etdik- 
dən sona ən bövük çətinlikbrindən biri 
süni yaradılm ış Dağlıq Qarabağ məsəbsi 
olmuşdur. Moskva rəhbərlivinin köməyi 
ilə Azərbavcan Respublikasmm ərazi bü- 
tövlüyünə qarşr vönəlmiş işğalçr sivasətini 
həvata keçirən Ermənistan rəhbərliyi 1991- 
d  ilin  sentvabnnda vibyətdə qevri-qanuni 
ovuncaq bir quram - "Dağhq Qarabağ Res- 
publikası" vaxatrmşdılar. Ovuncaq respubli
kanm varadrlması Azərbavcan Respublika
smm ərazi bütövKiyünə, ornm konstitusion 
qumhışu əlevhinə vönəlmiş akt idi. Həmin 
dövrdə qüwədə olan Azərbavcan Respub- 
likasr Konstitusivasmm \ТП fəslinin 83-di 
maddəsinə görə Dağhq Qarabağ Muxtar 
V ibyəti Azərbavcan Respublikası tərkibin- 
də Muxtar Vilayət kim i təsbit olunmuşdu. 
Lakin Dağhq Qarabaq Muxtar Vilavəti və 
onvm separatçı rəhbərlivi mövcud qanun- 
lara məhəl qoymavaraq «Dağlrq Qarabağ 
Respublikası»m elan etmişdibr. Ovuncaq 
respublika Dağlrq Qarabağda vaşavan azər- 
baycanh əhahvə qarşı qanunsuz hərəkətbr 
törədərək verh azərbavcanhlan Muxtar Vila-
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vəti tərk etməvə məcbur edirdibr. Azərbay-J J J
can Respublikasmm Ah Soveti Konstitusiva

6th of November, 1991 seen as a continuation 
of long-lasting traditions of early parliamen
tary Republic, w’hich dates back to as early as 
1918.

The Law states that the Supreme Power 
of the Republic of Azerbaijan governed by 
humanity prindples, considers to undiarge 
tine convicts and misdemeanants from their 
sentences passed on them by the courts of bw  
of tine Republic of Azerbaijan This resolution 
allies to: those who took part in country de
fense struggles in 19SS-1991; USSR medal and 
prize awardees; family providers having un
derage kids on their dependence; pregnant fe
males and juveniles, males older than 60 and 
females older than 55; I-and П group invalids 
and deserters from tine m ilitary service desti
nations outside of Azerbaijan According to 
tine bw  tine amnesty spread over the females 
who for the first time haw been sentenced to 
five year imprisonment and also those who 
haw already left behind at least one third of 
their imprisonment term as well as female 
misdemeanors. The Law was even allowed 
for broad amnesty campaign covering people 
who had been sentenced to terms at correc
tional institutions and other perpetrators as 
well.

In  a post-revival time following bring- 
back of its independence Azerbaijan yd  had 
to face up to even more artificially exacer
bated problem of Mountainous Karabagjh. 
Supported by tire Russia's Moscow, Arme
nian rulers embarked on their tricky anti- 
soverdgnty intrusive campaign against tine 
newly independent Azerbaijan when they 
prodaimed a self-styled independence for tine 
'■Republic of Mountainous Karabagh". A  self- 
prodaimed autonomy was an ad of outrage 
against the territorial integrity of Azerbaijan 
and breached on the terms of its Constitu
tional prindples. In  accordance with artide S3 
under tine chapter VTH of the effective Repub
lican Constitution the Mountainous Karabagh 
Autonomous Province had its status of auton
omy as a part of the territory of Azerbaijan



quruluşundan irə li gələn ərazi bütövlüyünü 
təmin etmək məqsədib 1991-a il novabnn
26-da "Azərbavcan Respubllkasmm Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayətm in ləğv edilməsi 
haqqmda"' Azərbavcan Respublikası qanu- 
nunu qəbul etdi. Qanunda göstərildi ki, 
1923-cu ildə Azarbavcan xalqmm m illi mə- 
nafevinə ziddi olan, Azarbavcan xalqı ib  
erməni xalqı arasmda müli ədavətin dərin- 
bşməsinə şərait varadan, Azərbaycanın ən 
bovük təbii-iqtisadi bölgəsi olan Qarabağm 
infrastrukturumm dağılmasma və tesərrüfat 
əlaqələrinin qınlmasma vönəldibn, Dağlıq 
Qarabağm Azərbavcanm əzəli tərkib hissəsi 
olduğuna dair bütün etnik, tarixi, siyasi, iq- 
tisadi və mənəvi əlamətbri bu ərazidə vox

J

etmək üçün ermərıi m ilbtçibrinin istifadə 
etdikbri am ilin - Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vibvətinin varadılmasıru qevri-hüquqi he
sab edərək; vibyətin yaradıldığı dövrdə Er- 
mənistan SSR-də vaşavan yarıın milvonluq 
azərbavcanlı əhali üçün heç milli-mədəni 
muxtariyyətin də varadılmadığmı, sonrakı 
illərdə isə azərbavcanlı əhalinin Ermənistan- 
dan zorla köçürüldüyünü, hazırda orada əs- 
lində bir nəfər də azərbaycanh qalmadığını 
nəzərə alaraq; Azərbavcan əzəli tarixi ərazisi- 
ni qoparxb almaq üçün Ermənistanm veritdi- 
y i sivasətin və bu siyasətdə Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vüayətmin bir abtə çevrilməsinin 
Azərbaycan Respublikasmın suverenhyi və 
ərazi bütövlüvü üçün real qoıxu törədiyi- 
ni qeyd edərək, Azərbavcan Respublikası 
Konstitusiyanm 6S-ci maddəsinin üçüncü 
hissəsi, 104-cü maddəsinin 2-d bəndi "Azər- 
bavcan Respublikasınm Dövbt M üstəqilliyi 
haqqmda" Konstitusiya Aktmm 4-cü madd^- 
sini əsas tuturaq Azəıbavcan Resbulikasmm 
Dağlıq Qarabağ Müxtar Vüayəti ərazi vahi- 
d i kim i ləğv edilir. Ləgv edilmiş Dağlıq Qa- 
rabağ Müxtar V ilayəti ərazisindəki inzibati 
rayonlar bibvasitə Respublika tabeli rayon- 
lara çevrildi.

Dağlıq Qarabağ Müxtariyyəti elan 
olunduğu gündən ədabtsiz, bolşevik-erm^- 
ni siyasətinin Azərbavcan Respublikasmm

Notwithstanding the legal status of tine region 
its separatist leaders had arbitrarily resolved 
to proclaim the independence for "Mountain
ous Karabagh Republic". A quasi-Republic 
then pursued an outrageous policy of dis
placing Azerbaijans from their historic home 
lands spread throughout Karabagh- Behind a 
trick of independence games was a deliberate 
campaign plotted against local Azerbaijans 
to force them to abandon their homelands. 
W ith an aim to retain the country's territories 
intact according to tine terms of Constitutional 
provisions, tine Supreme Power of the Azerba
ijan government resolved to issue a bw  for 
the abolishment of the "Autonomous Prov
ince of Mountainous Karabagh of tine Repub
lic of Azerbaijan” taking effect on November 
29th, 1991. It is specified in the contents of the 
bw; that by outlawing the fact of prodaiming 
tine independence of Mountainous Karabagh 
province - a plan contrived by Armenian Na
zis in 1923 to undermine the national values 
of Azerbaijan provoking an ethnic dashes 
between Armenians and Azerbaijans and to 
devastate tine region's infrastructure, as well 
as to destroy all existing economic ties, and 
also intended to obliterate tine national, eth
nic, historical, political and economic roots of 
Azerbaijan originating from Karabagh - a re  
gion, w'hich historically has been one of the 
country's most powerful zones in terms of its 
economic and natural potentials; taking into 
account of the fad that during the foundation 
of tine province autonomy 500,000 Azerbai
jans, who resided those years in Armenia had 
intentionally been deprived of all their ethnic 
privileges, territorial claims and cultural val
ues and caused to move out of Armenia and 
that there is no a single Azerbaijan living in 
Armenia to-day; and by revealing tine fact that 
a conflict issue of Karabagh wras deliberately 
simulated by Armenia to encroadn on histori
cally indigenous Azerbaijan lands as part of 
tine invasive policy' of Armenians targeted to 
subvert tine political sovereignty and territo
rial integrity of Azerbaijan; and pursuant to



ərazi bütövKiyünə qarşı yönəlmiş sivasi ak- 
ü olmuşdur. Azərbavcan Respublikasmda 
ermərnibrin klçik bir qrupu üçün milli-ərazi 
qrumunurı saxlarulmasr, Ermərnistan Res- 
publikası ərazisində isə Az^rbaycanlı əhali- 
nin zorla köçüriilməsindən sortra və hal-ha- 
zrrda Ermənistan Respubllkasında bir nəfər 
də azərbavcanlmm qalmadığı şəraitdə, di- 
gar tərəfdən Yuxan Qarabağda azərbaycan- 
h əhalivə qarşr zorakrlığm artmasr, geniş 
miqyash terrorçuluq əməlləri tör̂ dilməsi, 
Ermənistandan göndəribn silahlr dəstəbrin 
cinavətkar hərəkətləri nəzərə alınaraq Azər- 
baycan Respublikasr qanımlarma əməl edil- 
məsi, Qarabağm dağlrq hissəsində Azərbay- 
can Respublikasmm severen hüquqlarmr 
bərpa etmək, yaradrlmış qanunsuz silahlı 
dəstəbri tərk-silah etmək, Azərbaycan Res
publikasr vətəndaşlarmm hüquqlannı, azad- 
lığmr və byaqətini qorumaq, m ilbtlərarası 
münasibətləri nizama salmaq zəruri əsas gö- 
türiibrək və Azərbavcan xalqmm iradəsini 
rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasr Aü 
Soveti bu aktı həyata keçirir.

Ermənistan Respublikasmm tutduğu 
qeyri-konstruktiv mövqe münaqişənin dərin- 
bşməsinə gətirib çıxardı. Artıq bevnəlxalq 
b irlivin  üzvü olan Azərbaycan Respublikasr 
problemin həffinə bevnəlxalq teşkibtbnn 
qoşulmasma nail ob bilm işdi. 1992-d il mar- 
tm 24-də Dağlıq Qarabağ probleminin həlli 
ilə məşğul olan Avropada Təhlükəsizlik və 
Əməkdaşlrq Müşavirəsinin 10 nüfuzlu döv- 
btinin təmsil okmduğu Minsk qmpu vara- 
dıldr.

Müstəqil Azərbavcan Respublikasmm
hüdudlannm müəvvən edilməsində Azər-/ /
bay can Respublikasr M illi M əclisinin 1991- 
d  il dekabnn 9-da qəbul etdiyi "Azərbaycan 
Respublikasmm dövbt sərhədi haqqmda" 
qanunun bövük əhəmiyyəti vardir Sonra- 
lar edilmiş əbvə və dəyişikliklərb birlikdə 
V I fəsil 40 maddədən ibarət qanun Azərbay- 
can Respublikasmm dövbt sərhədbrinin hü- 
dudlan, dövbt sərhədbrinin hüquqi rejimi, 
sərhədbrin qoranmasr, dövbt sərh^di haq-

the terms of part III under artide 6S and tine 
paragraph 2 under artide 104 of the Constitu
tion of tine Republic of Azerbaijan and also in 
accordance with artide 4 of tine B ill of Consti
tution "On tine statehood independence of tine 
Republic of Azerbaijan" the Mountainous Ka
rabagh Autonomous Province's status of a ter
ritorial entity is consequently overruled. The 
distrids making up tine territorial shape of tine 
dissolved Karabagh province were later taken 
up under the jurisdiction of the Azerbaijan 
government.

In  accordance with artide 83 under 
tine dnapter VIC  of then effective Republi
can Constitution the Mountainous Karabagh 
Autonomous Province had its status of au
tonomy as part of tine territory of Azerbaijan 
Notwithstanding tine legal status of the region 
its separatist leaders had arbitrarily resolved 
to proclaim tine independence for "Mountain
ous Karabagh Republic". A  quasi-Republic 
then pursued an outrageous policy of displac
ing Azerbaijans from their historic homelands 
spread throughout Karabagh- W ith an aim to 
retain the country's territories intad according 
to the terms of Constitutional provisions tine 
Supreme Power of tine Azerbaijan government 
resolved to issue a bw  for the abolishment of 
tine "Autonomous Province of Mountainous 
Karabagh of the Republic of Azerbaijan" tak
ing effed on November 29 th, 1991.

Since tine day of tine independence of 
Karabagh Province, the Armenian bolshe- 
vists have begun to wage their chauvinistic 
anti-Azerbaijan campaign intending to un
dermine the foundations of tine Azerbaijan's 
territorial integrity. Therefore, the Republic's 
supreme board, governed by the people's w ill 
of Azerbaijan, was caused to ad that way 
giving priority to tine settlement of critical is
sues between tine two nations, regaining tine 
strength of Azerbaijan's sovereignty in up
per Karabagh, disarmament of any illid tly 
formed fight forces, asserting the dvic rights, 
freedoms and dignities of Azerbaijans under 
tine circumstances, when tine conflid had



qrnda qanunveridliyi pozulmasma görə mə- 
suliwətm  m iiəyyən edilməsi kim i məsəblə-
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ri tənzim ləyirdi. Qanunun 1-d maddəsində 
göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasmm 
dövbt sərhədi Azarbavcan Respublikasmm 
dövlət ərazisinin (quru və su ərazisirıin, ye
rin təkinin, dəniz və hava fəzasmın) hüdud- 
lanrn müəyyən edən xətt və xətt üzrə keçən 
şaquli səthidir. Azəıbavcan Respublikasmm 
dövlət sərhədi Azərbavcan Respublikasmm 
dövbt suverenlivm in ərazi hüdududur. 2-d

J

maddədə Azərbavcan Respublikasmm döv- 
b t sərhədinin müəyyən edilməsi prinsiplə- 
ri əks edilir Azəıbaycan Respublikasmm 
dövlət sərhədi Azərbavcan Respublikası A li 
Sovetinin qəran ib  müəyyən olunur. Azər- 
bavcan Respublikası dövbt sərhədbrinin 
dəyişdirilm əsi valnız ümıunixalq səsver- 
məsi (referendum) vohı ib  həll oluna bilər. 
Qamma görə, Azərbavcan Respublikasmm 
həmsərhəd dövlətbrb rəsmibşdirilməyən 
sərhədbri dövbtlərarası müqavib ilə təsbit 
edilir 5-d maddədə Azəıbavcan Respubli- 
kasmm ərazi sulanna aşağıdakılar aiddir: 
Xəzər dənizinin Azərbavcan Respublikası 
ilə  həmsərhəd dövbtbrin sərhədbri ara- 
smdakı sular; sərhədboyu çavm və başqa 
sututarlarm Azərbaycan Respublikasmdakı 
sahilindən həmsərhəd dövbtlə dövbt sərhə- 
dinədək olan sulan.

Azəıbavcan Respublikasmm dövbt 
sərhədi haqqmda qanım veridlik Azərbay- 
can Respublikası Konstitusivasmdan, Azər- 
bavcan Respublikasmm Dövbt sərhədi 
haqqmda qanundan, başqa qanunveridlik 
aktlanndan, Az^rbavcan Respublikasmm 
dövbtbrarası müqaviləbrindan ibarətdir.

1991-d dekabnn 25-də Azərbaycan 
Respublikasmm M illi M ədisi "Latm  qrafika- 
lı Azərbaycan əlifbasmm bərpası haqqmda" 
qanım qəbul etdi. Qamma görə xalqlar ara
smda elm i, mədəni əbqəbri genişbndirən 
Azərbaycan Respublikasmda xalqm iradəsi- 
nə zidd obraq Moskvanm təzyiqi ilə  1939- 
cu ildə k iril əlifbası qəbul olunmuşdu. Qa- 
nunverid orqan bu aktı 30-cu illərin  kütləvi

peaked with territorial daims of Armenian 
minority communities living in Karabagh 
while there were no Azerbaijans at all remain
ing on the territory of Armenia; and when 
Azerbaijans in upper Karabagh region had to 
struggle the hardship of nationalistic perse
cutions and terror, violence and mass distur
bances following a series of armed assaults 
committed by groups of Armenian gangs.

An unruly policy' of the Armenian gov
ernment has lead to even further deepening 
of tine conflid. Politically becoming more rec
ognizable on an international scale, Azerbai
jan has attempted to draw the attention of 
world-wide communities into the conflid so
lution process. Thus, on 24th of March, 1992 
an international body of ten reputable coun
tries called OSCE (Organization for Security 
and Cooperation in Europe) Minsk group 
was sd up to take over tine issue.

In identifying the territorial outlines 
of Azerbaijan a law of M illi Mejlis "On state 
frontiers of the Republic of Azerbaijan" dated 
December 9th, 1991 was seen as a significant 
provision. Comprising, afterwards, V I chap
ters and 40 artides tine bw  had to deal with 
identifying the shape of state borders, thdr 
legal status, frontier guards, legal prosecu
tion of any breadies of legislative provisions 
regarding tine protection of state borders. The 
bw  spedfies in artide I that state borders are 
a liner representation marking off the terri
tory' of tine Republic of Azerbaijan (its onshore 
and water territories, underground forma
tions, sea and air spaces) and ground surface 
stretching along that line. The state border of 
Azerbaijan represents territorial contours of 
the country sovereignty, artide 2 of the bw  
sds forth the prindples of identifying state 
borders. The borders themselves are defined 
by resolutions of the State Supreme Power. 
Any revisions in the state frontiers' layouts 
are subjed to open public polls (referendum) 
before being approved. The bw  provides 
that border separation between ndghboring 
countries should be resolved by and between



repressivasinin davami hesab etmiş, həmin 
sivasətdə məqsədln türk xalqlarmm müli 
özünüdərk prosesinin qarşısmı almaq, on- 
lan tədricən bir-birindən uzaqlaşdırmaq ol- 
duğu qənaətinə gəlmlşdir. M ffli M ədis vol 
verümiş tarixi ədabtsizliyi aradan qaldır- 
maq üçün "Azarbavcan əlifbasmm latmdan 
rus əlifbasına keçrilm əsi haqqmda" 11 ivul 
1939-cu il qanununun hiiquqi qüwəsini itir- 
divini və 1940-cı ilə qədər istifadə edibn 32 
hərfdən ibarət laün qrafikalı Azərbavcan 
əlifbasmı bərpa etdi.

Azərbaycan qanunverid orqanmm
1991-d ilin  sonlannda qəbul etdivi mühüm 
qanunlardan b iri də "Hərbi qulluqçulann 
statusu haqqmda" qanvm olmuşdur De- 
kabrm 25-də qəbul edilmiş qanunda, Azər- 
baycan ordusımda həıbi nizam-intizamı 
artırmaq, gəndəri vətənpərvərlik ruhunda 
tərbivə etmək, mütəşəkkil və bacanqh əs- 
gər hazırlamaq üçün ən vadb zəruri tədbir- 
br görülməsi nəzərdə tutulurdu. 1991-d il 
oktvabnn 9-da Azərbavcan Respublikası 
A li Sovetinin qəbul etd ivi"  Azərbavcan Res- 
publikasmm silahlı qüw əbri haqqmda" 
qanunun təbbbrindən irəli gəbn vəzifəbr, 
hərbi xidmətin şəraiti və xarakteri hərbi 
qulluqçubnn statusumm müəyyən edilmə- 
sində əsas hüququ mənbə olmuşdur. Hərbi 
qulluqçubnn statusu Azərbavcan Respub- 
likasmm Konstitusiyasında, Az^rbavcan 
Respublikasmm başqa qanunveridlik akt- 
lannda müəyyən edibn hüquqlardan, vəzi- 
fəbrdən, bunlann həvata keçrilm əsi üçün 
təminatlardan və məsuhwətdən ibarətdir.
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"Hərbi qulluqçulann statusu haqqmda"
1991-d il 25 dekabr qammuna 2005-d ilə qə- 
dər 18 əlavə və dəyişiklik edilm işdir.

Ш Respublika parlamentinin 1992-d 
ildə qəbul etdiyi ilk  qamm Azərbaycan Res
publikasmm «Azadlıq uğrunda mübariz» 
fəxri adırun m iiəyyən edilməsi haqqmda 
Azərbavcan Respublikasmm qammu olmuş- 
dur.

Azəıbaycan Respublikası M illi Məc- 
lisi iqtisadi sahədə öz suveren hüquqlanm

countries by making formal intergovernmen
tal agreements. In  accordance with artide 5 
of the bw, the territorial waters of Azeibaijan 
consist of: waters of the Caspian Sea between 
Azerbaijan and bordering it country'; portions 
of river beds and other water reservoirs situ
ated along the borderline running across tine 
territory of Azerbaijan.

The state legislation of tine Republic of 
Azerbaijan on frontier issues comprises tine 
components of Republican Constitution, Re
publican bw  on state borders, other relevant 
bws and inter-governmental agreements.

On December 25, 1991 M illi Mejlis of 
tine Republic of Azerbaijan passed a bw  "On 
revival of Latin alphabet". The bw  offsets tine 
Moscow-led policy' of compulsory introduc
tion of Cyrillic scripts back in 1939, w’hich 
used to be main obstacle thwarting ordinary' 
Azerbaijans to expand tine range of their cul
tural interactions with other nations world
wide. It was therefore concluded by' the leg
islature that said policy' was nothing more 
than continuation of repression campaigns of
19 30s intended to stifle the national spirits of 
Turkic ethnic communities and separate any' 
possible ties among them M illi Mejlis of Az
erbaijan striving that injustice resolved to void 
tine legal force of bwT on "swapping of Az
erbaijan scripts from Latin fonts over to Rus
sian alphabet” dated Ju ly 11,1939 and further 
decreed the rehabilitation of tine Latin writing 
scripts consisting of 32 dnaracters w’hich was 
used in Azerbaijan before 1940s.

One of the most significant provi
sions of the Azerbaijan legisbture which had 
passed late in 1991 w'as bw' on "M ilitary' serv
ants' status". The above considered bw' en
acted on December 25 of that year was aimed 
at a set of strategically significant objectives 
ranging from tine enforcement of military' 
disdplines, fostering feelings of patriotism in 
youth and training up skilled m ilitary' person
nel

Another bwT of tine Supreme Power of 
Azerbaijan passed on 9th of October, 1991



möhkəmbndirmək və müstəqil iqtisadi si- 
yasət aparmaq üçün qanunveriölik bazasını 
möhkəmbndirməvə çalışırdı. Müstəqil iqti
sadi sivasətin başhca istiqam ətbrini müxtə- 
lif mülkivvət formalan, о cümbdən xüsusi
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mülkivvət formasmdan da geniş istifadə et- 
məklə veni iqtisadi sistemə, bazar iqtisadiv- 
vatma və dünva iqtisadivatma inteqrasiva 
prosesinə keçid üstüıüük təşkil etməli idi. 
Azərbaycan Respublikasi iqtisadiyyatma 
investisiva qovuluşu, sənavenin və kənd 
təsərrüfatmırı müxtəlif sahəbrinin inkişaf 
etdirilm əsi üçün normativ - hüquqi bazanı 
formalaşdırmaq ən vadb məsəbbrdən idi. 
Bu məqsədb Azərbaycan Respublikasi M il
li M ədisi 15 vanvar 1992-d il tarixdə «Xarid 
investisivanın qorunması haqqında» Azər- 
bavcan Respublikasmm qanununu qəbul et
di. V II bölmə, 43 maddədən ibarət qanuna 
sonralar müxtəlif əbvə və dəvişikliklər ed- 
lim işdir. Qanun Azərbavcan Respublikasi 
ərazisində xarid investisiva qoyuluşunun 
hüquqi və iqtsadi prinsipbrini məvvən edir
di. «Xarid investisiyanm qorunması haqqm
da» qanun xalq təsənüfatmda xarid maddi 
və maliyyə ehtiyatlannm, qabaqal xarid 
texnikanm və texnologivanın, idarəetmə təc- 
rübəsinin cəlb olunmasma, bunlardan səmə- 
rəli istifadə edilməsinə yönəlmişdir və xari- 
a  investorlarm hüquqlarmm müdafiəsinə 
təminat verir. Xarid investisiva haqqmda 
qanunveridlivin mənbəbrinə «Xaria inves
tisivanm qorunması haqqmda» qanun, Azər- 
bavcan Respublikasmm başqa qanunveri- 
d lik  aktlan və bevnəlxalq m üqavibbr də 
daxildir. Qanuna görə, Azərbavcan Respubli
kasmda xarid investorlar aşağıdakılar ola bi- 
b r xarid hiiquqi şəxsbr; xarid vətəndaşlar, 
vətəndaşlığı olmavan şəxsbr; həmçinin xari- 
a  dövbtbr və bevnəlxalq təşkilatlar. «Ümu- 
m i müddəalar» adlanan birind bölmənin 
digər maddəbrində xarid isnvestisiva və 
onun qovulması fonnalan; dövbtsizləşdir- 
m^də və özəlbşdinnədə xarid investorlann 
iştrakı; xarid investisivanm hüquqi rejim i; 
fəaliyvət növbri; xarid investisiva üçün əra-

was about "armed forces of the Republic 
of Azerbaijan" which has provided legal 
grounds for identifying the status of m ilitar,' 
servants based on the provisions of that bw, 
m ilitar,' service conditions and orientations 
specified therein. The provisions of m ilitar,' 
servants' status envisage tine benefits, rights, 
duties and responsibilities stemming from the 
Republican Constitution and other statutory 
acts of tine country. Until 2005, IS  addendums 
and revisions had been made in tine content of 
bw  of the Republic of Azeibaijan on status of 
"M ilitary servants' status", dated December 
25th 1991.

The first ever bw  passed by the IH Re
publican Parliament in 1992 was one of the 
Republic of Azerbaijan on recognizing the 
honorable title of "Freedom fighters".

M illi Mejlis of Azerbaijan has also 
strived to strengthen legal framework for im
plementation of economic polides and con
solidation of its sovereign economic positions. 
The integration into open world economies, 
market relations and assimibtion of new eco
nomic systems as well as using tine economic 
tools of proprietorship forms were among 
tine leading prindples of newly configured 
economic policy. Development of investment 
climate and upgrading of the industrial and 
agricultural fields in tine country' necessitated 
the establishment of appropriate legal tools 
to support tinose commencements. In  viewr of 
that fad the Azerbaijan's M illi Mejlis passed 
a law on "Protection of fordgn investments" 
on January' 15,1992. The bw  composed of VQ 
chapters and 43 articles which has later been 
updated w ith indusion of various amend
ments and amendments into it. The concept 
of tine bw  has covered both political and 
economical prindples of foreign investments 
channeled into Azerbaijan. It is thus provid
ed under tine lawr on "protection of foreign 
investments" that foreign capital sharing in 
tine country's wealth and national economy 
contributes to betterment of people's material 
wealth, utilization of most up-to-date tech-



zi məhdudiwəti və investisiva fəalivvətimn
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əlaqələndirilməsi məsələbri tənzimbnirdi.
«Xarid investisiva üçün dövbt təmi- 

natı» adlanan ikind bölmədə xarid investi- 
sivanm hüquqi müdafiəsi; qanunveridlivin 
dəyişdirilm əsi ilə  bağlı təm inatlar; milliləş- 
dirmə və rekvizisiva ilə  bağlı təminatlar; 
xarid investorların zərərinin konpensasiva 
edilməsi və ödənilməsi; investisiya fəaliy- 
vətinə xitam verildikdə təm inatlar; xarid 
valvuta və gəlirlərin və başqa məbləğbrin 
köçürülməsinə təm inatlar və mənfəətdən 
istifadə üçün təm inatlar kim i məsəblər təs- 
bit olunmuşdur. Uçüncü bölmədə «Xarid 
investisiva qovulmuş müəssisələrin vara- 
dılm ası və fəalivyəti», dördüncü bölmədə 
«xarid investorlann qivm ətli kağızlar əldə 
etməsi», beşind bölmədə «Xarid investor
lann torpaqdan istifadə hüquqlaruu və 
başqa əmlak hüquqlaruu əldə etməsi», və 
nəhayət yeddind bölmədə «Yekun müd- 
dəalar» təsbit edilm işdir.

Müsteqil Az^rbavcan Respublikasmm 
M iffi M ədisi Azərbavcan Respublikasmda 
ən yüksək fərqbnmə dərəcəsi - «Azərbay- 
can M illi Qəhrəmanı» adırun təsis ohmma- 
sı haqqmda 25 mart 1992-a il tarixli qamm 
qəbul etdi: «Azərbavcan M ffli Qəhrəmam» 
adı Azəıbavcan Respublikasmm müsteqilli- 
v i və tərəqqisi naminə xalq qarşxsmda müs- 
təsna xidmətbrə və rəşadətə görə verilməsi 
m iiəyyən edilirdi. 1992-d ilin  15 ivuhmda
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«Azərbaycan M ilh Qəhrəmam» adı haqqm
da Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 
Azərbavcan Respublikasmm qammu qəbul 
edildi.

Ш Respubhkanm qanunverid orqam 
əhalinin, о cümbdan hərbi qulluqçulann 
sosial müdafiəsi tədbirlərinin görülməsi və 
sosial istiqamətli islahatlarm həvata keçiril- 
məsi üçün hüquqi baza varatmağa başlamış- 
dı. Belə ki, 1992-d ilin  aprelin 29-da «Hərbi 
qulluqçulann pensiva təminatı haqqmda» 
Azərbavcan Respublikasmm qammu qəbul 
edildi. Qanuna görə hərbi qulluqçular və on
larm ailə üzvləri üçün pensiyalarm yenidən

niques and industrial technologies, integra
tion of experiences, and also targets at making 
tine most rational use of above components as 
well as protection of rights and privileges of 
foreign stockholders investing in Azerbaijan 
The legislative provisions for securing foreign 
investments in the country were complded 
with law on "protection of foreign invest
ments", other codes of Azerbaijan laws as 
well as international pacts and agreements. 
The law categorizes foreign investors as fol
lows: foreign legal entities; atizens of foreign 
countries; non-resident aliens; also foreign 
states and international organizations. In  tire 
"General Provisions" section right in tire in- 
trodudoiy part of tire law it is ddailing into 
types of foreign investments, shares of foreign 
capital in tire deregulated economies and pri
vatization portfolios; legal frames of foreign 
investors; activity particularities; territorial 
limitations for foreign investments and coor
dination of investment inputs.

In  the second section called "State guar
antees for foreign investments" are stipulated 
tire issues of legal protection of foreign invest
ments; procedures for making amendments 
in tire provisions of law; requisition and na
tionalization regulations; indemnifications for 
losses of fordgn investors; reimbursements 
for investment contrad terminations; fordgn 
currency and income allocations as well as 
profit utilization rules. The third section was 
about "setting up and operation of businesses 
with share of investment from fordgn stock
holders", the forth entitled "share acquisition 
by foreign investors", tire fifth is "grant of 
rights to fordgn investors for use of real es
tate and other properties " and finally tire 
seventh section specified "Summary provi
sions" of tire law.

M ilh Mejlis further acaedited its honor 
to tire uppermost title of distinction - "Na
tional Hero of Azeibaijan" and adopted tire 
title by issuing a relevant law on march 25th,
1992, whereby, the "National Hero of Azeibai
jan" title of honor was to be conferred to peo-



hesablanması, təvin edliməsi və ödənilməsi-
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ni müəyyən edilirdi.
İqtisadi münasibətbrin yeni bazar 

münasibətbrinə əsaslanan və buna mü- 
vafiq hüquqi bazasınm varadılmasında 
«İcarə haqqmda» 30 aprel 1992-d il tarixli 
qanunun əhəmivvəti qeyd edilm əlidir. Qa
nun sonradan edilm iş əlavə və dəyişiklik- 
b rb  birlikdə 18 maddədən ibarətdir. İcra- 
rə anlayışını təsbit edən birinci maddədə 
göstərilirdi ki, icarə əmlaka, torpağa və 
digər təbii ehtivatlara m üqavib əsasmda, 
əvəzi ödənilməklə müddətli istifadə etmək- 
dir. İcarə obvektbrinin dairəsini müəvvən
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edən 3-cü maddəvə görə icarayə xalq təsər-
rüfatm ın bütün sahələrində vol verilir və/
o, m ülkivvətin bütün formalannın və növ-' j J
brinin əmlakı barəsində tətbiq edilə bibr. 
Əm lakı icarəvə vermək hüququ mülkiv- 
yətçivə, əmlakı icarəyə vermək üçün onun 
vəkil etdivi orqanlara, təşkilatlara və fiziki 
şəxslərə, habeb əmlak üzərində digər əşya 
hüquqlarına malik şəxsbrə məxsusdur. Xa- 
rici dövbtbrin hüquqi və fiziki şəxslərinin 
icarəsinə dövlət və bələdiyvə m ülkiyyəti 
obyektləri valnız m ülkiyyətçinin razılığı ilə 
ve rilir Qanun hər bir hüquqi və fiziki şəx- 
si icarəçi təsbit edirdi. «İcarə haqqmda» qa
nunun 7-d maddəsi icarə müqavibsindən 
irə li gələn münasibətbri tənzim ləvir. Belə 
ki, icarəverənin icarəçi ilə  münasibətbrini 
tənzimbyən əsas hüquqi sənəd icarə müqa- 
viləsidir. İcarə müqavibsində aşağıdakrlar 
nəzərdə tutulur icarəyə verilən əmlakm 
tərkibi və dəvəri; icarə haqqırun məbbgi; 
icarənin m üddətbri; əmlakin ik ina əldən 
icarəvə verilm əsi (icarəvə götürülmüş əm- 
lakın icarəvə verilm əsi) imkanma münasi- 
bət; icarəvə götürülmüş əmbkr tam bərpa 
və təmir etmək sahasində tərəflərin vəzifə 
bölgüsü, icarəvə verərıin icarəçivə əmlakı 
m üqavib şərtlərinə uyğun surətdə istifadə 
etmək; icazə haqqmx ödəmək və müqavilə- 
yə xitam verildikdən sonra əmlakr müqa- 
vilədə şərtbndirilm iş vəzivvətdə icarəyə 
verənə qavtarmaq və s.

pie for their fortitude and merits in contribut
ing to the independence and development of 
the country. Afterwards, on 15th of June, 1992 
the Republican governance passed a bw  en
acting tine charter of regubtions, which gov
erned tine concept of tine title.

The Ш Republic legislature continued 
to realize a number of initiatives towards 
provision of its legal substantiation to sodal 
security packages designated for dvil sodetv 
and m ilitary servants and proceeded with the 
implementation of a whole array of sodal re  
forms for above considerations. This w’as le  
gaily approved, afterwards, by passing a bw  
on 'Allocation of pension benefits to military' 
servants", dated April 29, 1991 The bw  en
visaged tine redesigning, rating and alloca
tion of pension benefit packages covering the 
needs of m ilitary servants and their family 
members.

The effect of tine "Lease" bw  passed on 
30th of April, 1992, is also rnotewx>rthy adnieve 
ment in terms of providing legally-backed 
market economy approach to regubting the is- 
suerelated economic rebtions. That bw com 
prises 18 provisions, inducting amendments 
and amendments made bter on in the contents 
of those provisions. According to terms of tine 
bw  a lease of real estate, land plots and natu
ral resources is subject to conclusion of lease 
agreements specifying the payment of leases 
in return for tine use of above assets, bn article 
3, it is conditioned that leases are applicable in 
all domains of tine national economy and can 
imply tine use of any types of assets regard
less of tine ownership statuses the}' are under. 
The rights for leasing out assets are issued to 
property owners, their proxies or other institu
tions acting on behalf of the landlord as well 
as to individuals having ownership privileges 
for assets in use. Leases to foreign individuals 
or companies, offering tie  use of public and 
munidpality assets, are subject to the consent 
of those state authorities. Бпе law on lease 
w’as applied to every individual and legal en
tity In  artide 7 tine law' covers lease rebtions



Müstəqil Azərbavcan Respublikası- 
nm parlamenti dövlət atributlan haqqmda 
qanunlann qəbul edilməsi istiqamətində iş- 
b ri davam etdirərək 1992-ci il mavm 27-də 
«Azərbaycan Respublikasmm Dövlət himni 
haqqmda» Azərbaycan Respublikasmm qa- 
nununu qəbul etdi. 1993-cü il fevrahn 23-də 
isə üçrəngli dairəvi qalxan üzərində, içində 
alov olan səkkizgüşəli ulduz təsvirli Dövlət 
gerbi təsdiq edildi.

Azərbaycan Respublikasmda veni icti
mai - dövbt quruluşunun təşəkkül tapması, 
cəmivvətdə çoxpartiyalı sistemə keçid, m illi 
və mədəni mərkəzlər, ictim ai fondlar, cəmiv- 
vətbr və hərəkatlarm varanması və s. sivasi
У  J J

partiyalarm ictim ai birlikbrin qevdivvata 
ahnmasmm hüquqi əsaslannın müəyvən 
edilməsini zəruri edirdi. Azərbavcan parla- 
mentarizmi tarixində ilk  dəfə olaraq 1992-d 
il iyunun 3-də <6ivasi partivalar haqqmda» 
Azərbavcan Respublikasmm qammu qəbul 
edildi. Qanvm sivasi partiyalann fəaliw əti 
üçün geniş imkanlar varadır, onlarm qev- 
divvata alınması, sivasi partiyalara müna- 
sibətdə dövbtin hüquq və vəzifələri, sivasi 
partiyalarm bğv edilməsi qavdalarx və s. 
m əsəbbri tənzim byirdi. 1992-ci il novabr 
10-da isə «İctim ai birliklər haqqmda» qamm 
qəbul edildi. Bu qanun ictimai birlikbrin 
qeydiyvata alınması və müxtəlif münasibət- 
b ri müəvyən edirdi.

Azərbaycanm dövbt m üstəqillivi bər- 
pa edildikdən sonra da Azərbavcanda ümu- 
mi məhkəməbrin quruluşu əw əlki qav- 
dada mövcud olmaqda davam edirdi. A li 
Məhkəmənin tərkibində əw əlki iki; mülki 
və cinavət işbri üzrə kollegivabrb vanaşı, 
hərbi kollegiva da yaradılnuşdı. Məhkəmə- 
brin admdan xalq sözü çıxanlmışdı. Parla- 
ment 1992-ci ilin  fevralm 25-də «Arbitraj 
məhkəməbri haqqmda» qanun qəbul etdi. 
Qanun 4 bölmədən və 40 maddədən ibarət 
təsbit edilmişdi. Yeni yaradılan Azərbavcan 
Respublikasmm A li A ıbitraj Məhkəməsi sis- 
teminə, Naxçivan Muxtar Respublikasmm 
A li ArbitTaj Məhkəməsi və zərurət olan hal-

arising from the terms of lease agreements. It 
is subsequently stipulated therein that reb
tions between landlord and leaseholder is to 
be determined in compliance with tine terms of 
lease agreement A  lease agreement covers the 
following issues: value and structure of leased 
property; amount of lease; duration of lease; 
subletting of property; allotment of duties for 
the repair and maintenance of leased property; 
compliance of use of leased property to the 
purposes specified in the agreement; payment 
of leases and revert of leased property to the 
landlord in tine condition as it was accepted by 
tine lessee at time of lease conclusion and etc.

On its continued efforts directed to tine 
consolidation of statehood fundamentals of 
tine Azerbaijan, tine Republican parliament 
further on May 27, 1992 passed bw  on "The 
National Anthem of tine Republic of Azerbai
jan". Following tine ratification of the anthem 
another resolution w’as made on February 
23rd, 1993 to approve tine State emblem de
picting octagonal star w ith tine image of flare 
inside staged on the background of three- 
colored round shape shield

The renascence of new Azerbaijan na
tion, adoption of multi-part}- dvil sodety 
systems, rise of national and cultural institu
tion, sodal funds and sodal movements have 
necessitated tine identification of legal bases 
for delegating powers to political party blocks 
and sodal unions. For tine first time in history 
of the Azerbaijan parliament traditions, tine 
Republican government passed a lawr on 'Po 
litical parties" on June 3, 1992. The law’ has 
made a broad range of provisions for political 
parties to set up their activities, enjoy tine gov
ernmental concessions and commitments, and 
also envisaged tine conditions for tine dissolu
tion of their activities. Thus, a bwr on "sodal 
inions" w’as passed afterwards on November 
10th, 1992. This subsequently determined 
tine conditions for unions' incorporations and 
identifying their outside rebtionships.

In  post-soviet times, Azerbaijan courts 
of bwr continued operating in the same



larda varadilan şəhər aıbitTaj məhkəməbri, 
habeb bölgə və bölgəbrarası arbitraj məhkə- 
m əbri daxil idi. Qanunun «Ümumi müddəa- 
lar» adlanan birind bölməsində göstərilir ki, 
aıbitraj məhkəməsi Azərbavcan Respublika
smm və digər dövbtlərin birgə müəssisəbri 
və bevnəlxalq birlikləri, dövbt orqanlan, sa- 
hibkarlar və başqa orqanlar arasmda tesər- 
rüfat mübahisəbrini həll etmək yohı ib  öz 
səlahiyyətbri daxilində məhkəmə hakimiv- 
yətini həvata keçirir. Qanun əw əlbr Dövbt 
AıbitTajı adlanan qununu məhkəmə orqanı 
kim i sanksiyabşdınrdr. ArbitTaj məhkəmə- 
brinin təşkili, fəaliyyət qaydası və səlahiy- 
yətləri Mülki-prosessual məcəlb və digər 
qanım veridlik aktlan ib  tərrzimbrrirdi. Qa- 
nuna görə, ah hüquq təhsiffi və hüquqşunas- 
hq ixtisası üzrə 5 ildən az olmavaraq stajı 
olan respublika vətəndaşlan hakim seçib 
bilərdi. Arbihraj məhkəməbri hakim lərinin 
səlahiwət müddəti 10 il müəvvən edilirdi.
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Azərbaycan Respubhkasmm Ah AıbitTaj 
Məhkəməsi plenumdan, Rəvasət Hevətin- 
dən, təsəmifat mübahisəbbrinin həlh üzrə 
aıbitraj kollegivasmdan, qərarlann qanunili- 
yirıin və əsashğmm voxlamlması üzrə arbit
raj kollegivasmdan və bölməbrdən ibarət 
tərkibdə fəalivvət göstərirdi.

Qanunverid orqan 1992-d il maym
27-də «Hərbi tribunalbr haqqmda» Azər- 
bavcan Respublikası qanununu qəbul etdi. 
Qanım 6 fəsil və 25 maddədən ibarət olmuş- 
du. Azərbavcan Respublikası Silahh Qüwə- 
brində fəaliyvət göstərən hərbi tribunallar 
Respublikanm vahid məhkəmə sisteminə 
daxil idi. Hərbi tribunallar öz səlahəyyətləri 
daxilində dnavət işbrinə birind instansiva 
məhkəməsi kim i baxırdı. 25 vaşma çatan, 
həqiqi hərbi xidmətdə olan, ah hüquq təh- 
s illi və zabit hevətinə aid əsgəri rütbəsi olan 
Azərbaycan vətəndaşlan respublika qanun- 
veridliyində müəyyən edilmiş qavdada hər- 
bi tribunalbnn hakim bri, hərbi kollegivava 
daxil olan Ah Məhkəmənin üzvbri seçilirdi- 
br. Haqiqi hərbi xidmətdə olan vətəndişlar 
vaşmdan asıh olmavaraq 5 il müddətinə hər-

sdıeme they used to have before. The Su
preme Court, which housed twx> boards of 
d vil and criminal crime, now had a m ilitary 
crimes unit added on The courts had to go 
without tine term "people" when named there
after. The national parliament further passed 
a law on "Arbitration courts" dated 25th of 
February, 1992 The bwr was composed of 4 
sections and 40 artides. The newr Supreme Ar
bitration Court of Azerbaijan comprised the 
Supreme Arbitration Court of the Nakhichev
an Autonomy and other regional ones as w'ell 
as interregional arbitration courts established 
and existing in tine country' under the condi
tions necessitated by the state governance de
pending on its needs. In  tine "General Provi
sions" dnapter of the bwr it is stated that an 
arbitration court shall ad as a judidal agency 
within tine frame of its authorities for settling 
tine issues assodated w ith economic rebtions 
existing amongst local and fordgn joint ven
tures and international unions, state agendes, 
private enterprises and other institutions. 
The bw  has specified tine former state arbitra
tion agency as a forensic institution thereafter. 
The organization and functions of arbitration 
courts w'ere determined by d vil procedures 
and other statutory' acts. It w’as required un
der tine bw  that tine Azerbaijan dtizens hav
ing at least 5 wars of legal background and 
higher education in bwr were eligible to apply 
fo  tine post of tine judge. The office tenure 
of an arbitration judge wras ddermined to be
10 years. The functional stricture of tine Su
preme Arbitration Court of tine Republic of 
Azerbaijan consisted of tine court plenum, the 
presidium a board of arbitrators dealing with 
tine consideration of economic issues, another 
arbitrators' board verifying tine consistency 
and congruence of decrees and resolutions as 
w'ell as other divisions.

On May 27, 1992 tine state legisbture 
of tine Republic passed a bwT on "M ilitary tri
bunals". The body of tine bwT w-as composed 
of 6 chapters and 25 articles. The m ilitary tri
bunals operating within the common scheme



bi tribunalm xalq idasçısı seçib bilərdi. Kas- 
saslva və nəzarət qaydasinda, yeni açılmış 
hallar üzrə işbr üçün i»  3 hakimdən ibarət 
tərkib müəvvən edilirdi. Hərbi tribunal ŝ dr-
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dən, onun müvinbrmdən, hərbi tribunalm 
iizvlərindən və xalq icbsçlarm dan ibarət 
idi. Azərbavcan Respublikası hərbi tribu- 
nallan Silahlı Qüwəbrdə, sərhəd və daxili 
qoşunlarda, qanunvericilikdə nəzərdə tutul- 
muş digər hərbi birləşməbrdə qanunçuluğu 
və hüquq qaydasuu hər vasitə ilə möhkəm- 
bndirməvə, hüquq pozuntularının qarşısı- 
m alnıağa, hərbi qulluqçulann qanunlan, 
hərbi andı və əsgəri nizamnaməbri d^qiq 
və dönmədən icra etməbrini təmin etmək 
vəzifəsini daşıvırdı. Qanunda birind instan- 
siva hərbi tribunallara polkovnik leytenant 
(ikind dərəcəli kapitan) rütbəsi də daxil ol- 
maqla, bu rütbəvədək əsgəri rütbəsi olan 
şəxsbrin dnavət işbri, tabor komandirin- 
dən (ikind dərəcəli gəmi komandiri) də da
x il olmaqla bu vəzifəyədək olan vəzifəbrdə 
çalışan şəxsbrin və xidməti mövqeyinə gö- 
rə onlara bərabər şəxsbrin dnavət işb ri aid 
ed ilird i Yuxan instansiva kim i Azərbavcan
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Respublikası A li Məhkəməsinin Hərbi Kol- 
legivasmda polkovnik (birind dərəcəli kapi
tan), general (adm iral) əsgəri rütbəbri olan, 
vaxud abv komandirindən başlamış yuxan 
vəzifəbrdə və buna bərabər vəzifəbrdə çalı- 
şan şəxsbrin cinavət işbrinə baxılırdı. Qanu
na görə, hərbi tribunallarda baxılmalı olan 
işbrə hərbi qulluqçulann, M ffi Təhlükəsiz- 
lik  N azirlivi orqanlannm zabit heyətinin, 
çavuşlannm, əsgərbrinin törətdikbri bütün 
cinayət işbri, hərbi xidmət zamanı dnavət 
törətmiş, lakin tərxis olunmuş şəxsbrin dna- 
vət işb ri aid idi. B ir şəxs və va bir qnıp şəxs 
tərəfindən törədilm iş dnayətbrin biri hərbi, 
digəri mülki məhkəməvə aid edilirdisə, bü- 
tün dnayət işbri birbşdirilib hərbi tribunal- 
da baxılırdı.

Azərbaycan Respublikasmın M İUi 
M ədisi 1992-d il avqustun 26-da «Prokuror
luq orqanlannm statusunu müəwənbşdi- 
rən keçmiş SSRİ-nin qanveridlik aktlarmm

with Azerbaijan armed forces were part of tine 
country's system of courts. The m ilitary' tribu
nals were immediate agendes to take up trials 
of m ilitary crimes. The Azerbaijan dtizens at 
age of 25 and over having a higher degree in 
bw, m ilitary background with rank in officers' 
personnel were eligible to apply, in a man
ner prescribed by legisbtive standards, for 
tine post of tribunal judge and other Supreme 
Court membership posts falling under tine 
m ilitary lawyers' boards. Anyone with a m ili
tary background, regardless of age, could be 
appointed a peoples spokesman inside a m ili
tary tribunal to serve for the period of 5 wars 
in that post. In  accordance with cassation 
and inspection procedures, new cases had to 
be taken for trial by a team of three judges. A 
board of military' tribunal induded the chair
man and his deputies, tribunal members and 
people's spokesmen. The m ilitary tribunal of 
tine Republic of Azerbaijan w'as commissioned 
to enforce law in m ilitary' units, curb crimes 
and ensure unreserved compliance to m ilitary 
rales and terms of oath that young recruits 
w’ere committed to. Acting as the first judid- 
ary body in army, tine Republican m ilitary 
tribunal was charged to adjudicate tine crimes 
committed by tine military' personnel offic
ers ranking from privates up to lieutenant- 
colonel (second rank captain); and the crimes 
committed by other personnd induding bat
talion commanders (second rank navy com
mander) and those of lower ranks as well as 
other persons w ith ranks in kind Sim ilar to 
above institution, the M ilitary Officers' Board 
under tine Supreme Court of tine Republic of 
Azerbaijan was in charge to deal with tine 
cases of crim inality among personnel ranking 
from colonel (first rank captain), general (ad
m iral); and also those starting from regiment 
commander up to persons of higher rank and 
others having similar posts. In  accordance 
with the terms of bw, m ilitary tribunals had 
to conduct trials on crimes committed by of
ficers of the national intelligence agendes, 
sergeants, soldiers and other individuals de-



Azərbaycan Respublikasmm ərazisində 
hüquqi qüwəsini saxlamasmm təsdiqi və 
onlann tətbiqi qaydası haqqmda» qanun 
qəbul etdi. Bu qanunda, sonrakı əlavə və 
dəyişikliklərb, Azərbaycan Respublikasmm 
müvafiq qanunlan qəbul olunanadək, pro- 
kurorluq orqanlannm statusımu müəwən- 
bşdirən keçmiş SSRİ-nin bəzi qanunverid- 
lik  aktlannm ıespublika qanunveridliyinə 
zidd olmavan hissələrinin Azərbavcan Res-
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publikası ərazisində hüquqi qüvvəsinin sax- 
lanması təsbit olunurdu.

1992-d il avqustun 19-da «Azərbaycan 
Respublikasmda Bevnəlxalq Valvuta Fondu- 
nun, Bevnəlxalq Yenidənqurma və Inkişaf 
Bankmm və onlarla bağh təşkilatlann saziş- 
brinin və konvensivalannm tətbiqi qavdası 
haqqmda» Azərbavcan Respublikasmm qa- 
nunu qəbul edildi. Qanuna görə Bevnəlxalq 
Valvuta Fondu, Bevnəlxalq Yenidənqurma 
və Inkişaf Bankı, Beynəlxalq M alivvə Kor- 
porasivası, Bevnəlxalq Inkişaf Assosasivası 
sazişbrinin, İnvestisiyalann hərtərəfli Tə- 
minati Agentlivi və Bevnəlxalq Investisiva 
Mübahisəbrinin həlü Mərkəzinin əsaslarr 
haqqmda konsensivalann normal an Azər- 
bavcan Respublikasmm bütün ərazisində, 
Azərbaycan Respublikasi həmin təşkilatlara 
daxil olduğu andan tətbiq edilirdi.

Tarixən tolerant ölkə olan Azərbavcan-
J

da, bütün vətəndaşlarm dini inandanna, 
adət ənənəbrinə hörmət, humanist islam 
dini dəvərbrinə sadiqük kim i məsəbbr 
daim dövbtin diqqətində olmuşdur. 1992- 
a  avqustun 20-də «Dini etiqad azadhğı 
haqqmda» Azərbaycan Respublikasmm 
qanımu qəbul edildi. Əbvə və dəvişiklik- 
b rb  birlikdə 6 fəsil və 31 maddədən ibarət 
qanunda ümumi müddəalarla vanaşı, Azər- 
bavcan Respublikasmda dini qurumlar, di
ni qurumlann əmlak vəziyvəti, dini etiqad 
azadlığı ib  əlaqddar vətəndaşlann və dini 
qurumlann hüquqlan, dini qurumlarda və 
onlann müəssisəbrində əmək fəalivvəti ki-
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mi məsəbbr təsbit ohmmuşdur. D ini etiqad 
azadlığmı təsbit edən qanun, hər kəsə dinə

mobilized from army, who were drarged of 
crimes committed during their m ilitar}' serv
ice involvement In  case of crimes committed 
by a group of perpetrators, whereby certain 
cases had to be taken up by d vil courts and 
the rest of them by m ilitar}' tribunals, all cases 
then wx>uld be filed together and go to m ili
tary tribunals for trials.

M illi Mejlis of Azerbaijan passed a bw  
on August 26,1992 to approve "tire continu
ance of a legal effed of former USSR statutory 
provisions, determining the status of public 
prosecution agendes and procedures of their 
application in Azerbaijan". The bw  still al
lowed the application of former USSR statutes 
and their appendixes and amendments in Az
erbaijan unless the}' contradid the legislative 
acts of the Republic and until new local bws 
are put in pbce.

On August 19, 1992 Azerbaijan passed 
another law on "rales of implementation of 
tire terms of agreements and conventions of 
International Monetary Fund, European Bank 
of Reconstruction and Development and their 
affiliates". According to the bw; the imple
mentation of the terms of agreements con
cluded with International Monetary Fund, 
European Bank of Reconstruction and Devel
opment, International Financial Corporation, 
International Development Assodation as 
well as provisions of concessions for accept
ing the prindples of M ultibteral Investment 
Guarantee Agency and International Invest
ment Disputes Institution should be deemed 
effective in the territory of Azerbaijan from 
tire day w'hen Azerbaijan was acceded a mem
ber of those international covenants.

Historically Azerbaijan has ahvays 
demonstrated tolerance tow'ards other nation
alities' religions and traditions and strong fi
delity to humanist prindples of Islam. Thus, 
on August 20, 1991 the state government 
passed a bw' on "freedom of worships". Con
sisting of 6 chapters and 31 articles, induding 
amendments and amendments made therein, 
the bw; along with its general provisions, also



münasibətini müstəqil müəyyənbşdirməyə, 
hər hansı dinə təkbaşma və va başqalan ilə 
birlikdə etlqad etməyə, dinə münasibəti ilə 
əlaqədar əqidəsini ifadə etməvə və yaymaq 
hüququna malik olduğunu m iiəyyən edirdi. 
Qanunla hər bir şəxsin dinə münasibətini 
müəvvənbşdirilməsində, dinə etiqadmda, 
ibadətbrdə, dini ayin və mərasimbrin icra- 
sında iştrak etməsində, dini övrənməsi vo- 
hmda hər hansı m aneəçlivə vol verilm ir. D i
ni etiqad azadkğınm həvata keçmlməsində 
yalnız dövbt təWükəsizliyi və ictim ai təhlü- 
kəsizlik mülahizəbrinə görə və Azərbavcan 
Respublikasmm bevnəlxalq öhdəliklərinə 
müvafiq olan hüquq və azadlıqlann müha- 
fizəsi üçün zəruri halbrda məhdudiwət 
qoyula bibr. Qanurda əcnəbibr və vətəndaş- 
lığ ı olmavan şəxsbr tərəfindən dini təbliğat 
apanlması qadağandır.

Müstəqil Az^rbavcan Respublikasm- 
da əhalinin sosial müdafbsi tədbirbrinin 
görülməsi və sosial vönümlü islahatbnn 
həvata keçirilməsi üçün hüquqi bazarun for- 
malaşdmlmasx, qammverid hakim iyyət qar- 
şxsmda duran ən zəruri məsələ idL Azərbay- 
can Respublikasmda pensiva təminatmm 
inkişafmda «Vətəndaşlann pensiva təminati 
haqqında» Azərbavcan Respublikasmm 23 
sentvabr 1992-d il tarixli qanunu mühüm 
əhəmiyyət kəsb edirdi Beb ki, bütün vətaı- 
daşlara şamil edibn sosial təminat hüququ 
insanm əsas sosial iqtisadi hüquqlarmdan 
biridir. Vətəndaşlarm sosial hüquqlan 1948- 
d  il Ümümdünva insan hiiquqlan Bəyanna- 
məsinin 25-d maddəsində, 1966-d il «iqti
sadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqmda» 
Beyrnəlxalq Paktm 11-d maddəsində və 
digər bevnəlxalq aktlarda təsbit edilmişdir. 
«Vətəndaşlam pensiva təminati haqqmda» 
qanun zəruri əbvə və dəvişikliklərb 2006- 
a  ilin  əwəllərinə qədər əhalinin pensiva tə- 
minatmda əsas nonnativ-hüquqi akt olmuş- 
dur. Sovet hakim iyyətinin dağıldığı dövrdə 
qüvvədə olmuş pensiva təminati haqqmda 
normativ-hüquqi aktlarda bərabərbşdirid 
tendensivalar üstünlük təşkil edir, indeksasi-

covered tine issues related to religious institu
tions existing in Azeibaijan, thdr property 
status, riglnts of dtizens and those of religious 
institutions with regard to freedom of wor
ship, employment status of religious institu
tions and their affiliates. The bw, asserting 
tine freedom of worship, implied freedom of 
choice, individual pursuit or community con
tribution, religion-related personality orien
tation and also preaching religion to others. 
The law also maintained freedom for individ
uals to determine their religious orientations, 
freely attend religious rites and ceremonies, 
have uncensored pursuits in religious appren
ticeship. Due to state security and public safe
ty reasons and for the sake of safety provision 
for rights and freedoms assodated with tine 
Azerbaijans commitments assumed before 
international communities, abovementioned 
religious liberties still might be subjed to cer
tain restrictions. The bw  bans any mission
ary activities of foreigners and non-residents 
of tine country in tine territory of the Republic.

Development of legal fundamentals for 
tine enhancement of sodal security provisions 
and implementation of sodal reforms has 
been the foremost issue tine country legislature 
focused on The Azerbaijan bw  on "public 
pension plan" dated September 23rd, 1992, 
was of particular importance to the coun
try. Thus, all-nation access to sodal benefits 
rights was one tine core legal provisions made 
available to individuals. The sodal rights of 
dtizens were consolidated by a number of 
international conventions inducting provi
sions stated in artide 25 of tine Proclamation 
of World Human Rights dated 1948, artide
11 of the International Pad on "Economic, 
sodal and cultural rights", dated 19% and 
other international bws . The bw  on 'Ten
sion benefits of dtizens" had long remained 
tine prindple legal tool substantiating people's 
pension provisions until early 2006. W ith 
tine colbpse of Sovid regime, some problems 
came along regarding that-time legally req
uisite same-for-everyone pension provision



ya mexanizminin olmamasma görə pensiva- 
larrn real məbləği daim azalırdı. «Vətəndaş- 
larrn pensiva təminatı haqqında» qanunla 
pensiva təminatmda vahid sistem varadıldı. 
Qanım əmək müqaviləsi üzrə işləyən şəxs- 
ləri, kolxoz üzviərini və digər kooperativ 
təşkilatlann üzvlərini, fərdi sahibkarlan və 
dövlət soslal sığortasma malik olan digər 
kateqoriva vətəndaşlan əhatə edirdi 11 fo- 
sildən və 116 maddədən ibarət qanuna son- 
radan bir sıra əlavə və dəyişikliklər edildi. 
Qanun pensivalann yüksəldilməsinə və bə- 
rabərləşdirid vanaşmanm ləğv edilməsinə 
yönəldilm işdi.

Ш Respublikanm parlamenti 1992-d il 
oktyabnn 7-də «Təhsil haqqında» Azərbay- 
can Respublikasmm qanımunu qəbul etdi. 
Təhsil qanunu Azərbavcan təhsil sistemi- 
ni veni dövlət quruculuğunun tələblərinə, 
bevnəlxalq standartlara uyğunlaşdmnaq 
üçün bir sıra veni qaydalan nəzərdə tutur- 
du. Qanunda təhsilin cəmiyyət və dövlətin 
inkişafmm əsasmda duımaqla, strateji əhə- 
miyyətə malik olan və üstün inkişaf etdiri- 
lən fəaliyyət sahəsi kim i göstərilirdi Azər- 
bavcan Respublikasmm təhsil sistemi m illi 
zəminə, ümumbəşəri dəvərlərə əsaslanır, 
demokratik xarakter daşıyır Təhsil sistemi- 
nin qarşısmda duran vəzifələr Azəıbaycan 
Respublikasmm dövlət m üstəqilliyi haqqm
da Konstitusiva Aktrna, Azəıbavcan Respub
likasmm Konstitusiyasına, «Təhsil haqqm
da» Qamrna və müvafiq bevnəlxalq hüquq 
normalanna uyğun olaraq həvata keçrilir. 
Sonrakı dövrlərdə edilmiş əlavə və dəyişik- 
liklərlə birlikdə V bölmə və 54 maddədən 
ibarət təhsil qammu təhsil sisteminin ümu- 
m i əsaslarmı müəvvən edir. Qanunun 22-d 
maddəsinə görə ali ixtisas təhsil sistemində 
elm i dərəcələrin «bakalavr» birind elmi də- 
rəcə, həm də ixtisas dərəcəsi; «magistr» ikin- 
a  elmi dərəcə, həm də ixtisas dərəcəsi; «dok- 
tor» ixtisaslaşdınlmış Elm i Şura tesirindən 
verilən üçüncü ən yüksək elmi dərəcələri
müəvvən edilirdi. 1998-d ilin  martmda Azər-/ /
bavcan Respublikasmm təhsil sahəsində

plans and lack of indexation of historical pen
sion rates, inherited from former USSR, which 
resulted in shortage of allowance packages in 
real terms. The law then envisaged designing 
single pension scheme. The law also covered 
a range of benefidaries induding contract lab
orers, members of collective farms and other 
cooperatives, private entrepreneurs and other 
individuals with state insurance backups. The 
contents of law, comprising 11 dnapters and 
116 articles were altered and revised for sev
eral times afterwards. It, in prindple, targets 
at increasing people's pension packages and 
elimination of same-for-all pension pay-outs 
scheme.

On October 7, 1992 the parliament of 
tine IE  Republic passed a law on "Education". 
The law envisioned a number of new prind
ples designed to provide the approximation 
of educational quality in the country to in
ternationally required standards and ensure 
compliance of tine system of education to then 
newly established state governance prind
ples. It is spedfied in the law that education, 
along with its being among core components 
supporting sodal and political development 
of the country constitutes priority issue of 
strategic importance to overall development 
trends. The education system of tine Repub
lic of Azeibaijan is based on national values, 
humanity prindples and democracy funda
mentals. The objectives that Republican edu
cational system has assumed are being real
ized in accord with the Constitutional B ill of 
independence, Constitution of tine Republic of 
Azerbaijan law on education and other rde- 
vant international statutory ads. Consisting 
of V  chapters and 54 artides and also includ
ing amendments and addendums introduced 
o ra  following years, tine lawT on education 
identifies overall fundamentals of the coun
try's system of education Under tine article 
22 of tine law it is set out that the 'hadnelor" 
degree of graduation is identified as the first 
dodorate and spedalization level of higher 
education; "master's” degree as tine second



islahatlar üzrə dövlət komisivası varadıldı. 
2005-d ildən Azərbaycan Respublikası Təh- 
sil N azirliyi Boloniva sisteminə qoşulmaq 
haqqmda niyvət protokolu ixnzaladL

Qanunverid orqarn, vətəndaşlarm hər- 
bi m ükəlləfiyyət qaydalarmı müəyyən edən 
«Həıbi xidmət haqqmda» 3 novabr 1992-d 
il tarixh Azərbavcan Respubhkasmm qanu- 
mmu qəbul etdl. «Hərbi xidmət haqqmda» 
qanuna sonradan edilmiş əlavə və dəyişik- 
liklərə əsasən 18 vaşdan 35 vaşa qədər kişi 
vətəndaşlar həıbi xidmət keçməli idibr. 
Qanun Azərbavcan Respubhkası Silahh Qü- 
vələrində və Azəıbavcan Respubhkasmm 
qanunveridliyinə uyğun olaraq yaradılm ış 
başqa silahh birbşmələrdə həqiqi həıbi xid- 
mət və ehtivatda xidmət keçüməsinin qav- 
dasmı müəvvən edlr.

15 dekabr 1992-d ildə «Sahibkarhq 
fəaliyyəti haqqmda» Azərbaycan Respubli- 
kası qanunu qəbul edildi. Qammda müxtə- 
lif m ülkivvət növbrinə əsaslanan iqtisadi 
sistemin varadılması, azad sahibkarhğm in- 
kişafma dövbt təminatmm verilməsi, iqtisa- 
diyyatm sağlam rəqabət prinsipbri əsasmda 
inkişaf etdirilməsi, iqtisadi münasibətbrdə 
mhisarçıhğm qarşısmm almması və haqsız 
rəqabətə vol verilməməsi kim i prinsipbr təs- 
bit ed ilird i Qanun bazar iqtisadiyatmm və 
azad sahibkarlığm inkişah baxımından bö- 
vük əhəmiyyət kəsb edirdi.

M ffli Mədis «Büdcə sistemi haqqm
da» 1992-d il 1 dekabr tarixh AzərbavcanJ
Respublikası qanımunu qəbul etdi. Qanun 
m üstəqilliyin ilk  dövrbrində büdcə siste- 
mindəki münasibətləri tənzim ləyirdi. Azər- 
baycan Respublikasmm vahid büdcə sistemi- 
nə respublikanm özünün, Naxçivan Muxtar 
Respublikasmm və yerli ravon, şəhər, qəsə- 
bə və kəndin büdcəbri daxil id i. Qammda 
göstərilirdi ki, növbəti il üçün Azərbavcan 
Respublikası dövbt büdcəsinin layihəsi Na
zirbr Kabineti tərəfindən hər il sentyabr 
aymın 20-dən gee olmavaraq Prezidentə təq- 
dim edihr. Qanuna görə, Respublika Prezi
denti öz növbəsində digər sənədbrb birlik-

dodorate and spedalization level of higher 
education; "dodorate" as the third and high
est dodorate level awarded by spedalized 
Sdentific CoundL For the purpose of imple
mentation of reforms in the country's system 
of education tine government of Azerbaijan sd 
up a state commission in 1998 tasked to deal 
with the monitoring of above rdorms. Fur
ther, in 2005 the Republican system of educa
tion signed a protocol of intent for accession 
to tine Bologna education network

On November 3, 1992 the state legisla
ture of Azerbaijan passed a law  on "M ilitary 
service" identifying tine liability of country dt
izens for m ilitary service involvement. In ac
cordance with amendments and amendments 
made afterwards in tine content of above law* 
males aged 18 to 35 w'ere liable to serve in 
army. Бпе bwr spedfies the terms of active 
m ilitary service and backup service liabilities 
applicable to people eligible for m ilitary in 
tine country's armed forces and other m ilitary 
units established and existing under the laws 
tine Republic of Azerbaijan

An Azerbaijan's "Entrepreneurs' activi
ties" bwf was passed on December 15, 1992 
The law* ddailed on creating an economic 
system on the bases of diversified property 
schemes, provision of state guarantees for tine 
liberalized development of the country's en
trepreneurship, development of the national 
economy on the basis of sound competition, 
prevention of monopoly elements in econom
ic activities and exdusion of unfair competi
tion tednniques from the applicable economic 
policy. The bwr has constituted a great impor
tance from market economy and liberal entre
preneurship development perspectives.

A  bwr on "Budgd systems" of Azeibai
jan was passed by Mtih Mejlis on December 
1st, 1992. The bwT w-as dealing with budgd- 
ary issues in early years of tine country's in
dependence. The state budgetary system of 
tine Republic of Azerbaijan was composed 
of the central budgd, tine budget treasury of 
tine Nakhichevan Autonomy and state budg-



də büdcə layihəsini cari ilin  oktvabr aymrn
15-dən gec olmavaraq M ffli M ədisin nnüza- 
kirəsinə və təsdiqinə təqdim etməli id l. Döv- 
lətin xüsusib əhəmiyyətli və fövqəladə məq- 
sədlərinin icra edilməsinin təmin olurunası 
üçün fondlann - məqsədli büdcə fondlan 
və ehtiyvat fondlanran varadılması nəzərdə 
tutulurdu. Bu fondlardan istifadə qavdalan 
Prezident tərəfindən təsdiq olunmuş əsasna- 
mə ib  tesdiqbnirdi.

Azəıbavcan Respubllkasmda bazar 
iqtisadiyvatmm yaradılmasında özal sekto- 
run formalaşmasmm müstəsna əhəmiyyəti 
vardı. Bu məqsədb 1993-cü il vanvann 7- 
də Azəıbaycan Respubllkasmda «Dövbt 
mülkiyyətmln özəlbşdirilməsi haqqmda» 
Azərbaycan Respublikasmm qanunu qəbul 
ed ild i Qanun Azərbavcan Respublikasm- 
da dövbt m ülkiyyətinin özəlbşdirilməsi 
prinsipbrini və təşkilat-hüquqi əsaslannı 
müəyvən edirdi Bununb beb Azərbavcan- 
da kütbvi özəlləşdirmə 1995-1998-d ilbrdə
- «Dövbt m ülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin 
dövbt proqramı»nm qəbulundan sorura baş- 
ladı.

Müstəqil Azərbavcan Respublikasmda 
m ülkiyvət foımalarmm sərbəst inkişafma, 
xüsusi m ülkiyvətin toxunulmazlığma təmi- 
nat, xarici ölkə sahibkarlarmm səıbəst fəaliv- 
yətinə, m illi iqtisadiyvatin fomnalaşmasma 
kömək edəcək «Varidata təminat verilməsi 
haqqmda» Azərbavcan Respublikasmm 15 
vanvar 1993-cü il tarixli Konstitusiva qanu
nu qəbul edildi. Qanuna görə, Azərbaycan 
Respublikasmda hər kəs və respublika ərazi- 
sində verbşən qevri-dövbt hüquqi şəxsbr, 
onlarda olan daşmar və daşmmaz əmlakı: 
pulu, valvutam və s. varidatı izahat vermə- 
dən, deklorasiva və va başqa sənəd teqdim 
etmədən istehsal, kommersiva fəaliyvəti və 
qanunveriälikb qadağan edilməvən digər 
fəalivvət sahəbrinə səıbəst vönəldə bilər, ha-
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beb bunlardan öz istəkbrinə uvğun istifadə 
edə b ilərbr Qanunb müəvvən edibn hallar 
istisna olmaqla, Azərbavcan Respublikasm
da hər kəsin və qeyri-dövbt hiiquqi şəxslə-

etaıy allocations from local townships, set
tlements and villages. The law specifies that 
state budget bills for eveıv following year is 
to be reviewed by the President following the 
bill's hand over from the Cabinet before the 
deadline of 20-th of September of the year. 
The President himself, in turn, passes over the 
draft budget along with other documents to 
M illi Mejlis not bter than October 15th of cur
rent year, w’herein tine state yearly budget w ill 
get its final approval. The state trust funds 
having special purpose allocations such as 
emergency response expenditures had to be 
raised as well in accordance w ith the budget
ary plans. Those funds' utilization w'as subject 
to regubtions ratified by Presidential decrees.

Tine private sector of the national 
economy of Azerbaijan played its specific 
role in propping up the market economy 
commencements in  the country. In  viewT 
of this fact the government of Azerbaijan 
passed the "Privatization of state property" 
bw  on January' 7,1993. The bw' identified 
the privatization sdnemes applied to state 
properties as w ell as legal and organiza
tional provisions of privatization deals. The 
major privatization campaigns, however, 
began in 1995-1998s following the adoption 
of the "State program on the privatization 
of state-owned assets"

The Constitutional b ill dated January 
15th, 1993 on "Underwriting Wealth guaran
tee" was passed by tine government of tine Re
public of Azeibaijan with tine aim of securing 
private business immunity, liberalizing for
eign entrepreneurs' activities and support
ing tine development of national economy. 
The bw  holds that even* single individual in 
Azerbaijan as well as other non-govemmen- 
tal entities also existing in tine country may 
invest their cash facilities, foreign currendes, 
fixed and movable assets and other properties 
in industrial, commercial ventures and other 
activities allowed by tine state Constitution 
and derive profits thereof without having to 
report or filling in dedarations.



rinin varidatmm toxunulmazlığma, məcburi 
şəkildə və əvəzi ödənilmədən Azarbavcan 
Respublikasmm xevrinə özgəninkibşdiril- 
məyəcəyinə, müsadirə olunmavacağma tə- 
minat verilir.

Azəıbaycan Respublikasmda inhisar- 
çılıq fəaliyyətm in qarşısınm almmasmda
1993-cü il 4 mart tarixli «Antiinhisar fəaliv-/
vəti haqqmda» Azəıbavcan Respublikasmm 
qanunu müstəsna əhəmiwət kəsb edirdi. 
Qanun sonrakı əlavə və dəvişikliklərb 4 
bölmə və 19 maddədən ibarət olmuşdu. 
«Antiinhisar fəaliyyəti haqqmda» qanunun 
məqsədbri inhisaçılıq fəaliyyətinin qarşısı- 
nm almmasmm, məhdudlaşdmlmasmm və 
aradan qaldmlmasmm təşkibtr və hüquqi 
əsaslanru müəvvən etməkdir. Bu qamm 
Azərbavcan Respublikasmm bütün ərazi- 
sində fəaliyyət göstərir və bütün hüquqi və 
fiziki şəxsbrə şamil edilir. П bölmədə inhi- 
sarçüıq fəaliyvəti subyektlərinə dövlət inhi- 
sarçılığı, sahə inhisarçılığı, verli inhisarçılıq, 
təsərrüfat subyektbri inhisarçılığı, maliyyə
- kredit inhisarçılığı, bazar subvektbrinin 
üfüqi və şaquli sazişbri nəticəsində vara- 
nan inhisarçılıq, təbii inhisarçılıq, patent - li- 
senziva inhisarçılığı və verin təkindən isti- 
fadə inhisarçılığı aid edilirdi. Ш bolmədə
antiinhisar tənzimbmə vasitəbri müəvvən/ /
edilirdi: təsərrüfat subvektlərinin və onlann 
birlikbrinin varadılması, venidən təşkili və 
bğv edilməsi zamarn antiinhisar qanunve- 
rid livinə riavət edilməsinə dövbt nəzarəti;
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səhmbrin (pavlarm ) əldə olunması zamanı 
təsərrüfat subvektləri arasmda bağlanmış 
^qdbrin həvata keçirilməsində antiinhisar 
qanunvericilivinə riavət edilməsinə dövbt 
nəzarəti; inhisarçıhq fəaliyyətinin məhdud- 
laşdmlması; inhisarçıhq fəalivyətinin ara
dan qaldmlması; antiinhisarçılıq qanunve- 
rid livin in  pozulması ib  bağh müvafiq icra 
hakim iwəti orqanmm məlumat əldə etmək 
hüququ Qanuna görə, müvafiq icra haki- 
m iyvəti orqanlanıun vəzifəli şəxsbri dövbt 
və kommersiva sirri savılan məlumatlann 
saxlamlmamasma, habeb xidməti vəzifəbri-

To the exclusion of cases otherwise for- 
mubted by the Republican legislation, tire 
bw  ensures the property inviolability for pri
vate individuals and non-state units, and does 
not impose any lien or compulsory appropria
tion upon any of private assets in favor of tire 
government's proprietorship.

The bw  on "Antimonopoly activities" 
passed by tire country' administration on 
March 4th 1993 represented a special signifi
cance to combating monopoly elements in tire 
country. The bw  is detailed into 4 sections 
and 19 articles including supplements and re
visions made into tire contents o ra  later peri
ods. The "Antimonopoly activities" bw  was 
designed to provide legal and organizational 
support to monopoly control campaigns 
aimed at curbing, neutralizing and elimina
tion of monopoly elements from the country's 
economy. This legal tool is applied across tire 
whole country and has to deal with all private 
individuals and companies, carrying out their 
activities under tire country jurisdiction The 
section П specifies monopoly cases implied in 
tire law; which are as follows: state monopoly, 
domain monopoly, local monopoly, monopoly 
of economic units, finance-loaning monopoly, 
monopoly associated with both direct and 
side purchase-and-sales agreements in trad
ing organizations, natural monopoly, patent- 
licensing monopoly and monopoly holdings 
on minerals prospecting wx>rks. The section
III of the bw  specifies antimonopoly meas
ures such as: state control o ra  compliances 
with antimonopoly standards when economic 
units and their mergers are created, reorgan
ized and terminated; state monitoring of legal 
congruence of sales-and-purchase agreements 
concluded between economic entities for 
share acquisition deals; restricting monopoly 
activities; elimination of monopoly elements; 
rights of local authorities for claiming any in
formation reporting tire cases of breadres of 
antimonopoly norms observed in areas under 
their jurisdiction The bw'demands ensuring 
confidentiality of any information regarding



ni düzgün icra etməməkləri nəticəsində təs- 
sərrüfat subyektbrinə və dövlətə vurulan 
zivana görə qanunveridlikdə m iiəyyən edil- 
miş m əsuliyyəti daşıvırlar.

Ш Respublika parlamentində ən əla- 
mətdar hadisə 1993-cü il ivunun 15-də xal- 
qın istəvi ilə Bakıva qavıtmış ümummilli 
lider Heydər Ə livevin parlamentin sədri 
seçilməsi olmuşdur. Məhz bu dövrdən Azər- 
bavcan parlamentarizminin inkişafmda ye
ni, ikind mərhəb başbmışdı. Yenidən res
publika rəhbərlivinə dəvət edilmiş görkəmli 
sivasi və dövbt xadimi Hevdər Ə livev döv-
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btçiliyin  möhkəmbndirilməsi üçün çox 
mühüm tədbirbr həvata keçirdi, onu məhv 
olmaqdan, dağılmaqdan xilas etdi. Azərbav- 
can Respublikasmm parlamentinə sədrlik 
edənümummilli lider Hevdər Ə livev xalqla 
birbaşa təmas qurdu. Azəıbavcan dövbti- 
nin qurucusu müstəqil, bütöv Azərbaycan 
naminə xilaskarlıq fəaliwətinə başbdı.

Ümummilli lider Heydər Ə liyevin 
1993-cü il ivunun 15-dən oktyabnn 3-dək 
Azərbaycan Respublikası parlamentinə rəh- 
bərlik etdivi dövr Azərbaycan parlamenta- 
rizm i tarixinin qızıl s^hifələrini təşkil edir. 
Ümummilli lider «Azəıbaycan Respublika
smm bugünkü ağır, mürəkkəb və gərgin 
vəzivvətini tam m əsuliwətlə dərk edirəm./ / J J
Bu vəzifəni üzərimə götürərək öz məsuliv- 
yətim i anlavıram və bunlarm hamısmı rəh- 
bər tutaraq əlimdən gəbni edəcəvəm» de- 
məklə, Azəıbavcanı məhv olmaqdan xilas 
etm işdl Beb bir ağır şəraitdə bövük öndər 
Hevdər Ə livevin m üdriklivi, uzaqgörənlivi 
və mahir idarəetmə qabiliyyəti savəsində 
Azərbaycan fəlakətdən qurtardı, qısa müd- 
dətdə sivasi, iqtisadi sabitlik təmin edibrək 
respublikanm inkişafma vol açan qanunlar 
qəbul edildi. 199>d il seçkibrindən sortra 
nümunəvi parlamentin foımalaşmasma nail 
olundu.

Ermənistanm tecavüzünün gücbndi- 
y i bir vaxtda müst̂ qil Azərbavcan Respub
likasmm M illi M ədisi ölkəmizin azadhğı, 
suerenlivi və ərazi bütövlüyü uğranda ha

state and trade secrets accessed by the author
ities in charge who are also, hereby, legally li
able, in a prescribed manner, for any damage 
inflicted by them to state and enterprise prop
erties.

The most significant day for tine parlia
ment of Ш Republic came on June 15th, 1993 
when Heydar Aliyev, the all-nation leader, 
who had returned to Baku by people's sup
port, was elected to the post of the chairman 
of national parliament. That was a turn
ing point in the Republican history, which 
scratched the start of the new phase П in the 
development of national parliament of Az
erbaijan After taking on the parliamentary 
governance role, Heydar Aliyev, an outstand
ing statesman and political leader of Az
erbaijan, has commenced on implementing a 
number of initiatives, which were of great sig
nificance to then strengthening statehood of 
tine Republic, saved the country' from colbpse 
and complete downfall of state governance. 
The nation's leader, those days tine chairman 
of tine parliament, went out into public to mix 
with ordinary people. He had ever since em
barked on efforts towards rehabilitation of the 
Azerbaijan's statehood integrity and forming 
tine new state governance system

The national leader's reign of tine parlia
ment in the period between 15th of June and 
3rd of Odober was the most memorial days 
in tine history of tine country's parliamentary 
governance. The top parliamentary officer, 
once saying'T fu lly realize tine tension of the 
situation, plight and hardship tine Republic 
has to face today. And I also realize my re
sponsibilities for taking over this post and, 
hereby, w ill do my utmost to save the situa
tion", pbyed his unprecedented role in taking 
away the country from the grasp of misfor
tune. Struggling tine economic and political 
downfalls threatening the country, Heydar A l
iyev, a wise governor and farseeing politician, 
succeeded in saving the nation from colbpse 
and shortly after regaining tine economic sta
bility in Azerbaijan, passed new laws provid-



lak olan, hərbi əm əliyyatlarla əbqədar itkin 
düşən və qanunveridlikb müəvyənbşdiril- 
miş qavdada ölmüş hesab edibn şəxsbrin 
və onlann aibbrinin statusunu və sosial 
müdafiəsini tənzimbmək məqsadib 3 sent- 
vabr 1993-cü ildə «Şəhid admın əbədibşdi- 
rilm əsi və şəhid aiblərinə edibn güzəştbr 
haqqmda» qannn qəbul etdi. Qanuna görə 
şəhid adının əbədiləşdirilməsi üçün şəhid 
adlarmm küçəbrə, mevdanlara, müəssisə- 
brə, təşkibtbra, idarəbrə, məktəbbrə, mə- 
dəni-maarif ocaqlanna verilm əsi nəzərdə 
tutulurdu. Mənzil şaraitini vaxşılaşdırmağa 
ehtivaa olan şəhid aibb ri vaşayış sahəsi üə 
birind növbədə təmin ohmurdular.

Azərbaycan Respublikasmm qanunve
rid  orqaru «Müdafb haqqmda» 26 noyabr
1993-cü il tarixli Azarbavcan Respublikası- 
nrn qanunu qəbul etdi. Sonrakı əbvə və də- 
yişikliklərb 5 bölmə və 18 maddədən ibarət 
qanunda göstərilirdi ki, Azərbavcan Respub
likasmm müdafiəsi, dövbtin müstəqilliyi- 
nin, ərazi bütövlüvünün, suverenlivinin və 
əhalinin təcavüzdən qorunmasmm təmin 
ohmması məqsədilə dövbt tərəfindən həva- 
ta keçiribn sivasi, iqtisadi, hüquqi, hərbi və 
sosial tədbirbr sistemidir. Azərbavcan Res
publikasmm müdafiəsi Silahlı Qüwəbrin, 
iqtisadiwatm , əhalinin, ərazinin müdafiəvə 
daim hazu olmasma əsaslarur və dövbtin 
hərbi doktrinasma uvğun olaraq təşkil edi
lir. Qammda Azərbavcan Respublikasmm 
hərbi doktrinası Silahlı qüwəbrin quracu- 
luğunda müdafiə yetərlivi prinsipi ilə müəv- 
vənləşdirilir və Azərbavcan Respublikasmm 
heç bir dövbtə qarşı ərazi iddiasmm olma- 
masına və əgər о təcavüz obvekti olmasa, 
beynəlxalq hüquqa əsaslanan öhdəliklərdən 
başqa heç vaxt heç bir dövbtə qarşı birind 
hərbi əməliyyatlara başlamavacağma əsasla- 
nır.

1993-cü il dekabnn 6-da Azərbavcan/
Respublikasmm «İstiqlal» ordeninin statusu- 
mm və tesvirinin təsdiq edilməsi haqqında» 
M iffi M ədis qanun qəbul etdi. Azərbavcan 
Respublikasmm ən vüksək ordeni ib  Azər-

ing opportunities for the further development 
of the country Following the 1995's elections 
tine Republican parliament took a new bench
mark shape.

During the years of Armenian invasive 
campaigns committed against Azerbaijan 
M illi Mejlis of then young and rnew'ly inde
pendent Azerbaijan, passed the "Perpetuation 
of martyr's names and granting benefits to 
tine families of the victims" law' on 3rd of Sep
tember, 1993 setting sodal security priorities 
and benefit tools for tine families of tine vic
tims of war who lost their lives in fights for 
tine independence, sovereignty and territorial 
integrity of tine country and also those who 
were missing in action or deemed deceased 
according to conclusions of certain bws. The 
perpetuation of martyrs' names according to 
tine bw  implied manning tine streets, squares, 
institutions, organizations, offices, schools, 
cultural institutions after those who feel vic
tims to w'ar. Their families were given an ad
vantage to apply for housing ahead of others.

On November 26, 1993, tine legislature 
of the Republic of Azerbaijan passed bw  on 
"Defense". The bw, consisting of 5 sections 
and 18 articles and also of addendums and 
amendments made therein, envisages tine 
scheme of sodal, economic, legal and political 
actions direded to the provision of defense, 
independence, territorial integrity and sover
eignty of the state and protection of tine coun
try' population from outside aggressions. The 
state defense of the Republic of Azerbaijan 
is enforced on the basis of m ilitary doctrine 
of tine country' and relies on tine emergency 
response capadties of tine country's armed 
forces, national economy and popubtion 
The m ilitary doctrine of tine Republic under 
tine above bw  accounts for capadty suffi- 
dency prindples when structuring tine body 
of armed forces and also, in accordance with 
its commitments with regard to tine resped 
of all international bws, provides not to force 
any territorial daims от commence on war 
campaigns towards any other countries, apart



bavcan Respublikasmda m illi - azadlıq hə- 
rəkatmda müstəsna xidmətbrinə, dövbt və 
xalq qarşısmda, habeb m illi - dövbt quru- 
culuğu işlərində xüsusi xidmətbri olan şəxs- 
lər təltif edilirdi.

Ümummilli lider Hevdər Ə liyevin 
hakimiyyətə gəlməsindən sonra, qanunve- 
rid  orqan ölkənin müdafiə qabiliyyətm in 
möhkəmbndirilməsi, hərbi sahənin inkişa- 
fma yönəhmş, onvrn üçün hüquqi bazanı 
müəvvən edən qanunlar qəbul etmişdi.
1994-cü il 4 vanvar tarixli «Sərhəd qoşunlan 
haqqında», 1994-cü il 8 fevral tarixli «Daxili 
qoşunlarm statusu haqqında», 1994-cü il 23 
sentvabr tarixli «Silahlı qüwələrin inüzann 
Nizamnaməsinin təsdiqi haqqında», «Silahlı 
Q üw əbrin daxili xidmət Nizamnaməsinin 
təsdiqi haqqmda», 1995-d il 10 yanvar tarix
li «Hərbi qulluqçulann dövbtə vurduqlan 
zivana görə maddi məsuliyyət haqqmda 
Əsasnamənin təsdiqi haqqmda» qanunları 
qevd etmək olar.

1994-cü il iyulun 1-də M ffi Mədis
J

«Müəssisəbr haqqmda» qamm qəbul etdi. 
Bu qanun Azərbaycan Respublikası ərazi- 
sində fəalivvət göstərən müəssisəbrin təşki- 
lati-hüquqi formalan, onlarm varadılması, 
idarə edilməsi və fəaüyyəti prinsipbrini 
müəvvən edir, müəssisəbrm təwrrüfat müs-
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təqillivinə və hüquqi bərabərlivinə təminat 
verirdi.

Qarumverid orqan 1994-cü il sentvab- 
nn 16-da «Auditor xidməti haqqmda» qa
nun qəbul etdi. Qanvmda mülkiyyətçmin 
əmlak hüquqlarmı müdafiə edən, müstəqil 
maüyyə nəzarəti sisteminin varadılması, te-

J  J  j  '

sərrüfat subvektbrində müqavilə əsasında 
maliwə-tesərrüfat fəaliwətm i voxlama, eks-
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pertiza, təhlil apaımaq və yazlı rəv vermək 
təsərrüfat münasibətbri sahəsində digər xid- 
m ətbri göstərmək auditor xidmətinin tərkib 
hissəsi kim i müəyyən edilird i

Ümummilli lider Hevdər Ə liyevin 
m üəllifliyi və iştrakı ib  Azərbaycan dövlət- 
çilivin in iqtisadi əsaslannm möhkəmbndi- 
rilməsində Az^rbavcan Dövbt Neft Şirkəti

from situations when country is caused to de
fend itself from an invasion from outside.

On December 6, 1993 M illi Mejlis 
passed a bw  for approving the status and im
age of tine medal of "Preedom". The medal of 
high honor was to be awarded to those, who 
made spedal contributions to the national 
freedom movements, and deserved merits 
before the nation for their partidpation in the 
forming state governance structures.

After the national leader Hevdar A li
yevs coming to power, tine state legisbture 
passed a number of significant bws direded 
to strengthening tine defense potential of the 
country, development of defense industry and 
creating necessary legal norms for the military' 
system of tine Republic.

"Frontier troops" bw  dated January' 
4th , 1994, "Status of interior troops " bw  
dated February 8th, 1994, "Approval of inter
nal disdpline regulations for armed forces", 
"Approval of internal service regulations for 
armed forces * bws dated September 23rd,
1994, "Approval of tine charter of statutes for 
material liability imposed on m ilitary servants 
causing damage to state properties" bw  dat
ed January 10th, 1995 are among those legal 
provisions made by the government.

On June 1st, 1994 M illi Mejlis passed a 
bw  on "Enterprises". The bw  identified or
ganizational status, foundation, management 
and activities of all enterprises operating in 
Azerbaijan and ensured economic independ
ence as well as legal parity of those units.

On September 16th, 1994 tine coun
try legisbture passed another bwr on "Audit 
services". The bwT envisaged tine Constitution 
of an independent finandal inspection system 
serving to proted property’ rights of proprie
tors; and specified a set of audit functions 
ranging from review, examination and analy
sis of finance-economic activities of economic 
units and presenting written condusions as 
well as offering other services determining 
the economic rebtions between enterprises.



və 6 xarici ölkəni təmsil edən dünyanm 10 
tanmmış neft şirkətbri arasmda «Əsrin mü- 
qaviləsi» admı alnnış saziş imzalanmasmm 
çox bövük əhəmiyyəti olmuşdur. Saziş Azər- 
baycanı dünvanm ən inkişaf etmiş dövbt- 
b ri sırasma çıxaracağmı nəzərdə tutubraq 
imzalanmışdı. Məhz, 1994-cü il sentvabnn 
20-də imzalanrruş «Əsrin müqaviləsi»nin nə- 
ticəbrindən indiki nəsil və Azərbaycanm gə- 
bcək nəsilbri həmişə istifadə edə biləcəklər.

Azərbaycan Respublikasmm qanun- 
verid orqarn maliyyə-hüquq münasibətb- 
rinin subyektiərmin hüquq və vəzifəbrini 
müəvvən edən «Valvuta tənzimi haqqmda» 
21 oktvabr 1994-cü il tarixli Azərbavcan
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Respublikasmm qanununu qəbul etdi. Qa- 
mm Azəıbavcan Respublikasmda valyuta 
əməliyyatlarmm həvata keçirilməsi prinsip- 
brini, valyuta tənzimi və valvuta nəzarəti 
orqanlarmm səlahiyyətbrini və funksiyalan- 
m, hüquqi və fiziki şəxsbrin valyuta sərvət- 
brinə sahib olmaq, bu sərvətbrdən istifadə 
etmək və onlar barəsində sərəncam vermək 
sahəsində hüquqlarmı, vəzifəbrini və valyu
ta qanunveridlivinin pozulmasma görə mə- 
suliyyəti müəvyən edir. Valyuta nəzarətinin 
əsas istiqam ətbri aşağıdakılardan ibarətdir 
apanlan valyuta əməlivyatiannm qüwədə 
olan qanunveridliyə uyğunluğunu və bu- 
nun üçün lisertziva və icazəbrin olmasını 
müəwən etmək; Azəıbavcan Respublikası- 
nm valyuta bazannda valyutanın satışı üzrə 
öhdəliklərin rezidentbr tərəfindən verinə
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yetirilm əsi vəziyyətini yoxlamaq; xarid val
yuta ib  ödənişbrin əsaslandınlmış olduğu- 
nu voxlamaq; va lu ta  əm əliwatbn, о cüm- 
bdən qevri - rezidentlərin m illi valyuta ilə 
əm əliyvatlan üzrə uçot və hesabatm tamlığı 
və obyektlivini voxlamaq müəvvən edilirdi.

Azərbaycan Respublikası ərazisində 
mülkivvət formasmdan və təsərrüfat fəaliv-

J J J

yətinin növbrindən asılı olmavaraq bütün 
subvektbr üçün bərabər hüquqlar varadıl- 
masıru nəzərdə tutan «Investisiva fəaliw əti
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haqqmda» qamrn 13 vanvar 1995-d il tarix- 
də qəbul edilmişdi. Qammda Azarbavcan

Under the co-leadership and partidpa
tion of tine national leader Heydar Aliyev, an 
international agreement named tine "Contrad 
of the Century" was signed between State O il 
Company of .Azeibaijan and other 10 world- 
known oil companies from 6 fordgn coun
tries and looked upon as a highly significant 
event, giving rise to new era of the national 
economy. The deal was supposed to fame 
Azerbaijan on an international scale, giving 
tine country a reputation amongst other devel
oped countries in the world This is evinced 
by now when young Azerbaijans and gen
erations to come w ill reap benefits generated 
from the contrad w’hich was conduded as 
early as September 20,1994.

On Odober 21, 1994 the Azerbaijan's 
legisbture passed the "Currency adjustment” 
bw  ddermining duties and rights of subjects 
defining the prindples of finandal-legal reb
tions. The bw  framed the prindples of cur
rency transactions, spedfied tine duties and 
authorities of currency adjustment and cur
rency monitoring agendes, rights and du
ties of individuals and companies towards 
their currency-denominated assets and also 
utilization and disposal of those assds, and 
legal liabilities for violation of currency leg- 
isbtions. The prindple directions of currency 
monitoring activities are identified as follows: 
verifying tine compliance of implemented cur
rency transactions to the applicable bws and 
availability of necessary licenses and permits 
for providing currency services; dnecking 
currency sales deals, taking pbce at the cur
rency markd of tine Azerbaijan for the status 
of sales conditions, offered by local residents; 
verifying tine appropriateness of payments 
made in fordgn currendes; examination of 
compldeness and preciseness of records kept 
in registration books tracking tine currency 
transaction carried out by local residents and 
vice-versa those carried o it by non-resident 
in local currency.

The "Investment activities" bw  of Az
erbaijan, providing parity bases for tine activi-



Respublikasmm ərazisində investisiva fəa- 
liyyətinin ümıuni sosial, iqtisadi və hüquqi 
şərtbri də m üəyyənbşdirilirdi. 4 fəsil və 
21 maddədən ibarət qamm, investisiyarnm 
Azəıbaycan Respublikasi iqtisadiyyahna 
intensiv cəlb olunmasına, ondan ölkənin 
sosial - iqtisadi bazasının, habeb, bevnəl- 
xalq iqtisadi əməkdaşlığm və inteqrasiyanın 
inkişafr üçün səmərəli istifadə edilməsinə 
və m ülkiyyət fonnasmdan asılı olmavaraq 
bütün investorlarm hüquqlannın bərabər 
müdafiəsinə təminat verir. İnvestisivalannJ
qorunması Azərbavcan Respublikasmm mü- 
vafiq qanvmvericilivi, habelə başqa dövbt- 
b rb  bağladığı m üqavibbrb təmin edilir. 
investisiva fəalivvətinin həvata keçirilməsi 
zamartı varanan mübahisəbrə müvafiq ob- 
raq məhkəməbr baxır.

Azərbavcan Respublikasi iqtisadiv- 
yahnm struktur dəyişməbrinin mühürn 
istiqamətbrindən biri, torpaq üzərində mül- 
kiw ət münasibətbrinin venidən müəvyən-
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ləşdirilm əsi baxmundan Azərbavcan Res
publikasmm M illi M əclisi tərəfindən qəbul 
edilmiş «Aqrar islahatlann əsaslan haqqm
da» və «Kobcoz və sovxozlann islahah haq
qmda» 18 fevral 1995-d il tarixli qanunlar 
olmuşdur. Qanım kənddə torpaq və əmlak 
üzərində yeni m ülkiyvət münasibətbrirnin 
formalaşması, müxtəlif növlü təsərüfatlann 
yaradılmasmm hiiquqi bazasım müəyyən 
edirdi. Torpaq islahatinm əsas istiqamətini 
müəyvən edən qanun torpaqlann dövbt 
və bəbdiyyə mülkiyvətinə ayrrlmastnı, mü- 
əvvan edilmiş normalar əsasmda torpaqb- 
nn xüsusi mülkiyyətə əvəzsiz verilməsini, 
m ülkivvət fonnasmdan asılı olmavaraq 
torpaq istifadəçibrinə təsənüfat fəaliyvəti 
üçün bərabər şərait varadılmasmı nəzərdə 
tutur. Torpaq m ülkiyvətçisinin Azərbaycan 
Respublikasmm torpaq qanunveridliyinə 
uyğun olaraq torpağı satmaq, bağışlamaq, 
dəyişmək, girov qovmaq, icarəyə və vərəsə- 
livə vermək, əbvə torpaq sahəsi sahn almaq 
hüquqlan vardır. Qanuna görə, müxtəlif 
növKi təsərmfatlar mülkivvət münasibətlə-

ties of all business establishments regardless 
of their ownership rights and types of serv
ices the}- offer, was passed on 13th of January,
1995. The bw  also envisaged overall social, 
economic and legal conditions for investment 
activities, taking place in Azeibaijan The 
body of the bw  was composed of 4 chapters 
and 21 artides, whereby, the issues of inten
sification of foreign investments into Azerbai
jan's economy, ensuring effective use of ensu
ing from that circumstances for tine purposes 
of development of sodal and economic values 
of tine country' as well as international eco
nomic cooperation and integration and also 
the issues of providing equal conditions for 
the protection of investors' rights not depend
ing of their property ownership statuses were 
highlighted.

Investment protection in Azeibaijan is 
provided by assoriated bws and internation
al agreements conduded w ith other foreign 
countries. A ll disputes, arising from invest
ment realization plans shall be considered at 
the courts of law.

Restructuring tine country's economic 
governance system, tine Azerbaijan's M illi Me
jlis passed another couple of bws on Febru
ary 18tin, 1995 named "Bases of reforms in  ag
riculture" and "Reforms in tine collective and 
state farming structures"’ which identified the 
new directions of land ownership sdnemes. 
The bw  provided legal background for es
tablishment of new property rebtions based 
on land and assets ownership sdnemes and 
setting up of diverse economic units under 
such sdnemes. It was also envisaged by bw  
to allocate lands to state enterprises and local 
munidpalities, to present gratuitous transfer 
of land ownership rights to private individu
als under legally prescribed conditions, to 
provide equal conditions for land users with 
no regard to their property ownership status. 
In  accordance w ith land management bws 
of Azerbaijan national landlords are entitled 
to the sales, purchase, assignment, transfer, 
lease, exchange, pledge and also purchase



rindən və təsərrüfatçılıq foımalanndan asılı 
olaraq aşağıdakı kim i m iiəyyən ed ilir tor
paq və əmlak üzərində xüsusi mülkiyyətə 
əsaslanan kəndli (fermer), şəxsi vardımçı tə- 
səm ifatlar; torpaq və əmlak üzərində xüsu- 
si m ülkiwətə əsaslanan birgə təsərrüfatlar, 
kooperativbr, səhmdar cəm iyvətbr; torpaq 
və əmlak üzərində dövbt m ülkiyyətinə əsas- 
lanan dövlət kənd təsəm ifati müəssisələri, 
səhmdar cəmivvətlər və s. M ülkivvətdbrin
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qəran ilə bir təsərrüfat formasmm digərinə 
çevrilməsi Azərbaycan Respublikasmm qa- 
m m veridliyinə uvğun həvata keçirilir.

Ölkə Prezidentinin fərmanı ib  1995-d 
ilin  mart aymda «Dövlət aqrar islahat komis- 
sivası» yaradddı. Azərbavcan Respublikası 
höküməti islahatlan davam etdirmək üçün 
aqrar sahədə tədbirbr görürdü. M ffli Məc- 
lis torpaq islahatmm aparhmasmm hüquqi 
əsaslanru müəyyən edən 1996-d il iyuhm
16-da «Torpaq islahaü haqqmda» qamm 
qəbul etdi. Qanıma əsasən torpaq kənddə 
vaşavan vətəndaşlarm xüsusi mülkiyvətinə 
pulsuz olaraq verilird i. Respublikanm vahid 
torpaq fondu əsasmda dövbt, bələdiyyə və 
xüsusi torpaq m ülkivvəti fonnalan müəy- 
vən edildi. Torpaq m ülkiyvətçisinin torpağa 
sahiblik, ondan istifadə və sərəncam hüquqi 
təsbit edilirdi. Beblikb, torpaq islahaünm 
məqsədini müəvvən edən qanun, iqtisadi 
azadlıq və sosial ədabt prinsipbri əsasm- 
da torpaq üzərində yeni m ülkiyyət müna- 
sibətlərini yaratmaq, bazar iqtisadiyyatı və 
sahibkarlxq təşəbbüsünü inkişaf etdirmək, 
ölkənin iqtisadi müstəqillivinə, о cümlddən 
ərzaq təminatma nail olmaq və nəticə etiba- 
n ilə Azərbavcan xalqırun maddi rifahmı 
yüksəltmək məqsədini güdürdü.

Müsteqil Azərbavcan Respublikası iq- 
tisadiyyatmm liberallaşdmlması, sağlam rə- 
qabət prinsipbri əsasmda inkişaf etdirilməsi 
üçün geniş imkanlar yaradılm ışdı. İqtisadi 
münasibətbrdə inhisarçılığm  qarşısmm abn- 
ması və haqsız roqabətə yol verilməməsini 
təmin edəcək «Haqsız rəqabət haqqmda» 2 
ivun 1995-d il tarixli Azərbavcan Respubli-

of additional plots of lands. W ith regard to 
their property rebtions and type of business
es, diverse economic entities covered by law 
are specified as follow’s: fanners with spedal 
ownership rights regarding tine lands and 
properties under their disposal; private ancil
lary farms; mergers, cooperative farms, stock 
companies with spedal land and property 
ownership rights; state farms, stock compa
nies, which constitute state ownership plans 
and etc Change of one ownership privilege 
into the other can be realized in accordance 
with relevant bw's of the Republic of Azerba
ijan.

Following tine issuance of a Presidential 
decree tine "state commission on agriculture 
reforms" was set up in March, 1995. Бпе Az
erbaijan government continued taking actions 
tow’ards realization of reforms in tine agri
cultural sector of the national economy M illi 
Mejlis further passed the "Land reforms" bw 
on Ju ly 16th, 19%, which identified legal bas
es for initiating land reforms in the country. 
In accordance with the law, lands in regions 
w’ere gratuitously distributed to villagers.

The country's single land management 
scheme wras dassified into state, munidpal- 
ity and privately owned lands. Land propri
etors' rights for possession, use and disposal 
of lands were also identified In  sum, tine bw 
on land reforms was aimed at establishment 
of new’ property rebtions through land own
ership perspectives, promotion of market 
economy and private enterprise development 
initiatives, provision of the country's eco
nomic independence and suffidency of food 
supplies and subsequently at improvement of 
material welfare of tine people of Azeibaijan 
based on prindples of economic liberty and 
sodal justice.

The independent Republic of Azeibai
jan was able to enjoy vast opportunities for 
tine liberalization of national economy and its 
development, based on sound market compe
titions. Thus, tine government of tine Republic 
passed a bw  on June 2,1995 named "Unfair



kasmm qanunu qəbul edildi. Hiiquqi baza 
varadan qanun haqsız rəqabətin qarşısı- 
nm ahnmasmin və aradan qaldinlmasinin 
təşkilati-hüquqi əsaslanrtı m iiəyyən edir, 
sahibkarlıq fəahyyətmin ədalətli üsuüarb 
apanlmasma hüquqi zəmin varadir, bazar 
subvektbrinin haqsız raqabət metodlann- 
dan istifadəvə görə məsuliyyətmi müəyyən 
edirdi. Qanun Azəıbavcan Respublikasmm 
ərazisində fəaliyyət göstərən bütün bazar 
subvektbrinə şamil edihr. Sonrakı əbvə və 
dəyişikliklərb 3 fəsil, 15 maddədən ibarət 
qanım raqibin tesərrüfat fəaliyvətinin təq- 
hdi, onun nüfuzdan sahnması, rəqibin te- 
səm üfat fəalivvətinə müdaxib kim i hallan 
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tənzimləvir. Ш fəsildə «Haqsız rəqabət haq
qmda» qanunun pozulmasma görə müsuliy- 
yət təsbit edilmişdi.

Qammverid orqan 13 ivun 1995-d il 
tarixdə «Azəıbaycan Respublikasmm bev- 
nəlxalq m üqavibbrinin bağlarulması, icrası 
və bğv edilməsi qaydalan haqqmda» Azər- 
bavcan Respubhkasmm qanımunu qəbul 
etdi. 5 fəsil 26 maddədən ibarət qanunun 
maqsədi Azəıbaycan Respubhkası Konstitu- 
sivasma, hamıhqla tanman bevnəlxalq hü- 
quq prinsipbrinə və normalarma müvafiq 
surətdə Azərbaycan Respublikasmm bütün 
vazılı beynəlxalq müqavüəbrinin (müqavi- 
lə, saziş, konvensiva, pakt, protokol, mək- 
tublann və va notalann mübadibsi və baş- 
qa adh bevnəlxalq m üqavibbr) bağlanması, 
icrası və bğv edilməsi qavdalannı müəyyən- 
bşdirir. Azərbaycan Respublikasmm xarid 
dövbtbrb və bevnbxalq təşkilatlarla bev- 
nəlxalq m üqavibbri Azərbavcan Respubli- 
kası adından; Azəıbavcan Respubhkasmm 
höküməti admdan; Azərbavcan Respublika
smm nazirlikləri; dövbt kom itəbri və idara- 
b ri admdan bağlanır. İdarəbrarası xarakter 
daşıvan Azərbavcan Respublikasmm bey- 
nəlxalq m üqavibbrinin bağlanması, icrası 
və bğv edilməsi qavdalarx Azərbaycan Res- 
publikası Prezidenti tərəfindən müəvyən 
edihr Azarbavcan Respubhkası bevnəbcalq 
m üqaviblərin onun üçün m ^urilihyinə ra-

competition" designed to thwart appearance 
of monopoly and to prevent unfair competi
tion attempts. The bw  ddermined the insti
tutional and legal bases for prevention and 
elimination of unfair competition elements, 
provided legal backgrounds for equitable 
operating environment of tine work of pri
vate enterprises, identified tine cases of legal 
liability applicable to trading organizations 
involved in unfair competition techniques in 
country markets. The bw  was spread upon 
all commercial businesses operating in Az
erbaijan It consisted of 3 sections and 15 arti
des, induding amendments and supplement 
made therein over bter periods, and was 
designed to keep imder control the cases of 
property trespassing, unauthorized copying 
of property features, and damage to brand- 
names. In  the section III legal liabilities ver
sus breaches of the "Unfair competition" bw  
were spedfied.

On June 13 1995, the state legisbture 
passed the 'Terms of condusion, implemen
tation and termination of international agree
ments by the Republic of Azerbaijan". The 
bw; consisting of 5 chapters and 26 articles, 
identified rules and regulations for making, 
implementation and termination of Azerbai
jan's written international agreements ( ex
change of contracts, agreements, conventions, 
pacts, protocol, letters and/or notes and other 
international contracts) pursuant to manners, 
prescribed by international legal prindples 
and standards.

The international agreements between 
tine Republic of Azerbaijan and international 
organizations and governments are made and 
entered on behalf of tine Republic of Azerbai
jan; the government of Azerbaijan; its minis
tries, state agendes and committees. The rules 
and terms of making, implementation and 
termination of international contracts, pbying 
a role of an inter-institutional tool, are ratified 
by President of tine Republic of Azerbaijan. 
The Republic of Azerbaijan may demonstrate 
its w ill to accept international biding agree-



züığını müqavibnin imzalanmasr, müqavib- 
ni təşkil edən sənədbrin mübadiləsi, müqa- 
vib rıin  ratifikasiyası, qəbul edilməsi, təsdiq 
edilməsi, ona qoşulma vasitəsib və razılığa 
gələn tərəflərin şərtbşdiyi hər harnsr başqa 
üsulla ifadə edə bibr.

Azərbaycan Respubllkasmda köm- 
riik  işi üzrə münasibətlər müstəqillik əldə 
olunduqdan sonra formal aşmış və təkmil- 
bşmişdir. Körnrük sahəsi üzrə bir sıra nor- 
mativ - hiiquql aktlar qəbul edllmişdir. 
1995-d il iyurnun 20-də «Gömrük tarifi haq
qmda» qanun təsdiq edilmişdi. 7 fəsil və 
37 maddədən ibarət qanuna sonralar əlavə 
və düzəlişbr edilm işdi. Qanım Azarbavcan 
Respublikasında daxili bazann xarid bazar- 
la səmərəli əlaqəsini təmin etməkb xarid 
ticarətin dövbt tənzimbnməsinin mühüm 
vasitəsi olan gömrük tarifinin formalaşdml- 
ması və tətbiqi, həmçinin Azərbavcan Res
publikasmm gömrük sərhddbrindən keçən 
mallardan ıüsum tutulması qavdalannr 
müəvvən edit Gömrük tarifinin əsas məq- 
sədləri sırasma Azərbavcan Respublikasmm 
iqtisadiwatm r xarid rəqabətin mənfi tesirin- 
dən qorumaq, Azərbaycan Respublikasi iqti-
sadivvatınm dünva tesərrüfatı ilə səmərəli/ / /
inteqrasivasına şərait yaratmaq kim i məsəb- 
br daxildir.

1995-d il iyunun 30-da M ffli Mədis 
«M ülki şəxsbrin müdafiəsi və hərbi əsir- 
brin hüquqlannm qorunması haqqmda» 
Azərbavcan Respublikasi qanununu qəbul 
etdi. 6 fəsil və 3 i maddədən ibarət qamm 
mülki şəxsbrin müdafiəsi və hərbi əsirb- 
rin hüquqbnnm qorunması ib  bağlı məsə- 
bbrin Azərbaycan Respublikasmda ins an 
hüquqlannm üstünlüvü və bu hüquqbnn 
təmin edilməsinin qanunveridlikb tənzim- 
bnməsini, beynəlxalq humanitar hüquq 
normalanna riavət ohmmasr, insanla huma
nist rəftar edilməsi, omm şəxsiwətinə və 
şərəfinə hörmət bəsbnilməsi üçün dövlət 
təminatlarr müəyyənləşdirilməsinin vadbli- 
yini, müxtəlif səbəbbrdən silahh münaqişə 
zonasına düşmüş mülki şəxsbrin müdafiəsi

ments by signing contracts, exchange of en- 
dosed documents, ratification of contracts, 
acceptance, approval, accession to contracts 
and also by using other methods as stipulated 
between contrad parties.

The Azerbaijan's customs service 
scheme has been reorganized and upgraded 
following the country's revival its independ
ence. A  number of statutory introductions 
were made into the customs governance 
system. Thus, the "customs rates" bw  was 
further approved on 20th of June, 1995. The 
bw  consisted of 7 dnapters and 37 artides, 
induding revisions and supplements made 
in the contents over following periods. The 
bwT identifies the procedures for customs 
dearance regulations and tariffs applicable 
tow’ards fordgn trade inputs as a part of tine 
regubtory program designed for determining 
trade rdations between internal mercantile 
system and that of outside partners. The state 
customs rates scheme was reorganized in a 
way to imply antidumping effects versus ma
lignant impacts of foreign trade competitors 
and to provide all necessary conditions for 
effident integration of national economy into 
tine world-wide economic family.

On June 30,1995 Kfiffi Mejlis of Azerba
ijan passed the "G v il security and protection 
of tine rights of prisoners' of war" bw. Rep
resented in 6 chapters and 3 i artides, tine bw 
deals w ith the supremacy of human rights 
and provision of legal bases for the realiza
tion of their terms based on tine prindples 
of d vil security and protection of the rights 
of war prisoners; ensures compliance to tine 
prindples of international humanitarian legal 
rights; stresses the importance of state guaran
tees to ensure humanistic approach in treat
ing people, showing resped to personalities 
and their dignities; requires tine acceptance by 
tine government of Azerbaijan of conditions 
for unreserved provision of tine protection of 
civilians' rights who became victims of hos
tilities and also rights of war prisoners; con
siders tine possible cooperation w ith interna-



və həıbi əsirbrin hüquqlarmm qorunması 
üçün təminatbnn Azərbavcan Respublika- 
sr tərəfindən qevd-şərtsiz təsdiq ohmmasr, 
bevnəlxalq təşüdatlarb əməkdaşlığı inkişaf 
etdirmək əzmi, bu problembrin həllilə məş- 
ğul olan teşkibtlarla əməkdaşlıq istəyini 
müəyvən edir. Qanunun 33-cü maddəsində 
Azəıbaycan Respublikasmm müvafiq döv- 
lət hakim iyyəti və idarəetmə orqanlan, bu 
qanımım müddəalanru pozan hər hansı bir 
hərəkətin qarşısmı dərhal almağı öz öhdə- 
sinə götüıür. Beb ki, Azərbavcan Respubli- 
kası hər bir beb halda fəalivvətsizlik üçün 
cavabdehlik daşıdığmt bəyan edirdi Qanun- 
da nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, 
Azərbaycan Respublikası mülki şəxsbrin və 
hərbi əsirlərin hüqulannı bevnəlxalq hüqu- 
qun prinsipbrinə, xalqlar arasmda varanmış 
adətlərə, insanlıq qanunlanna və ictimai vic- 
danm hökmünə əməl edərək qoruvur.

1990-cu ildə Sovet parlamenti kimi 
seçilmiş Azərbaycan SSR A li Sovetinin səla- 
hiyyətləri 1995-d ilin  payızmda başa çatırdı. 
Ona görə də MiDi Mədisə yeni seçkibr ke- 
çirilm əsi üçün müvafiq seçki qanunu hazrr- 
landL

Qanunverid orqan 1995-d il avqus- 
tun 12-də «Azərbavcan Respublikasmm 
M illi Mədisinə seçkibr haqqmda» qanun 
qəbul etdi. Respublikanm ali qanunveridlik 
orqanı olan M illi M əclisin tərkibi 125 nəfər 
müəvvənbşdirüdi. Səlahivvət müddəti 5 il
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nəzərdə tutulan M illi Məclisə seçkilər ma- 
joritar və proporsional seçki sistembri əsa- 
smda keçrilirdî Hazırda seçkilər mojaritar 
qavda üzrə keçirilir.) Seçkilər günü 25 vaşı 
tamarn olan və va vaşı 25-dən çox olan Azər- 
bavcan vətəndaşlan M üli Məclisə deputat 
seçib bilərdibr. Din xadimbrinin, müddət- 
li h^qiqi hərbi və va altem ativ xidmətdə 
olanlarm, məhkumluğun ödənilməsindən 
asılı olmavaraq cinayət Məcəlləsinin 7.1-d 
maddəsində nəzərdə tutulan ağır dnavətlə- 
rə görə, məhkum olunmıış şaxsbrin, məhkə- 
mənin qammi qüwəvə minmiş hökmü ilə 
azadlıqdan məhrum etmə verbrində cəza

tional organizations on tackling above issues. 
In  accordance with artide 33 of the law, state 
authorities and other governing bodies of the 
Republic of Azerbaijan undertake to ensure 
immediate response to any attempts to viobte 
the terms of this bw. Thus, the government of 
Azerbaijan makes it known that it assumes 
accountability for any inactions versus cases 
specified above. W ith exception of cases oth
erwise spedfied by law, Azerbaijan govern
ment assumes to proted the rights of dvilians 
and those of war prisoners in accordance with 
the prindples of international bw; justice, hu
manitarian bws and public conscience.

The term of credentials of the Supreme 
Power of tine former Soviet The Republic of 
Azerbaijan formed 1990 as a parliamentary 
arm of the USSR expired in Autumn of 1995.

The country legislature then passed the 
"parliamentary' elections for M illi M ejlis" bwT 
on 12th of August, 1995. M illi Mejlis, a su
preme bwmaking body of tine government, 
wras formed with 125 members in it. Election 
of parliamentarians, who had to be at post for
5 years, was concluded on tine baas of major
ity and proportional votes (currently majority 
vote in effect) prindples. Azerbaijan dtizens 
who turn 25 year old on tine day of elections 
and also those are alread}- 25 as of the same 
date are eligible for being eleded into tine par
liament. The exdusions were people who fall 
under following categories: derics, active and 
alternative arm}- servants, criminals facing 
tine charges of felony specified in artide 7.1 
of the Criminal Code regardless of the avail
ability of bailout for criminals, prisoners sen
tenced to term by verdicts of courts, dtizens 
found physically disabled by courts. The elec
tion bw  bans, either explidtly or im pliatly, 
any restrictions on individuals' suffrages for 
their ethnic origins, political views, sodal and 
property status, racial and national distinc
tions, gender, education, language, religion, 
occupation and disposition.

100 deputies were eligible to be deded 
from single-mandate constituendes represent-



çəkənbrin, fəaüyvət qabilivyətsizliyi məhkə- 
mə tərəfindən təsdiq edilmiş vətəndaşlann 
M iffi Mədisə deputat seçilməsi yolverilməz 
hesab edilirdi.

Seçki qanununa görə, mənşəyinə, siva- 
si baxışlarma, sosial və əmlak vəziyyətinə, 
irqi və m illi mənsubivyətinə, dnsinə, təhsi- 
linə, dilinə, dinə münasibətinə, məşğuffiyyə- 
tinin rtövünə və xarakterinə görə, vətəndaş- 
larm seçki huquqlannm birbaşa, dolavısı 
ilə və va başqa şəkildə nnəhdudlaşdınlması 
qadağan olunurdu. 100 deputat birmandatlı 
seçki dairəbri üzrə vahid təmsilçihk norma- 
sr əsasında, 25 deputat isə vahid çoxmandat- 
h seçki dairəbri üzrə sivasi partiyalann və 
ya onlann bloklanrun göstərdikləri depu- 
tatlrğa nam iZÄİlərin sivahılarma seçiäbrin 
verdikləri səslərin nisbəti əsasmda seçilirdi. 
M iffi Mədisə seçkilər respublika Prezidenti 
tərəfindən təyin edilirdi. Yeni seçkilər M illi 
M ədisin səlahiyyətiərinin başa çatmasına 
ən ged S0 gün qalnuş təyin olunur və səs- 
vermənin bazar gününə düşməsi mütləq sa- 
yıhrdı.

Birind çağmş M illi M əclisin deputat- 
lanru seçidbr bilavasitə seçnnəli id ibr. De- 
putatlann dövbt orqanlannda seçkili və 
va təyinatlı başqa vəzifə tutmalan, habeb 
sahibkarhq, kommersiva və digər ödənişli 
fəaliw ətb məşğul olmalan qadağan edilir
di. Keçid dövriində bu qaydadan məvyən is- 
tisnalara vol verilm əsi və bu cür istisnalarb
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seçibn deputatbnn sayının Müü Mədisin 
deputatbnnnın ümumi savının 15 faizindən 
çox ola bilməməsi nəzərdə tutulurdu. 1995- 
d  il qanunu əsasında həmin il novabnn 
12-də keçrilm iş seçkibrin nəticəsində for- 
malaşmış veni M illi M ədisin ilk  idas günü 
Azərbavcan Respublikasmm A li Sovetinin 
əw əlki 360 xalq deputatmm salahiyyətbri- 
nə xitam verilm işdi.

1995-d il novabrm 12-də M illi Məc- 
lisə keçiriləcək seçkibrlə vanaşı, Ш  Res
publikanm Konstitusivasm m  qəbul edil- 
məsi də nəzərdə tutulurdu. M üstəqil 
Azərbavcan Respublikasım n Konstitusi-

ing one eledorate block, 25 deputies repre
senting unified multi-mandate constituendes 
were eligible to be eleded based of the list of 
nominees presented by political parties and 
their blocks in proportion to votes given pro 
in thdr favors. Elections to M illi Mejlis were 
initiated by President of the Republic. New 
elections campaign would start not later than 
SO days bdore the end of the parliamentary 
mandate of M illi Mejlis and votes had to be 
taken on Sundays.

M iffi Mejlis deputies had to be eleded 
by their constituents in the first ca ll Any 
side activities of deputies such as state serv
ices (dther eleded or appointed), private 
entrepreneurship, commerce and other in- 
come-generating activities were banned. In 
wars of transitional period above rule was 
not envisaged to be apphed at M iffi Mejlis 
and as a result a number of parliamentar
ians were intended to account for 15 %  more 
than total number of seats in the parliament. 
In  accordance w ith the terms of bw  passed 
in 1995, tine first session of then new parlia
ment, eleded on November 12 of the same 
war, resolved to overrule the Supreme Pow
er of the Republic of Azerbaijan represented 
in the parliament by 360 people's representa
tives.

Along with the parliamentary dections 
scheduled for November 12,1995, adoption of 
tine III Republic Constitution was also envis
aged on agenda. For the purpose of drafting 
tine Constitution of tine independent Repub
lic of Azerbaijan a commission of 33 people 
spearheaded by Fleydar Aliyev, the President 
of Azerbaijan was formed by a decree issued 
from M iffi Mejlis on May 2,1995.

A  body of draft Constitution was be
ing formed with tine partidpation of Fleydar 
Aliyev on the board of Constitution design
ers, whereby, tine right of choice was given to 
public.

Following public consultations tine draft 
Constitution was then adopted at tine open 
referendum hdd on November 12,1995 and



vasını hazırlam aq üçün 1995-d il mayin 
2-də M illi M əclisin qəran ilə  Azərbaycan 
Respublikasmm Prezidenti Heydər Əli- 
yevin səd irliyi ilə  33 nəfərdən ibarət ko- 
m issiya yaradüm ışdı. Üm um m illi lider 
Hevdər Ə livevin  bilavasitə iştirakı ilə  
Konstitusiva lavihəsi hazırlanaraq xalqm 
müzakirəsinə verilm işdi. Konstitusiva la- 
yihəsi ümumxalq müzakirəsindən sonra 
1995-d il novabnn 12-də keçiribn referen- 
dumda qəbul edild i və novabnn 27-dən 
qüvvəyə m indi.

Azərbavcan Respublikasi Konstitusi- 
yasınrn preambulasmda Azərbavcan dövl̂ - 
tinin təntənəli surətdə aşağıdakı niyyətləri 
bəvan edilirdi:

- Azərbaycan dövbtmin müstəqilliyi- 
ni, suverenliyini və ərazi bütövKıyünü qoru- 
maq;

- Konstitusiva çərçivəsində demokra- 
tik quruluşa təminat veımək;

- Vətəndaş cəm iyyətinin bərqərar edil- 
məsinə nail olmaq;

- Xalqm iracbsinin ifadəsi kim i qanun- 
lann alilivin i təmin edən hüquqi, dünyəvi 
dövbt qurmaq;

- ədabtli iqtisadi və sosial qavdalara 
uvğun olaraq hamınm bvaqətli həvat səviy- 
yəsini təmin etmək;

- ümumbəşəri dəvərbrə sadiq olaraq 
bütün dünva xalqlan ib  dostluq, stffiı və 
əminamanlıq şəraitində vaşamaq və bu məq- 
sədlə qarşılıqlı fəaliw ət göstərmək.

Azərbavcan Respublikasmm Kons- 
titusivası 5 bölmədən, 12 fəsildən və 15S 
maddədən ibarətdir. Konstitusiyada ümu- 
m i müddəalar adlanan I bölmənin «Xalq 
hakim iyvəti» fəslinin I maddəsinə müvafiq 
obraq xalq Az^rbavcan Respublikasmda 
dövbt hakim iyyətinin veganə mənbəvi elan 
edilir Öz müqəddəratmı sərbəst və müs- 
təqil həll etmək və öz idarəetmə formasmı 
müəvən etmək Azərbavcan xalqmm suve
ren hüququdur. Konstitusiyada ref erendum- 
la müəvvən edibn 2 mühüm məsəb təsbit
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ed ilir

took effect since November 27th of the same 
year.

In the preamble of tine Constitution of 
the Republic of Azeibaijan were solemnly 
stated the following concepts of intent

- Protection of tine independence, sover
eignty and territorial integrity of the Azerbai
jan government;

- Ensuring democratic development in 
the framework of the state Constitution;

- Achieving foundation of civil society;
- Establishment of legal and interna

tionally recognized system of state adminis
tration governed by people's w ill of Azerbai
jan;

- Ensuring favorable living conditions 
in compliance with fair social and economic 
principles;

- Providing for peace, amity and 
friendship in rebtianships with other nations 
worldwide based on common humanity prin
ciples.

The state Constitution of tine Republic 
of Azerbaijan consists of 5 sections, 12 chap
ters and 158 paragraphs. In  accordance with 
the paragraph I of the "people's power" chap
ter under tine "General provisions" section 
I the people of Azerbaijan is regarded as the 
only source of the government of Azerbaijan. 
This is tine sovereign right of the people of 
Azerbaijan to independently determine their 
fortunes and type of public governance. The 
Constitution identifies two issues as signifi
cant resolutions made by the open public ref- 
erendums:

1) Adoption of and proposal of 
amendments to tine Constitution of tine Az
erbaijan;

2) Demarcation of the state borders of 
the Azerbaijan

Tine Constitution procbims Azerbai
jan as a democratic, legal, internationally 
recognized and unitary state. The state 
Constitution, formulating the principles of 
delegating public authorities in  Azerbaijan 
suggests delegation of legisbtive powers to



1) Azərbavcan Respublikasi Konstitu- 
sivasmin qəbul edilməsi və ona dəvişikbr 
edilməsl;

2) Azərbavcan Respublikasi dövbt sər- 
hədlərinin dəvişdirilm əsi

Konstitusiva Azərbavcanı demokra-
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tik, hüquqi, dünyəvi və unitar respublika 
elan edir. Azərbavcan Respublikasmda 
dövbt hakim iyyətinin bölünməsi prinsipi- 
ni təsbit edən Konstitusiya qanunveridlik 
hakim iyvətini M üli Məclisə, icra hakimiv- 
vətini Respublika Prezidentinə, məhkəmə 
hakim iyyətini isə Azərbaycan Respublika
smm müstəqil məhkəmələrinə həvalə edir. 
Hakim iyyətin hər üç qolu qarşıhqlı fəaliy- 
yət göstərir və öz səlahiyyətləri hädlərində 
müstəqildirlər.

Azəıbaycanm dövlət başçısı Azərbay- 
can Respublikasmm Prezidentidir. Prezi- 
dent Azərbavcan dövlətçiliymm varisliyini 
qoruvur, ərazi bütövlüvünün, dövbt müs- 
təqilliymm, məhkəmə hakmiyyətinin müstə- 
q illivin i təmin edir.

11-d maddədə Azəıbavcan Respubli
kasmm ərazi vahidlivini, toxunulmaalığmı 
və bölünməzlivini təsbit edilir. Respublika 
ərazisinə daxili sular, Xəzər dənizinin (gö- 
lünün) Azərbavcan Respublikasma mənsub 
bölməsi (sektoru), hava məkanı daxildir. 
Konstitusiyava görə, Azərbavcan Respub
likasmm ərazisi özgənkiləşdirilə bilməz, 
Azərbavcan Respublikasi öz ərazisini heç 
bir şəkildə kimsəvə verm ir; valnız Azərbay- 
can Respublikasmm M illi M ədisinin qəran 
ilə Azərbaycanm bütün əhalisi arasmda refe
rendum keğrmək vohı ilə Azəıbavcan xalqı- 
nuı iradəsi əsasmda dövbt sərhədbri dəyiş- 
dirilə bilər.

Ə w əlk i Konstitusivadan fərqli olaraq 
veni Konstitusivanm 13-cü maddəsində döv-
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bt m ülkiyyəti ilə  vanaşı, veni m ülkiyvət for- 
maları da ilk  dəfə təsbit edilirdi. Bunlar xü- 
susi m ülkiyyət və bəbdivvə m ülkiwəti id i
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Azəıbaycan Respublikasmda din döv- 
btdən avndır. Bütün dini etiqadlar qanun 
qarşısmda bərabərdir.

M ffli Mejlis, executive governance to Presi
dent of the Republic and judidary powers 
to courts of the Republic of Azerbaijan in 
accordance w ith the prevailing in Azerbai
jan. A ll three stems of the state governance 
operate independently from each other and 
are free to ad in w ithin the lim its of their 
authorities.

The President is the top governor of 
the Republic of Azerbaijan The President is 
commissioned to preserve the sovereignty 
heritage, proted the territorial integrity and 
independence of tire country provides inde
pendence of the state judiciary administra
tion

In  the article 11 under the Constitution 
are covered the issues of territorial inviolabil
ity of the Republic of Azerbaijan immunity 
and inseparability of its territories. The ter
ritory of the Republic encompasses internal 
water basins, section of the Caspian Sea (lake) 
belonging to Azerbaijan and air space. The 
state Constitution provides inseparability and 
integrity of the country's territories, which 
can not be apportioned or appropriated; the 
demarcation of the state borders can be initi
ated only after adoption of spedal resolution 
of M illi Mejlis which w ill take peoples w ill 
into account.

Unlike its precedent, the new Constitu
tion m artide 13, provides for new proprie
torship forms along with the state ownership 
plan. These were private and munidpality 
proprietorships.

Clergy in Azerbaijan is not involved in 
the state governance. A ll religious denomina
tions are equally dependent on bws.

In  the diapter ID of the Constitution 
the government of Azerbaijan is affirmed as 
the provider of dvil and peoples rights and 
freedoms. Everyone since birth is entitled 
to his/her immune and inviolable rights and 
freedoms; these imply parity rights, rights for 
life, freedoms and etc.

Addendums and amendments to the 
Constitution are different.



Konstitusivanm Ш fəslində dövlət
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insan və vətəndəş hüquqlannın və azadlıq- 
lannm təminatçısı elan edilir. Hər kəsin do- 
ğulduğu andan toxunulmaz, pozulmaz hü- 
quqlan və azadlıqlan var; bunlar bərabərlik 
hüququ, vaşamaq hüququ, azadlıq hüququ 
və s.

Hər bir ölkənin Konstitusivası həmin 
dövlətm və cəmiyyətm əsasını təşkil edən 
münasibətbri tənzimbvir. Bu münusibətlər 
də bütün digər ictim ai münasibətbr kimi 
inkişaf edir və dəvişir, bkin başqa münasi- 
bətbrdən fərqli olaraq, onlar çox az hallar- 
da dəyişikliyə uğravır. Bu münusibətbrin 
əsaslı şəkildə dəvişiklivə uğraması dövbt 
və cəmiyyətin özünün ictimai-sivasi həva- 
tmda köklü dəyişikliklərin baş verməsidir 
(məsəbn, dövbtin birbşməsi və aynlması, 
inqibblar, çevrilişbr, cəmiyvətdə baş verən 
gücKi iqtisadi dəvişilikbr və s.). Lakin bu- 
nunla yanaşı həmin münasibətbri tənzim- 
bvən Korıstitusivalar veni münasibətbrə
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uyğun olaraq öz-özünə dəvişilm ir Konsti- 
tusiya ölkənin ən əsas akü olduğundan ona 
dəyişikliklər və əlavəbrin edilməsinin xüsu- 
si qavdası m üəvvənbşdirilir

Konstitusiyava əlavəbr və dəyişiklik- 
b r fərqbndirilir. Əbvəbr mövcud normab- 
n  saxlamaqla hüquqi tənzimbnmənin Kons
titusiva səviyvəsində dəqiqbşdirilməsidir. 
Məsəbn, əgər Konstitusivanm 3-cü madd^- 
sində referendumla həll olunmalı məsəbləri 
olduğu kim i saxlamaqb onlam sırasma val- 
mz referendumla dəyişdirilm əsi mümükün 
olan əbvə bir məsəb artmlarsa, onda beb 
dəyişiklik Konstitusiyaya əbvə hesab edil̂ - 
cəkdir. Dəyişiklikbr isə, əksinə, normanm 
müddəalannm tamamib yeniləşdirilm əsini 
nəzərdə tutur. Konstitusiyava edibn dəyişik- 
liklər mövcud normalarm tənzimbmə çətin- 
liklərini aradan qaldırmaq maqs^di güddü- 
vü halda, əlavəbr tamam veni konstitusion 
normalar müəyvən edir. Konstitusivanm 
153-cü maddəsinə görə, dəyişikbrb bağlı 
öncədən Konstitusiva Məhkəməsinin rəyi 
alunır. Bu cür qavda mümkün dəyişiklikb-

Addendums are the specification of 
legal adjustment on the Constitution level 
while keeping unchanged tine existing stand
ards.

For example, if an additional issue that 
can be changed only through referendum 
is added to the list of issues to be addressed 
through referendum stipulated under article 3 
of the Constitution then such amendment w ill 
be considered as an addendum to tine Consti
tution-

On the contrary amendments imply 
radical updating of provisions of a legal 
standard.

YVhereas amendments to tine Constitu
tion are made in order to remedy the existing 
difficulties in the area of management of legal 
standards then addendums define a totally 
new Constitutional standard.

According to article 153 of tine Constitu
tion the comments of the Constitutional Court 
is to be obtained prior to amendments.

This procedure is necessary in order to 
ensure accordance of possible amendments to 
tine existing legal standards of tine Constitu
tion.

Amendments to articles 1,2,6, 7,8 and 
21 of tine Constitution or suggestions on liq
uidation or significant restriction of human 
and civil rights and freedoms stipubted un
der dnapter 3 of tine Constitution in defiance 
of international agreements signed by the Re
public of Azeibaijan cannot be submitted for 
referendum

These standards make up a foundation 
fo  other Constitutional standards.

Addendums made to tine Constitution 
are passed at tine M illi Mejlis by majority of 
95 votes.

These addendums are put on voting 
twice and are signed by

President after both phases of voting.
6 months are to be passed between the 

first and second voting.
This period is ddermined to reach con

stancy of opinions.



rin Konstitusivanm mövcud normalara uv-
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ğun gəlməsini təmin etmək üçündür. Konsti- 
tusivanm 1, 2, 6,7, S və 21-d maddəbrində 
dəvişiklikbr və va onlann ləğv edilməsi 
haqqmda 3-di fəsildə nəzərdə tutulmuş in- 
san və vətəndaş hüquq və azadlıqlanrun 
bğvi və ya Azərbavcan Respublikasmm tə- 
rəfdar çıxdığı bevnəlxalq m üqavibbrdə nə- 
zərdə tutulduğundan daha artiq dərəcədə 
məhdudbşdmlması haqqmda təkliflər refe- 
renduma çıxanla bilməz. Bu normalar digər 
konstitusion normalar üçün əsasdır.

Konstitusivava edibn əlavələr M illi
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Mədisdə 95 səs çoxluğu ilə qəbul ohmur. 
Bu əlavələr ik i dəfə səsə qoyulur. Və hər iki 
səs vermədən sonra da Prezident tərəfindən 
imzalanmahdır. Birind səsvermə ib  ikind 
səsvermə arasmda 6 av vaxt keçməlidir. Be- 
b  bir müddət ondan ötıü müəvvən edilib
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ki, əlavəbrb bağlı fikir sabitlivi olsun. Əgər 
əbvəbrb bağh sabit fik ir yoxdursa və ya 
tər̂ ddüd varsa, aydmdır ki, ikind səvermə 
zamanı mənfi nəticə alına bilər. Əbvəbr 
Konstitusiva qanunlan şəklində qəbul edilir 
və Konstitusivanm tərkib hissəsidir. Əbvə-
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brlə bağh təklifbri Konstitusivanm 157-d 
maddəsinə müfaviq olaraq yahuz Prezident 
və M üli M ədisin 63 deputati irə li sürə bilər. 
Konstitusivanm 158-d maddəsinə görə isə, 
Konstitusivanm birind bölməsində əks et- 
dirilm iş müddəalarla əlaqədar Az^rbavcan 
Respublikasmm Konstitusivasma əlavəbr 
təklif edilə bilməz.

1998-d il iyunun 30-da Azarbavcan 
Respublikasi Prezidenti «Naxçivan Muxtar 
Respublikasmm Konstitusivası haqqmda» 
Azərbavcan Respublikasmm Konstitusiva 
Qammvmu təsdiq etdi. Naxçivan MR-in 
say etiban ib  dördüncü Konstitusivası 5 fə- 
sildən və 50 maddədən ibarətdir. Naxçivan 
Muxtar Respublikasmm Konstitusiyasınm 
əsasını Azərbaycan Respublikasmm 1995-d 
il 12 novabnnda qəbul edilmiş Konstitusiva- 
sı təşkil edir.

Azəıbaycan Respublikasi tərkibində 
Naxçivan muxtariyvatmm əsaslannm varan-

If there is no constancy of opinions or 
there are any doubts then it becomes dear 
that a negative result may be obtained at tine 
end of second voting.

Addendums are passed as Constitu
tional bws and become component part of 
tine Constitution

According to artide 157 of tine Consti
tution only President от 63 deputies (mem
bers) of tine M illi Mejlis may propose motions 
conneded with addendums.

According to artide 158 of the Constitu
tion it is not allowed to propose addendums 
rebted to tine provisions stipulated under first 
part of tine Constitution

President of tine Republic of Azerbaijan 
approved the Constitutional Law of tine Re
public of Azerbaijan titled 'About the Consti
tution of Nakhichevan Autonomous Repub
lic" on June 30,1998.

The fourth Constitution of Nakhichevan 
Autonomous Republic consists of 5 chapters 
and 50 articles.

The Constitution of Nakhichevan Au
tonomous Republic is based on tine Constitu
tion of the Republic of Azerbaijan approved 
on November 12,1995.

The fad of establishment of Nakhich
evan Autonomous Unit within the Republic 
of Azerbaijan is stipulated under Moscow 
and Kars international treaties conduded be
tween Russb and Turkey on March 16,1921 
and Odober 13, 1921 accordingly. Borders of 
Nakhichevan as a component part of Azerbai
jan were specified according to these interna
tional treaties.

The first Constitution of Nakhichevan 
Autonomous Soviet Socialist Republic was 
passed in 1926, the second Constitution was 
passed in 1937, and the third Constitution 
w’as passed in 1978.

The Supreme Mejlis of Nakhichevan 
Autonomous Republic that has passed tine 
Constitution of Nakhichevan Autonomous 
Republic solemnly declares its aim: to defend 
independence, sovereignty territorial integrity



rnasi tarixi hazırda qüwədə olan 16 mart 
1921-ci il Moskva və 13 oktvabr 1921-d il
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Qars Rusiva-Türkivə bevnəlxalq müqavib- 
lərində təsdiq edilmişdi. Həmin bevnəlxalq 
m üqavibbrdə Naxçivan Azərbavcanın tər- 
kib hissəsi olmaqla onun sərhədləri dəqiq- 
bşdirilm işdi.

1926-cı ildə Naxçivan Muxtar Sovet So
sialist Respublikasmm ilk, 1937-d ildə ikind 
və 1978-d ildə üçüncü Konstitusiyası qəbul 
edilm işdir.

Naxçivan Muxtar Respublikasi 
Konstitusiyasını qəbul etmiş Naxçivan 
MR-in A li M ədisi Azərbavcan dövlətinin
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m üstəqillivini, suverenliyini, ərazi bütov- 
lüvünü qorumaq; haqq-ədalətə, qanuna 
əsaslanaraq Naxçivan Muxtar Respublika
smm əhalsinin laviq li həyat səviyvəsini 
təm in etmək; Naxçivan Muxtar Respub
likasm da Konstitusiva çərçivəsində de
mokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulu- 
şuna təm inat vermək, qanımun a liliy in i 
qorumaq məqsədini tənətnəli surətdə bə- 
yan edir.

Naxçivan MR-in Konstitusivasmm 
ümumi müddəalar adlanan birind fəslinin 
1-d maddəsinə əsasən Naxçivan Azərbay- 
can Respublikasi tərkibində demokratik, hü- 
quqi, dünvəvi muxtar respublikadır. Muxta- 
riyyətin əsaslannı Azərbavcan Respublikasi 
Konstitusivası ilə  Naxçivan Muxtar Respub
likasmm öz səlahivvətbri daxilində həll et-
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d ivi məsəbbr təşkil edir.
Naxçivan MR-də dövbt hakimiyyəti- 

ni təşkil edən orqanlara aşağıdakılar daxil- 
dir: qanunveridlik hakim iwəti Naxçivan 
Muxtar Respublikasmm A li Mədisinə; icra 
hakim iyvəti Naxçivan Muxtar Respublikasi 
Nazirbr Kabinetmə; məhkəmə hakim ivvəti
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isə Naxçivan Muxtar Respublikasmm məh- 
kəmələrinə məxsusdur.

Konstitusivanm 6-cı maddəsinə müva-
J

fiq olaraq Naxçivan Muxtar Respublikasmm 
ərazisi Azəıbavcan Respublikasmm dövbt 
sərhədbri hüdudımda vahiddir, toxunul- 
rnazdır və bölünməzdir.

of Azerbaijan statehood; to ensure tine worthy 
living standard of population of Nakhichevan 
Autonomous Republic being guided by prin- 
dple of justice and bws; to ensure democrat
ic, legal and secular state system based on the 
Constitution of Nakhichevan Autonomous 
Republic; to secure supremacy of bw.

According to tine 1st artide of tine 1st 
chapter of the Constitution of Nakhichevan 
Autonomous Republic titled "General provi
sions'' tine Nakhichevan Autonomous Repub
lic is a democratic, legal and secular autono
mous Republic.

Foundations of autonomy consist in is
sues independently addressed by Nakhich
evan Autonomous Republic according to the 
Constitution of tine Republic of Azerbaijan.

Bodies that make up tine state run pub
lic authorities of Nakhichevan AR are listed 
below; legislative power belongs to tine Su
preme Mejlis of Nakhichevan Autonomous 
Republic; executive power to the Cabinet of 
Ministers of Nakhichevan Autonomous Re
public; and judicial power to courts of Na
khichevan Autonomous Republic.

According to artide 6 of tine Constitu
tion, tine territory' of Nakhichevan Autono
mous Republic is unified, inviobble and 
indivisible within the state borders of tine Re
public of Azerbaijan.

President of the Republic of Azerbai
jan Heydar A liyev signed a Decree #722 
"On amendments to the Constitution of the 
Republic of Azerbaijan" on June 22, 2002, 
concerning implementation of referendum 
of the Republic of Azerbaijan in regard to 
necessity of changes arising from further 
strengthening of the independent Republic 
of Azerbaijan, completion of reforms cov
ering the period of transition, international 
obligations and improvement of public au
thorities.

More than 96% of voters that partid- 
pated in the referendum voted for all parts of 
draft referendum ad put to the general vot
ing. Addendums and amendments on 24 ar-



Müstəqil Azərbavcan Respublikasmm 
daha da möhkənbnməsi, keçid dövrünü 
əhatə edən islahatlann vekunlaşması, bev- 
nəlxalq öhdəliklərdən və dövbt hakim iyyəti 
orqanlarmm təkmilbşdirilməsindən irəli gə- 
bn dəvişikilikbr zərurəti ib  əlaqədar olaraq 
«Azərbaycan Respublikasmm Konstiusiva- 
smda dəyişikliklər edilməsi haqqmda» Azər- 
baycan Respublikasmm referendum aktmm 
keçirilməsi barədə Azərbaycan Respublikası- 
nm Prezidenti Heydər Ə livev 22 ivun 2002- 
d  il tarixdə 722 saylı fərman imzalamışdı. 
Ümumxalq səsverməsinə çıxanlmış referen
dum aktinda işfcrak edən seçidlərin %%-dən 
çoxu referendum akti byihəsm in bütün his- 
səbrinin lehinə səs vermişdir. Konstitusiva- 
nrn 24 maddəsi üzrə edilmiş əbvəbr və dü- 
zəlişbr şərti olaraq 8 hissəvə bölünmüşdü. 
Birind hissəvə daxil edilmiş dəvişikliklər - 
Azərbavcan Respublikasmm Avropa Şurası 
qarşısında öz üzərinə götürdüvü öhdəlikbr- 
dən irəli gəbn dəvişikhkbri, 2-d hissə Azər- 
baycan Respublikasmm Insan hüquqlarmm 
və əsas azadlıqlannın müdafiəsi haqqmda 
Avropa Konvensivasma qoşulmasından irə- 
h gəbn dəyişiklikbri, 3-cü hissə ıeferendu- 
mım keçrilm əsinin təkmihəşdirilməsindən 
irə li gəbn dəyişiklikbri, 4-cü hissə Azərbav- 
can Respublikasmm M ilh Məclisinə seçkibr- 
b  bagh dəyişiklikbri, 5-d hissə Az^rbavcan 
Respublikasmda Prezident seçkiləri ib  bağh 
dəyişiklikbri, 6-cü hissə dövbt hakim iyyəti 
orqanlarmm fəalivyətinin təkmilləşdirilmə- 
sindən irəh gəbn dəvişiklikbri, 7-d hissə 
məhkəmə islahatlarmm keçirilməsindən irə- 
h gələn dəyişiklikbri və nəhavət, 8-d hissə 
«digər dəyişiklikləri» əhatə edirdi.

Konstitusivada edibn dəvişikhkbr sı- 
rasmda icraedid hakim iyyətin varislivin tə- 
minah, dövbt idarəçiliyin təkmilləşdirilmə- 
si və 105-d maddəyə edibn düzəliş bövük 
əhəm iwət kəsb edir.

105-d maddəvə edibn düzəliş ən zəru- 
ri islahatlardan olmaqla çevik idarəetmənin 
varadılmasına, hakim iyvət qollarmm tam 
müsteqilliyinə xidmət edir.

tides of the Constitution were conditionally 
divided into 8 parts.

Amendments made to tine first part 
induded the amendments arising from ob
ligations of the Republic of Azerbaijan to tine 
Council of Europe, amendments made to tine 
second part induded the amendments arising 
from accession of tine Republic of Azeibaijan 
to European Convention on protection of hu
man rights and main freedoms, amendments 
made to tine third part included the amend
ments arising from implementation of a refer
endum; amendments made to tine fourth part 
induded tine amendments conneded with 
elections to tine M illi Mejlis, amendments 
made to tine fifth part included tine amend
ments conneded w ith Presidential elections, 
amendments made to tine sixth part induded 
tine amendments arising from improvement 
of public authorities, amendments made to 
tine seventh part included tine amendments 
arising from implementation of juridical re
forms, and finally, amendments made to tine 
last, the dghth part ŵ ere titled as "Other 
amendments".

Among amendments to the Constitu
tion tine amendments that ensure continuity 
of executive pcwer, improvement of public 
administration and the amendment made to 
artide 105 are of great importance.

The amendment made to artide 105 is 
among tine most necessary reforms and serves 
for establishment of prompt management 
and total independence of the government 
branches.

President and Cabind of Ministers, 
tine higher executive body of the Republic of 
Azerbaijan ensure unity of state and govern
ment.

Thus, Cabind of Ministers of the Re
public of Azerbaijan prepares tine draft state 
budgd of the Republic of Azerbaijan and sub
mits it to President of tine Republic of Azeiba
ijan, ensures implementation of state budgd 
of tine Republic of Azerbaijan, carries out gov
ernmental social and economic programs, and



Azərbavcan Respublikasmm Preziden- 
ti və onun vuxari icra orqam olan Nazirbr 
Kabineti dövbt və hökümətin vəhdətini 
təşkil edir. Beb ki, Nazirbr Kabineti Azər- 
bavcan Respublikasmm dövbt büdcəsinin 
layihəsini hazırbvıb Azərbaycan Respubli
kasmm Prezidenünə teqdim edir, Azərbay- 
can Respublikasmm dövbt büdcəsinin icra- 
srnı, dövbt sosial-iqtisadi proqramlannm 
həvata keçirilməsini təmin edir, nazirlikbrə, 
digər mərkəzi icra hakim ivyəti orqanlanna 
rəhbərlik edir. Ona görə də Prezident sə- 
lahiyyətbrinn müvəqqəti icra olunmasmı 
idarə etməvə «vad» olan bir orqana - M iffi 
M əclisin sədrinə verilm əsi müəwən cətin-
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liklərb  bağlı ob bibrdi. Bu baxımdan 105- 
a  maddəyə edibn dəvişiklik çevik, fasibsiz 
idarəetmə struktunmun mövcudluğuna xid- 
mətedir.

Hakim iyvət «qollara» bölgüsü prin- 
sipi Azərbavcan Respublikasi Konstitusi- 
yasının 105-d maddəsinə edilm iş düzə- 
lişlə möhkəmləndirildi. Çünki icraedid 
hakim ivvətin qısa müddətə (3 av) olsa da, 
qanunverid hakim iyvətin rəhbərinə veril- 
məsi hakim iyvət bölgüsünün əsas prinsipi- 
nin hakim iyyət qollarmm «müvazinətinin» 
pozulması demək idi.

Azəıbavcan Respublikasmm Konsti- 
tusivasmda və Azərbavcan Respublikasmm 
tərəfdar çıxdığı be%Tiəbcalq müqavibbrdə 
təsbit olunmuş hüquq və azadlıqlarm qorun- 
masına dair «Azərbavcan Respublikasmm 
İnsan hüquqlan üzrə m üvəkkili (ombuds
man) haqqmda» Azərbaycan Respublikası- 
nm 28 dekabr 2001-d il Konstitusiva qanu- 
nu qəbul edilir. 2002-d il 24 avqust tarixli 
Konstitusiva referendımumdan sonra qəbul 
edilmiş əlavə və dəvişikükbrə müvafiq ob- 
raq, Konstitusivanm 95-d maddəsinin birin- 
a  hissəsinin 6-a bəndində M illi M ədisin 
həll etdiyi məsəbbrə Azərbavcan Respub- 
likası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbav- 
can Respublikasmm insan hüquqlan üzrə 
m üvəkkilinin seçilməsi də daxil edilmişdir. 
Konstitusiva qanunu ombudsmana geniş

manages ministries and other central execu
tive authorities.

Therefore the temporal}' devolution of 
implementation of Presidential powers to a 
"strange" body i.e. the Speaker of M illi Mejlis 
would be caused by certain difficulties. From 
this point of view the amendment made to 
artide 105 serves for ensuring of the prompt, 
continuous management system.

The prindple of division of the govern
ment into 'branches" has been strengthened 
due to tine amendment made to artide 1(5 of 
the Constitution of tine Republic of Azerbaijan. 
As the devolution of executive power to the 
head of legislative power even for the short 
period (3 months) would mean infringement 
of tine main prindple of power division Le. 
"equilibrium " of the government branches.

Constitutional bw  of the Republic of 
Azerbaijan "On the attorney (Ombudsman) 
on Human Rights of tine Republic of Az
erbaijan" related to protection of rights and 
freedoms stipulated under tine Constitution 
of tine Republic of Azerbaijan and the interna
tional treaties signed by the Republic of Az
erbaijan was passed on December 28,2001.

According to addendums and amend
ments adopted upon the Constitutional Ref
erendum dated 24 August 2002, the election 
of attorney (Ombudsman) on Human Rights 
of tine Republic of Azerbaijan based on repre
sentation made by tine President was included 
in the list of tasks assigned to M illi Mejlis and 
stipulated under the sixth item of section one 
of artide 95 of the Constitution

The Constitutional Law gives wide au
thorities to ombudsman

Activities of tine attorney indude activi
ties aimed at protection of human rights, and 
rehabilitation of human rights and freedoms.

Audit of activities of President of the 
Republic of Azerbaijan, deputies (members) 
of M illi Mejlis of tine Republic of Azerbaijan 
and judges of the Republic of Azerbaijan was 
specified as a task not induded in authorities 
of tine ombudsman. The attorney can submit



səlahivvətlər verir. M iivəkkilin fəahwətinə
j  j J J

insan hüquqlanran müdafiəsi, pozıümuş 
insan hüquq və azadlıqlannın bərpasına 
vönəlmiş fəaliyvətlər daxil edilir. Ombuds- 
manrn səlahivyətlərinə daxil edilməyərı mə- 
sələlər kim i Azərbavcan Respublikasi Pre- 
zidentirıin, Azərbavcan Respublikasi M illi 
Mədis deputlarmm və Azərbavcan Respub- 
likası hakim lərinin fəalivvətinin voxlanılma-
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sı göstərilirdi. Müvəkkil əfv, vətəndaşlıq, si- 
vasi sığınacaq verilməsi məsələhrinin həlü 
ilə bağh Azərbavcan Respublikasi Preziden- 
tinə təkliflər verə bilər.

Konstitusiva islahaü ombudsmana 
qanunveridlik təşəbbüsu hüququ verir. 
M üw əkkil Azərbaycan Respublikasi M illi 
Mədisinə insan hüquq və azadlıqlannın tə- 
min edilməsi məqsədilə qanunlann qəbul 
edilməsinə və va venidən baxılmasına dair 
təkliflər verə b ilər Həmçinin o, Azərbav- 
can Respublikasmm M illi Məclisinə amnis- 
tiva elan edilməsi barədə təklif verə bilər.

J

M üvəkkilin fəaüwəti və təvin edilməsinin
J J J

əsaslannı təsbit edən Konstitusiva qanunun- 
da göstərilir ki, ombudsman Azərbavcan 
Respublikasi Prezidentinin təqdim etdivi üç 
namizəd arasmdan Azərbavcan Respublika
smm M illi M ədisinin 83 səs çoxluğu ilə  se- 
çilir. Namizədlər 30 vaşdan aşağı olmavan, 
ali təhsilli, insan hüquqlannm müdafiəsi sa- 
həsində tecrübəyə və yüksak əxlaqi keyfiv- 
vətlərə malik olan Azərbavcan Respublikasi 
vətəndaşlanndan seçilə bilər. Müəkkil vəzi- 
fəvə seçildivi gün Azərbavcan Respublikasi 
M illi M ədisinin idasmda and içir. Onun sə- 
lahivvət müddəti 7 il müəyyən edilmişdir. 
Müvəkkil bu vəzifəvə valnız bir dəfə seçilə
b ilər M üvəkkilin səlahivvətbrinin bitmə-/ /
sinə 30 gün qalmış bu vəzifəvə veni üç na- 
mizəd irə li sürülür. Fövqəladə və va hərbi 
vəzivvət elan olvmduqda m üvəkkilin fəaliv- 
vəti davandınlm ır və məhdudlaşdınlmır.

Konstitusiva islahatı insan hiiquqlan- 
nm pozulmasma dair şikayətlərin baxılma- 
sı sahəsində ombudsnıana geniş hüquqlar 
vermişdir. Şikayətçilərin dairəsini müəvvən

to President of the Republic of Azerbaijan tine 
proposals related to solution of such issues as 
amnesty, and granting of dtizenship and po
litical asylum

As a result of the Constitutional reform 
tine ombudsman gets the right to legislative 
initiative.

The attorney can propose to M illi Mej
lis the motions related to approval or review 
of law’s in order to ensure human rights and 
freedoms.

Besides, he (sine) can put forward a 
proposal on declaring of amnesty in tine M illi 
Mejlis.

The Constitutional Law that describes 
reasons for appointment and activities of tine 
Attorney also specifies that ombudsman shall 
be eleded among three candidates represent
ed by President of tine Republic of Azerbaijan 
by majority of 83 votes of deputies (members) 
of tine M illi Mejlis.

The candidates may be seleded among 
dtizens of tine Republic of Azerbaijan not 
younger than the age of 30 years, graduated 
from higher education institution, who have 
experience in the area of protection of human 
rights and who possess high moral values.

Just can tine day when he (she) was eled
ed the attorney gives an oath in tine session of 
M illi Mejlis.

His (her) term of office is determined as
7 wars.

The attorney is allowed to be eleded to 
this position only for one term

30 days prior to termination of tine at
torney powers three new- candidates for this 
position are nominated for election In case 
of announcement of the state of emergency or 
tine martial law activities of tine ombudsman 
are not terminated and restrided.

Constitutional reform provides the om
budsman w ith ample rights for consideration 
of complaints related to human rights viola
tion

The law specifies a drde of complain
ants including local dtizens; foreigners and



edən qanun burava Azərbaycan Respublika- 
sı vətəndaşlanm, əaıəbibri və vətəndaşlığı 
olmavan şəxsbrin insan hüquqlarmın pozul- 
masına dair şikayətlərinə baxılmasını daxil 
edirdi. Dövbt orqanlan müvəkkilə şikavət 
verə bilməz. Ozaçəkmə müəsssəbrindən, 
istintaq təcridxanalanndan müvəqqəti sax- 
larulma yerlərindən ünvarüanmış şikayətlər 
senzuradan keçmədən 24 saat müddətinə 
m üwəkib göndərilməlidir. M üwəkkil hər 
il üçün hesabat verir. Cari il bitdikdən son
ra 2 aydan gec olmavaraq müvəkkil ölkədə 
insan hüquqlannm qomnması haqqmda 
Azərbaycan Respublikasi Prezidentinə illik  
məruzə təqdim edir və həmin məruzə ilə 
Azərbavcan Respublikasi M iffi M ədisi qarşı- 
smda çxış edir.

2002-ci il 24 dekabr tarixində Azərbay- 
can Respublikasi M illi M ədisi «Azərbaycan 
Respublikasmm Nazirbr Kabinetinə etimad 
məsəbsinin həll edilməsi hüquqımım əbvə 
təmintalan haqqmda» Konstitusivası qanu- 
nu qəbul etdi. Konstitusiva qanununa görə, 
Azərbaycan Respublikasmm Nazirbr Ka
bineti hər il Azərbaycan Respublikasi M illi 
Məclisinin vaz sessivasmm beşinci idasmda 
Azərbavcan Respublikasi Nazirbr Kabineti- 
nin fəaİiw əti haqqmda hesabat verir. Azər- 
bavcan Respublikasmm M illi M əclisi Azər- 
bavcan Respublikasmm Nazirbr Kabinetinə 
onun səlahiyyətbrinə aid edilm iş məsablə- 
rə dair sorğu ib  müradət edə bilər. Sorğuva 
cavab səlahiyvətli şaxs tərəfindən bir aydan 
gec olmavaraq təqdim edilir. Azərbaycan 
Respublikasmm M üli M əclisi deputatlannm 
sorğu ilə  Nazirbr Kabineti üzvbrinə müra- 
dət etmək hiiququ təsbit edilir Konstitusiva 
qanunu M illi M ədisin Nazirbr Kabinetinə 
etimad məsələsini məhdudlaşdırmağı da nə- 
zərdə tutur. Beb ki, Nazirbr Kabinetinə eti
mad göstərilməsi məsəbsi Azərbavcan Res- 
publikası Prezidentinin və va Azərbaycan 
Respublikasi M illi M ədisi deputatlannm 
seçkibri gününə 6 avdan az qaldıqda mü- 
zakirəvə çıxanla bilməz. Həmçinin, etimad 
göstərilməsi məsəbsi birind müzakirədən

persons without dtizenship whose complaints 
related to human rights viobtion are consid
ered by ombudsman

State run public authorities are not al
lowed to file complaints to ombudsman

Complaints sent from correctional facil
ities, pre-trial prisons, and pbces of pre-trial 
detention shall be delivered to tine attorney 
within 24 hours without being exposed to 
censorship.

The attorney reports annually. Not bt- 
er than 2 months after the expiry of current 
year the attorney submits to Resident of the 
Republic of Azerbaijan tine annual report on 
protection of human rights in the country- and 
makes a speech based on tine report at tine ses
sion of M illi Mejlis.

M illi Mejlis of the Republic of Azerbai
jan passed the Constitutional bw  "On addi
tional guarantees of tine right to give a vote 
of confidence to Cabinet of Ministers of the 
Republic of Azerbaijan" on December 24, 
2002.

According to the Constitutional bw; 
Cabinet of Ministers of the Republic of Az
erbaijan reports annually on activities of Cabi
net of Ministers of tine Republic of Azerbaijan 
at tine fifth session of spring term of M illi Mej
lis of tine Republic of Azerbaijan.

M illi Mejlis of tine Republic of Azerbai
jan can apply to Cabinet of Ministers of the 
Republic of Azerbaijan with an inquiry con
cerning issues rebted to its authorities.

Response to tine inquiry is submitted 
by an authorized person not later than one 
month

The right of deputies (members) of M il
li Mejlis of tine Republic of Azerbaijan to ap
ply w ith an inquiry to Cabinet of Ministers of 
the Republic of Azerbaijan is stipulated under 
the Constitutional bwT.

Restriction of the right of M illi Mej
lis to give a vote of confidence to Cabinet of 
Ministers of tine Republic of Azerbaijan is 
also stipubted under tine Constitutional bw. 
Thus, the right to give a vote of confidence to



yalmz 6 av keçdikdən sonra təkrarən verni- 
dən müzakirəvə çıxanla bibr.

2002-d il 24 dekabr tarixli Konstitusi- 
ya qanunu ib  Azərbavcan Respublikasmda 
insan hüquq və azadliqlanran həyata keçi- 
rilm əsinin tənzimlənməsi haqqmda Konsti- 
tusiva normalan müəyvən edilirdi. Qamm 
«İnsan hüquqlarınm və əsas azadhqlannm 
müdafiəsi haqqmda» bevrıəlxalq Konven- 
siyava uyğunlaşdınlaraq qəbul edilmişdi. 
Konstitusiva qanımu insan hüquq və azad- 
hqlannm həyata keçirilməsinin əsas şərtb- 
ri, şəxsin tutulmasma, həbsə ahnmasma və 
va azadlıqdan məhrum edilməsinə qovulan 
məhdudiyyətbri təsbit etməklə, şəxsin in
san hüquq və azadhqlarmı pozan qanunve- 
rid lik, icra və məhkəmə hakim iwəti orqan- 
larmm qərarlanndan bəbdiyyə aktlarmdan 
Konstitusiva Məhkəməsinə şikavət vermək 
hüququnu müəyyən edirdi. Bu Konstitusi- 
va qanununım heç bir müddəası, qammda 
nəzərdə tutulduğundan daha artıq məhdud- 
laşdmlmasma vönəlmiş kim i şərh edib və 
başa düşüb biİməz. Insarım bioloji əlaməti 
olan onun vaşamaq hüququnu (vaxtib qul- 
darhq və feodal hüququnun özbaşnahğm- 
dan qorunmaq üçün ilk  vazıh Konstitusivala- 
ra daxil edilmiş «vaşamaq hüququ» müasir 
dövrdə tamamib ayn tövsif edilir) təsbit 
edən Kostitusivanm 27-d maddəsi, azadhq 
hüququnu nəzərdə tutan 2S-d maddəsinin 
birind hissəsində, şərəf və byaqətin müda- 
fiəsi hüququnu nəzərdə tutan 46-a maddə- 
sinin Ш hissəsi, təqsirsizlik prezumpsivası 
hüququnu təsbit edən 63-cü maddəsi, bir 
cinavətə görə təkrarən məhkum etməvə yol 
verilməməsini müəvyən edən 64-cü nnaddə- 
si və insan və vətəndaş hüquq və azadhqla- 
nnm təminah m əsəbbrini təsbit edən 71-d 
maddəsinin УШ  hissəsində nəzərdə tutulan 
hüquqlar məhdudlaşdınla bilməz və onlara 
dair qevd - şərtbr müəyyən edib bilməz.

Konstitusivanm 71-d maddəsinin Ш 
hissəsində insan hüquqlan və azadhqlan- 
nm müharibə, hərbi və fövqaladə vəziyyət, 
habeb səfəıbərlik elan edilərkən həvata ke-

tine Cabind of Ministers cannot be submitted 
for consideration six months prior to election 
of President of the Republic of Azerbaijan or 
deputies of M illi Mejlis of the Republic of Az
erbaijan

Besides, the right to give a vote of con
fidence to Cabinet of Ministers can be sub
mitted for next consideration only after tine 
expiration of six months from the first consid
eration.

The Constitutional standards of man
agement of implementation of human rights 
and freedoms in the Republic of Azeibaijan 
are stipulated under tine Constitutional bw  
dated August 24,2001

The bw  was brought into accordance 
with the international convention "On protec
tion of human rights and main freedoms" and 
then was passed.

Key conditions of implementation of 
human rights and freedoms, restrictions for 
ddention, arrest от deprivation of freedom of 
a person, tine right of a person to file a com
plaint to tine Constitutional Court in regard to 
dedsions of legisbtive, executive and juridical 
authorities, munidpal dedsions that viobte 
human rights and freedoms are stipulated 
under tine Constitutional bw.

None of tine provisions of this Consti
tutional bw  shall be interpreted and under
stood as further restriction of relevant legisla
tive provisions.

The following rights cannot be restrid- 
ed and no pre-condition shall be applied to 
these rights:

-artide 27 that establishes tine right 
to live as a biological feature of a human be
ing ("the right to live" stipubted under ear
ly written Constitutions in order to ddend 
against self-will during the period of sbve- 
holding or feudalism is interpreted complde- 
ly different in contemporary period);

-tine first part of artide 28 concerning 
tine right to freedom;

-part IE  of article 46 concerning tine 
right to protection of honor and dignity;



çirilm əsi Azərbaycan Respublikasmm bev- 
nəlxalq öhdəliklərini nəzərə almaq şərti ilə 
qismən və müvəqqəti məhdudlaşdmla bilər. 
Həvata keçirilməsi məhdudlaşdmlan hüquq 
və azadlıqlar haqqmda əhalivə qabaqcadan 
məlumat verilir.

Konstitusiyanm aşağıda göstəribn 
nnaddəbri üzrə hüquq və azadlıqlar məh- 
dudlaşdmla b ilər Konstitusiyanm 28-d 
maddəsinin Ш hissəsi (qanuni surətdə Azər- 
bavcan Respublikasmm ərazisində olan hər 
kəs səıbəst hərəkət edə bilər, özünə vaşavış 
yeri seçə bilər və Azərbavcan Respublika
smm ərazisindən kənara gedə b ibr), 32-d 
maddə (şəxsin toxunulmazlıq hüququ), 33- 
cü maddə (mənzil toxunulmazlığı), 49-cu 
maddə (səıbəst toplaşmaq), 50-d maddə 
(məlumat azadlığı), 51-d maddə (varadıalıq 
azadlığr), 58-d maddədə (birbşmək hüqu- 
qu) göstəribn hiiquqlar və azadlıqlar, döv- 
lət təhlükəsizlivi mənafebri üçün, sağlamlı- 
ğm və mənəviyyatm, digər şəxsbrin hüquq 
və azadlıqlannm qorunması və dnayətbrin 
qarşısınm almması məqs^dilə məhdudlaşdı- 
nb  bilər.

Konstitusivanm 28-d maddəsinin Ш
J

hissəsində, 49, 50 və 58-d maddəbrində 
göstəribn hüquqlar və azadhqlar, 47-d mad- 
dəsi (söz azadlığı), 4S-d maddəsi (vicdan 
azadhğı) və onun П hissəsi (hər kəsin dinə 
münasibətini müstəqil müəwənbşdirmək, 
hər hansı dinə təkbaşma və va başqalan ilə 
birlikdə etiqad etmək, vaxıd heç bir dinə 
etiqad etməmək, dinə münasibəti ib  bağlı 
əqidəsini ifadə etmək və yavmaq hüququ) 
idim ai təhlükəsizlivin qomnması üçün 
məhdudlaşdmla bilər. Konstitusiyanm 28- 
a  maddəsinin Ш hissəsində, 32,33-cü mad- 
dəbrində göstəribn hüquqlar və azadlıqlar 
və 48-d maddəsinin П hissəsində göstərilən 
hər hansı dinə etiqad etmək, dinə münasi- 
bəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və vay- 
maq hüququ, həmçinin ictim ai qavdanm 
təmin edilməsi üçün, Kosntitusivanm 47-d 
maddəsində göstəribn söz azadlığı və 50-d 
maddəsində göstəribn məlumat azadhğı,

- aıtide 63 establishing tine right to pre
sumption of innocence;

-artide 64 preventing repeated sen
tencing to imprisonment for the same crime;

-Part \,ТШ of artide 71 establishing 
guarantees for human and dvil rights and 
freedoms.

Implementation of part ID of artide 
71 defining human rights and freedoms w ill 
be restrided partly or temporarily taking 
into consideration international obligations 
of the Republic of Azerbaijan during wars, 
the state of emergency or the m artial bw  as 
well as during announcement of mobiliza
tion. The population shall be warned in ad
vance about rights and freedoms that w ill 
be restrided.

The rights and freedoms stipulated un
der the following articles of the Constitution 
can be restrided:

-part ID of artide 28 of the Constitu
tion (every person staying in tine territory- of 
Republic of Azerbaijan may fredy and legally 
travd, choose a pbce of residence and leave 
tine territory);

- artide 32 (the right to personal immu
nity);

- artide 33 (inviobbility of tine home);
- artide 49 (freedom of assembly);
- artide 50 (freedom of information);
- artide 51 (freedom of creativity);
- artide 5S (freedom of assodation);
The above-mentioned rights and

freedoms can be restrided for tine sake of na
tional security, protection of health and mo
rality, other persons' rights and freedoms and 
prevention of crimes.

Rights and freedoms spedfied in the 
DI part of artide 28, in artides 49, 50 and 58, 
artide 47 (freedom of speech), artide 48 (free
dom of consdence) and its П part (tine right 
to independent sdection of one's attitude to 
religion, belief in any religion on one's own 
or together with others, or unbelief in any re  
ligion, expression and dissemination of belief 
conneded with one's attitude to religion) of



həmçinin dövbtin ərazi bütövlüyünə dair 
mənafebrinin təmin edilməsi məqsədib, 
digər şəxslərin nüfüzü və ya hüquqlanrun 
müdafiəsi üçün; Konstitusivanm 4S-d mad- 
dəsinin П hissəsində göstəribn hər hansı 
dinə etiqad etmək, dinə münasibəti ib  bağ- 
h əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüquqi 
sağlamlığm və va mənəviyyatm və va digər 
şəxsbrin hüquq və azadhqlarmm qorunma- 
sı məqsədib məhdudlaşdmb bilər.

Konstitusiva qanummda təsbit edil- 
miş, hər kəs onun hüquq və azaddqlannı 
pozan Azəıbavcan Respublikasi Konstitu- 
sivasınm 130-d maddəsinin Ш hissəsinin

J

1, 6 və 8-d bəndbrində nəzərdə tutulan qa- 
nunveridlik, icra və məhkəmə hakim iwəti

J J

orqanlarmm normativ qərarlanndan və bə- 
bdiyyəbrin normativ aktlanndan qanunb 
müəwən edilmiş qaydada Azərbavcan Res
publikasmm Konstitusiva məhkəməsinə şi- 
kavət verə bibr.

J

Azərbaycan Respublikasmm 1995-d il
12 novabnnda veni tərkibdə seçilmiş M üli 
M ədisi Konstitusiva quruculuğu, məcəlləbş- 
diımə, digər qammveridlik sahəbri о cüm- 
bdən, parlamentin fəaliyvətini tənzimləvən 
daxili nizamnamə, deputat statusu, parla- 
ment komissivalan haqqmda, habeb ictimai 
münasibətbrin tənzimbnməsinə vönəlmiş 
qanunlar qəbul etmişdi. Parlament 1997-d il 
iyunun 27-də ümummiüi lider, müasir Azər- 
bavcan dövbtinin meman Hevdər Əlivevin

J J j

hakim iwətə qavıtdığı 15 ivun gününü Azər- 
baycan xalqınm «M üli quirtuluş» günü dan 
etmişdir. Parlament bevnəlxalq əlaqəbrin 
inkişafmda da bövük işbr göxmüşdü. M il
li Məclis əsas funksiyasını davam etdirmiş, 
sosial-iqtisadi, hüquqi-sivasi islahatlarm ke- 
çirilm əsi üçün zəruri qanunveridük bazası 
varatmışdı.

Azəıbaycan Respublikasmda birind 
və ikind çağınş parlament Sadri olmuş Mur- 
tuz Ələsgərovun səlahiyyətləri dövrundə 
qanunvericilik sahəsində çox bövük uğurlar 
əldə edilmiş, çoxsaylı qanunlar qəbul edil- 
miş, məcəlbşdinnə sahəsində əhəm iwətli

tine Constitution can be restrided in order to 
proted public security.

Rights and freedoms specified in the П 
part of artide 28 of the Constitution, in artides 
32, 33, and the right to belief in any religion, 
expression and dissemination of belief con
neded with one's attitude to religion spedfied 
in the П part of article 48 can be restrided in 
order to ensure public order, and freedom of 
speech specified in article 47 and freedom of 
information specified in artide 50 can be re- 
strided in order to ensure interests lebting to 
territorial integrity of йге state, defend other 
persons' prestige and rights; Иге right to belief 
in any religion, expression and dissemination 
of belief conneded with one's attitude to reli
gion spedfied in Йге П part of artide 48 of йге 
Constitution can be restrided in order to pro
ted health or morality or other persons' rights 
and freedoms.

Ever}' person stipııbted under Йге Con
stitutional bw  has the right to file legally a 
complaint to Constitutional Court of йге Re
public of Azerbaijan concerning regulative 
dedsions of legisbtive, executive and juridical 
authorities and regulative acts of munidpali- 
ties that violate human rights and freedoms 
specified in the 1,6, and 8 items of йге III part 
of article 130 of йге Constitution

New members of M illi Mejlis of the Re
public of Azeibaijan eleded on 12 November 
1995 passed bws on Constitutional construc
tion, development of codes, other legisbtive 
areas induding internal regulations managing 
йге activities erf parliament, deput}’ (member) 
status, parliamentary committees, as well as 
bws direded on regubtion of sodal rebtions.

The Parliament dedared the day of re
turning to the power of Haydar Aliyev, na
tional leader, the archited of modem Azeibai
jan state, June 15 as the "National Salvation" 
day of Azerbaijan on June 27,1997.

The Parliament implemented great ac
tivities in the area of extension of internation
al rebtions as well. The M illi Mejlis continued 
to implement its main functions, developed



işlər həvata keçirilm işdir. Dövlətşünas alim, 
hüquq elm bri doktonı, professor Murtuz 
Ələsgərovun zəngin nəzəri-praküki təcrii- 
bəsi Azərbavcan parlamentini 1996-2005-d 
fflərdə favdalandıra bilmişdl.

Azəıbavcan parlamenti ölkədə baş ve- 
rən ictimai-sivasi prosesbrdə, dövlətçiliyin 
möhkəmbndirilməsində vaxmdan iştirak 
etmiş, Azərbaycanm inkişafı naminə ümum- 
m illi lider Hevdər Ə liyevin yomlmaz və gər- 
gin fəaliyyətində ona vardım çı olmuşdu.

Birind çağrnş M illi Mədis Azərbay- 
canda parlament institutunun konstitusion 
normalannm formalaşmasını başa çatdırdı. 
Kostitusivanm 81-d maddəsinə görə, qanun- 
veridlik hakim iyyəti Azərbavcan Respub
likasmm M illi M ədisi həvata keçirir. MiDi 
Məclis qammverid orqan olduğundan onun 
əsas funksivası qanun yaradıcılığıdır. Azər- 
bavcan Respublikasmda M illi Məclisdən 
başqa, heç bir orqan və va şəxs qanunlar 
qəbul etmək wlahiyyətinə malik devildir. 
M ffli M ədisin tərkibinə onun sədri, sədrin 
m üavinbri, daimi komissivalar, deputat 
fraksivalan (qraplan), M illi M ədisin apara- 
tı, aparatm rəhbəri, şöbəbr daxildir.

Azəıbavcan Respublikasmm M illi 
M əclisi Azəıbavcanda hüquqi, dünvəvi, de- 
mokratik dövbt quruculuğunun təmin edil- 
məsini təmin edən qanunveridlik bazasmı 
varadır. M üli M əclisin daxili təşkibtbnması 
Daxili nizannnamə ilə tənzimbnir.

Azəıbavcan Respublikası Konstitusi- 
yasınrn 96-a maddəsinin birind hissəsinin 
1-d bəndinə əsasən Azərbaycan Respublika- 
sı M üli M əclisi öz işini təşkil edir. 1996-cı il 
maym 17-də qüwəyə minmiş, 4 fəsil və 53 
maddədən ibarət olan Azərbavcan Respub- 
likası M illi Məclisinin Daxili Nizamnaməsi, 
deputatlann statusu və daimi komissivalar 
haqqmda qanunlar parlament institutunun 
normativ-hüquqi baxımdan tam foxmalaş- 
masmi rəsm ibşdirdi. Bundan başqa Azər- 
bavcan Respublikasi Konstitusivasmm 92-d 
maddəsinə, M illi M ədisin Daxili Nizamna- 
məsinin 44-cü maddəsinə, 1999-cu il 11 van-' j

necessary legislative background for imple
mentation of sodal and economic, juridical 
and political rdorms.

During the office term of Murtuz Ales
kerov, tine speaker of tine first and second con
vocations of Parliament in Azerbaijan great 
successes were achieved, numerous laws were 
passed, significant works in tine area of devel
opment of codes were implemented.

Abundant theoretical and practical ex
perience of the political sdentist, tine dodor 
of jurispmdence, professor Murtuz Aleskerov 
made contributions to devdopment of Parlia
ment of Azerbaijan during 1996-2006.

The Parliament of Azerbaijan took close 
part in sodal and political events, strength
ening of statehood, supported tine national 
leader Heydar Aliyev in his inddatigable and 
intense activity for progress of Azerbaijan.

The first convocation of the M ffli Mejlis 
complded formation of Constitutional stand
ards of parliamentary institution in Azerbai
jan

According to artide 81 of tine Constitu
tion the legislative power is implemented by 
M ffli Mejlis of Azeibaijan

As tine M ffli Mejlis is tine legislative 
authority its key function is to make (create) 
laws.

No other authority or person in Azerba
ijan except for tine M ffli Mejlis is permitted to 
pass bws.

The M ffli Mejlis consists of tine speaker, 
vice-speakers, standing committees, deputy 
(member) groups, apparatus of tine M ffli Me
jlis, manager of administrative personnd, and 
departments.

The M illi Mejlis of the Republic of Az
erbaijan creates legisbtive foundation that en
sures legal, democratic and secular state con
struction in Azerbaijan Internal organization 
of tine M ffli Mejlis is stipulated under Internal 
Regulations.

Accoding to tine 1st item of the 1st part 
of article 96 of tine Constitution the M illi Mej
lis arranges its own activity’ independently.



var tarixli «M illi M ədisin Hesablama Pala- 
tasi haqqmda» qanuna əsasən yaradrlmış 
Hesablama Palatasi M illi Məchsə hesabat 
verən daimi fəaliyyət göstərən dövlət büdcə 
nəzarəti orqam kim i müəyvən edilirdi.

M illi M ədisin idaslannm Azərbavcan/
dilində keçrilm əsini təsbit edən Daxili Ni- 
zamnamənin 3-cü maddəsi, evni zamanda 
idasda iştirak edənlərə başqa dildə çxış 
etmələrini də müəyyən edirdi. Qonaq qis- 
mində digər şəxslər də M illi M ədisin sədri, 
onvrn m üavinləri, M illi Mədis Aparatmm 
rəhbəri tərəfindən dəvət oluna bilərdilər.

Daxili Nizamnaməvə görə, M ffli Məc- 
lisin idaslarmm protokollan tərtib edilir, 
stenoqrafik hesabatlar apanlırdı. Açıq iclas- 
larm stenoqramlan vaxtaşın rəsmi dərc olu- 
nur. Çıxış edənlərin stenoqramlarla tanış ol- 
maq hüququ vardır.

M üli M əclisin idas günü və saatmı 
M ffli M əclisin sədri təvin edir. M ffli Məc-

J

lisin  plenar idaslan, avda ik i dəfədən az 
olmavaraq keçirilir. Komissivalarda avda 
ik i dəfədən az olmavaraq idas keçirməli- 
dir. Komissivalarm idas günü və saatmı 
müvafiq komissiya sədrləri təvin edirlər. 
M ffli M əclisin sessivalan arasmdakı dövr- 
də deputatlar komiyvalarda fəaliw ətlərini 
davam etdirirlər.

Daxüi Nizamnaməyə görə, M illi Məc- 
lisin  qanunveridlik planı növbəti sessiva- 
nm əwəlində təsdiq edilir. Qanunverid 
orqanın deputatlan müzakirə ediləcək mə- 
sələlər barəsində çıxış etmək, təklif və dü- 
zəlişlər vermək, qevdlər etmək, çmş edən- 
lərə M ffli M ədis tərəfindən təvin edilən və
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va təyin edilməsinə razüxq verilən vəzifə- 
lərə göstərilmiş namizədlərə sual vermək, 
arayrş vermək, sasvermədə iştirak etmək 
hüququ vardır.

Daxili Nizamnamə MiDi M ədisin ic- 
lasına sədrlik edənin də hüquq və səlahiv- 
vətlərini müəvvən edirdi. Parlamentə ŝ dr-
J  j j

lik  edən idasda iştirak edərrlərə söz verir, 
deputatlann təkliflərini sıra ilə  səsə qovur, 
səsvermərri keçirir və onun nəticələrini dan

Internal Regulations of the M illi Mej
lis that came into force on May 17, 1996 and 
consisted of 4 chapters and 53 artides, as well 
as laws on status of deputies and standing 
committees marked the official completion of 
establishment of parliamentary institution in 
terms of legal and regulatory' background.

Besides, the Chamber of Accounts es
tablished in accordance with article 92 of tine 
Constitution, article 44 of Internal Regulations 
of the M illi Mejlis, the law- "On Chamber of 
Accounts of tine M illi Mejlis" dated January-
11, 1999 was specified as a continuing budget
ary' control authority that reports to tine M illi 
Mejlis.

Artide 3 of tine Internal Regulations 
that obliges tine deputies to conduct sessions 
of tine M illi Mejlis in Azerbaijan language 
also allows specific partidpants of sessions to 
make speednes in other languages. It also al
lows speaker, vice-speakers and manager of 
Administrative personnel of tine M illi Mejlis 
to invite other persons to partidpate in ses
sions of M illi Mejlis in the capadty of guests.

According to Internal Regulations min
utes of and shorthand reports on sessions 
of tine M illi Mejlis are developed and main
tained Shorthand records of open sessions 
are published periodically. Speakers have 
tine right to get acquainted w ith shorthand 
records.

The date and time of session of tine M il
li Mejlis is appointed by Speaker of the M illi 
Mejlis. Plenary sessions of the M illi Mejlis 
are concluded not less than twice a month. 
Committees have to call sessions not less than 
twice a month. The date and time of sessions 
of tine Committees are appointed by chairmen 
of relevant committees. During the period be
tween sessions the deputies (members) cam' 
out their activities in committees.

According to tine Internal Regulations 
tine legislative plan of tine M illi Mejlis is ap
proved in the beginning of even' term

Deputies (members) of tine legislative 
body have tine right to make a speech con-



edir. Aparatm işçilərinə göstərişbr verir və 
bunlann icrasma nəzarət edir, M ffli Mədi- 
sin idasmrn protokolunu voxlavir və imzab- 
yir. İclasa sədrlik edən müvafiq qanunverid- 
liklərdən irəli gəbn tələblərə uyğun olaraq 
normalann pozulması barədə idasda iştirak 
edənlərə məlumat vermək hüququna malik- 
dir.

M illi Məclisin idaslannda çıxış edənlə- 
rin vaxtmı reqlamentbşdirən Daxili Nizam- 
namə məruzəbrə 30 d^qiqə, əlavə məruzələ- 
rə 20 d^qiqə, yekun söz üçün isə 15 ddqiqə 
vaxt müəvvən edirdi. Müzakirə ətrafmda ç- 
xışlar üçün 10 dəqiqə, təkrar çıxışlar üçün 5 
d^qiqə, namizədlər barədə çıxışlar, bəvanat- 
lar, sualbr, təklifbr, xəbərbr, aravışlar üçün 
3 dəqiqə vaxt avnlır. Təsdiq edilmiş vaxt 
reqlamentini pozanlara qarşı sanksiva tətbiq 
etmək səlahiyvəti olan iclasın sadri onlara 
xəbərdarlıq edərək, sonra sözlərini kəsə bi- 
lər. Bununla vanaşı Daxili Nizamnamə idas 
sədrinə müəyyən edilmiş vaxt müddətini 
dəyişdirmək, adətən protokol qavdasında 
vaxti uzatmaq səlahiwətini verir.

M illi M ədisin icbslannda çıxışlann 
ardıallığm ı müəvvən edən Daxili Nizamna- 
mənin 12-d maddəsi növbədən kənar çıxış 
etməvə cəhd göstərənbri bundan məhruxn 
etməkb, bu hüququ, valnız Azərbaycan 
Respublikasi Prezidentinə, M üli M ədisin 
sədrinə və onun müavinbrinə həvalə edir. 
Bu qavdanı pozan şəxs xəbərdarlıqsız söz- 
dən məhrnm edilir Müzakirəbrin kəsilmə- 
si qavdasmı müəyyən edən 13-cü maddə, 
çxış etmək üçün israr edənbri müəwənbş- 
dərərək protokol qaydasında qəbul edilmiş 
qərar əsasında onlara söz verir. Müzakirəbr 
kəsildikdən sonra mənu^çinin və əlavə mə- 
ruzəçinin yekun söz demək hüququ vardır. 
Səsverxnənin nəticəbri üzrə mülahizə bildir- 
məyə icazə verilir.

M illi M əclisin Aparaü ona t̂ qdixn 
edilmiş qanun və qərar bvihəbrini qevdiv- 
vata alır. M illi M əcllsin sadri onlan müvafiq 
daimi komissivava göndərir və bvihəyə ba- 
xılması müddətini müəvvən edir. M ffli Məc-

cexning discussed issues, propose motions 
and amendments, make notices, ask ques
tions to speakers about candidates appointed 
by tine M illi Mejlis от candidates who haw 
been approved for appointment to tine sped
fied positions, make inquiries, and partidpate 
in voting.

Internal Regulations also define rights 
and authorities of the diairman of the M illi 
Mejlis session.

The speaker of Parliament gives the 
floor to participants, puts to tine vote propos
als of deputies in sequence, conducts voting 
and announces its results;

Gives instructions to the administrative 
personnel and controls their implementation, 
checks reports of the M illi Mejlis and signs 
them

According to requirements arising from 
relevant legisbtures the chairman of session 
has tine right to inform participants of the ses
sion about infringement of standards.

According to Internal regubtions that 
regulate tine time of speakers at sessions of 
the M illi Mejlis 30 minutes are allocated to 
reports, 20 minutes are allocated to additional 
reports, and 15 minutes are allocated to dos
ing speech

Besides, 10 minutes are allocated to 
speeches during discussion, 5 minutes are al
located to repeated speednes, and 3 minutes 
are allocated to speeches on candidates, dec
larations, questions, offers, information, and 
inquiries.

The chairman of session has the right to 
impose sanction against persons who infringe 
tine time schedule and is authorized to warn 
and then interrupt them.

Besides, according to Internal Regub
tions the chairman of session has tine right to 
change the initially defined time schedule, 
and to prolong time in legal manner.

Deputies who attempt to speak out of 
turn w ill be deprived of such right in accord
ance w ith artide 12 of Internal Regubtions 
that specifies tine sequence of speednes and



lisin sədri qanun byihəbrini evni zamanda 
bir neçə parlament komissiyasuna da göndə- 
rə bilər. Lakin onlardan birini apanci komis- 
siva kim i müəyyənbşdirir.

M ffli M əclisin daimi komissivalannda 
qanun və qərar layihələrinin hazırlanması 
və baxılması qaydasuu apana daimi komis- 
siva Azərbavcan Respublikasmm Konstitu
sivasma və bu Daxffl Nizamnaməvə əsasən
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müəvvənbşdirir. Daimi komissiva onlann 
üzərində iş aparmaq üçün komissiva işçi 
qrupu varada bibr. B ir neçə komissiva birgə 
işçi qrupu varatmaq səlahiyyətinə malikdir, 
qanun və qərar byihəbri birlikdə müzakirə 
edilir.

Daxili Nizamnaməvə görə, M illi 
M ədis aparah qanun və qərar byihəbrini 
ekspertizava cəlb edə bibr. Belə ki, daimi 
komissivanm tapşmğı ilə о qanun və qərar 
bvünəbrinin hiiquq və dil-üslub baxımın- 
dan ekspertizasmı keçirir, habeb qanun la- 
yihəsinin qəbul edilməsi ilə  əlaqədar qəbul 
olunmalı, dəyişdirilm əli və va bğv edilməli 
qanunlarm və başqa normativ hüquqi akt- 
larm sivahısmı tərtib edir. Apana daimi ko- 
missiya deputatlarm və başqa qanunverici- 
lik  təşəbbüsü hiiququ subyektbrinin qamm 
və qərar byihəbrinə dair qevd və təküfbri- 
nə baxır Komissivalar arasmda bvihəbrə 
dair fik ir avnlığı varanarsa apana daimi 
komissivanm qəran əsas götürülür. Lakin 
qərarla razılaşmavan daimi komissivanm 
rə\ı bu məsəbvə dair keçiribn parlament 
idasmda deputatlara vazılı şəkldə çatdmlır. 
Hazırlanmış və ya baxılxmş qanun və qərar 
byihəbrini M illi M ədian gündəli\onə daxil 
etmək üçün idasa dəvət olunmalı şəxsbrin 
sivahısı ib  birlikdə M iffi M ədisin sədrinə
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təqdim edilir.
I Respublika dövriində olduğu kim i 

qanun b\ohəbri bir qavda olaraq üç oxu- 
nuşdan sonra, bəzi hallarda isə sədrin qəra- 
n ilə və va M ffli M ədisin protokol qavdasm- 
da qəbul etdivi qərarla qanun layihəsinə bir 
oxunuşda baxıla bilər. Qanvrn b\Thəbrinin 
birind oxunuşu zamam əsas müddəalar mü-

such right is given only to President of tine 
Republic of Azeibaijan, and speaker and vice
speakers of the M iffi Mejlis.

The speech of a person who breaks this 
nde is interrupted without warning.

Deputies who insist on speaking are de
fined in accordance with artide 13 that sped- 
fies the order of interruption of discussions 
and the\- are given the floor on the basis of a 
dedsion accepted in legal manner.

After completion of discussions the re
porter and tine additional reporter shall have 
tine right to make dosing speech It is also al
lowed to express an opinion on voting results.

Administrative personnel of tine M illi 
Mejlis registers the submitted draft laws and 
dedsions.

Speaker of the M iffi Mejlis sends them 
to rdevant standing committees and spedfies 
a period of consideration of drafts.

Speaker of tine M iffi Mejlis may send 
draft bws to several parliamentary commit
tees at tine same time.

However, one of them is considered as 
a leading committee.

The procedure of preparation and 
consideration of draft law's and decisions at 
standing committees of the M ffli Mejlis is de
fined by the leading standing committee ac
cording to Constitution of tine Republic of Az
eibaijan and the Internal Regulations.

The committee may create a commit
tee working group in order to elaborate draft 
bws and decisions.

Several committees have tine right to 
create a joint woking group where draft bws 
and decisions are discussed together.

According to Internal Regulations, Ad
ministrative Personnd of the M ffli Mejlis may 
implement an examination of draft bws and 
dedsions.

Thus, by request of a standing commit
tee the Administrative Personnel makes an 
examination from the standpoint of legal or 
linguistic style as well as composes the list of 
bws and legal instruments that are subjed to



zakirə edilir, onun ümumi konsepsivasma 
qiymət verilir, müvafiq daimi komissiyanm 
nümayəndəsi bu barədə məruzə ed it Təq- 
dim edilən lavihə ilə razı olmavan digər 
daimi komissivanm rəvi oxunur və M iHi
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M ədis birind oxunuşdan sonra: a) byihə 
birind oxunuşda qəbul edilsin və söylənil- 
miş təkliflər və iradlar nəzərə almmaqb 
onım üzərində iş davam etdirilsin (bu qərar 
protokol qavdasmda qəbul edilir); b) byihə 
qəbul edilsin; c) qanun qəbul edilsin formu- 
lımdan birini qəbul edir. M illi Mədis birind 
oxunuşda qəbul edilmiş qanım layihəsinin 
dərc olunması və ümumxalq müzakirəsinə 
çıxanlmasx haqqmda qərar qəbul edə bilər. 
Müvafiq apancı daimi komissiya qanun b- 
yihəsinə dair təklifbri və iradlan övrənir və 
ümumiləşdirir. Qanun byihəbrinin Konsti- 
tusiyava uvğun olub-olmamasıru müstəqil 
ekspertiza müəvvən etməlidir. Konstitusiva- 
ya zidd olması müəvvərrbşdirildikdə apan- 
a  daimi komissiya bu barədə qanun teqdim 
etmiş m üəllifi xəbərdar edir. Dəvişiklik ver
mis şəxsbrin təklifbrinə apancı komissiva- 
nrn idasmda baxılır və razılıq olduqda on
lar lavihənin mətninə daxil edilir. Yenidən
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işbnmiş qanım bvihəsi ikind oxunuşda ba- 
xılmaq üçün M ffli Mədis sədrinə göndərilir.

Azəıbavcan Respublikasi Preziden- 
tinin, Azərbavcan Respublikasi A li Məh- 
kəməsinin, Azərbavcan Respublikasi Baş 
Prokurorluğunun və Naxçivan Muxtar 
Respublikasi A li M ədisinin qam m wridlik 
təşÄ>büsü qaydasmda, Azərbavcan Respub- 
likası Konstitusivasmm % -a maddəsinin П 
hissəsinə uvğun olaraq M illi Mədisə verdik- 
ləri qanun və qərar b\ohəbri heç bir komis- 
siyava göndərilmədən birbaşa müzakirəvə 
çıxanlmalı və səsə qo\aılmalıdır. Konstitusi- 
ya ilə təqdim edilmiş qanunveridlik təşəb- 
büsü qavdasmda verilm iş qanun və ya qə- 
rar layihəbrində dəvişikük valnız həmin 
orqanlann razılığı ib  edilə bibr.

«Azərbavcan Respublikasmm Insan 
hüquqlan üzrə m üvəkkili (ombudsman) 
haqqmda» Azərbavcan Pespublikası Konsti-

accepting, amendment or suspension as a re  
suit of adoption of the draft bw. The leading 
standing committee reviews comments made 
by deputies (members) and other persons 
that have the right to submit legislative initia
tive in regard to draft b\vs and decisions, and 
considers their proposals.

In case of difference of opinions of com
mittees in regard to draft bws a decision of 
the leading standing committee w ill prevail.

However tine opinion of the leading 
standing committee that disagrees with the 
decision is delivered to deputies (members) 
in writing at tine parliamentary session dedi
cated to rdevant issue.

In order to indude in fine agenda of the 
M illi Mejlis the prepared and reviewed draft 
bws and decisions together w ith tine list of 
persons to be invited to tine session are sub
mitted to speaker of the M illi Mejlis.

As it was during the period of Republic 
I, draft bws are considered after three read
ings but in some cases according to dedsion 
of tine speaker or dedsion of tine M illi Mejlis 
accepted in procedural manner a draft bw  is 
considered at tine first reading.

During tine first reading of draft bws 
its main provisions are discussed, its general 
concept is evaluated, and a representative of 
relevant standing committee reports on it.

Comment of other standing committee 
that disagrees with the submitted draft is read 
out and after tine first reading tine M illi Mejlis 
accepts one of tine following terms:

a) accept tine draft at the first reading 
and continue to work on it considering the 
stated proposals and comments (feedback) 
(this decision is adopted in procedural order);

b) to approve a draft;
c) to pass a bw.
The M illi Mejlis may make a dedsion 

on publishing of an approved draft bw  and 
submitting it for nation-wide discussion

The relevant leading standing com
mittee studies and generalizes proposals and 
comments rdated to a draft bw.



tusiva Qanununun 1.5-d maddəsinə uvğun 
olaraq Azəıbaycan Pespublikasmm Ins an 
hüquqlan üzrə m üvəkkili (ombudsman) 
M iffi Məclisə insan hüquq və azadhqlanrun 
təmin edilməsi məqsədilə qanunlann qəbul 
edilməsinə və ya venidən baxılmasına dair 
təklifbr verə bilər. Müvəkkil həmçinin qa- 
nunverid orqana amnistiva elan edilməsi ba- 
rədə təklif verə b ilər Bu təklifbri M iffi Məc- 
lis sədri baxılmaq üçün daimi komissiyaya 
və ya komissivalara göndərib müsbət rəv 
aldıqdan sonra plenar müzakirəvə çıxanr.

M iffi Məchsdə qanun byihəbrinin 
ikind oxunuşu bir qavda olaraq, layihə tə- 
şəbbüsçünün və va onım nümavəndəsinin 
çıxışı ib  davam edir və protokol qavdasm- 
da əsas kim i qəbul edilməsi barədə qərar 
verilir. Protokol qavdasmda qəbul edilmə- 
vən qanun lavihəsi qəbul edilməmiş sayılır. 
Idasa sədrlik edən dəyişikhkbrə etirazlann 
olub-olmamasmı övrənərək, etirazlann əsas- 
landmlmasına 3 dəfə vaxt avrnr. Etirazlara 
cavab verən məmzəçnin çıxışmdan sonra 
qanun layihəsi maddə-maddə müzakirə 
edilir. Bundan sonra lavihə ikind oxunuşda 
qəbul edilir, daxili ziddiyyətbrin aradan qal- 
dınlması və redaktə edilməsi üçün арапа 
daimi komissivava göndərilir. Müvafiq iş 
başa çatdıqdan sonra lavihə üçüncü oxunuş 
üçün M iffi Məclis sədrinə göndərilir. M iffi 
M ədisin sədri qanun byihəsm i idasm gün- 
dəlivinə daxil edir

Qanun byihəsinin üçüncü oxunuşu 
zamam lavihə bütövlükdə səsə qoyulur. 
Üçüncü oxunuş zannanı onun mətnində 
dəvişiklik edilə bilməz. Müstəsna hallarda 
M iffi M ədisin idasında iştirak edən depu- 
tatlann əksəriyyətinin tələbi ib  üçüncü oxu- 
nuşda olan qanım bvihəsi ikind oxunuşa 
qavtanb bilər.

Qanım və va qərar layihəbrinə ba- 
xılması müddətini müəvvən edən Daxi
li Nizamnamənin 20-d maddəsinə görə, 
Konstitusivanm 96-а məddəsinin IV  və V 
hissəbrində nəzərdə tutulmuş hallar istisna 
olmaqla, bütün başqa hallarda təqdim edil-

Compliance of draft bws w ith the Con
stitution is to be defined through an inde
pendent examination

When a draft law  contradids to tine 
Constitution tine leading standing committee 
warns about it tine author of the submitted 
draft bw.

The provided proposals on amend
ments are considered at session of tine leading 
standing committee and in case of agreement 
the}' are considered in tine final text of a draft.

The amended draft bwT is submitted to 
speaker of the M iffi Mejlis for consideration at 
tine second reading.

By way of legislative initiative and ac
cording to the П part of artide 96 of Consti
tution of tine Republic of Azeibaijan tine draft 
bws and dedsions submitted by the President 
of tine Republic of Azerbaijan tine Supreme 
Court of the Republic of Azerbaijan, tine Pros
ecutor General s Office of tine Republic of Az
erbaijan and Supreme Mejlis of Nakhichevan 
Autonomous Republic are to be submitted for 
discussion and voting directly, ignoring all 
committees.

The draft bws and decisions submitted 
according to tine Constitution and by way of 
legislative initiative are allowed to be amend
ed only by consent of tine abovementioned 
authorities.

According to article 1.5 of Constitu
tional bw  of the Republic of Azeibaijan 
"On the attorney on Human Rights of the 
Republic of Azerbaijan" the attorney (Om
budsman) on Human Rights of the Repub
lic of Azerbaijan may propose motions to 
the M iffi M ejlis in regard to passing or re
viewing of bws in order to ensure human 
rights and freedoms. The attorney may also 
submit to legisbtive body the proposal on 
dedaring of amnesty.

Speaker of tine M iffi Mejlis sends these 
proposals to a standing committee or commit
tees for consideration and after getting an af
firmative condusion puts them forth for p ie 
nary disaission



miş byihəbr 6 ay müddətinə baxıhr, nnüza- 
kirə edilir və onlar barəsində qərar qəbul 
edilir

Konstitusivanm 96-a maddəsinin V
J

hissəsində göstərilir ki, qanun və va qərar 
layihəsini Azəıbaycan Respublikasmm Pre- 
zidenti, Azərbaycan Respublikasmm A li 
Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasmm 
Prokurorluğu və va Naxçivan Müxtar Res
publikasmm A li M ədisi tedli elan edibsə, 
bu müddət 20 gün təşkil edir. Konstitusiva- 
nm qəbul etdyi normava müvafiq olaraq 
göstəribn subvektlər qanun və qərar byihə- 
b rin i M üli M ədisin sessivasmm işinin bit- 
məsinə 20 gündən az qaldıqda göndərərsə, 
M ffli M ədisin sadri həmin layihəbrə növbə- 
ti sessivada baxdması haqqmda vəsatət qal- 
dıra bibr. Subvektlər vəsatətə rədd cavabı 
verərsə, M iffi Mədis sessivası bitənədək lavi- 
həbr barədə qərar qəbul etməlidir.

Azəıbavcan Respublikasi M illi Məc- 
lisinin qəbul etdivi qanunlan Azərbaycan 
Respublikasmm Prezidenti 56 gün ərzində 
imzalavır. Konstitusivanm 110-cu madd^-
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sinə görə, qanun Azərbavcan Respubilkası 
Prezidentinin etirazını doğurarsa, Prezident 
qanımu imzalamavıb etirazlan ilə birlikdə 
göstəribn müddət ərzində M üli Məclisə 
qavtanr.

Konstitusiva qanunlan Prezident tərə- 
findən imzalanmazsa, qüwəyə minmir. M il
li Mədis 83 səs çoxluğu ilə qəbul edibn qa
nunlan 95 səs çoxluğu ib , 63 səs çoxluğu ilə 
qəbul edibn qanunlan isə 83 səs çoxluğu ilə 
yenidən qəbul edərsə, beb qanunlar təkrar 
səsveımədən sorıra qüwəvə minir.

M üli M ədisin Daxil Nizamnaməsinin 
21-d maddəsində Azəıbavcan Respublika- 
sı Prezidentinin etirazını doğuran və M illi 
Məclisə qaytanlan qanunlara təkrar baxılma- 
sı proseduru müəyyən edilm işdir. Etiraz do- 
ğuran qanunlann, M illi Məclisdə təkrar ba- 
xılması üçün M ffli Mədis sədrinin göstərişi 
ilə  арапа daimi komissiva məsəbvə 10 gün 
müddətində baxıb M üli Mədisə üç təklif 
göndərərək onlann birinin qəbul edilməsini

As a rule the second reading of draft 
bws at the M illi Mejlis is continued with 
speech of initiator of the draft or his (her) 
representative and a decision is made in pro
cedural order for approval of tine draft as the 
basis for relevant bw

A  draft bw  that is not approved in pro
cedural order is not considered as approved.

Chairman of tine session inquires 
whether there are objections to amendments 
and allocates time for substantiation of objec
tions three times.

After speech of a reporter who answers 
the objections every article of tine draft bw  is 
discussed.

Thereupon tine draft is approved at the 
second reading and sent to tine leading stand
ing committee for elimination of internal con
tradictions and editing.

After completion of relevant work the 
draft is sent to speaker of tine M illi Mejlis for 
the third reading.

Speaker of the M illi Mejlis includes the 
draft law in tine agenda of session.

A t tine third reading of the draft bw  the 
fu ll draft is put for voting.

During tine third reading it is not al
lowed to make amendments to tine text.

In exceptional cases, upon request of 
majority of deputies (members) partidpating 
in tine session the draft law could be returned 
to the second reading.

According to artide 20 of Internal Regu
btions specifying the term of consideration of 
draft bws and dedsions, except for the cases 
considered in tine IV  and V  parts of article 96 
of tine Constitution, in all other cases the sub
mitted drafts are considered, discussed and 
approved or not approved during 6 months.

As specified in tine V  part of artide 96 
of tine Constitution tine tam  of 20 days is al
located fo  consideration, discussion and ap
proval of draft bws and decisions announced 
urgent by President of the Republic of Az
erbaijan, tine Supreme Court of the Republic 
of Azerbaijan, tine Prosecutor Genaal's Office



təklif edir. a) qanun Azərbaycan Respublika- 
si Prezidentinln təklif etdivi dəyişikliklərlə 
qəbul edilsin; b) Azərbavcan Respublikasi 
Prezidentinin qanunun məqsədəuyğun ol- 
maması barədə təklifi qəbul edilsin; с) qa
nun qəbul edilmiş redaktədə saxlanılsm. 
Komissivanın rəyini alan MiDi M ədisin səd- 
ri qanuna təkrar baxılması üçün qarşıdan 
gələn idasm gündəliyinə daxil edərək, dər- 
hal bu barədə Azərbaycan Respublikasi Pre- 
zidentinə xəbər verir. Təkrar müzakirələr 
zamanı Azərbavcan Respublikasi Prezidenti
nin nümavəndəsi çıxış edərək mülahizələri- 
ni bildirir. Evni zamanda M illi M ədisin ko- 
missivasmm nəzərdə tutulmuş məlum rəyi 
oxunur.

Azərbaycan Respublikasi Prezidenti 
məsələni qanunun məqsədəuvğun olmama- 
sı kim i qoyursa, birind təklif səsə qovulur. 
Həmin təklif qəbul edilməzsə, qanunun tək- 
rarən qəbul edilməsi haqqmda təklif səsə 
qovulur. Bu zaman mütləq səs çoxluğu ilə 
(müvafiq olaraq 83 və 95 səs) təkrar qəbul 
edilmiş qanunlar təsdiq edilmək üçün Azər- 
baycan Respublikasmm Prezidentinə gön- 
dərilir. Azərbaycan Respublikasmm Prezi
denti qanunda dəvişikliklər edilməsi təklifi 
ilə onu M illi Mədisə qavtanrsa, bu təklif ilk 
olaraq səsə qovulur. Təklif zənıri səs çoxlu- 
ğu yığdıqda qanun Azərbavcan Respublika- 
sı Prezidentinin təklif etdivi dəyişikliklərlə 
qəbul olunmuş sayıhr Əks proses baş ver- 
dikdə, «qanun qəbul edilmiş redaktədə sax- 
lanılsın», formuhmda səsə qoyulur Təkrar 
qəbul olunmuş qanun təsdiq edilmək üçün 
Azərbavcan Respublikasi Prezidentinə gön- 
dərilir.

M illi M ədisin Daxüi Nizamnaməsi- 
nin 21.1-d maddəsinə edilm iş əlavə və də- 
vişiklik Azərbavcan Respublikasi Nazirlər 
Kabinetinin hesabatı, Azərbavcan Respub
likasmm Hesablama Palatasınm illik  hesa- 
batı, Azəıbavcan Respublikasi İnsan hü- 
quqlan üzrə m üvəkkilinin (ombudsmanın) 
illik  məruzəsi, bələdiyvələrin fəaliyyətinə 
inzibati nəzarəti həvata keçirən orqanm il-

of the Republic of Azerbaijan and Supreme 
Mejlis of Nakhichevan Autonomous Republic.

In  accordance w ith the standard stip
ulated under tire Constitution in case tine 
above-mentioned authorities send draft law's 
and decisions less than 20 days prior to ex
piry' of term of session of the M illi Mejlis then 
speaker of the M illi Mejlis w ill apply for con
sideration draft law’s and decisions in tine next 
session If the abovementioned authorities 
decline the application then M illi Mejlis w ill 
haw to take a dedsion on tine drafts till tine 
end of current session

Laws adopted by tine M illi Mejlis are 
signed by tine President of the Republic of Az
erbaijan during 56 daw. According to artide 
110 of tine Constitution if tine President of tine 
Republic of Azerbaijan has an objection for 
tine law' then the President wall not sign tine 
law' and w ill return it to tine M illi Mejlis to
gether with tine objections within tine spedfied 
term

The Constitutional laws do not come 
into force in case tine President does not sign 
them

If the law’s that wrere adopted by major
ity of 83 votes are adopted anew' by tine M illi 
Mejlis by majority of 95 votes and tine law's 
adopted by majority of 63 votes are adopted 
anew' by majority of 83 votes then such law's 
come into force after the repeated voting.

The procedure of review of the law's 
that haw caused objection by tine President of 
tine Republic of Azerbaijan and haw been re
turned to the M illi Mejlis is stipulated under 
artide 21 of Internal Regulations of the M illi 
Mejlis.

The leading standing committee re
view's the rejeded law's within 10 days bu re
quest of speaker of tine M illi Mejlis and sends 
three proposals to the M illi Mejlis for review'- 
ing of the rejeded laws at session of the M illi 
Mejlis in order:

a) to pass the law with amendments 
proposed by the President of tine Republic of 
Azerbaijan;



lik  mərazəsi, İnsan alverinə qarşı mübarizə 
üzrə M iffi Koordinatorun illik  məlumatmı 
nəzərdə tutur. «Azərbaycan Respublikası- 
nın M ffli M ədisinin Azərbavcan Respub
likasmm N azirbr Kabinetinə etimad mə- 
sələsinin həll edilməsi hüququnun əlavə 
təm inatlan haqqmda» Azərbavcan Respub- 
likası Konstitusiva Qanımvm 1-d maddəsi- 
nə uyğun olaraq Azərbavcan Respublikası- 
nm Nazirbr Kabineti hər il M iffi M ədisin 
vaz sessivasmm beşind idasmda Azərbay- 
can Respublikası Nazirbr Kabinetinin fəa- 
liyvəti haqqmda hesabat verir.

Azərbavcan Respublikası Hesablama 
Pabtasmm daxih Nizamnaməsinin 25.3-cü 
maddəsinə uvğun olaraq Hesablama Palata- 
sı onun fəahyyəti haqqmda ilhk hesabatlan 
Azəıbaycan Respubhkası M ilh Mədisinə 
təqdim edit

'Azərbaycan Respublikasmm Insan 
hüquqlan üzrə m üvəkkili (omdudsman) 
haqqmda" Azərbaycan Respubhkası Konsti- 
tusiva qanımımun 14.1-d maddəsinə uyğun 
obraq Insan hüquqlan üzrə müvəkkil (om
budsman) Azarbavcan Respublikası MiDi 
Məchsi qarşısmda illik  məruzə ib  çıxış edir.

Azəıbavcan Respublikasmm MiDi 
Məclisinə illik  hesabat təqdim edən bəbdiv- 
vələrin fəaliwətinə inzibati nəzarəti həvata
J J J j

keçirən orqan, onlarrn fəalivyətini tənzimlə- 
yən qanunveridlik aktlanna də\Tşiklik və 
əbvəbr edilməsi ilə bağh təkliflər də verə 
bilər.

"Insan alverinə qarşı mübarizə haqqm
da" Azərbavcan Respubhkası Qanımımun 
7.5-d maddəsinə uyğun olaraq insan alve- 
rinə qarşı mübarizə üzrə Müh Koordinator 
Azərbaycan Respubhkasmda insan alverinə 
qarşı mübarizəvə dair illik  məlumatı Azər- 
bavcan Respublikasmm M ilh Mədisinə təq- 
dim edir.

Azəıbavcan Respublikası M ffi Məc- 
lis i deputatlaımm toxunulmazhğma xitanı 
verilməsi qavdasmı müəyvən edən Daxili 
Nizamnamənin 22-d maddəsi Azərbaycan 
Respublikası Baş prokurorunun təqdimatı-

b) to accept tine dedsion of President of 
tine Republic of Azerbaijan on inexpediency of 
tine law;

c) to leave the bw  in the approved edit-
ing

Speaker of the M ilh Mejlis indudes in 
agenda of tine subsequent session tine com
ment of the leading standing committee on 
tine rejeded bws and informs President of the 
Republic of Azerbaijan about it immediately

During tine repeated considerations a 
representative of tine President of tine Republic 
of Azerbaijan makes a speech and expresses 
his (her) opinion A t tine same time tine con
sidered certain comment of committee of the 
M ilh Mejlis is being read out.

If tine President of tine Republic of Az
erbaijan raises tine issue of inexpediency of 
tine law then tine first proposal w ill be put to 
voting.

In case this proposal is not accepted the 
proposal on repeated consideration of the bw  
is put to voting.

In such case tine law's passed with abso
lute majority of votes (accordingly 83 and 95 
votes) anew are sent to President of the Re
public of Azerbaijan for approval.

In case the President of the Republic of 
Azerbaijan returns tine bw  to tine M ilh Mejlis 
together with tine proposal on amendments 
then this proposal is put to voting firstly.

If the proposal gets compdent major
ity tine law is considered passed with amend
ments proposed by tine President of the Re
public of Azeibaijan.

Otherwise the bw  is put to voting as 
the proposal on leaving tine law* in the ap
proved editing.

The bw  passed anew is sent to the 
President of tine Republic of Azerbaijan for 
approval.

The addendum and amendment made 
to artide 21.1 of Internal Regulations of the 
M ilh Mejlis are rebted to a report of Cabind 
of Ministers of the Republic of Azerbaijan, 
an annual report of Chamber of Accounts of



na əsasən bu hüququ M illi Mədisə verir. Bu 
barədə təqdimata, M ffli Məclisə təqdimatın 
daxil olduğu vaxtdan 7 gün müddətində ba- 
xılır. M ffli M ədisin intizam komissivası əv-

J

vəlcə bu məsəbyə baxaraq rəv qəbul edir. 
Deputat toxunulmazlığma xitam verilib-ve- 
rilməməsi barədə intizam komissivasının

J

rəvi məlum olduqdan sonra, bir qavda ola
raq barəsində təqdimat verilm iş deputatm 
iştirakı ib  bu məsəbyə baxılır. Təqsirsizlik 
prezumpsivasına müvafiq olaraq M ffli Məc- 
lisin idasmda deputatm ittiham edildivi d- 
navətdə teqsirli olub-olmaması məsələsi mü- 
zakirə edib bilməz. M ffli M ədis deputatlan 
yalnız deputat toxunulmamazlığına xitam 
verilməsi barədə Azərbavcan Respublikasi 
Baş Prokurorunun təqdimatmda kifayət qə- 
dər əsasbım olub-olmamasını avdmlaşdıra 
b ibrbr və bu məqsədlə Baş Prokurora sual- 
lar verə bibrbr. Deputatlar öz çmşlannda 
toxuhnazlığa xitam verilm əsinin lehinə və 
va əlevhinə çıxış edə bilərbr. M ffli Mədis tə- 
bb olunan səs çoxluğu ilə  deputat toxunul- 
mazlığma xitam verə bilər.

M ffli Məclis deputatınm səlahiyyət- 
brinin itirilm əsi ilə əbqədar məsəbyə M il
li Mədisdə baxılması qavdasmı müəyvən 
edən daxili Nizamnamənin 23-cü maddəsi- 
nə görə, deputat öz səlahiyyətlərini daimi 
icra edə bilmədikdə onun səlahivvətbri/ J
itirilir. Bu barədə İnüzam komissivasınm 
qənaətini övrənən M ffli Məclis, deputat sə- 
bhiyyətbrinin itirilm əsi məsələsi qaldınlan 
deputatm iştirakı ib  müzakirə apanr. idas
da iştirak edən deputatlar yalmz deputat 
səlahiyyətlərinin itirilm əsi üçün kifayət qə- 
dər əsasbrun olub-olmamasını aydmlaşdıra 
b ibrbr və İntizam komissiyasmm üzvbrinə 
suallar verə bibr, deputat səlahivyətbrinin 
itirilm əsinin lehinə və va əleyhinə çıxış edə 
bilərbr. Sonda M ffli M ədis təbb ohman səs 
çoxluğu ib  deputat səlahiyyətbrinin itiril- 
məsi barədə qərar qəbul edə bilər.

Daxili Nizamnamənin 24, 25, 26, 27 
və 28-d maddəbrində M illi M ədisin idasla- 
nnda səsvennənin növbri və qaydası təsbit

the Republic of Azerbaijan, an annual report 
of the attorney (Ombudsman) of the Republic 
of Azerbaijan on the Human rights, an annual 
report of the authority implementing admin
istrative control of activities of municipalities, 
the annual statement of the National Coordi
nator on straggling against human (beings') 
traffic.

According to article 1 of the Constitu
tional bw  "On additional guarantees of the 
right of M illi Mejlis of the Republic of Azeiba
ijan to give a vote of confidence to Cabinet of 
Ministers of the Republic of Azerbaijan", Cab
inet of Ministers of the Republic of Azeibaijan 
submits annual reports on activities of Cabi
net of Ministers of the Republic of Azeibaijan 
at fifth session of the spring term of M ffli Mej
lis of the Republic of Azerbaijan

According to the artide 25.3 of Internal 
Regubtions of Chamber of Accounts of the 
Republic of Azerbaijan, the Chamber of Ac
counts submits annual reports on its activities 
to tine M iffi Mejlis.

According to artide 14.1 of Constitu
tional bw  of the Republic of Azerbaijan "On 
attorney (Ombudsman) on Human Rights 
of tine Republic of Azerbaijan”, tine attorney 
(Ombudsman) on Human Rights submits an
nual reports to the M iffi Mejlis.

The authority implementing adminis
trative control of activities of munidpalities 
and submitting annual reports to the M ffli 
Mejlis may put forth proposals in regard to 
making amendments and addendums to tine 
legisbtive instruments regulating their activi
ties.

According to artide 7.5 of bw  of tine 
Republic of Azeibaijan "On struggling against 
human traffic" tine National Coordinator on 
straggling against human traffic submits tine 
annual statement related to straggle against 
human traffic in tine Republic of Azerbaijan to 
M iffi Mejlis of tine Republic of Azerbaijan

Artide 22 of Internal Regubtions of 
tine M ffli Mejlis of the Republic of Azeibaijan 
specifying tine order of termination of deput}'



olunmuşdur. M üli M ədisin idaslannda mə- 
sələlər açıq və gizli səsvermə yolu ib  həll 
edilir B ir qavda olaraq elektron sistemdən 
istifadə etməklə açıq səsvermə keçirilir. Səs- 
vermənin başqa növbrinin keçrilm əsi təl*- 
bi M üli M ədisin azı 25 deputatmm təbbi ib  
adbaad rejimdə açıq səsvermə keçirib bilər. 
Bunun üçün protokol qavdasında qərar qə- 
bul edilir B ir m s hiiququna malik deputat 
məsələnin qəbul olunmasmm lehinə, əley- 
hinə və ya bitərəf qalmasma səs verə bilər. 
İdasda iştirak edən deputatm səsvermədə 
iştirak etməməsi yetərsaya təsir etmir. M il
li M əclisin idasma sədrlik edən səsvermə- 
nin nəticəbri müəyyənbşdirildikdən sortra 
onım nəticəbrini elan edir. Məsələnin həlli 
üçün təbb olıman vetərsav olmadıqda M il
li M əclisin iclasma s^drlik edən səsverməni 
növbəti idasa keçirir.

Elektron sistemdən istifadə etməklə 
adbaad rejimdə açq səsvermə, sadə rejim- 
də keçirilən səsvermə formasmda həvata 
keçirilir, yalnız M illi M ədisin idasınm  
protokolunda hər bir deputatm necə səs 
verdivi göstərilir. Bundan sonra hər bir 
deputatm, о cümlddən M illi Mədisdə qev- 
də almmış kütləvi informasiva vasitəsi nü- 
mavəndəsinin həm sadə, həm də adbaad 
səsvermənin nəticəbri haqqmda sivahmı 
almaq hüququ vardır. Açıq səsvermədə səs- 
b r hesabbvıcı komissiya tərəfindən hesab- 
larnr. Bu zaman idasa sədrlik edən deputat- 
lara "lehinə", "əlevhinə", "b itərəf" suallar 
ilə  müradət edir.

Adbaad sorğu vasitəsib açq səsver- 
mə sorğu vərəqi ilə keçirilir. Hesablavıcı 
komissiya üzvündən sorğu vərəqi alan de- 
putatlann hər b iri "lehinə", "əlevhinə" və 
ya "bitərəf" qrafalannm birində sovadını ya- 
zaraq im zabyır. Hesablavıa komissiyarun 
nəücələri əsasmda M illi M əclisin idasrna 
sədrlik edən adbaad sorğu vasitəsilə keçiri- 
bn açrq səsvermənin nəticəbrini elan edir. 
Açıq səsveıməvə başlamazdan əw əl M iffi 
Məclis idasma sədrlik edən verilm iş təkliflə- 
rin savı, məzmunu və ardıalhğı haqqmda,

(member) immunity gives this right to the 
M illi Mejlis based on representation made by 
the General Prosecutor

Such representation is considered 
within 7 days beginning from the day of re
ceipt of the representation in the M illi Mejlis. 
A t first, disdplinary committee of the M illi 
M ejlis considers this issue and provides a 
comment.

As a rale, upon receiving of approval 
or objection of the disciplinary committee on 
termination of deputy immunity this issue 
is considered in the presence of the deputy 
(member) represented for termination of his 
(her) immunity

According to presumption of innocence 
it is not allowed to discuss in session of the 
M illi Mejlis whether a deputy (a member) is 
guQty in tire committed crime or not.

Deputies (members) of the M illi Mejlis 
may duddate cnly sufficiency of grounds in 
tire presentation of General Prosecutor of the 
Republic of Azeibaijan on termination of dep
uty's immunity and ask questions to tine Gen
eral Prosecutor for this purpose.

Deputies (members) may support or 
object to termination of deputy's immunity in 
their speeches. The M illi Mejlis may terminate 
deputy's immunity based on competent ma
jority.

According to artide 25.3 of Internal 
Regulations determining tire procedure of 
consideration at the M iffi Mejlis of tire issue 
of losing of deputy authorities, when a dep
uty (a member) is not able to implement con
stantly his (her) authorities then he (she) loses 
them

The M illi Mejlis finds out opinion of the 
Disdplinary Committee and carries out dis
cussion in tire presentee of the deputy who 
has been represented for loosing of deputy's 
authorities.

Deputies (members) participating in 
tire session may elucidate only sufficiency of 
grounds for loosing of deputy authorities and 
ask questions to the Disdplinary- Committee



habeb məsələnin hansı səs çoxluğu ilə qə- 
bul edilməsi haqqmda məlumat verir.

M ffli Mədisdə gizli səsverməni tənzim- 
byən daxih Nizamnamənln 26-a maddəsin- 
də onun elektron sistemdən istifadə etmək- 
b  və va bülletenbr vasitəsilə keçrilm əsini 
müəyvən edit G izli səsvermə keçiribrkən 
deputatbrm necə səs verdiyi haqqmda mə- 
lum atbr elektron sistemin vaddaşma salrn- 
mır. Bülleterdər vasitəsib gizh səsvermə 
zamam Hesabbyıa komissiva tərəfmdən 
hazırlanan vərəqlərdə "lehinə", "əleyhinə", 
"bitərəf" suallaımm ikisini pozub birini 
saxlamaq vasitəsib icra edilir. G izli səsver- 
mənin nəticəbri barəsində protokol tərtib 
olunur Səsvermənin nəticəbri barədə proto- 
kolu Hesablavıa komissivanm bütün üzvlə- 
ri im zabyır Hesabbyıa komissiva üzvü xü-
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susi rəv vazmaqla protokolu imzalamaqdan 
imtina edə bibr. Hesabbyıa komissivanm

J J

sədri bülletenbr vasitəsilə keçiribn gizli səs- 
vermənin nəticəbrini elan edir. Eyni bir mə- 
səbnin həlli ilə əlaqədar M illi M ədisin ad- 
baad səsvermə və gizh səsvermə haqqmda 
qərar qəbul edərsə, gizh səsvermə keçirilir

Səsvermənin ikind dövrəsini tənzim- 
bvən 27-d maddddə göstərilir ki, ikidən 
çox namizəd barasində səsvermə keçirildik- 
dən sonra namizədlərin heç b iri Azəıbav- 
can Respublikasmm Konstitusiyası ilə  nə- 
zərdə tutulmuş səs çoxluğu vığa bilməzsə, 
daha çox səs yığm ış ik i namizəd səsvermə- 
nin ikind dövresinə keçir. Ik ind  dövrədə 
о namizəd seçümiş savılır ki, Azərbavcan 
Respublikası Konstitusiva ilə M ilh Mədi- 
sin qərarlannm qəbul edilməsi üçün nəzər- 
də tutulmuş səs çoxluğu qazanmış olsun. 
İkind dövrədə namizddbrin heç b iri lazuni 
səs çoxluğu qazana bilmədikdə başqa nami- 
zədlər göstərilməkb venidən səsvermə ke- 
çirilir. Daxih Nizamnamənin 28-d maddə- 
sinə görə səsvermənin nəticəbri müəwən 
edilərkən texniki və va prosedur səhvbri 
aşkar edibrsə, M illi M ədisin protokol qav- 
dasmda qəbul edilm iş qəran ilə  təkrar səs- 
vermə keçirilir.

members, and may vote for or against loosing 
of deputy authorities.

Finally, the M illi Mejlis may take a de
cision on loosing of deputy authorities based 
on compdent majority.

Types and procedures of voting in ses
sions of the M ilh Mejlis are specified in arti
des 24, 25, 26, 27 and 28 of Internal Regula
tions.

Issues are addressed through open or 
secret vote in sessions of the M ilh Mejlis. As a 
rale, tine open vote is implemented by means 
of tine electronic voting system.

Roll-call vote may be carried out by 
relevant request of at least 25 deputies (mem
bers) of the M ilh Mejlis.

Relevant decision is taken for this pur
pose in a procedural order.

A  deputy (a member) possessing one 
vote may vote for, against and abstain from 
voting for approval of an issue.

If a deputy participating in tine session 
does not partidpate in voting it w ill not affed 
tine quorarn

Speaker of the M ilh Mejlis announces 
results of voting after they haw been deter
mined.

In  case there is no competent quorum 
for solution of a problem speaker of tine M ilh 
Mejlis postpones the voting till tine next ses
sion

Open roll-call vote is carried out in 
simple voting mode using electronic vot
ing system, and votes of each deputy are 
described only in minutes of session of the 
M illi Mejlis.

Then each deputy, inducting a repre
sentative of mass media accredited at tine M il
li Mejlis has tine right to get a list on results of 
both simple and roll-call votes.

Votes are comted by tine Counting 
Committee during open vote.

Speaker of the M ilh Mejlis requests 
tine deputies (members) to answer the ques
tions using words "for", "against" and "ab
stained".



M illi M əclisin elektron sistemindən is-
tifadəvə M iffi M ədisin sədri nəzarət edir. Bü-/
tün məlumatlar elektron sisteminin vadda- 
şmda və M iffi M əclisin arxivində saxlarulır. 
Elektron sistexnində saxlanılan məlumatlar 
M ffli M əclisin SÄİrinin icazəsi ilə deputatb- 
ra və başqa müradət edənlərə verilir. Qapa- 
lı idaslar haqqmda məlumatlar valnız M iffi 
M ədisin sədrinə verilir.

Azəıbavcan Respublikasi M iffi МэсН- 
sinin Daxili Nizamnaməsinin birind fəslinin 
sonuncu 30-cü maddəsi M iffi M ədisin aktla- 
rırun qəbul edilməsi üçün tələb olunan səs 
çoxluğunu müəvvən edən normalan təsbit 
edir. Konstitusivada və Daxili Nizamnamə- 
də başqa qavda nəzərdə tutulmadığı halda, 
M ffli Mədisin aktlan 63 deputatlın m s  ç o x - 

luğu ib  qəbul edilir. Prosedur məsələbri ilə 
əlaqədar protokol qavdasmda qərarlar, bu 
Daxili Nizamnamədə başqa qavda nəzərdə 
tutulmavıbsa, MiDi M əclisin idasmda işti- 
rak edən deputatlann sadə səs çoxluğu ilə 
qəbul edilir.

Azəıbavcan Respublikasi M iffi Mədisi- 
nin Daxili Nizamnaməsinin "M iffi M ədisin 
orqanlan" adlanan ikind fəsli 14 maddədən 
ibarət olmaqla 31-44-cü maddələri əhatə 
edir. Bu fəslirı 31-d maddəsində M illi Məc- 
lis SÄİrinin səlahiw ətbri təsbit olunmuşdu. 
Konstitusiva ilə M üli Mədisə verilm iş geniş 
səlahiyvətbr qanunverid orqanın müstəqil
fəalivvətinə imkan verir. M iffi Mədis sədri/ /
idaslan apanr; Azərbaycan Respublikasi 
Prezidentinin və va M iffi M əclisin 42 depu- 
tatirun tələbi əsasmda M iffi M əclisin növbə- 
dənkənar sessivasını çağınr; M iffi Məclis 
sədrinin m üavinləri arasmda iş bölgüsü 
apanr; M iffi M ədisin sədrinin m üavinbri 
və M iffi M əclisin daimi komissivabnnm 
sədrbri ilə  birgə M iffi M ədisin hər növbə- 
ti sessivasınm qanunveridlik işb ri planmı 
hazırla^ar və M iffi Mədisə təqdim edir; qa
nunveridlik təşəbbüsü qavdasmda M illi 
Məclisə daxil olmuş qanım və va qərar lavi- 
həbrini M iffi M əclisin müvafiq daimi komis- 
sivalanna göndərir; qəbul edilmiş qanunlan

Open vote of the roll-call mode is im
plemented using questionnaires.

Each deputy obtains a questionnaire 
from a member of the counting committee, 
writes down his (her) surname into one of 
the columns titled "for", "against" and "ab
stained" and signs the questionnaire.

Based on results of the counting com
mittee, speaker of the M iffi Mejlis announces 
results of open vote implemented in rall-call 
mode.

Prior to starting of open vote, speaker 
of the M iffi Mejlis gives information about 
number, content and succession of proposals, 
as well as tine vote majority required for the 
issue imder consideration

Article 26 of Internal Regulations 
that regulats secret vote in the M ffli M ejlis 
determines its implementation by means 
of electronic voting system or through bal
lots.

During implementation of secret vote 
the information on how deputies (members) 
have voted are not saved in tine memory of 
electronic voting system.

Secret vote carried out through ballots 
is implemented by crossing out two of "for", 
"against’ and "abstained" reply options and 
leaving one option on tine forms prepared by 
the Counting committee.

The minutes of results of secret vote are 
developed.

The minutes of results of vote are 
signed by all members of the Counting com
mittee.

A  member of tine Counting committee 
may refuse to sign the minutes by providing 
his (her) spedal comments in writing.

Chairman of tine Counting committee 
announces results of the secret vote carried 
out through ballots.

In case the M iffi Mejlis takes a decision 
to implement both roll-call and secret votes 
tine secret vote is given preference.

As specified in article 27 regulating the 
second round of voting in case tine voting is



imzalamaq üçün Azərbavcan Respublikasi 
Prezidentinə göndərir; M illi M ədisin daxili 
intizammi bu Daxili Nizamnamədə nəzərdə 
tutulmuş səlahiyyətbr çərçivəsində təmin 
edir; M iffi M ədisi icra və məhkəmə hakimiv-
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vəti orqanlan ib , sivasi partivalarla, ictimai 
birliklərb, həmkaılar ittifaqlan ilə, xarid 
dövbtbrb və bevnəlxalq təşkibtlarla, küt- 
b vi informasiva vasitəbri ib , habeb başqa 
fiziki və hüquqi şəxsbrb münasibətbrdə 
təmsil edir; M illi M əclisin deputatı man- 
datmdan özü imtina etdikdə, onu deputat 
mandatmdan məhrum edir; M ffi M ədisin 
aparatmm rəhbər işçüərini vəzifəyə təvin 
və vəzifədən azad edir; mühüm qanun bvi- 
həbrinin hazırlanması üçün işçi qmplan va- 
radır. M illi M ədisin deputatı M iffi Mədisin 
iclasmda mandatmdan imtina etdikdə və 
həmin imtina M illi M ədisin stenoqramına 
daxil edildikdə, о im tinanı geri götürə bil- 
məz. M üli M ədisin w lahiyyətbri imtinanm 
geri götüriilməsinə təminat vermir. M üli 
M ədisin sədri öz mülahizəsinə görə, M üli 
M ədisin iclasmm gündəli\rinə birind növ- 
bəli məsəbbr kim i təcili həll edilməsi təbb 
olunan m əsəbbri və başqa məsələbri daxil 
edə bilər. M illi M ədisin sədrinin müa\Tnbri 
və onlann səlahiyyətlərini müəwən edən
32-d maddəyə görə, M iffi M əclisin növbəti 
çağmşmm birind sessivasmda M illi Mədi- 
sin sədrinin birind müa\Tni və müa\Tnbri 
seçilir. Sədrin müa\,inləri onun avn-a\Ti 
tapşınqbnnı yerinə vetirir, M ffi M əclisin ic- 
laslanna sədrlik edirbr. M illi M əclisin sədri 
vəzifəsi müvəqqəti boşaldıqda, parlament 
sədrinin birind тйа\0т, о, olmadıqda isə 
sədrin müa\,inləri ssdr seçilmddən ornrn sə- 
lahi\yətbrini həavta keçirirbr.

M illi M ədisin sədrinin seçilməsi qav- 
dasrnı tənzimləvən Daxili Nizamnamənin

J

33-cü maddəsinə görə, M ffli M ədisin sədri 
parlament deputatlan sırasmdan bülleten- 
b r vasitəsilə gizli səsvermə volu ilə  seçilir. 
M illi M əclisin sədri vəzifəsinə namizədliNi 
valnız M illi M əclisin deputatlan irə li sürə 
bilərbr. Hər deputat bir namizəd göstərə

implemented for more than two candidates 
and none of them readies tine competent ma
jority stipulated under Constitution of the Re
public of Azerbaijan then two candidates who 
haw got more votes pass on to tine second 
round of voting.

The candidate who has obtained tine 
majority of votes stipubted under tine Con
stitution for passing of dedsions by tine M illi 
Mejlis is considered eleded in tine second 
round of voting.

If none of two candidates obtain tine 
competent majority in the second round then 
a new voting involving other candidates is 
carried out.

According to artide 28 of Internal Reg
ulations if technical or procedural errors are 
committed during review of results of a vote 
then according to decision of tine M illi Mejlis 
taken in procedural manner a repeated vote is 
implemented.

The Speaker of tine M illi Mejlis super
vises the use of electronic voting system. A ll 
information is kept in memory of tine dec- 
trornic voting system and in archive of tine 
M iffi Mejlis.

The information kept in memory of tine 
electronic voting system is given to deputies 
(members) and other persons who apply for 
and get permission of speaker of tine M iffi 
Mejlis.

The information on closed sessions is 
provided only to speaker of the M iffi Mejlis'.

The last artide 30 of the first chapter of 
Internal Regulations of M iffi Mejlis of the Re
public of Azeibaijan describes the standards 
that define the majority of votes required for 
passing of bws in tine M iffi Mejlis.

h i case no other procedure has been es
tablished the bws are passed by majority of 
votes of 63 deputies in tine M iffi Mejlis.

If other procedure is not specified in 
these Internal Regulations the decisions are 
passed by simple majority of votes of depu
ties partidpating in session of tine M iffi Mejlis 
in procedural order.



bilər. Səsvermə bülleteninə azı 10 deputa- 
tm tərəfdar çıxdığx namizədlər daxll edilir. 
M illi M ədis sədrliyinə hər bir namizəd He- 
sablayıa komissivanm tərkibinə əlavə bir 
deputat daxil edə bilər. Bülletenlər vasitəsi 
ilə  gizli səsvermə nəticəsində azı 63 deputa- 
tm səsini alm ış namizəd M illi M əclisin səd- 
ri seçilir. Nam izədlərin heç b iri azı 63 səs 
almadıqda, bu Daxili Nizamnamənin 27-ci 
maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada 
səsvermənin ikinci dövrəsi keçirilir. İkinci 
dövrədə heç bir namizəd 63 səs ala bilməz- 
sə, M illi Məchsin sddrinin birind müavirnin 
seçkiləri keçirilir. M illi Məchsin sədrinin se- 
çQməsi M illi M ədisin qəran ilə  rəsmləşdiri- 
lir. Bu qəran M illi M ədisin idasına sədrlik 
edən im zalavır.

M illi M ədisin sədrinin m üavinləri 34- 
cü maddəvə görə, M ffli M ədisin deputatla- 
n  sırasından açq səsvermə yolu ilə seçilir. 
Bu vəzifəyə namizədləri ilk  növbədə MiDi 
M əclisin sədri, sonra isə deputatlar irə li sü- 
rə bilərlər. Hər kəs yalnız bir namizədi irəli

J  „

sürmək hüququna malikdir. Oz namizədlivi- 
nə etiraz müzakirəsiz və səsvermə keçrilmə- 
dən qəbul edilir. Açıq səsvennə nəticəsində 
azı 63 deputatm sasini almış namizəd MiDi 
M əclisin sədrinin müavini seçilir. Zəruri səs 
toplanmadığı halda, ikind dövrə keçirilir. 
İkind dövrədə heç bir namizəd 63 səs ala 
bilməzsə, başqa namizədlər göstərilməklə 
yeni seçkilər keçirilir.

M illi M ədisin daimi komissivalan 
haqqmda Daxih Nizamnamənin 35-d mad- 
dəsində göstərilir ki, M illi M ədisin növbəti 
çağmşmm birind sessivasmm əwəlində 
"Azərbaycan Respublikası M ilh M ədisinin 
daimi komissivalan haqqmda" Azərbaycan 
Respublikasmm Qanununa müvafiq olaraq 
parlament daimi komissivalan yaradılır M il
li M ədisin daimi komissivalan M ilh Mədi-J
sin çağmşmm səlahiyyət müddəti ərzində 
səlahiyyətlidir. Daimi komissivanm tərkibi 
azı 5, çoxu 20 deputatdan ibarət olmalıdır. 
15 deputatdan çox üzvü olan daim i komis- 
siva köməkçi komissiva varada bilər. M illi

The second chapter of Internal Regula
tions of M ilh Mejlis of tine Republic of Azerba
ijan titled "Units of tine M ilh M ejlis" consists 
of 14 artides and indudes artides 31 to 44 

Article 31 of this dnapter identifies au
thorities of speaker of tine M illi Mejlis.

W ide authorities of tine M ilh Mejlis stip
ulated under the Constitution allow tine legis
lative authority to ad independently.

Speaker of tine M ilh Mejlis: conducts 
sessions; calls extraordinary session of the 
M ilh Mejlis upon request of the President of 
the Republic of Azeibaijan or 42 deputies 
(members) of the M ilh Mejlis;

Conducts allocation of responsibilities 
to vice-speakers of tine M ilh Mejlis; in collabo
ration w ith vice-speakers of the M illi Mejlis 
and chairmen of standing committees of the 
M ilh Mejlis prepares and submits to the Milh 
Mejlis tine plan of legislative activities for eve
ry subsequent session of tine M ilh Mejlis;

sends recdved law's or draft law's to rel
evant standing committees of tine M ilh Mejlis 
in the order of initiation of law;

sends passed laws to the President for 
approval;

ensures internal disdpline of tine Milh 
Mejlis within tine frame of authorities stipu
lated under these Internal Regulations;

represents tine M ilh Mejlis in relations 
with executive and judicial authorities, politi
cal parties, public organizations, trade unions, 
fordgn countries and international organiza
tions, mass media, as well as with other natu
ral and legal persons;

unseats a deputy (a member) of the 
M ilh Mejlis in case he (she) himself (herself) 
refuses tine mandate;

assigns to and dismisses from position 
the executives of administrative personnd of 
the M ilh Mejlis;

creates working groups for preparation 
of important law' drafts.

In case a deputy (a member) of the M il
li Mejlis refuses the mandate in tine session of 
the M ilh Mejlis and this refusal is refleded on



M ədisin rəhbərliyi, о cümlədən hər bir de
putat daimi komissivalardan birinin üzvü 
olmalıdır. İstisna kim i Naxçivan Muxtar 
Respublikasi A li Mədismin s^dri olan M ffli 
M ədis deputat daimi komissivanm üzvü 
olmava bilər. 63 səs çoxluğu ilə  daimi komis- 
siva üzvləri seçilir. Daim i komissivanm tər- 
kibinə daxil olmayan deputat, M ffli Məclis 
sədrinin sərəncamı ilə daimi komissiyalarm 
birinə daxil edilir.

Daim i komissivalann idaslan onun 
iizvlərinin yandan çoxu iştirak etdikdə səla- 
hiyyətli olur. M ffli M ədis SÄİrinin tələbi ilə 
daimi komissivalarm növbədənkənar idasla-

J

n çağınlır. Daimi komissivanm idaslannda 
onun üzvlərinin iştirakı məcburidir. Daimi 
komissivanm idaslannda həmin komissiva- 
nm üzvü olmavan deputatlar da məşvərətçi 
səslə iştirak edə bilərlər. Daimi komissiyala
rm birgə idası keçirilə bilər. Daimi komissi- 
yanm idasını onım sədri, о olmadıqda və 
va onun tapşınğı ilə  daimi komissiva sədri- 
nin müavini apanr. Daim i komissiva işini 
M iffi M ədisin başqa komissivalarmm işi ilə 
əlaqələndirir.

Daxili Nizamnamənin 39-cu maddə- 
sində daim i komissiyalarm hüquqlan mü- 
əyyən edilir. Belə ki, daimi komissivanm 
qanun və qərar layihələrinin hazırlanması 
üçün zəruri olan sənədləri və materiaUan 
mərkəzi və verli icra və məhkəmə hakimiv- 
vəti orqanlanndan, yerli özünüidarə or- 
qanlanndan, dövlət və qeyri-dövlət müəs- 
sisələri, idarələri və təşkilatlanndan tələb 
etmək, onlann nümavəndələrini (ekspertlə- 
rin i) daim i komissivanm idaslanna dəvət 
etmək hüququ vardır. Bu orqanlar 10 gün 
müddətində tələb ohman sənədləri daimi 
komissivaya göndərməlidirlər. Əgər həmin 
sənədlərdə və materiaüarda dövlət, hərbi, 
kommersiva sirri, vaxud qanunla qorunan 
başqa məxfi məlumatlar varsa, onlar gön- 
dərilm ir və bu barədə M ffli M ədisin sədri- 
nə əsaslandınlmış vazılı cavab verilir. M ffli 
M ədisin sədri bu cavabla razı olmavaraq 
həmin sənədbri və m aterialları təlab edər-

tlıe shorthand record the he (she) w ill not be 
able to take back his (her) refusal.

Authorities of the M illi Mejlis do not 
ensure the withdrawal of the refusal

Speaker of the M iffi Mejlis at his (her) 
discretion may include into agenda of ses
sion of the M iffi Mejlis the issues demanding 
urgent solution as primary tasks and other is
sues.

According to artide 32 specifying the 
vice-speakers of tine M iffi Mejlis and their au
thorities the first vice-speaker and other vice
speakers of tine M iffi Mejlis are elected in tine 
first session of the subsequent convocation of 
tine M iffi Mejlis.

Vice-speakers perform different kind of 
tasks of the speaker and chair sessions of tine 
M iffi Mejlis. In  case of temporary vacancy' of 
tine speaker's position the first vice-speaker 
of parliament, and in tine absence of tine first 
vice-speaker other vice-speakers implement 
his (her) authorities till the election of a new 
speaker

According to article 33 of Internal Regu
lations regulating the procedure of election of 
speaker of tine M iffi Mejlis, speaker of the M il
li Mejlis is elected among parliament deputies 
(members) through secret vote using ballots.

A  candidate to position of speaker of 
tine M iffi Mejlis may be nominated only by 
deputies (members) of the M iffi Mejlis.

Each deput}' (member) may select only 
one candidate.

Candidates supported by at least 10 
deputies (members) are induded on tine bal
lot.

Each candidate to position of speaker 
of tine M iffi Mejlis may include an additional 
deputy (member) into tine list of tine Counting 
Committee.

The candidate obtained votes of at least 
63 deputies (members) as a result of secret 
vote carried out using ballots is elected tine 
speaker of M iffi Mejlis.

In  case none of candidates obtain at 
least 63 votes, according to artide 27 of Inter-



sə, onlann M illi M ədisin sədrinə təqdim 
edilməsi məcburidir.

Azərbavcan Respublikasi M illi Mədi- 
sinin orqanlanna daxil olan Hesablavıcı ko- 
missivarun fəalivvəti Daxili Nizamnamənin. j  j

40-a maddəsi ib  tenzimbnir. Belə ki, növbə- 
ti çağınş M illi M əclisin birinci idasmda və 
bundan sonra hər il M illi M ədisin vaz sessi-J
yasmrn birind idasmda Hesablayıa komissi
ya varadılır. Hesablavıcı komissiva elektron 
sistemindən istifadə etmədən açq və gizli 
səsvennəbr keçinnək və onlann nəücələrini 
müəyvən etmək məqsədib ilə  valnız M iffi 
M əclisin idaslannda fəaliw ət göstərir. MiDi 
M əclisin deputatlan sırasmdan 1 il müdd^- 
tinə 7 üzvdən ibarət tərkibdə seçibn Hesab- 
lavıa  komissiva öz üzvbri sırasmdan ко- 
missiyanm s^drini və katibini seçir. 4 üzvü 
iştirak etdivi halda Hesablavıa komissiva 
səlahiyvətlidir və qərarlan sadə səs çoxluğu 
ilə  qəbul edir. Hesabbvıa komissivanm qə- 
ran ib  razı olmavan komissiva üzvü vekun

j j  J

protokolda xüsusi rəvini bildirm əkb MiDi 
M əclisin idasmda bu barədə çıxış edə bilər. 
M ffli M əclisin SÄİrinin seskibri keçirilərkən 
M ffli M əclisin sədrlivinə göstərilmiş hər na- 
mizəd Hesabbvıcı komissivanm tərkibinə

i  J

əlavə bir üzv daxil edə bibr. Hesablavıa ко-
J

missivanm bu üzvbri vahuz M ffli M ədisinj J
sədrinin seçkiləri zamanı komissivanm üz- 
vü olurlar.

Daxili Nizamnamənin 41-d maddəsin- 
də M illi M əclisin İntizam komissivasmm fəa- 
liyyəti tənzimbnir. İnüzam komissivasmm

J  J  J

səlahiyvətbrinə parlamentdaxili məsuliv- 
yətə cəlb olunan deputatbnn məsəbbrinə 
baxıb həll etmək, deputat toxunulmazlığına 
xitam verilməsi və deputat səbhivvətbrinin 
itirilm əsi ib  əlaqədar məsəbbrə dair rəv 
vermək daxildir. Onım üzvbri M illi Məcli- 
sin deputatlan sırasmdan 1 il müddətinə 7 
üzvdən ibarət tərkibdə seçilir. İntizam ko- 
missivasmm üzvləri öz sıralanndan komissi- 
vanm sədri və katibini seçir. 4 üzvün iştirak 
etdivi komissiva idası səlahiwətli savılır./ J  J  J  J

Intizam komissivasmda iştirak edən üzvbr

nal Regulations the second round of voting 
wall be implemented.

If during the second round none of the 
candidates manages to w in 63 votes the elec
tion of the first vice-speaker of the M illi Mejlis 
is carried out.

Results of election of speaker of the M il
li Mejlis are legalized by decision of tine M illi 
Mejlis. Such dedsion is signed by a chainnan 
of relevant session

According to tine article S i vice-speak- 
ers of the M illi Mejlis are eleded among dep
uties (members) of the M iffi Mejlis through 
open vote.

Candidates to this position may be 
nominated firstly by the speaker and then by 
deputies (members) of tine M iffi Mejlis.

Everyone has tine right to nominate 
only one candidate.

Waiver of the candidature is accepted 
without discussion and voting.

The candidate that has wxxn at least 63 
votes of deputies (members) during open vote 
is deded vice-speaker of tine M iffi Mejlis.

In case there is no competent majority 
tine second round is condurted.

If none of candidates w in 63 votes in 
the second round then new elections involv
ing new candidates w ill be implemented.

According to artide 35 of Internal Reg
ulations on standing committees of the M ffi 
Mejlis and bw  of the Republic of Azerbaijan 
"On standing committees of M iffi Mejlis of 
tine Republic of Azerbaijan" tine standing com
mittees of parliament are established in the 
beginning of tine first session of subsequent 
convocation of tine M iffi Mejlis.

The term of authorities of standing 
committees of the M ffi Mejlis is equal to the 
term of authorities of relevant convocation of 
tine M iffi Mejlis.

A  standing committee is to consist of mini
mum 5 and maximum 20 deputies (members).

The standing committee consisting of 
more than 15 deputies (members) may estab
lish a sub-committee.



sadə S9S çoxluğu ilə qərarlar qəbul edirbr. 
Yekun qərarla razı olmayan komissiva üz- 
voi protokolda xüsusi rəvini qevd etmək, bu 
rəylə M ffli Mədisdə çıxış etmək hüququna 
malikdir.

Daxili Nizamnamənin 42-d maddəsi- 
nə müvafiq olaraq M ffli M ədisin müvəqqəti 
komissivalan varadıla bibr. M ffli M ədis de- 
putatlanndan təşkil olunan müvəqqəti ko- 
missivanm tərkibi, vəzifəbri, səlahiyyətbri 
və fəaliyyəti müddəti M ffli M ədisin qərarx 
ilə müəvvən edilir.

M ffli M ədisin deputat fraksiyalarmm 
(qruplar) yaradılmasmı nəzərdə tutan Daxi
li Nizamnamənin 43-cü maddəsinə əsasən 
M iffi M ədisin azı 25 deputaü könüllü birlə- 
şərək deputat fraksivalarm ın (qruplannm) 
varadıLması barədə M ffli Mədisdə bəyanat-
J J

la çıxış edə bilərbr. Deputat fraksivası (qru
pu) M ffli M əclisin aparatmda qevdivvatdan 
keçirilir. Deputat fraksivasmm fəaliyyətinə 
M ffli Mədisdə müzakirə edilmək üçün tək- 
lifb r vermək, M ffli M ədisin müzakirəsinə 
çıxanlmış bütün məsəbbrə dair münasibəti- 
ni bildirmək daxildir. Deputat fraksivasmm 
(qrupunun) tərkibi 25 deputatdan az olarsa, 
fraksiva (qrupu) bğv edilm iş sayıbr və bu 
barədə məlumat M ffli M ədisin idasmda 
elan edilir.

Daxili Nizamnamənin ikinci fəslinin 
sonuncu, 44-cü maddəsi M ffli M ədisin He- 
sablama Pabtası haqqmda m əsəbbri tən- 
zim ləvir. Azərbaycan Respublikasi M ffli 
M ədisinin işinin təşkili m əsəbbrini tənzim- 
byən Azərbavcan Respublikasi Konstitusi- 
yasmrn 92-d maddəsində göstərildiyi kimi, 
M iffi M ədis digər orqanlarla vanaşı Hesabla- 
ma Pabtası da varadır. Hesablama Palatası

J

M iffi Məclisə hesabat verən, daimi fəahyyət 
göstərən dövbt büdcə nəzarəti orqanıdır. 
Onun tərkibinə sədr, s^drin m üavini və 7 
auditor daxildir. Bu orqan qarşısmda qoyu- 
lan təbbbrə görə Hesablama Palatasırun 
sədri, sədr müavini və auditorlan dövlət 
idarəçfflyi, dövbt nəzarəti, iqtisadiyvat, ma- 
liyyə sahələrində iş təcriibəsinə malik olan

Senior officials of the M ffli Mejlis in
cluding all deputies (members) have to be a 
member of one of the standing committees.

As an exception only speaker of the Su
preme Mejlis of Nakhichevan Autonomous 
Republic being the deputy (tine member) of 
tine M ffli Mejlis may not be a member of a 
standing committee.

Members of standing committees are 
elected by majority of 63 votes. A  deputy (a 
member) not included in a standing commit
tee is induded in one of tine standing commit
tees by dedsion of speaker of tine M ffli Mejlis.

Meetings of standing committees are 
considered plenipotentiary' if more than half 
of members are present.

Extraordinary' meetings of standing 
committees are called upon request of speak
er of the M ffli Mejlis.

Members of standing committees are 
obliged to partidpate in its meetings.

Deputies (members) not being mem
bers of particular standing committee may 
also partidpate in its meetings with delibera
tive vote.

It is possible to conduct joint meetings 
of standing committees.

Meeting of a standing committee is 
chaired by its chairman or in his (her) absence 
от by his (her) order by vice-chairman of tine 
standing committee.

A  standing committee co-ordinates its 
performance with performance of other com
mittees of the M iffi Mejlis.

Rights of standing committees are 
stipubted under artide 39 of Internal Regub
tions.

Thus, a standing committee has tine 
right to require documents and information 
necessary for preparation of draft laws and 
decisions from central and local executive and 
legisbtive authorities, local authorities, gov
ernmental and non-governmental organiza
tions, departments and agendes, and invite 
their representatives (experts) to meetings of 
standing committee.



ali təhsiffi şəxsbr olmalıdır. Опгт üzvbri 
M ffli M ədisin sədrinin təqdimatı əsasında 
M ffli M ədis tərəfindən təvin olunurlar. Tə-

J

yin  ohmmamxşdan əw əl Hesablama Palata- 
smm sədrlivinə və sədr muavmliyinə nami-

J J

zədlər M iffi M ədis qarşısmda çıxış edirbr. 
Hesablama Palatasmm sədrinin, ssdr müavi- 
nin, auditorlarmm vəzLfəvə təvin və vəzifo- 
dən azad edilməsi barədə qərar M ffli Mədi- 
sin azı 63 deputatmm səs çoxluğu ib  qəbul 
edilir

Azəıbavcan Respublikası M ffli Məcli- 
sinin Daxili Nizamnaməsinin üçüncü fəsli 
45-4S-Cİ maddəbri əhatə etməkb M ffli Məc- 
lisin  deputatiarmm parlamentdaxili məsuliv- 
yəti m əsəbbrini tənzimbyir. 45-d maddədə 
M ffli M ədis deputatlarmm parlamentdaxili 
məsuliyvətimn əsaslan müəyvən edilir. Beb

J J J J

ki, M ffli M əclisin deputati: M ffli M əclisin və 
onun komissiyalannm iclaslannm apanlma- 
sina mane olduqda; çıxış edənlərin sözünü 
kəsdikdə; icbslann normal gedişini və qav- 
dasrnı pozduqda; insanm şərəf və byaqətini 
alçaldan kobud, təhqiramiz sözlərə və hərə- 
kətbrə yol verdikdə, qanunsuz hərəkətbrə 
çağırdıqda; deputatm vüksək adrna xələl 
gətirən hərəkətbr etdikdə; M ffli M ədisin və 
onun komissivalarmm iclaslarmda üzürsüz

J

səbəbdən iştirak etnwdikdə parlament daxi
li məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Parlamentda-J J
xffl məsuliyyətə cəlb olunan M ffli M ədisin 
deputaüna tətbiq edilən intizam tədbirbri- 
ni nəzərdə tutan 46-a maddə, bu qanımım 
45-d maddəsində göstəribn əsasbra görə 
M ffli M ədisin deputatma aşağıdakı intizam 
tədbirbri tətbiq edib b ilər xəbərdarhq; söz 
kəsmə; idas salonımdan çıxarma; töhmət; 
deputat səlahiyyətbrinin itirilm əsi. İntizam 
tədbirbrinin tətbiqi qaydasım nəzərdə tutan 
47-d maddəyə görə, parlament və komissi- 
ya idaslannm apanlmasma mane olan, çıxış 
edənbrin sözünü kəsən, icbslarm  normal 
gedişini və va iş qaydasmı pozan, parlament 
və komissiva idaslannda insanm şərəf və b- 
yaqətini alçaldan kobud, təhqiramiz sözlərə 
və hərəkətbrə vol verən, qanunsuz hərəkət-

The abore-mentioned bodies and agen- 
des must submit to standing committees the 
required documents within 10 days.

In case these documents contain state, 
military, commercial secret or other confiden
tial information stipulated under the bw’s, 
then such documents are not given out and 
a sound written response on reasons is ad
dressed to the speaker of the M ilh Mejlis.

If speaker of the M illi Mejlis doesn't 
agree w ith the response and demands the 
documents and information anyway then 
submission of the documents becomes obliga
tory.

Activities of the Counting Commit
tee referred to authorities of M ilh M ejlis of 
the Republic of Azeibaijan are regubted ac
cording to artide 40 of the Internal Regula
tions.

Thus the Counting Committee is estab
lished in tine first session of subsequent con
vocation of the M ilh Mejlis and afterwards 
annually in tine first session of spring term of 
the M ffli Mejlis.

The Counting Committee performs 
only in sessions of tine M iffi Mejlis in order to 
implement open and secret voting and dder- 
nnine their results without using an dectrm ic 
system.

The members of the Counting Commit
tee being eleded among deputies (members) 
of the M ffli Mejlis for tine term of 1 w ar and 
totaling to 7 persons eled the chairman and 
tine secretary among themselves.

The Counting Committee is considered 
plenipotentiary if 4 of its members partidpate 
and dedsions are accepted by ample majority 
of votes.

A  member of the committee disagree
ing w ith a dedsion of the Counting Commit
tee may make relevant statement in session of 
the M ilh Mejlis by expressing his (her) spedal 
comment in tine final minutes.

Each deputy (member) nominated to 
the post of speaker of tine M iffi Mejlis may 
include an additional member into tine list of



brə çağıran M illi M ədisin deputatma ida- 
sm sədri xəbərdarlıq edə, onun sözünü kə- 
sə və va onu idas salonundan çıxara bilər. 
B ir qavda olaraq idas salonundan çıxarma 
qaydanı kobud surətdə pozan deputatlara 
tətbiq edilir. Dəfəbrb xəbərdarlıq olunan, 
sözü kəsibn, idas salonundan çıxanlan de
putatm məsələsi M iffi M ədisin sədrinin və 
va komissivanm sədrinin teqdimatı ilə  baxıl- 
maq üçün M illi M ədisin İntizam komissiya
sma göndərilir. İntizam komissivası 5 gün 
müddətində bu məsələyə baxmalıdır. Məsə- 
byə baxarkən M iffi M ədisin idaslarmm ste- 
noqramlanndan və videovazılarmdan istifa- 
də edilə bibr. İntizam komissivasmm qəran 
ilə intizamı pozan deputata töhmət verilə 
b ilər M üli Mədism deputaü onun yüksək 
adma xəbl gətirən hərəkətlər etdikdə, M iffi 
M ədisin sədri deputatm məsəbsini İntizam 
komissiyasma göndərir. İntizam komissivası 
bu məsələ ib  əbqədar ik i həftə müddətində 
təhqiqat apanr və deputatm hərəkətlərində 
M iffi M ədis deputatmm yüksək adma xəbl 
gətirən əlamətlər tapdıqda deputata töhmət 
verə bilər. M üli M ədisin sədri özü və va dai- 
mi komissivanm sadrinin teqdimatı ib  üzür- 
süz səbəbdən azı dalbadal 4 və va bir ayda 
üst-üstə 6 idasda iştirak etməvən deputatm 
məsəbsini İntizam komissivasma göndərir. 
B ir həftə ərzində məsəbvə baxan komissi
ya deputata töhmət verə b ilər İntizam ko- 
missivası 2 həftə müddətində deputatm öz
səlahivvətlərini itirm əsi barədə təklifi M iffi/ /
M ədisin müzakirəsinə çıxanr. Daxili Ni- 
zamnannənin IV  fəslində M ffi M ədisin Da
x ili Nizamnaməsinin qüwəyə minməsi və 
onda dəvişikliklər edilməsi qavdası, M üli 
M ədisin Daxili Nizamnaməsinə riayət olun- 
masına nəzarət, M iffi M ədisin xərdər smeta- 
srran təsdiqi və M iffi M əclisin sənədbrinin 
dərc edilməsi qavdalan təsbit edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasi M illi Mədis 
deputatmm səlahiyyətbri Azəıbavcan Res- 
publikası Konstitusiva ib  vanaşı, M iffi Məc-
lisin Daxili Nizamnaməsi və "Az^rbavcan/
Respublikasi M illi M ədisinin deputatmm

members of the Counting Committee during 
elections of speaker of tine M ffli Mejlis.

Such members of the Counting Com
mittee become a member of the committee 
only during dections of speaker of tine M iffi 
Mejlis.

Activities of Disdplinary Committee of 
tine M iffi Mejlis are regulated according to ar
ticle 41 of the Internal Regulations.

Consideration and solution of issues of 
deputies (members) called to account within 
parliament, providing a comment on issues 
conneded with termination of deputy immu
nity and loosing of deputy authorities are re
ferred to authorities of tine Disdplinary Com
mittee.

Its members are eleded among depu
ties (members) of the M iffi Mejlis for the term 
of 1 year and total to 7 persons.

Members of tine Disdplinary Commit
tee eled dnairman and secretary of tine Com
mittee among its members.

If 4 of committee members partidpate 
in tine meeting then it is considered a plenipo
tentiary meeting.

Members partidpating in meeting of 
tine Disdplinary Committee pass decisions by 
simple majority of votes.

A  member of the committee disagree
ing w ith a final decision has the right to 
record a spedal comment in the minutes 
and state this comment in session of the 
M iffi Mejlis.

According to artide 42 of the Internal 
Regulations interim committees of tine M iffi 
Mejlis may be established.

The structure, obligations, authorities 
and term of activities of interim committees 
consisting of deputies (members) of tine M iffi 
Mejlis are stipubted under relevant decision 
of tine M iffi Mejlis.

According to artide 43 of the Internal 
Regulations describing tine procedure of es
tablishment of deputy groups of tine M iffi 
Mejlis at least 25 deputies of tine M iffi Mejlis 
assodated voluntarily may dedare establish-



statusu haqqmda" 17 mav 1996-a il tarixli 
Azərbaycan Respublikasi qammu ilə tən- 
zimbnir. V  fəsil, 33 maddədən ibarət qanu
na bir sıra əlavə və dəvişikliklər edilmişdir. 
Ümumi müddəalar adlanan birind fəsil 6 
maddədən ibarətdir. Birind maddə 'Azər- 
bavcan Respublikasi M illi M əclisi deputatı- 
nm statusunun Konstitusiva əsaslan" adla- 
nır. Bu nnaddədə təsbit edilir ki, Azərbaycan 
Respublikasi M illi M ədisi deputatmm sta- 
tusımun əsaslan Azərbavcan Respublikasi 
Konstitusivasmm 4, 82, 83-cü maddəbri 
ilə, 84-di maddənin 3-di və 4-cü hissəbri 
ilə, 85, 86, 87-d maddəbri ilə, 88-d madd^- 
nin 2-d hissəsi ilə, S9, 90, 91-d maddəbri 
ilə, 94-cü maddənin birind hissəsinin 3-cü 
bəndi ilə, 96-a maddənin 1-d hissəsi ilə 
müəyvən edilir. Bebliklə, deputatm statusu 
Azərbaycan Respublikasmm Konstitusiva 
ilə, «Azərbavcan Respublikasi M illi M əclisi 
deputatirun statusu haqqmda» Azərbaycan 
Respublikasmm qammu ib  və Azərbaycan 
Respublikasmm digər qanunlan ilə müəy- 
yən edilir. M illi M əclisin deputatmm statu
su haqqmda qamm deputatm səlahivvətl̂ - 
rin i və vəzifəbrini müəyyən edir, deputatm 
fəaliyvətinin həvata keçrilm əsi üçün hüqu- 
qi və sosial təminatlan nəzərdə tutur. Qa
mmda deputatm səlahiyyətlərinə aşağıdakı- 
lar aid ed ilir Azərbavcan Respublikasi M illi 
Məchsinin və onun orqanlannm idaslannda 
iştirak etmək; qammveridlik teşəbbüsünü 
həvata keçirmək; deputat sorğusu vermək; 
məlumat alnıaq və vavmaq; toxunulmaz 
olmaq; Azərbavcan Respublikasmm Konsti- 
tusivası ilə müəvyən edilmiş hallarda şahid 
qismində ifadə verməkdən imtina etmək; 
vəzifəh şəxsbr tərəfindən təxirə salınmadan 
qəbul edilmək. M ilh M ədisin deputati fəa- 
liyyətini aşağıdakı foımada həvata keçirir: 
M ilh M ədisin idaslannda iştirak edir; MiDi 
M əclisin komissiyalarınm işində iştirak edir; 
M ilh Məclisin, M ilh M ədisin sədrinin, MiDi 
Məchsin komissiyalarınm tapşınqlarmı veri- 
nə yetirir; deputat sorğulan verir; seçidlərb 
iş apanr.

merit of a Deputy Groups during session of 
the M illi Mejlis.

A  Deputy Group is registered by ad
ministrative personnel of the M ilh Mejlis.

Activities of a Deputy Group indude 
putting forth of proposals to be discussed in 
session of tine M ilh Mejlis and expressing of 
attitude to all issues proposed for discussion 
in session of the M ilh Mejlis.

In case the structure of a Deputy Group 
includes less than 25 deputies (members), the 
Group is considered liquidated and informa
tion about tine Group is dedared in session of 
the M ilh Mejlis.

The last 44th artide of the second dnap
ter of Internal Regubtions regulates issues re  
lated to tine Chamber of Accounts.

According to artide 92 of tine Constitu
tion that regulates the issues of arrangement 
of activities of M ilh Mejlis of tine Republic of 
Azerbaijan in colbboration with other author
ities the M ffli Mejlis may establish the Cham
ber of Accounts.

The Chamber of Accounts is a public 
continuous budgetary control authority that 
reports to the M ilh Mejlis.

It consists of a chairman, vice-chairman 
and 7 auditors.

According to the requirements rebted 
to this authority, chairman, vicechairman and 
auditors of tine Chamber of Accounts must be 
graduated from a higher education institution 
and have experience in the area of public con
trol, econony and finance.

Its members are assigned by tine Milh 
Mejlis upon representation of speaker of the 
M ilh Mejlis.

P rio  to assignment candidates to the 
posts of chairman and vicechairman of the 
Chamber of Accounts speak in session of the 
M ilh Mejlis.

A  decision on appointment and dis
missal of chairman, vicechainnan and audi
tors of tine Chamber of Accounts is passed by 
majority of 63 votes of deputies (members) of 
the M ilh Mejlis.



«Azərbavcan Respublikasi M ffli Məc- 
lisinin deputatmm statusu haqqmda» qa- 
nunun ikinci fəsffl "Deputatm hiiquqlan 
və vəzüələrfni tənzimləvir. Azərbavcan/ J
Respublikasi M ffli M ədisinin deputatmm 
parlament və onun orqanlarmm idaslannda 
halledid səslə iştirak etmək səlahivvəti var- 
dır. Deputat M ffli M ədisin müzakirə etdivi 
bütün məsəbbrə dair fikrini bildirə, təklifb- 
rini və qevdbrirti verə bilər. M ffli M ədisin 
idaslarmda Azərbavcan Respublikasi par- 
lament sədrinin razıhğı ilə müradətbr və 
bəyanatlarb çmş edə bilər. Azərbavcan Res
publikasmm M iffi M ədisinin deputaü M ffli 
M ədis sədrinin, ssdr m üavinbrirıin, M iffi 
M ədis komissivalan sədrlərinin, sədr müa- 
vinbrirıin və üzvlərinin seçkibri zamanı 
özünün və başqa deputatlann namizədlikb- 
rini irə li sürə bibr, namizədbrin müzakirə- 
sində və səsvermədə iştirak edə bıbr.

Azərbaycan Respublikasi Konstitusi- 
vasmın 96-a maddəsinin birind hissəsində 
təsbit olunmuş və Az^rbavcan Respublikasi 
qanunlan ilə  müəyvən olunmuş qaydada 
M iffi M ədis deputatlannm geniş qanunveri- 
d lik təşəbbüsü hiiququ vardır. Deputat qa- 
nunveridlik təşəbbüsü hüququnu aşağıdakı 
formalarda həvata keçirir. Deputat veni qa
nun və qərar layihəsinin qəbul olunmasını 
təklif edə bibr; qüwədə olan qanuna və va 
qərara dəvişikliklər və əbvəbr edilməsi haq
qmda layihə təklif edə bilər.

M ffli M ədisin deputatı öz səlahiyyətb- 
ri cərçivəsində Azərbavcan Respublikasmm 
mərkəzi və yerli icra hakim iyyəti orqanla- 
nna, məhkəmə hakim iyvəti orqanlanna, 
Azərbavcan Respublikasmm baş prokuro- 
runa və ona tabe olan prokurorlara, verli 
özünüidarə orqanlanna və onlann vəzifəli 
şəxsbrinə, Azəıbavcan Respublikasi M ffli 
Bankırun İdarə Heyətinə, Azərbaycan Res
publikasmm Auditorlar Palatasma sorğu ve- 
rə bilər. Deputat sorğusu deputat tərəfindən 
fərdi qavdada və va Azəıbaycan Respublika- 
sı M ffli M ədisinin idaslannda vazüı şəkildə 
verilir. Bu sorğu M iffi M ədisin idasına sadr-

The third chapter of Internal Regub
tions of the M iffi Mejlis of tine Republic of Az
erbaijan covering articles 45-48 regulates tine 
intra-pariiamentary responsibility issues of 
deputies (members) of the M iffi Mejlis.

Artide 45 defines bases of intra-parlia- 
nnent responsibilities of deputies (members) 
of tine M iffi Mejlis.

Thus, a deputy (a member) is involved 
in intra-parliamentary responsibility in tine 
following cases:

interfering in conduction of sessions 
and meetings of the M iffi Mejlis and its com
mittees;

interrupting speakers; 
infringement of normal course and or

der of sessions and meetings;
use of rude and abusive words and ac

tions humiliating honor and dignity of a per
son, and resorting to illegal actions; and

fulfillment of actions sullying a high 
name of deputy (member);

non-participation in sessions of tine M il
li Mejlis and its commissions without a valid 
reason.

According to the article describing dis- 
dplinary measures applied to a deputy (a 
member) of the M ffli Mejlis called to intra- 
parliamentary account tine grounds specified 
in article 46 of this bw  tine following meas
ures may be applied to a deputy (a member) 
of tine M iffi Mejlis: wraming; interrupting; 
taking aww from a hall of meetings; rebuke; 
loosing of deput}' authorities.

According to article 47 considering tine 
procedure of application of disdplinary meas
ures tine speaker of tine meeting may warn, in
terrupt or order to take away from a hall of 
meeting a deputy (a member) of the M iffi Me
jlis interfering in conduction of meetings of 
tine M iffi Mejlis and its committees, interrupt
ing speakers, infringing normal course and 
order of meetings, using rude and abusive 
words and actions humiliating honor and dig
nity of a person at the parliament and com
mittee meetings, resorting to illegal actions,



lik  edən və ya sorğunu verən deputat tərə- 
findən oxunur. Sorğu göndəribn orqanlar 
və ya vəzifəli şəxslər deputat sorğusuna bir 
av müddətində rəsmi sürətdə vazılı cavab

/  J

verməlidirlər.
«Azərbavcan Respublikasmm M illi 

M əclisi deputatmm statusu haqqmda» qa- 
nunda deputatm qanunla qadağan edilm^- 
miş üsullarla məlumat almaq və va vavmaq 
hüququ vardir. Bu M iffi Mədisinm qəbul 
etdivi sən^dlərb, Azərbavcan Respublikasi 
Prezidentinin fərman və sərəncamlan ib , 
Azərbaycan Respublikasi Nazirbr Kabineti- 
nin qərar və sərəncamlan ib  təmin olunur. 
Deputat öz fəaliyyəti ilə  əbqədar zəruri ma- 
teriallan və sənədbri almaq üçün mərkəzi 
və yerli icra hakim iyyəti orqanlanna, məhkə- 
mə hakim iyyəti orqanlanna, verli özünüida- 
rəetmə orqanlanna, dövbt müəssisəbrinə, 
idarəbrinə, təşkibtlara müradət edə bibr. 
Müvafiq orqanlar «Dövbt sirri haqqmda» 
qanunveridliyin təbbbrini gözbməklə 10 
gün müddətinə materiallan və sənədbri de- 
putatlara təqdim etməlidirbr.

Səlahiyyət müddəti ərzində M ffli Məc-
J J

lisin  deputatmm şəxsivvəti toxunulmazdır. 
Deputatm toxunulmazlığı onun evinin, 
mənzilinin, əşvalannm, şəxsi və xidməti 
nəqliyyat vasitələrinin, istifadə etdivi rabi- 
tə vasitəbrinin, ona məxsus sənədlərin, va- 
zışmalann toxunulmazlığını da əhatə edir. 
Konstitusiyanm 90-cı maddəsinə görə M iffi 
M əclisin deputaü səlahiyyət müddəti ərzin- 
də dnayət başmda yaxalanma hallanndan 
başqa, dnavət məsulivyətmə cəlb edilə bil- 
məz, tutub bilməz, onım barəsində məhkə- 
mə qavdasmda inzibati tənbeh tədbirbri 
tətbiq edib bilməz, axtanşa mənızə qala 
bilməz, şəxsi müavinə edilə bilməz. M iffi 
M əclisin deputaü cinavət başmda yaxab- 
narsa tutub bilər. Beb olduqda Azəzbaycan 
Respublikasi M iffi M əclisinin deputatmı 
tutan orqan bu barədə dərhal Azəıbaycan 
Respublikasmm Baş prokuronma xəbər 
verilm əlidir. Deputatm toxunulmazlığma 
Azəıbaycan Respublikasi Konstitusiyanm

and fulfilling actions sullying a high name of 
deputy (member).

As a rule tine taking-away measure is 
applied to deputies (members) rudely infring
ing tine procedure.

The issue of a deputy (a member) being 
warned, interrupted, taken away from a hall 
of meetings repeatedly is submitted for con
sideration to Disdplinary- Committee of the 
M ffli Mejlis by representation of speaker of 
tine M ffli Mejlis or chairman of tine committee.

The Disdplinary- Committee has to con
sider tine issue within 5 days.

Shorthand records and video tapes may 
be used in the course of consideration

Based on tine committee's dedsion it is 
possible to give a reprimand to a deputy (a 
member).

If a deput>' (a member) fulfils actions 
sullying a high name of deputy (member) 
then speaker of tine M iffi Mejlis submits the 
deputy's (the member's) case to tine Disdpli
nary Committee for consideration

The Disdplinary' Committee imple
ments an investigation of such case within 
two weeks and if finds out the signs of ac
tions sullying a high name of deputy (mem
ber) in the deputy's (the member's) actions 
may give a reprimand to the deputy (tine 
member).

The case of a deputy (a member) not 
participating in meetings at least 4 times suc
cessively or 6 tunes per month without a valid 
reason is submitted to tine Disdplinary Com
mittee by speaker of the M illi Mejlis himself 
(herself) for consideration

The comnnittee considering tine case 
within a week may give a reprimand to such 
deputy (member).

The Disdplinary’ Committee submits 
within 2 w’eeks a proposal for suspension of 
the deputy's (tine members) authorities for 
consideration in session of tine M iffi Mejlis.

The procedure of coming into force and 
revision of Internal Regubtions of tine M iffi 
Mejlis, procedures of control of fulfillment of



90-a maddəsinin 2-d hissəsində nəzərdə tu- 
tulmuş qaydada və Azərbavcan Respublika- 
si M illi Məclisinin Daxili Nizamnaməsində 
m iiəyyən edilmiş qavdada xitam verilir.

«Azərbavcan Respublikasi M iffi Məcli- 
si deputatmın statusu haqqında» qanunun 
12.1-d maddəsində, deputatm təhlükəsizli- 
vini təmin etmək m^qs^dilə ona Azərbav- 
can Pespublikasınm qanunveridliyi ib  mü- 
əyyən edilmiş qavdada xidməti silah verilə 
b ilər Deputatm qanunveridlikdə nəzərdə 
tutulmuş qavdada və təvinatı üzrə ondan is- 
tifadə etmək hüququ vardır. Zəruri hallarda 
deputatm təhlükəsizlivi təmin edilir Belə 
ki, deputatlıq fəalivvətinin həvata keçirilmə- 
si ilə bağlı ona məlum olmuş hallar haqqm
da Azərbavcan Respublikasmm dnavət-pro- 
sesual qanunveridlivi ib  nəzərdə tutulmuş 
qavdada şahid qismində ifadə verməkdən 
imtina etmək hüququna malikdir. 15-d mad- 
dəvə görə deputatm açıq idaslarda etdiyi 
çıxışlar dərc edilir. Çıxış etməvə imkanı ol- 
mamış deputat öz çıxışmm mətnini, habeb 
vazılı təkliflərini və qevdlərini M iffi Məchs 
sədrinə təqdim edərsə, onlar rəsmən dərc 
olunur Deputatm vəzifəbrini müəyvən 
edən 16-cı maddəvə görə, deputat öz vəzi- 
fəbrini icra edərkən vətəndaşlann hüquqla- 
nnı və azadlıqlannı, Azəıbavcan Respubh- 
kasınm mənafebrini qorumah Az^rbavcan 
Respublikasmm Konstitusiyasını və qanun- 
larm ı rəhbər tutmah, deputat etikasını gözlə- 
məhdir.

«Azərbavcan Respublikasi M iffi Məc- 
lisi deputatınm statusu haqqmda» Azərbav- 
can Respublikasi qanununun üçüncü fəsih 
"Deputatm seçidlərb iş aparm asi' qaydala- 
nnı təsbit edir. Bu fəsildə deputatm seçidlər- 
b  əlaqə saxlaması, seçidlərin hüquqlannın, 
azadhqlannm və mənafebrinin təmin edil- 
məsi üçün deputatm fealiyvəti, deputatm 
icra və məhkəmə hakim i\yəti orqanlanna, 
prokurorluq orqanlanna, yerh özünüidarə 
orqanlarma m üradətbri kim i məsəbbr nə- 
zərdə tutulmuşdur Müvafiq mərkəzi və ver- 
h icra və məhkəmə hakim ivvəti orqanlan.

Internal Regulations of tine M iffi Mejlis, ap
proval of cost estimates and publishing of 
documentation of tine M ilh Mejlis are stipu- 
bted under the IV  chapter of Internal Regula
tions.

Authorities of deputies (members) of 
M iffi M ejlis of the Republic of Azeibaijan 
are guided by Constitution of the Republic 
of Azerbaijan, Internal Regulations of the 
M iffi Mejlis, and bw  of the Republic of Az
erbaijan "On deputy status of M ilh M ejlis of 
the Republic of Azerbaijan" dated 17 May 
19%.

Sonne addendums and amendments 
haw been made to the bw  consisting of V 
chapters and 33 artides.

The first chapter titled "General provi
sions" consists of 6 artides.

The first article is titled "The Constitu
tional grounds of deputy status of tine M iffi 
Mejlis of tine Republic of Azeibaijan".

This artide states that the grounds of 
deputy status of tine M iffi Mejlis of the Repub
lic of Azeibaijan are specified in articles 4,82, 
83, sections 3 and 4 of article S4, articles 85, 
S6,87, section 2 of artide SS, articles S9, SO, 91, 
3rd item of tine first section of artide 94, and 
tine first section of article 96.

Thus tine deputy status is stipulated 
under Constitution of tine Republic of Az
erbaijan, bw  of tine Republic of Azeibaijan 
"On deputy status of tine M iffi Mejlis of tine 
Republic of Azeibaijan" and other bws of tine 
Republic of Azerbaijan

The bw  on status of deputy of the M iffi 
Mejlis defines authorities and duties of a dep
uty and implies legal and social guarantees 
for implementation of deputy activities.

According to the bw  a deputy has tine 
following authorities:

to partidpate in sessions of tine M iffi 
Mejlis and its units;

to raise legislative initiatives; 
to make deputy inquiry; 
to receive and disseminate information; 
to haw immunity;



prokurorluq orqanlan, verli özünüidarəet- 
mə orqanlanna müradət etmiş deputata 15 
gündən gec olmavaraq cavab verm əlidirbr.

«Azərbavcan Respublikasi M ffli Məcli- 
si deputatmm statusu haqqmda» qanunun 
IV  fəslində "Deputatlıq fəahyyətinin təmi- 
natlan" məsələləri, IV-1 fəslində "Deputatm 
həyat və sağlamlığmm dövlət icbari sığorta- 
sı" m əsəbbri, V fəsilində "Deputatm statu- 
sunun pozulmasma görə məsıüivyət" məŝ - 
ləb ri tənzimlənir.

"Azərbaycan Respublikasi M illi Məc- 
lisinin Daim i Komissivalan haqqmda" 10 
iyu l 1998-d il tarixli qanımu Azərbaycan 
Respublikasi Konstitusivasmm 92-d madd^- 
sinə əsasən M ffli M ədisin daimi komissiva- 
lannm təşkil və fəalivyətm i müəyyən edir. 
"Azarbavcan Respublikasi M ffli M əclisi 
Daxili Nizamnaməsi”nin 35-39-cu maddələ- 
rində daimi komissivanm hüquqlan, təşkili 
qavdası, səlahiyyət müddəti və s. müəyyən 
edilm işdir. Ikinci maddədə daimi komissiva- 
lann funksivalan təsbit olunur: Azərbaycan 
Respublikasi M ffli M ədisi deputatlarmm qa- 
nunveridlik təşəbbüsü qavdasmda teqdim 
etdikbri qanun və qərar layihələrinin ilkin 
müzakirəsini təşkil edir və Azəıbavcan Res
publikasmm M ffli Mədisində baxdmasına 
dair rəy verir, habeb Azərbavcan Respub- 
likası M ffli M ədisi deputatmm təşəbbüsü 
ilə  qanun və qərar byihəbrini haznbyır. 
Azəıbaycan Respublikasi Prezidentimn, 
Azəıbaycan Respublikasi A li Məhkəmə- 
sinin, Naxçivan Muxtar Respublikasi A li 
Məclisinin qanunveridlik təşəbbüsü qay- 
dasmda təqdim etdikləri qanun və qərar 
byihəbrinin ilkin müzakirəsini təşkil edir 
və Azəıbaycan Respublikasmm M ffli Məc- 
lisində baxılmasma dair rəy verir. Azərbav- 
can Respublikasi M ffli M ədisinin qəran ilə 
ümumxalq müzakirəsinə çıxanlmış qanun 
layihəsinə dair daxil olmuş təklifbri ümu- 
m ibşdirir və Azəıbavcan Respublikasmm 
M ffli Məcbsinə təqdim edir. Birind və ikin- 
a  oxunuşda qəbul edilmiş qanun layihələri 
üzərində iş apanr və onu ikind və üçüncü

to refuse to give evidences as a witness 
in cases stipulated under Constitution of the 
Republic of Azerbaijan;

to be received by offidals without de
lay.

A  deputy (a member) of the M ffli Me
jlis implements its activities in the following 
manner

participates in sessions of the Mffli Mejlis; 
partidpates in activities of the M ffli Me

jlis committees;
implements tasks of the M illi Mejlis, 

speaker of the M ffli Mejlis, and committees of 
the M ffli Mejlis;

makes deput}' inquiries; 
makes contads with the eledors.
The second chapter of the law' "On sta

tus of deputy of M ffli Mejlis of the Republic 
of Azerbaijan" regubtes "The rights and du
ties of deputy".

A  deput}' of M illi Mejlis of the Republic 
of Azerbaijan has the authority to partidpate 
in sessions of parliament and its units with a 
decisive vote.

A  deputy may express his (her) own 
opinion in regard to all inquiries considered 
in sessions of the M illi Mejlis, provide propos
als and make comments.

A  deput}r may issue appeals and make 
statements in sessions of the M illi Mejlis by 
consent of the speaker.

A  deput}' may nominate his (her) own 
and other person's candidacy during elec
tions of speaker, vice-speakers of the M ffli 
Mejlis, chairmen, vice-chairmen and mem
bers of committees of the M ffli Mejlis, and 
take part in consideration of candidates and 
voting.

Deputies of the M illi Mejlis have the 
right to wide legisbtive initiation in the order 
stipulated under article 96 of Constitution of 
the Republic of Azerbaijan and relevant bws 
of the Republic of Azerbaijan.

A  deput}' (a member) implements his 
(her) right to legislative initiation in the fol
lowing manners:



oxunuşa hazırlavır. Azərbavcan Respublika- 
si Konstitusivasmm 95-d maddəsinə əsasən 
Azərbavcan Respublikasi M illi Məclisinin
səlahivvətlərinə daxil olan məsəbləıə baxır/ /
və bu baradə ray verir. İldə ik i dəfə - Azər- 
baycan Respublikasi M illi M ədisinin vaz və 
paviz sessivalannm əwəlində öz işi baradə 
hesabat verir.

Azərbavcan Respublikasmm M illi Məc- 
lisi aşağıdakı daimi komissivalan varadır

- Hüquq sivawti və dövbt qunıculu- 
ğu m əsəbbri daimi komissivası;

- Təhlükəsizlik və müdafiə məsəbbri 
daimi komissivası;

- iqtisadi sivawt daimi komissivası;
- Təbii ehtivatlar, energetika və ekolo- 

giva məsəbləri daimi komissivası;
- Aqrar sivasat daimi komissivası;
- Sosial sivasət daimi komissivası;
- Elm  və təhsil m əsəbbri daimi ko- 

missivası;
- M ədəniwət m əsəbbri daimi komis- 

sivası;
- Insan hüquqlan daimi komissivası;
- Beynəlxalq münasibətbr və parla- 

mentlərarası əlaqəbr daimi komissivası;
Azərbaycan Republikasınm M ffli Məc- 

lisi zəruri hallarda veni daimi komissivalar
/  J

varada bibr, vaxud fəaliw ət göstəran daimi 
komissivalan yenidən təşkil və ləğv edə bi
br.

«Azərbavcan Respublikasi M illi Məc- 
lisinin daimi komissivalan haqqmda» qanu
nun 8-d maddəsinə göra "Hüquq sivasəti 
və dövbt qumculuğu daimi komissiyası" 
Azərbavcan dövbtinin hüquqi siyasətinin 
formalaşması və həvata keçirilməsinə dair, 
habelə dövbt quruculuğuna aid qanun və 
qərar byihəbri üzrə apancı daimi komis- 
sivadır. Bu komissiya dövbt quıuculuğu, 
məhkəmə qunıluşu, mülki hüquq, mülki- 
prossesual hüquq, dnavət hüququ, dnavət- 
prossesual hüquq, inzibati hüquqpozmalar, 
vəkillik, notariat, prokurorluq, polis, müda- 
fiə, təhlükəsizlik sahəbri üzra qanun bvi- 
həbrini hazırbvır və va teqdim olunmuş

to propose adoption of bws and draft 
dedsions;

to propose a draft on amendments and 
addendums to the valid bws.

A  deputy within his (her) own authori
ties may inquire central and local executive 
authorities, legisbtive authorities, the general- 
prosecutor of tine Republic of Azerbaijan and 
submitted prosecutors, institutions of local 
government and their offidals, Administrative 
Personnel of the National Bank of the Repub
lic of Azerbaijan and Chamber of Auditors of 
tine Republic of Azerbaijan

A  deputy inquLry- is made by a deputy 
(a member) himself (herself) or in writing in 
sessions of tine M illi Mejlis of tine Republic of 
Azerbaijan

Such inquiry is read out by speaker of 
tine M illi Mejlis or a deputy (a member) sub
mitting the inquiry.

The authorities or offidals having re- 
ceived the inquiry haw to answer offidally 
tine deputy inquiry' in writing within a month.

According to tine bwT "On status of 
deputy of the M illi Mejlis of the Republic of 
Azerbaijan" a deputy has the right to obtain 
and disseminate information in any manner 
not forbidden by tine bw.

This right is ensured by instruments 
of tine M illi Mejlis, decrees and orders of tine 
President of the Republic of Azerbaijan and 
dedsions and orders of tine Cabinet of Minis
ters of the Republic of Azerbaijan.

A  deputy may apply to central and 
local executive authorities and legisbtive 
authorities, institutions of local self-govem- 
ment, public enterprises, departments and 
agendes in order to obtain necessary infor
mation and documents related to his (her) 
activities.

Relevant authorities must submit nec
essary information and documents within 10 
days taking into consideration the require
ments of the bwT "On state secret".

A  deputy of the M illi Mejlis has tine 
right to personal immunity



qanun layihəbrinə dair rəv verir. Hüquq si- 
yasəti və dövbt qumaduğu m əsəbbri dai
m i komissivası qanun və qərar bvihələrinin 
Azərbaycan Respublikasmm Konstitusivası- 
na və başqa qammlanna uyğunluğu haqqm
da da rəv verə b ilər Azərbavcan Respublika
smda hiiquq siyasəti və dövbt quruaduğu 
məsələbrində geniş səlahiyyətə mahk dai
m i komissiva Azəıbavcan Respubhkası Pre- 
zidentinin təqdimatma əsasən Azərbaycan 
Respublikasi Konstitusiva Məhkəməsi, 
Azərbaycan Respubhkası Ah Məhkəməsi, 
Azərbaycan Respublikasi apellyasiva məh- 
kəmələri hakim brinin, habelə Azərbaycan 
Respublikasi baş prokuroranun namizəd- 
liklərinə baxır və onlar barəsində rəv verir,

j  '

habeb Azarbavcan Respubhkası məhkəmə- 
ləri hakim brinin vəzifədən kənarlaşdınl- 
rnası barədə məsəbbrə baxır və rəv verir. 
Azəıbaycan Respublikasi Konstitusivasmm 
mətrıində dəvişiklikbr olunması haqqmda 
referendum təvin edilməsi barədə məsəb, 
habeb Konstitusiva qanunlan Azərbaycan 
Respublikasi M ilh Məclisinə çıxanldıqda 
adı çəkilən komissiva bu haqda rəv vermə- 
hdir.

Daimi komissivabr haqqmda qanu
nun 9-cu maddəsi 'Təhlükəsizlİk və müda- 
fiə m əsəbbri daimi komissivasi’run hüquq 
və vəzifəbrini təsbit edir. Bu komissiva döv-

J

lətin təhlükəsizlik və müdafiə məsəbbrinə 
dair qanım və qərar byihəbri üzrə apana 
daimi komissivadır və fövqəladə vəzivvət 
rejim i və hərbi vəzivvət rejim i, müdafiə, hər- 
bi qulhıq, hərbi xidmətə çağınş, hərbi xid- 
mət keçmə, həıbi qulluqçularm statusu və 
digər məsəbbrə, dövbt təhhikəsizhvinin 
əsaslan, onu təmin etmə üsul və vasitəbri, 
dövbt sərhəd rejiminə aid qanvm byihəbri- 
ni hazırbyır və va təqdim olunmuş qanım 
lavihəbrinə dair rəv verir./ j

Azəıbavcan Respublikasi Prezidenti- 
nin təqdimatlanna əsasən Azəıbavcan Res- 
publikasmm hərbi doktrinasınm təsdiqinə, 
Azərbaycan Respubhkasınm Silahh Qüwə- 
brinin təvinatı ib  bağh olmavan vəzifəbrin

Deputy immunity covers the inviolabil
ity of his (her) home, flat, belongings, private 
and service vehicles, communication facilities, 
and personal documents and correspondenc
es.

According to article 90 of tine Constitu
tion a deputy of tine M ffli Mejlis during his 
(her) term of office except for cases of deten
tion on scene of crime can not be involved in 
the criminal liability, and undergo an arrest, 
administrative measures of punishment in a 
judicial order, search and personal examina
tion.

A  deputy of the M ffli Mejlis can be ar
rested in case of his (her) detention on scene 
of crime.

In that case the authority that arrested 
a deputy of M ffli Mejlis of tine Republic of Az
erbaijan must immediately inform tine Gen- 
eral-Prosecutor's Office of tine Republic of Az
erbaijan

A  deputy's immunity may be termi
nated in the order specified in tine 2 part of 
article 90 of Constitution of tine Republic of 
Azerbaijan and stipulated under the Internal 
Regulations of M ilh Mejlis of the Republic of 
Azerbaijan.

According to article 12.1 of the law "On 
status of the deputy of tine M iffi Mejlis of the 
Republic of Azeibaijan" a deputy may be 
provided with a weapon to ensure his (her) 
security in tine order specified in bws of the 
Republic of Azerbaijan.

A  deputy has tine right to use tine weap
on in the order stipubtd under tine bws and 
according to its intended purpose.

As necessary tine security of a deputy is 
ensured.

Thus, according to the procedural and 
criminal bw  of tine Republic of Azeibaijan a 
deputy has tine right to refuse to give evidenc
es as a witness in cases that he (she) has been 
involved in during implementation of his 
(her) deputy activities.

According to article 15 tine speeches of 
a deputy in open sessions shall be published.



icrasına cəlb edilməsinə razilıq verilməsinə, 
Azərbavcan Respublikasi Prezidentinin mü- 
radətinə əsasən müharibə elan edilməsinə 
və sülh bağlanmasına razılıq verilməsinə da
ir qərar layihəbrinə rəy verir;

Azərbaycan Respublikasi M ffli Mədi- 
sinin və ya Azərbavcan Respublikasi M ffli 
M ədisi sədrinin tapşınğı ilə  qanun və qərar 
bvihəbrinə təhlükəsizlik və müdafiə məsə-J
b ləri komissivası rəy verir.

M illi M ədisin daimi komissivalan haq
qmda qanunun 10-cu maddəsində "İqtisadi 
sivasət daimi komissivasfnm hiiquq və və- 
zifəbri təsbit edilir. İqtisadi sivasət daimi ko- 
missivası dövbtin m aliyyə və vergi siyasəti, 
iqtisadi siyasətinin formalaşdırılması və hə- 
vata keçrilm əsi, habeb dövbt büdcəsinin 
təsdiq edilməsi və icrası ib  bağlı qanım və 
qərar byihəbri hazırlamaq üzrə apana dai
mi komissivadır.

J

İqtisadi siyasət daimi komissivası: döv- 
b t büdcəsi, büdcə prosesi və quruluşu, pul 
emissiyası, qiymət sivasətinin əsaslan, bank 
fəaliyyəti, maliyvə, mühasibat, sığorta, val- 
vuta, kredit, gömrük tənzimbnməsi, vergi 
sivasəti, rüsum və ödənişbr sahələri, daxili 
və xarid iqtisadi münasibətbr, mülkivvət, 
əmlak münasibətləri, təsəmifat fəalivvəti, 
sənaye, nəqlivvat, rabitə, ticarət, birja, sahib- 
karlıq fəaliyvəti, antiinhisar siyasəti sahəbri 
üzrə qanun layihəbrini hazırlavır və va təq- 
dim ohmmuş qanım layihəbrinə dair rəv 
verir; verli vergibrə və ödənişlərə, verli büd- 
cəbrə aid qanun layihəbrini hazırlayır və 
va təqdim olunmuş qanun lavihəbrinə dair 
rəv verir;

Azəıbaycan Respublikasi Auditorlar 
Palatasırun sədri və sədr müavmi, Azərbav-

'  j

can Respublikasi Hesablama Palatasuun səd- 
ri, sədr müavini və auditorlar vəzifəvə təvin 
edildikdə və va vəzifədən azad edildikdəJ
təklif ohmmuş şəxsbrin namizddlikbrinə 
baxır və onlar barəsində rəv verir;

Dövbt büdcəsinə nəzarətlə bağlı mə- 
səbbrə baxır və Azarbavcan Respublikasi 
M iffi Mədismə təklifbr verir;

In  case there was no chance for a depu
ty to speak in session a text of his (her) speedn 
as well as written proposals and comments 
submitted to speaker of tine M illi Mejlis are 
officially published.

According to artide 16 that spedfies 
deputy's duties a deputy must proted rights 
and freedoms of dtizens, interests of Azeibai
jan Republic, be guided by the Constitution 
and bws of the Republic of Azerbaijan and 
observe deputy ethics during the term of im
plementation of his (her) activities.

The third chapter of bw  of the Republic 
of Azerbaijan "On status of deputy of tine M il
li Mejlis of tine Republic of Azerbaijan" sped
fies the procedure of "Contacts of a deputy 
with eledors".

Issues of deputy's contacts w ith dec- 
tors, activities for ensuring rights, freedoms 
and interests of eledors, appeals to executive 
and legisbtive authorities and institutions of 
local self-government are considered in this 
chapter.

Relevant central and local executive 
and legisbtive authorities, public prosecu
tor's offices, institutions of local self-govern
ment must answer deputy inquiries within 
15 days.

"Guarantees for deputy activities" are 
stipubted under chapter IV, "Compulsory- 
public insurance of life and health of a depu
ty" is stipubted under artide 1 of chapter IV, 
and "Responsibility for infringement of dep
uty status" is stipubted under chapter V of 
bw  of tine Republic of Azeibaijan "On status 
of deputy of the M iffi Mejlis of the Republic 
of Azeibaijan".

Law of tine Republic of Azeibaijan "On 
standing committees of M ffli Mejlis of tine Re
public of Azerbaijan" dated Ju ly 10,1998 that 
complies with artide 92 of Constitution of tine 
Republic of Azeibaijan specifies establishment 
and activities of standing committees of tine 
M ffli Mejlis.

The rights, procedure of establishment, 
term of office, etc. of standing committees are



Dövlət büdcəsinin layihəsinə dalr baş- 
qa daimi komissivalarm təkllflərinə baxır və 
onlar barəsində rəv verir;

Azəıbavcan Respublikasi M illi Məcli- 
sinin və ya Azərbavcan Respublikasi M illi 
M əclisi s^irmm tapşınğı ib  dövbt büdcə- 
sindən əlavə xərc tələb edən qanun və qərar 
lavihələrinə dair, habeb qanun və qərar b- 
vihəbrinə iqtisadi əsaslandırma və iqtisadi 
m^qsədəvğunluq baxımından rəv verir.

«Azərbavcan Respublikasi M illi Məc- 
lisinin daimi komissivalan haqqmda» qa
nunun l l -а maddəsində 'Təb ii ehtivatlar, 
energetika və ekologiva məsələbri daimi 
komissiyası"run hüquq və vəzifəbri" müəy- 
yən edilm işdir.

Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologi- 
ya m əsəbbri daimi komissivası təbiətin mü- 
hafizəsi, təbii ehtiyatlar və energetika sahə- 
lərində dövbt sivasətinin formalaşdınlması 
və həvata keçirilməsinə dair qanun və qərar 
layihələri haarlamaq üzrə apana daimi ko- 
missivadır.

Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologi- 
ya məsələbri daixni komissivası: Ətraf mühi- 
tin mühafizəsi, təbii ehtivatbrdan və enerji 
resurslanndan istifadə, neft, qaz, energetika, 
su, meşə tesərrüfah, ovçuluq və balıqçılıq 
m əsəbbri üzrə qanun byihəbrini haarb- 
y ır və va teqdim olunmuş qanun bvihəbri- 
nə dair rəv verir;

Azəıbavcan Respublikasi M illi Məcli- 
sinin və ya Azərbavcan Respublikasi M illi 
M əclisi sədrinin tapşınğı ib  qanun və qərar 
layihəbrinə ekoloji təhlükəsizlik baxımm- 
dan rəy verir.

«Azərbavcan Respublikasi M illi Məc- 
lisinin daimi komissivalan haqqmda» qanu
nun 12-d maddəsində "Aqrar sivasət daimi 
komissiyası"run hiiquq və vəzifəbri müəy- 
yən edilm işdir.

Aqrar siyasət daixni komissivası döv- 
lətin aqrar sivasətinin formalaşdınlması və 
həvata keçirilməsinə dair qanun və qərar 
layihəbri haarlamaq üzrə apana daimi ko- 
missivadır.

stipulated under articles 35-39 of "Internal 
Regulations of M illi Mejlis of the Republic of 
Azerbaijan".

Functions of standing committees are 
specified in tine second article: organize ini
tial discussion of draft bws and dedsions 
submitted by deputies of M illi M ejlis of tine 
Republic of Azerbaijan in  the legisbtive initi
ation order and take a decision on their con
sideration at the M illi Mejlis as well as pre
pare draft law’s and decisions upon initiative 
of a deputy of the M illi M ejlis of tine Repub
lic of Azerbaijan

Organize initial discussion of draft bws 
and decisions submitted by the President of 
the Republic of Azeibaijan, Supreme Court of 
tine Republic of Azeibaijan, and the Supreme 
Mejlis of Nakhichevan Autonomous Repub
lic in tine legislative initiation order and take 
a dedsion on their consideration at tine M illi 
Mejlis.

Generalize and submit to M illi Mejlis of 
the Republic of Azerbaijan tine received pro
posals related to tine draft bw  submitted for 
nationwide discussion according to tine ded
sion of tine M illi Mejlis.

Work on tine draft bws approved at the 
first and second readings and prepare them 
for the second and third readings.

In accordance w ith article 95 of Consti
tution of tine Republic of Azerbaijan consider 
provide comments on issues referred to au
thorities of the M illi Mejlis of tine Republic of 
Azerbaijan

Report on their activities twice a year in 
tine beginning of spring and autumn terms of 
the M illi Mejlis.

The following standing committees are 
established by the M iffi Mejlis of tine Republic 
of Azeibaijan

Permanent committee for legal policy 
and state construction issues;

Permanent committee for security and 
defense issues;

Permanent committee for economic 
policy;



Aqrar siyasət daimi komissivasi: Aq
rar sahədə m ülkivvət və sahibkarlıq müna- 
sibətbrinin dövlət tənzimbnməsi, kəndin 
təbii potensialı olan torpaq, su, meşə resurs- 
larmm, habelə mövcud genofondun müha- 
fizasi və onun səmərəli istifadəsi, kənddə 
əhalinin fəahyyəti üçün müvafiq mühitin 
varadılması, aqrar bazarm tənzimbnməsi, 
aqrar sektonm m aliwəbşdirilm əsi və bura- 
va xarid investisiyalarm  cəlb edilməsi, aqrar 
sahədə kredit siyasətmin əsas istiqamətləri- 
nin müəvyənbşdirilməsi, istehsal və sosial 
infrastnıktıırun inkişafı, yerli, sahə, sahəb- 
rarası və regional özünüidarəetmə institutla- 
nnm formalaşması və inkişafı, aqrar elmin 
və təhsilin inkişafma dair qanun byihəbri 
hazırlayır və va təqdim olunmuş qamm la- 
yihəbrinə dair rəv verir; torpaq m ülkiwəti 
və torpaq münasibətbri ilə  bağlı qanun bvi- 
həbrini hazırbyır və va teqdim olunmuş qa
mm bvihəbrinə dair rəv verir; Azarbavcan 
Respublikasi M ilü Məchsinin və va Azərbav- 
can Respublikasi M illi M əclisi sədrinin tap- 
şınğı ilə  qamm və qərar layihəbrinə aqrar 
məsəbbrə dair rəv verir.

J

«Azərbavcan Respublikasi M illi Məc- 
lisinin daimi komissivalan haqqmda» qanu
nun 13-cü maddəsində "Sosial sivasət daimi 
kom issivasfrun hüquq və vəzifəbri müəv- 
vən edihmşdir.

Sosial sivawt daimi komissivasi döv- 
btin sosial siyasətinin formalaşdınlması və 
həvata keçirilməsinə dair qanun və qərar la- 
vihəbri üzrə apana daimi komissivadır. So
sial sivasət daimi komissivasi: sosial inkişaf, 
əmək, məşğulluq, insanlann, xüsusilə qaç- 
qm və məcburi köçkünbrin sosbl problem- 
bri, aib, qadm və uşaq m əsəbbri, gəndər, 
b^dən tərbivəsi və idman, turizm, səhiwə, 
sanitariva, sosial təmiant və sığorta sahəbri 
üzrə sağlamhğm mühafizəsi sahəsində döv- 
b t siyasatinin fomnalaşmasına aid qamm 
bvünəbrini hazırbvır və va təqdim olun- 
muş qamm layihəbrinə dair rəv verir; Azər- 
baycan Respublikasi M illi M ədisinin və ya 
Azərbavcan Respubhkası M ilh M əclisi sədri-

Pemıanent committee for natural re
sources, power engineering and environmen
tal issues;

Permanent committee for agricultural 
policy;

Permanent committee for social policy;
Permanent committee for sdence and 

education;
Permanent committee for culture;
Permanent committee for human rights;
Permanent committee for international 

rebtions and inter-parliamentary contacts;
As necessary, the National Parliament 

(M ilh Mejlis) of tine Republic of Azeibaijan 
may establish new permanent committees or 
re-organize and liquidate the functioning per
manent committees.

According to artide S of Law "About 
permanent committees under tine National 
Parliament of tine Republic of Azeibaijan" 
"The permanent committee for juridical poli
cy and state construction" plays leading role 
in development and implementation of juridi
cal policy of the Azerbaijan state, as well as 
development of draft bws and decisions re
lated to state construction This committee de- 
vdops draft bws or comments on submitted 
draft laws related to state construction, struc
ture of judicial authority, dvil bw, civil and 
procedural bw, criminal bw, criminal and 
procedural bw, administrative offences, ad
vocacy, notary's services, public prosecutions, 
police, defense and security. The permanent 
committee for juridical policy and state con
struction may also comment on compliance of 
draft bws and decisions with tine Constitution 
and other bws of tine Republic of Azerbaijan 
Бпе permanent committee that has great au
thority in juridical policy and state construc
tion issues within the Republic of Azeibaijan 
considers and comments on candidates to 
tine posts of judges of Constitution Court of 
tine Republic of Azeibaijan Supreme Court 
of the Republic of Azeibaijan Courts of Ap
peal of the Republic of Azerbaijan, as well as 
attorney-general of the Republic of Azeibai-



nin tapşınğı ib  qanun və qərar byihəbrinə 
sosial müdafiə məsəbbrinə dair rəy verir.

«Azərbavcan Respublikasi M ffli Mədi- 
sinin daimi komissivasbn haqqmda» qanu
nun 14-di maddəsində "Reional məsəbbr 
daimi komissiyasi"run hüquq və vəzifələri 
təsbit olunmuşdur. Regional məsəbbr dai
m i komissiyası verli özünüidarəetnnə orqan
lan ilə bağlr dövbt siyasətinin formalaşdr- 
nlrnası və həvata keçirilməsinə dair qanım 
və qərar byihəbri hazırlamaq üzrə apana 
daimi komissivadır. Regional məsəbbr dai
m i komissiyasL Inzibati ərazi quruluşu, ver- 
И özünüidarə orqanlarmm seçkiləri, statusu, 
işinin təşkili məsəbbrinə dair qanun byihə- 
lərini hazırlavır və va təqdim olunmuş qa
nun lavihəbrinə dair rəv verir; bələdiyyə
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m ülkiyvəti, yerli vergilər və ödənişbr, yerli 
büdcə, verli sosial müdafb və sosial inkişaf 
proqramlan, yerü iqtisadi inkişaf proqram- 
lan, yerli ekoloji proqramlar ilə  bağlı qanun 
layihələrini bu sahəbr üzrə başqa apana 
daimi kom issivabrla birlikdə hazırlavır və 
ya təqdim olunmuş qanun byihəbrinə da
ir rəv verir; Azərbavcan Respublikasi M ffli 
M əclisi sədrinin tapşınğı ib  qanun və qərar 
laivhələrinə yerli özünüidarəetmə məsəbb- 
rinə dair rəv verir; bələdiyyə orqanlannm 
işinin təşkilinə və təkmffləşdirilməsinə, bə- 
lədiyyə işçbrin in  ixtisasınm artınlnıasına 
kömək göstəmnək məqsədi ilə metodik töv- 
siyəbr hazırlavır və dərc etdirir.

«Azərbavcan Respublikasi M ffli М эе 
lisinin daimi komissivalan haqqmda» qa- 
nımım 15-d maddəsində "Elm  və təhsil 
məsələbri daimi komissiyasfmn hüquq və 
vəzifəbri müəyyən edilmişdir.

Elm  və təhsil məsəbləri daimi ko- 
missivası elm və təhsil sahəbrində dövbt 
siyasətinin formalaşdınlması və həvata keçi- 
rilməsinə dair qanun və qərar byihələri ha- 
zırlamaqüzrə apana daimi komissivadır.

Mədəniyvət m əsəbbri daimi komis-
J  J
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jan based on representations by President of 
the Republic of Azerbaijan and considers and 
comments on discharge from office of judges 
of courts of tine Republic of Azerbaijan. The 
abovementioned committee shall also com
ment on implementation of referendum for 
making amendments in text of Constitution of 
the Republic of Azerbaijan as well as submis
sion of Constitutional bws for consideration 
in tine National Parliament of the Republic of 
Azerbaijan

Rights and obligations of "the perma
nent comnnittee for security and defense is
sues" are stipulated under article 9 of tine bw  
about permanent committees. This committee 
plays leading role in the area of development 
of legislation and draft decisions related to se 
curity and defense issues of the state and de 
velops draft laws or comments on submitted 
draft bws rebted to emergency and martial 
bw  regimes, defense, military' service, draft, 
status of m ilitary personnel and other issues, 
foundations of national security, methods and 
tools of ensuring of national security and na
tional boundary' regime.

This committee also comments on draft 
decisions related to approval of military' doc
trine of tine Republic of Azerbaijan and ap
proval for involvement of Armed Forces of 
the Republic of Azerbaijan in implementation 
of objectives that are not associated with its 
initial functions based on relevant represen
tations by President of the Republic of Az
erbaijan and approval for declaring war and 
concluding a peace agreement based on ap
plication by the President of tine Republic of 
Azerbaijan;

The committee for security and defense 
issues comments on draft bw's and decisions 
by request of tine National Parliament or 
Chairman of National Parliament of the Re 
public of Azerbaijan.

Rights and obligations of "the per
manent committee for economic polio.'” are 
stipulated under article 10 of tine bw' about 
permanent committees of tine National Parlia-



işi, habelə mədəni sərvətlərin mühafizəsi sa- 
həbrinə dair qanun byihəbrini hazırlayır 
və va teqdim olurunuş qanun layihəbrinə 
dair rəv verir; dil, din, kütləvi informasiva 
sahəbri üzrə qanun byihələrini hazubyır 
və va teqdim olunmuş qanun biyhəbrinə 
dair ray verir; Az^rbavcan Respublikasi M il
li M ədisinin və Azərbavcan Respublikasi 
M iffi M əclisi sədrinin tapşınğı ilə  qanun və 
qərar byihəbrinə mədənivvət məsəbbrinə
dair rəv verir./

«Azərbavcan Respublikasi M iffi Məc- 
lisinin daimi komissivabn haqqında» qa- 
nunun 17-ci maddəsində "Insan hüquqlan 
daimi komissiyasTnm hüquq və vəzifəbri 
təsbit edilmişdir.

«İnsan hüquqlan daixni komissiyası» 
insan hüquqlan və azadhqlannın təmin 
ohmması və qorunması sahəsində dövbt si- 
vasətinin fonnalaşdınlması və həvata keçirli- 
məsinə dair qanun və qərar byihəbri hazır- 
lamaq üzra apana daimi koxnissiyadır.

İnsan hüquqlan daim i komissivası: 
İnsan hüquqlan və azadlıqlannın təmin 
olunması və qoranmasına, m illi azhqların 
statusunun müəwən edilməsi və hüquq- 
larının temin olunmasma, qaçqınlann və 
məcburi köçkünbrin statusunun müəyyən 
edilməsi və hüquqlarmın qouranmasına da
ir qanun byihələrini hazırlayır, M illi Mədi- 
sin müzakirasinə tövsiyə olunan və insan 
hüquqlan və azadlıqlanna toxunan bütün 
qanun byihəbrinə dair rav verir; Azəıbav- 
can Respublikasi M iffi M ədisinin və ya 
Azərbavcan Respubhkası M iffi M ədisi səd- 
rinin tapşırığı ilə  qanun və qərar bvihəbri- 
nə insan hüquqlan və azadlıqlannın təmin 
edilməsi baxımından rəy verir; Azərbavcan 
Respublikasi Prezidentinin teqdimatma əsa- 
sən Azərbaycan Respublikasi məhkəməbri 
hakim brinin vəzifədən kənarlaşdınlması 
baradə məsəbbra baxır və rəy verir; Azər- 
baycan Respublikasi Hesablama Palatası 
sədrinin, sədr m üavininin və auditorları- 
nın, Azərbavcan Respublikasi Auditorlar 
Palatası sədrinin və sədr m üavininin vəzi-

ment. The permanent committee for econom
ic polio.- pbys leading role in design of draft 
bws and decisions rebted to development 
and implementation of national finance and 
tax polio,; as well as allocation and disburse
ment of state budget.

The permanent committee for economic
P^cy:

develops draft bws or comments on 
submitted draft bws rebted to state budget, 
budget procedures and structure, issue of 
money, foundations of price policy, banking 
activity, finance, accounting, insurance, cur
rency, credit, customs management, tax polio; 
duties and levies, domestic and international 
economic rebtions, ownership, property reb
tions, economic activities, industry, transport, 
communication, trade, exchange, entrepre
neurial activities and antimonopoly policy; 
develops draft bws or comments on submit
ted draft bws rebted to local taxes and levies, 
and local budgets;

considers and comments on candida
ture of persons proposed to the posts of tine 
Chairman and Deputy Chairman and audi
tors of Chamber of Auditors of the Republic 
of Azeibaijan, when appointing to or dismiss
ing from fine above-mentioned posts;

considers issues rdated to supervision 
over state budget and provides relevant pro
posals to tine National Parliament of tine Re
public of Azerbaijan;

considers and comments on proposals 
of other permanent committees in regard to 
draft state budget;

comments on draft bws and decisions 
that require additional expenditures from 
state budget, as well as conducts feasibility 
and economic expediency study of draft bw's 
and decisions by request of National Parlia
ment or Chairman of National Parliament of 
tine Republic of Azerbaijan

Rights and obligations of "the perma
nent committee fo  natural resources, energy 
and environment issues" are stipulated under 
artide 11 of tine bwT "About permanent com-



fodən azad edilməsi barədə məsələyə baxır 
və bu barədə rəv verir.

«Azərbavcan Respublikasi M ffli М эе 
lisinin daixni komissivalan haqqmda» qanu
nun 18-d maddəsində "Beynəlxalq münasi- 
bətlər və parlamentlərarası əlaqəbr daimi 
komissivasi"run hüquq və vəzifələri təsbit 
olunmuşduı.

Bevnəlxalq münasibətlər və parla- 
mentbrarası əlaqələr daimi komissivasi 
Azərbaycan Respublikasi xarid siyasətmin 
foımalaşdınlması və həvata keçirilməsinə 
dair qanun və qərar layihələri hazırlamaq 
üzrə apana daimi komissiva hesab edihr.

Bevnəlxalq münasibətbr və parlament- 
brarası əbqəbr daimi komissivasi: xarid 
sivasətə, bevnəlxalq və dövbtbrarası müqa- 
vüəbrin təsdiqi, icrası və bğv edilməsi qay- 
dalanna, repatriasiyava əcnəbibrin və və- 
təndaşhğı olmavan şəxsbrin statusuna aid 
qanım layihəbrini hazırlayır və va teqdim 
olunmuş qanun layihəbrinə dair rəv verir; 
Azəıbaycan Respublikasi Prezidentinin təq- 
dimaüna əsasən Az^rbavcan Respublikası- 
rnn xarid dövbtbrdə və beynəbcalq təşkibt- 
larda diplomatik nümayəndəhkbrinin təsis 
edilməsi, habeb dövbtbrarası beynəlxalq 
m üqavibbrin təsdiq və bğv edilməsi məŝ - 
bbrinə baxır və bu barədə rəv verir; Azər- 
bavcan Respublikasi M ilh M ədisinin parb- 
mentbrarası əlaqəbrinin daha da inkişaf 
etdirilm əsi barədə Azərbavcan Respubhkası 
M ffli Mədisinə təklifbr verir; Azəıbaycan 
Respublikasmdan kənarda vaşavan sovdaş- 
larla, xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan 
təşkibtbn ilə əbqələr saxbyır və bu əbqələ- 
ri inkişaf ddirir;

Azərbavcan Respublikasi M ilh М эе 
lisinin xarid dövbtlərin parlamentbri ilə 
əlaqəbr üzrə işçi qruplanna, habeb Azər- 
bavcan Respubhkası M ilh M ədisinin və va 
Azərbaycan Respublikasi M ffli M əclisi sadri- 
nin tapşınğı ilə qanun və qərar layihələrinin 
Azərbaycan Respubhkasınm qoşulduğu və 
ya təsdiq d d ivi beynəlxalq sənədlərə uyğun- 
luğu barədə rəv verir.

nnittees of National Parliament of tine Repub
lic of Azerbaijan".

The permanent committee for natural 
resources, energy and environment issues 
plays leading role in development of draft 
bws and dedsions rdated to establishment 
and implementation of public policy for en
vironment protection, natural resources and 
energy.

The permanent committee for natural 
resources, energy and environment issues: 

devdops draft bws or comments on 
submitted draft bws iebted to environment 
protection, use of natural and energy resourc
es, oil, gas, energy, and water industry, forest
ry, and hunting and fisher}' issues; and

comments on environmental safety of 
draft bws and dedsions by request of the 
National Parliament and tine Chairman of Na
tional Parliament of the Republic of Azerbai
jan

Rights and obligations of "the perma
nent committee for agricultural policy" are 
stipulated under article 12 of tine bw  "About 
permanent committees of tine National Parha- 
ment of the Republic of Azeibaijan".

The permanent committee for agricul
tural policy pbys leading role in develop
ment of draft laws and decisions rebted to 
establishment and fulfillment of national agri
cultural policy.

The permanent committee for agricul
tural policy:

devdops draft bws or comments on 
submitted draft bws rebted to public man
agement of property and entrepreneurial re  
lations in tine area of agriculture, protection 
and effident use of tine land, water and forest 
resources as natural potential of rural areas, 
as well as tine available gene pool, establish
ment of relevant environment for labor activ
ity of rural popubticm, management of agri
cultural markd, funding of agricultural sedor 
and attraction of international investments in 
that sedor, identification of key areas of credit 
policy in agricultural sedor, improvement of



«Azərbavcan Respublikasi M ffli 
M ədisinin daimi komissivalan haqqmda» 
qanunun 19-cu maddəsində "Daim i ko- 
missivalannm qarşılıqlı fəaliyvəti", 20-d 
maddədə "Daim i komissivalarm iclaslannm

J

protokollan və stenoqramlan", 21-ci mad- 
dədə "Daim i komissivalann fəaliyyətinin 
işıqlandınlm asi', 22-d maddədə "Daim i ko
missivalarm fəaliyyətinin təmin edilməsi"

J J J

və 23-di maddədə "Daim i komissivalann 
ekspertbri" haqqmda məsəbbr təsbit olun- 
muşdur.

Azəıbaycan Respublikasmm M ffli 
M ədisi əcnəbibrin və vətəndaşlığı olmavan 
şəxsbrin hiiquqi vəziyyəti ib  bağl ictimai
münasibətbri tənzimləvən 13 mart 1996 il/
tarixli «Əcnəbibrin və vətəndaşlığı olmavan 
şəxsbrin hüquqi vəzivvəti haqqmda» qanun 
qəbul etdi. Sonrakı əbvə və dəvişikliklərb 4 
fəsil və 29 maddədən ibarət qammda əcnə- 
bibrin və vətəndaşlığı olmavan şəxsbrin 
statusu müəwən edilirdi. Əm əbibr - Azər-
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bay can Respublikasmm vətəndaşı olmavan 
və başqa dövbtin vətəndaşlığına mənsub 
olan şəxsbrdir; Vətəndaşlığı olmavan şəxs- 
br - Azəıbavcan Respublikasmm vətəndaşı 
olmavan və başqa dövbtin vətəndaşlığma 
mənsub olmavan şəxsbrdir. Qamm əcnəbi- 
br və vətəndaşlıgı olmavan şəxsbrin toxu- 
nulmazlıq hiiququ, Azərbavcan Respublika- 
sı ərazisində hərəkət etmək və yaşayış yeri 
seçmək hüququ, əmək hüququ, investivasi- 
va və sahibkarlıq fəalivvəti hüququ, nikah 
hüquqi və aib münasibətbri; istirahət h ii
ququ, sağlamlığın qorunması hüququ, sosi
al təminat hüququ, mənzil hüququ, vicdan 
azadlığı, təhsil hüququ, ictim ai birlikbrdə 
iştrak etmək hüququ, seçkibrə, ümumxalq 
səsverməbrinə (referendumlara) münasibət, 
əcnəbibrdən və vətəndaşlığı olmavan şəxs- 
brdən vergi və rüsum tutulması hüquqlan 
müəvvən edirdi. Əcnəbbrin və vətəndaşlığı 
olmavan şəxsbrin məsuliyyətmi təsbit edən 
Ш fəsildə, onlann Azərbavcan Respublika
smda olma və tranzit keçidi qaydalarmm 
pozulmasma görə məsuliyyət, Az^rbavcan

production and social infrastructure, estab
lishment and improvement of local, sector, 
inter-sector and regional self-management 
institutions, and improvement of agricultural 
sdence and education; develops draft bws or 
comments on submitted draft bws rebted to 
land property and land rebtions; comments 
on agricultural issues represented in draft 
bws and decisions by request of the National 
Parliament от tine Chairman of National Par
liament of the Republic of Azerbaijan.

Rights and obligations of "the perma
nent committee for sodal policy" are stipulat
ed under artide 13 of the bw  "About perma
nent committees of the National Parliament of 
tine Republic of Azerbaijan".

The permanent committee plays leading 
role in development of draft bws and deri
sions rebted to establishment and implemen
tation of national sodal policy. The permanent 
committee for sodal policy': develops draft 
bws or comments on submitted draft bws 
rebted to establishment of national policy for 
sodal devdopment, bbor, employment, sodal 
problems of people, especially refugees and 
IDP-s, family, women's and children's issues, 
youth, physical culture and sports, tourism, 
health, sanitation sodal maintenance and in
surance; comments on social protection issues 
stipubted under draft bws and decisions by 
request of National Parliament or Chairman 
of National Parliament of the Republic of Az
erbaijan.

Rights and obligations of "the per
manent committee for regional issues" are 
stipubted under artide 14 of the bw  "About 
permanent committees of the National Par
liament of the Republic of Azerbaijan". The 
permanent committee for regional issues 
plays leading role in development of draft 
bws and decisions rdated to identification 
and implementation of national policy for lo
cal self-government authorities. The perma
nent committee for regional issues: develops 
draft laws or comments on submitted draft 
bws rebted to administrative and territorial



Respublikasmda əcnəbibrin və vətəndaşlı- 
ğı olmavan şəxsbrin olma müddətbrinin 
qısaldılması, immiqrant statusu olmavan əc- 
nəbibrin və vətəndaşlığı olmayan şəxsbrin 
Azəıbaycan Respublikasi hüdudlarmdarı 
kənara çıxanlması qaydalan tərnzimbnirdi.
28-d maddədə Azərbavcan Respublikasmm 
iştrakçısı olduğu bevnəlxalq müqavibbrdə 
və qanunda müəyyən edilmiş qavdalardan 
fərqli qaydalar müəyvən edildikdə bevnəl- 
xalq m üqavibbrin qaydalan tətbiq edilir.
29-cu maddəyə görə isə bu qanun Azərbay- 
can Respublikasi qanunlan və iştrakçısı ol- 
duğu bevnəlxalq m üqavibbr əsasında dip- 
lomatik immunitetə və imtiyazlara mallk 
olan şəxsbrin hüquqlanna toxunmur.

M ffli M ədis Azərbavcan Respublika
smda sosial sığorta sahəsində münasibətbrl 
tənzimləyən, sosial sığortanm hiiquqi, iqti
sadi və təşkibh əsaslarmı müəvvən edən 
«Sosial sığorta haqqmda» qanımu 18 fevral 
1997-d il tarixində qəbul etmişdi. 5 fəsil və
31 maddədən ibarət qanun sosial sığortanm 
iştrakçüannı, onlann hüquq və vəzifəbri- 
ni, məcburi dövbt sosial sığorta, könüllü 
(əbvə) sosial sığorta qavdalannı müəyyən 
edir və tərm m bvirdi. Qanuna görə, sosbl 
sığorta hadisəsi - pensiva yaşma çatmaq; 
ə lil olmaq; ailə başçısmı itirmək; əmək qabi- 
liyyətm in müvəqqəti itirilm əsi, ham iləlik və 
doğum; uşağm anadan olması (qanunverid- 
likdə müəyvən olunmuş dövr üçün); uşağa 
qulluq; ölüm; sanatoriva - kurort müalicəsi 
zərurəti; işsiz olmaq (qanunveridlikdə mü- 
əyyən olunmuş dövr üçün) kim i müəyyən 
edilirdi. Məcburi dövbt sosial sığortası gös- 
təribn bütün hadisəbr üzrə, könüllü (əlavə) 
sosial sığorta isə tərəfbrin seçdivi sığorta 
hadisələri üzrə apanlır. Bununla vanaşı əha- 
lin in sosial müdafiəsi sahəsində işbr davam 
etdirilirdi. Əhalinin sosbl müdafbsinin 
onım pensiva təminatmın mexanizminin 
təkm ilbşdirilm əsi üçün Azərbavcan Res- 
publikası Prezidenti 17 ivu l 2001-d il tarixli 
sərəncamı ilə «Azərbavcan Respublikasm
da pensiva islahaü» konsepsivasını təsdiq

system, elections to local self-government 
authorities, and status and arrangement of 
activity of local sdf-govemment authorities; 
in colbboration w ith other relevant lead
ing permanent committees develops draft 
bws or comments on submitted draft bws 
rdated to munidpal property, local taxes 
and levies, local budget, local sodal protec
tion and sodal development programs, local 
economic development programs and local 
environmental programs; comments on lo
cal self-government issues stipulated under 
draft bws and decisions by request of Chair
man of tine National Parliament of the Re 
public of Azerbaijan; develops and publishes 
methodological recommendations aimed at 
assistance in arrangement and improvement 
of activity of munidpalities and training of 
munidpal workers.

Rights and obligations of "the perma
nent committee for sdence and education 
issues" are stipubted under artide 15 of the 
bw  "About permanent committees of the Na
tional Parliament of the Republic of Azerbai
jan".

The permanent committee for sdence 
and education issues plays leading role in de
velopment of draft bws and decisions rebted 
to establishment and implementation of na
tional sdence and education policy.

The permanent committee for sdence 
and education issues: develops draft bws or 
comments on submitted draft bws rebted 
to culture induding language, literature, fine 
arts, museum, theater, cinema, design, archi
tecture, town planning, librarianship, archiv
ing, as well as preservation of cultural wealth; 
develops draft bws or comments on submit
ted draft bws rebted to language, religion 
and mass media; comments on cultural issues 
stipulated under draft bws and dedsions by 
request of tine National Parliament and the 
Chairman of National Parliament of the Re
public of Azerbaijan.

Rights and obligations of "the per
manent committee for human rights" are



etmişdir. Konsepsivava görə birind mərhə- 
bdə əhalinin pensiva təminatmın hüquqi 
bazası varadılırdı. Ikind mərhəbdə pensiva 
sisteminin əsasını təşkil edən fərdi uçotun 
yaradılması tətbiq edilirdi. Üçüncü mərhəb- 
də fərdi uçotun varadılması ib  bağlı əmək 
qabiliyvətli işçibrin gəlirbri və pensivalan 
təvin edilməsi üçün lazım olan məlumatlar 
toplanırdı. Dördüncü mərhəbdə pensiyala- 
nn fərdi uçot sənədbri əsasında hesablan- 
ması nəzərdə tutulurdu.

Ш Respublikanm birind və ikind çağı- 
nş parlamenti qanunveridlik fəaliyyətmdə 
məcəlləbşdirmə sahəsində böyük uğurlar 
əldə edərək sovet dövriində qəbul edilmiş, 
lakin müvafiq əlavə və dəyişikhkbrlə qüwə- 
də qalmaqda davam edən qanun məcəlləb- 
rini yenibri ib  əvəz etmişdi. M iffi Məclisdə 
ənənəvi m əcəlbbrb vanaşı veni idimai-siya- 
si və iqtisadi münasibətbrin təbbbrindən 
irə li gəbn veni m əcəlbbr də (Seçki Məcəlb- 
si, Vergi Məcəlləsi) qəbul edildi.

Hüquqi dövbt quraculuğu sahəsində 
M iffi M ədisin qəbul etdivi qanunbrdan ən 
əhəm iwətlisi üçüncü hakim iyvətin hüquqi 
bazasmtn varadılmasmı yeni normalar əsa- 
smda rəsmibşdirən 1997-d il 10 ivun tarixli 
«Məhkəməbr və hakimlər haqqmda» Azər- 
baycan Respublikasmm qammu olmuşdur. 
«Məhkəməbr və hakimbr haqqmda» qamm 
Azərbavcan Respublikasmda ədalət mühaki- 
məsinin həvata keçirilməsini təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasi Kons- 
titusivasmda təsbit olunmuş müstəqil məh- 
kəmə hakim ivvəti varatmağa vönəlmişdir. 
Konstitusivanm 125-d maddəsinə əsasən 
Azərbavcan Respublikasmda müstəqil məh- 
kəmə hakim iyyətini ədalətli mühakimə ilə 
yalnız məhkəməbr həvata keçirirbr Məh- 
kəmə sisteminə daxil oİan bütün mühakimə 
orqanlan yalnız qanun və hüquq düşüncəsi- 
ni rəhbər tutaraq, hər bir konkret məhkəmə 
işbrin i müstəqil həll edirbr. Aşağrdan yuxa- 
n instansivavadək hər bir məhkəmə orqanı 
məhkəmə hakim iyyətini təmsil ed it Azər-
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baycan Respublikasi Kostitusiyasının 127-d

stipubted under artide 17 of the bw  "About 
permanent committees of the National Parlia
ment of the Republic of Azerbaijan”.

The permanent committee for human 
rights pbys leading role in development of 
draft bws and decisions rebted to establish
ment and implementation of national policy 
for ensuring and protection of human rights 
and freedoms.

The permanent committee for human 
rights: develops draft law's rebted to ensuring 
and ddense of human rights and freedoms, 
identification of status and ensuring of rights 
of ethnic minorities, identification of status 
and protection of rights of refugees and ГОР- 
s, comments on all draft bws recommended 
for consideration in National Parliament and 
rebted to human rights and freedoms; com
ments on draft bws and decisions in terms 
of ensuring of human rights and freedoms by 
request of National Parliament or Chairman 
of National Parliament of the Republic of Az
erbaijan; considers and comments on cases of 
dismissal of judges of courts of the Republic 
of Azeibaijan based on representations made 
by President of the Republic of Azerbaijan; 
considers and comments on the cases of dis
missal of Chairman, Deputy Chairman and 
auditors of Chamber of Accounts of the Re
public of Azeibaijan, and Chairman and Dep
uty Chairman of Chamber of Auditors of tire 
Republic of Azerbaijan

Rights and obligations of "the perma
nent committee for international rebtions and 
inter-parliamentary contacts" are stipulated 
under artide 18 of the bw  "About permanent 
committees of the National Parliament of tire 
Republic of Azerbaijan".

The permanent committee for interna
tional rebtions and inter-parliamentary con
tacts pbys leading role in development of 
draft bws and decisions rebted to establish
ment and implementation of foreign policy of 
tire Republic of Azerbaijan

The permanent committee for interna
tional rebtions and inter-parliamentary con-



maddəsində hakim brin m üstəqillivi, valnız 
qanunlara tabeliyi və səlahiyyətləri müd- 
dətində dəvişilm əzlivi təsbit edilir Ədabt 
mühakiməsi vətəndaşlarm qanun və məh- 
kəmə qarşısmda bərabərlivi əsasmda həvata 
keçirilir. Ədalət mühakiməsi təqsirsizlik pre- 
zumpsivasına əsaslanır. Azərbavcan Respub- 
likasında «üçüncü hakimiyyət» tərəfindən 
qəbul edibn qəraılar dövbtin adından çıxa- 
n lır və onlann icrası məcburidir.

21 fəsil, 123 maddə və keçid müddəa- 
lardan ibarət olan «Məhkəmələr və hakim- 
lər haqqında» qanuna çoxsaylx əbvəbr və 
dəvişildiklər edilm işdir. «Məhkəmə hakimiv- 
yəti» adlanan birinci fəsilin 3-cü maddəsinə 
görə, məhkəməbr m ülkiyvət formasından 
asılı olmavaraq bütün müəssisə, idarə və təş- 
kilatlann, sivasi partivabnn, ictim ai birlikl̂ - 
rin, digər hüquqi şəxslərin hüquqlannı və 
qanımi mənafelərini hər cür qəsdbrdən və 
qanım pozuntulanndan müdafiə ed it Kons
titusiva və bu qanunda nəzərdə tutulmuş 
vəzifələrdən başqa məhkəməbrin üzərinə 
başqa vəzifəbr qovulması vol verilməzdir. 
4-dı maddəvə görə, Azərbavcan Respublika- 
sı məhkəməbrində işbrə kollegial və hakim 
tərəfindən təkbaşına: birind instansiva məh- 
kəməsində işbrə təkbaşma və ya üç hakim- 
dən ibarət tərkibdə, vaxud andlı iclasçlar- 
dan ibarət tərkibdə; apellyasiva və kassasiva 
instansivası məhkəməsində üç və va daha 
çox hakimdən ibarət tərkibdə baxılır. «Əda- 
lət mühakiməsinin həvata keçirilməsinə 
dair əsas müddəalar» adlanan ikind fəsilin 
10-cu maddəsində Azərbavcan Respublika- 
sı vətəndaşbnnın, onun ərazisində yaşavan 
xarid vətəndaşbnn, habeb vətəndaşlığı ol- 
mavan şəxsbrin Azarbavcan Respublikası- 
nm Konstitusivasında və digər qanunlarda 
nəzərdə tutulmuş hiiquq və azadlıqbnnm, 
hüquqi şəxsbrin qanuni mənafebrinin hər 
cür qəsdlərdən və qanun pozuntulanndan 
məhkəmə icraahnm istənibn mərhəbsində 
məhkəmə müdafiəsi hiiququ təmin olunur.

Azəıbavcan Respublikasi Kosntitusi- 
vasrnı 127-d maddəsinin V  hissəsi, «Məhkə-

tads: develops draft laws or comments on 
submitted draft bws rebted to foreign policy, 
procedures of approval, implementation and 
suspension of international multi- and bi-bt- 
eral agreements, repatriation, and legal status 
of foreigners and persons without nationality; 
considers and comments on issues rebted to 
establishment of diplomatic representations 
of the Republic of Azeibaijan in foreign coun
tries and international organizations, as well 
as approval or suspension of international bi
lateral agreements; provides to the National 
Parliament of the Republic of Azerbaijan the 
proposals for further extension of inter-parlia- 
mentaiy rebtions of the National Parliament 
of tine Republic of Azeibaijan; establishes and 
improves contads with compatriots who re
side beyond the boundaries of tine Republic of 
Azerbaijan and Azerbaijan organizations that 
function in foreign countries; comments on 
compliance of draft bws and decisions with 
international agreements signed or ratified by 
the Republic of Azerbaijan by request of wx>rk 
teams for contacts with parliaments of foreign 
countries under tine National Parliament of 
the Republic of Azerbaijan, as well as tine Na
tional Parliament or Chairman of tine National 
Parliament of the Republic of Azerbaijan

Coordinated activities of permanent 
committees are stipulated under article 19, 
minutes and shorthand reports of sessions of 
permanent committees are stipubted under 
article 20, eluddation of activity of permanent 
committees is stipubted under article 21, en
suring of activity of permanent committees 
is stipubted under article 22 and issues re
lated to experts of permanent committees are 
stipulated under article 23 of tine lawr "Aboit 
permanent committees of tine National Parlb- 
ment of the Republic of Azeibaijan".

The National Parliament of the Repub
lic of Azerbaijan passed tine bw  'About le
gal status of foreigners and persons without 
nationality" on March 13, 1996 in order to 
manage sodal rebtions associated with le
gal status of foreigners and persons without



mə və hakim br haqqmda» qanunun 12-d 
maddəsinə görə işbrə məhkəmənin qapah 
idaslannda baxılması hallan istisna olmaq
la, bütün məhkəmbrdə işlərin icraati açıq 
apanlır.

Qanunun Ш fəsilində Azərbaycan Res
publikasmm məhkəmə sisteminin qunıluşu: 
ravon (şəhər) məhkəməbri; Ağır dnayətbrə 
dair işlər üzrə Azəıbavcan Respublikasmm 
məhkəməsi; hərbi məhkəmələr; Ağır dna- 
vətbrə dair işlər üzrə Azərbavcan Respub
likasmm hərbi məhkəməsi; verli iqtisad 
məhkəmələri; Bevnəlxalq m üqavibbrcbn 
irə li gəbn mübahisəbrə dair Azarbavcan 
Respublikasmm iqtisad məhkəməsi; Naxçi
van Muxtar Respublikasmm A li Məhkəmə- 
si; Azərbavcan Respublikasmm Apellvasiya 
məhkəməsi; Azəıbavcan Respublikasmm 
İqtisad Məhkəməsi; Azarbavcan Respubli- 
kasuun A li Məhkəməsi təsbit olunmuşdu. 
Qanunun 19-cu maddəsində təsbit ohmmuş 
məhkəmə sisteminin qunıluşu daxilində qa- 
nunb müəyvən edilmiş qaydada digər məh- 
kəməbr də yaradüa bibr. Azərbavcan Res
publikasmm hər bir məhkəməsi müstəqil 
hüquqi şəxsdir. IV  fəsilin 20-d maddəsinə 
rayon (şəhər) məhkəməsi birind instansiva 
məhkəməsi kim i qanunla səlahiyyətlərinə 
aid edilmiş mülki, dnavət işbrinə, inziba- 
ti xətalara dair və digər işbrə baxır. Rayon 
(şəhər) məhkəməsi məhkəmə statistikasını 
təhlil edir, məhkəmə fəaliyvətinin təşkili və- 
ziyyətini, məhkəmə teaübəsini övrənir və 
ümumibşdirir, Azərbavcan Respublikasmm 
qanunvericiliyi ib  ona aid edilmiş digər səla- 
hiyvətbri həyata keçirir. V  fəsilin 25-d mad- 
dəsinə Ağır dnavətlərə dair işlər üzrə məh- 
kəmə qanunveridlikb müəvyən edilmiş 
qavdada dnavət törətmiş şəxsbrin verilmə- 
si (ekstradisiva) məsələsini həll edir, Azər- 
baycan Respublikasi qanunveridlik ilə ona 
aid edilmiş digər səlahiyyətbri həvata keçi- 
rir. 27-d maddəvə görə, qanunla nəzərdə tu- 
tulmuş hallarda və qaydada ağır dnavətlərə 
dair işlərə birind instansiya üzrə baxılması 
üçün bu məhkəmənin tərkibində andlılar

nationality. This bw  consisting of 4 chapters 
and 29 articles inducting the subsequent an
nexes and amendments identified status of 
foreigners and persons without nationality. 
Fordgners are the persons who don't pos
sess nationality of tine Republic of .Azeibaijan 
and bdcmg to nationality of other state; per
sons without naticxnality are tine persons who 
don't possess nationality of the Republic of 
Azerbaijan and don't belong to nationality of 
other state. The right to personal immunity 
of fordgners and persons without national
ity, tine right to traw l within tine boundaries 
of the Republic of Azerbaijan and to choose a 
pbce of residence, the right to work, tine right 
to investment and entrepreneurial activity, 
tine right to many and fam ily iebtions; tine 
right to rest and to proted health, the right to 
sodal protection, the right to habitation, tine 
freedom of consdence, tine right to education, 
tine right to join public assodations, tine right 
to partidpate in elections and nation-wide 
voting (referendum) and tine rights to colled 
taxes and duties from foreigners and persons 
without nationality are stipubted under that 
bw. Responsibility of foreigners and persons 
without nationality for violation of rules of 
stay in and transit through territory' of tine 
Republic of Azerbaijan, reduction of period 
of stay of foreigners and persons without 
nationality in tine territory of the Republic of 
Azerbaijan, rales of deportation of foreigners 
without immigrant status and persons with
out nationality from territoiy of tine Republic 
of Azerbaijan are stipubted under chapter Ш 
of the bwT dedicated to responsibility of for
eigners and persons without nationality If tine 
content of article 28 of tine lawr contradicts to 
relevant rales stipubted under international 
agreements signed by the Republic of Az
erbaijan and international bw, then the btter 
shall prevail. And according to article 29 tine 
bwT shall not reduce in any way the rights of 
persons wrho possess diplomatic immunity 
and privileges stipubted under other laws of 
tine Republic of Azerbaijan and international



məhkəməsi varadıla bibr. V I fəsilin 32-d
J

maddəsinə görə, hərbi məhkəmə Azərbay- 
can Respublikasi Silah lı qüwələri hərbi qar- 
nizonlanmn verləşdivi ərazilərdə bu məhkə- 
mənin fəaliyyəti dairəsinə aid edilmiş hərbi 
hissəbrin sayı nəzərə almmaqla təşkil edilir. 
Hərbi məhkəmənin yurisdiksivası müvafiq 
qamizonlann hərbi hissəbrinə şamil edilir. 
Ağır dnavətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkə- 
mənin səlahiw ətbrini müəvvən edən 36-cıУ У / /
maddədə göstərilir ki, onun yurisdiksiyasr 
Naxçivan Muxtar Respublikasi istisna ol- 
maqla Az^rbavcan Respublikasmm bütün 
ərazisinə şamil edilir. Ağır dnavətbrə dair 
işbr üzrə hərbi məhkəmənin yurisdiksiya- 
sını Naxçivan Muxtar Respublikasmm əra- 
zisində Naxçivan Muxtar Respublikasmm 
A li Məhkəməsi həyata keçirir. Qanunun 
47-d maddəsinə görə, bevnəlxalq müqavali- 
brdən irə li gəbn mübahisəbrə dair iqtisad 
məhkəməsi birind instansiva məhkəməsi
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kim i qanunla səlahiyyətbrinə aid edilmiş 
iqtisadi mübahisəbrə baxır. Naxçivan Mux
tar Respublikasmm A li Məhkəməsi qanun
la səlahiwətbrinə aid edilmiş işlər üzrə bi
rind instansiva və apellvasiva instansivası 
məhkəməsidir. X I fəsilin 61-d maddəsinə 
görə, Azərbavcan Respublikasmm Apellvasi- 
ya Məhkəməsi qanunla səbhiyyətbrinə aid 
edilmiş mülki, dnavət və inzibati xətalara 
dair işbr üzrə apellyasiva instansivası məh- 
kəməsi hesab edilirdi. Məhkəmə sisteminin 
daim təkmilləşdirilməsi volunu tutan Azər- 
bavcan Respublikasmda apanlan məhkəmə 
islahatlan nəticəsində 2007-d ildə Azərbav- 
can Respublikasi Apellvasiva Məhkəməsi 
bğv edildi və onun əvəzinə Respublikanm 
bütün ərazisini əhatə edən zonalar üzrə 
apellvasiva məhkəməbri varadıldt ХП fəsi- 
lin  70-d maddəsinə görə, Azərbavcan Res- 
publikasırun Konstitusivasmm 132-d mad- 
dəsinin I hissəsinə müvafiq obraq İqtisad 
Məhkəməsi, iqtisad mübahisəbrə dair işbr 
üzrə vuxan məhkəmə orqamdrr İqtisad 
Məhkəməsi yerli iqtisad məhkəməbrinin və 
bevnəlxalq müqavüəbrdən irəli gəbn müba-

agreement signed by the Repubhc of Azerbai
jan

The National Parliament of the Repub
hc of Azerbaijan passed the bw  'About so
dal insurance" on February 18, 1997 aimed 
at management of sodal insurance rdations 
and establishment of legal, economic and 
organizational foundations of sodal insur
ance. Partidpants of sodal insurance, thdr 
rights and obligations, compulsory public 
sodal insurance, and voluntary (additional) 
sodal insurance procedures were stipulated 
under and guided by that bw  consisting of
5 chapters and 31 articles. According to the 
bw  the sodal insurance is considered valid 
in the following cases: pension age, disable
ment, death of head of family, temporary 
loss of ability to work, pregnancy and deliv
ery, birth of a child (for tine period stipulated 
under laws), child care, death, necessary san
atorium and spa treatment, and unemploy
ment (for the period stipulated under law’s. 
Compulsory' pubhc sodal insurance is im
plemented in all the abovementioned cases, 
and voluntary (additional) sodal insurance is 
implemented in cases sdeded by parties. Be 
sides, necessary activities were implemented 
in the area of sodal protection of the popub- 
tion The concept of 'Tension rdorm  in the 
Repubhc of Azerbaijan"’ was approved by 
the Presidential decree dated Ju ly 17, 2001 
in order to improve methods of sodal pro
tection of and payment of pensions to the 
population According to the concept the le  
gal background of provision of pensions to 
the popubtion shah be established in the fist 
phase of the reform. And development and 
implementation of individual registration 
that makes up the foundation of pensions 
system haw been stipulated under second 
phase of tire reform And data on incomes 
of ablebodied dtizens and data necessary 
for calcubtion of amount of pensions shah 
be colleded during the third phase. Finally, 
pensions shall be calcubted using individual 
registration documents.



hisəbrə dair iqtisad məhkəməsinin baxdığx 
işbrə dair qərarlardan verilm iş apellvasiva 
şikayətbri və apellvasiva protestləri üzrə iş- 
brə baxır.

ХШ fəsildə A li Məhkəmənin səbhiv-
J

vətbri təsbit edilir. Azarbavcan Respublika- 
srrun Konstitusivasmm 131-ci maddəsinə
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uyğun olaraq Aü Məhkəmə ümumi və ixti- 
saslaşdmlmış məhkəməbrin icraatma aid 
olan mülki (о cümlədən iqtisadi məbühisəb- 
rə dair), cinayət işbri, inzibati xətalara dair 
və digər işlər üzrə ali məhkəmə orqanıdır. 
Qanunun 79-cu maddədəsində AÜ Məhkə- 
mənin plenumu və onım səlahiyyətbri mü- 
əyyən edilir. Aü Məhkəmənin plenumu Aü 
Məhkəmənin sədrindən, onun müavirılərm- 
dən, hakimbrindən, İqtisad Məhkəməsinin 
sədrindən, Apellvasiva Məhkəməsinin səd- 
rindən və Naxçivan Muxtar Respublikasi 
A li Məhkəməsinin sddrindən ibarət tərkibdə 
fəaliyyət göstərir. XV fəsildə «Hakimlərin 
statusu», XV I fəsildə «Hakim lərin təvin edil- 
məsi», X V II fəsildə «Hakim lərin səlahivvət- 
bri» müəyyən edilm işdi. X X I fəsil «Andlı 
idasçılar» adlanır. Bu fəsilin 115-a maddəsi- 
nə görə, seçki hüququna maük olmavanlar; 
andlı icbsçıbrm  sivahılan tərtib edilənədək
25 vaşma çatmavanlar; ik ili vətəndaşlığı 
olanlar; digər dövbtlər qarşısmda <ä\dəli\ri 
olanlar və s. andlı idasçılarm  siyahılarma 
daxil edilmir. Qarama görə, irqindən, miffiy- 
vətindən, dinindən, dnsindən, mənsubiwə- 
tindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqe- 
vindən, əqidəsindən və digər hallardan asılı 
olmavaraq vətəndaşlarm andlı idasçılarm  
sivahıbnna daxil edilməsinə məhdudiwət
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qoyulmasına vol verilm ir.
AzərbaycanRespublikasıKonstitusiva- 

sırun 126-a maddəsinə və «Məhkəməbr və 
hakimlər haqqmda» qanunun 93-cü maddə- 
sinə görə, 30 vaşdan vuxan ali hüquq təhsili 
olan, seçki hüququna malik olan və hüquq- 
şünas ixtisası üzrə 5 ildən artıq işbvən Azər- 
baycan Respublikasi vətəndaşlan hakim ob 
bilərbr. Qanuna görə hakim brin hər hansı 
digər seçkili və va tə\nnatlı vəzifə tutmalan.

The existing bws were successful!}- 
combined into codes and the codes that were 
passed during Soviet terms and had been 
valid induding rdevant annexes and amend
ments were repbced with new codes during 
tine period of bw  making activity of parlia
ments of the first and tine second convocations 
of the ID Republic. In  addition to traditional 
codes, new codes (Election Code, Tax Code) 
arising from new social, political and eco
nomic rebtions haw also been passed in tine 
National Parliament.

Law of the Republic of Azerbaijan 
'About courts and judges" dated June 10, 
1997 and aimed at legalization of establish
ment of legal foundations of the third gov
ernment based on new standards was the 
most significant bw  passed by the National 
Parliament in the area of construction of 
Constitutional state. The bw  "About courts 
and judges" is aimed at establishment of 
independent judicial authority stipulated 
under tine Constitution of tine Republic of 
Azerbaijan and ensuring of implementation 
of fair justice in the Republic of Azeibaijan 
According to article 125 of the Constitution 
only courts fu lfill independent judicial au
thority based on fair justice prindple in  the 
Republic of Azeibaijan A ll judidal bodies of 
judicial system independently give judgment 
for eveiy specific legal case only guided by 
bw  and rule considerations. Eveiy judicial 
body between tine first and tine last instances 
represents judidal authority. Independency 
of, only obedience of bws by and constancy 
throughout the teim of office of judges are 
stipubted under article 127 of Constitution 
of the Republic of Azerbaijan Fair justice is 
implemented on the basis of equal protection 
of tine bw  and equal treatment of dtizens in 
courts. Fair justice is based on presumption 
of innocence. Decisions passed on behalf of 
"the third authority" are rendered on behalf 
of government and are implemented in com
pulsory manner in tine Republic of Azerbai
jan



(elm i, pedaqoji və yaradmhq fəaliyyəti is- 
tisna olmaqla) sahibkarhq, kommersiya və 
başqa ödənişli fəaliyyətb məşğul olmalan, 
siyasi partiya üzvü olmalan, vəzifə maaşın- 
dan, habeb elmi, pedaqoji fəaliyvətinə gö- 
rə aldığı vəsaitdən başqa məvadb almabn 
yolverilməz hesab olunur. Qanunda hakim
brin dəvişməzliyi, toxunulmazlığı və müste- 
qfflivi təsbit ohmur.

Azərbavcan Respublikasi hakimiyyəti- 
nin üçüncü qolunu təşkil edən məhkəmə ha- 
kim iyyətinə Azərbavcan Respublikasi Kons- 
titusiva Məhkəməsi də daxildir. Azərbavcan
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Respublikasi Konstitusivasınm 130-cu mad- 
dəsində və «Konstitusiva Məhkəməsi haq
qmda» 21 oktyabr 1997-d il tarixli Azərbay- 
can Respublikasmm qanunda Azərbaycan 
Respublikasi Konstitusiva Məhkəməsinin 
təvinati, onun səlahiwətləri təsbit edilir.
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Azərbavcan Respublikasi Konstitusiva Məh- 
kəməsinin 9 nəfər hakimdən ibarət üzvləri
10 il müddətinə seçilir. Konstitusiva Məhkə- 
məsi, A li Məhkəmə və Apellvasiya məhkə- 
m əbrinin hakim ləri Azərbavcan Respubli- 
kası Prezidentinin təqdimati ilə  M ffli Məclis 
tərəfindən təvin edilir.

J

Azərbavcan Respublikasi Konstitu- 
siva Məhkəməsinin əsas məqsədi Azər- 
baycan Respublikasi Konstitusiyasmm 
a liliy in i təmin etməkdir. Konstitusiva 
Məhkəməsinin əsas vəzifəbri Azərbavcan 
Respublikasi Prezidentinin, Azərbavcan 
Respublikasi M illi M ədisinin, Azərbavcan 
Respublikasi N azirbr Kabinetinin, Azər- 
baycan Respublikasi A li Məhkəməsinin, 
Azərbavcan Respublikasi Prokurorluğu- 
nun, Naxçivan Muxtar Respublikasi A li 
M ədisinin sorğusu əsasmda Azərbavcan 
Respublikasi Konstitusiyasmm 130-cu 
maddəsinin П1 hissəsinin 1, 8-d bəndlə- 
rində nəzərdə tutulmuş m əsəbləri həll 
etməkdən, 130-cu maddəni IV  hissəsində 
göstərilm iş orqanlann sorğusu əsasmda 
Azərbavcan Respublikasi Konstitusivasm ı 
və qanunlannı şərh etməkdən və Azarbav- 
can RespubUkası Konstitusiyası ilə  nəzər-

Many annexes and amendments haw 
been made to tine bw  "About courts and judg
es" that consists of 21 chapters and 123 arti
cles. According to article 3 of chapter I titled 
"Judicial authority" the courts defend rights 
and legal interests of all enterprises, agendes 
and organizations, political parties, public as
sociations and other juridical persons from 
any claims and viobtions irrespective of the 
form of their property. It is not permitted to 
assign to courts additional tasks other than 
tine tasks stipubted under tine Constitution 
and the bw  "About courts and judges". Ac
cording to article 4 the following legal cases 
are tried by judges jointly or independently in 
courts of tine Republic of Azerbaijan: cases are 
tried independently or jointly by three judges 
or team of jurors; cases are tried collectively 
by team of three or more judges at a court of 
appelbtion and appeal instances.

The right to judidally proted tine rights 
and freedoms of citizens of the Republic of 
Azerbaijan foreigners who reside in the ter
ritory' of Azerbaijan as well according tosons 
without nationality stipulated under Consti
tution and other bws of the Republic of Az
erbaijan and legal interests of juridical per
sons from any claims and violations at any 
phase of legal proceedings is described in ar
tide 10 of chapter П titled "Key provisions of 
implementation of fair justice".

Except for tine legal cases tried in dosed 
judidal sittings stipulated under artide 12 of 
tine law' 'About courts and judges" and sec
tion V  of artide 127 of tine Constitution of the 
Republic of Azerbaijan all legal cases shall be 
tried in open judicial sittings.

The following structural units of judi
dal system of the Republic of Azerbaijan are 
stipulated under chapter Ш of tine law  rayon 
(dty) courts, Court of tine Republic of Azerba
ijan for legal cases rebted to grave crimes, 
martial courts, the Martial Court of tine Re
public of Azerbaijan for legal cases related to 
grave crimes, local economic courts, Econom
ic Court of the Republic of Azerbaijan for dis-



də tutulmuş digər səlahivvətləri həvata 
keçirməkdən ibarətdir.

Azəıbaycan Respublikasi Kornstitusi- 
va Məhkəməsinin ilk in  rəyi olduqdan sonra 
M iffi Mədis və va Azərbavcan Respublikasi 
Prezidenti Konstitusivanm mətnində dəvi-
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şiklik edilməsini referenduma çıxara bilər. 
Konstitusivanm 1,2,6,7,8 və ya 21-d mad- 
dəbrində dəvişiklikbr edilməsi haqqmda, 
3-cü fəslində nəzərdə tutulmuş müddəala- 
nn məhdudlaşdınlması haqqmda təklifbr 
referenduma çıxanla bilməz. Azarbavcan 
Respublikasi Konstitusiva Məhkəməsi refe
rendumda qəbul ohmmuş Azərbavcan Res- 
publikası Konstitusivasmm mətnində dəyi- 
şiklikbrə dair qərar qəbul edə bilməz.

Azərbaycan Respublikasi Konstitusiva 
Məhkəməsinin qəran Azərbavcan Respubli- 
kası ərazisində məcburi qüvvəvə malikdir.

2002-d il 24 avqust tarixində keçiri- 
bn referendumda Azərbavcan Respublika- 
sı Konstitusivasmm 130-cu maddəsinin V, 
V I və V II hissəbrinə edilmiş dəvişiklikbr 
insan hüquq və azadhqlanrun Azərbavcan 
Respublikasmda qorunması sahəsində bö- 
vük əhəmiyyət kəsb edən normalan təsbit 
etmişdir. Beb ki, hər kəs onun hüquq və 
azadhqlannı pozan qanım veridlik və icra 
hakim iwəti orqanlarmm normativ aktlarm- 
dan, bələdiyyə və məhkəmə aktlarmdan 
Konstitusiva Məhkəməsinə şikavət verə bi
br. Konstitusivanm 130-cu maddəsinin V II 
hissəsinə görə bu m əsəbbrb bağh insan 
huquqlan üzrə M üvəkkilin (ombudsmanm) 
Konstitusiva Məhkəməsinə sorğu verməsi 
və məhkəməbrin insan hüquq və azadhqla- 
nnm həvata keçirilməsi m əsəbbri ilə bağh 
Konstitusivanm və qanunlarm şərh edilmə- 
si haqqmda Konstitusiva Məhkəməsinə mü- 
radət edə bilməsi təsbit olunur.

Azəıbaycan Respubhkası öz üzərinə 
götürdüvü beynəlxalq öhdəlikbri nəzərə al- 
maq şərti ib  hüquq və azadhqlann həyata 
keçrilm əsini məhdudlaşdıra bilməz. Müha- 
ribə, hərbi vəziyyət, fövqəladə vaziyyət və 
səfərbərhk elan edilərkən insan və vətəndaş

putes arising from international agreements. 
Supreme Court of tine Nakhichevan Autono
mous Republic, Appelbtion Court of the Re
public of Azeibaijan, Economic Court of tine 
Republic of Azeibaijan, and Supreme Court 
of the Republic of Azerbaijan Other courts 
may also be established based on the proce
dure stipubted under relevant bw  within tine 
structure of judidal system described in arti
de 19 of the bw  'About courts and judges". 
Every court of the Republic of Azeibaijan is 
an independent legal person According to ar
ticle 20 of chapter IV  of the bw, rayon (dty) 
court as a court of first instance tries legally 
assigned to it dvil and criminal cases and 
administrative offences. Rayon (dty) court re
views judidal statistics, status of arrangement 
of court activity, and studies and summarizes 
court practice; and implements other tasks as
signed to it by legislature of tine Republic of 
Azerbaijan According to article 25 of chapter
V of the bw, the Court for cases related to 
grave crimes conducts betrayal (extradition) 
of persons that have committed crimes based 
on procedure stipulated under relevant bws, 
and implements other tasks assigned to it by 
legisbture of tine Republic of Azeibaijan. Ac
cording to artide 27 a jury trial may be estab
lished under a court of first instance in order 
to try cases assodated with grave crimes in 
tine events and based on procedures stipulat
ed under relevant bws. According to artide 
32 of chapter IV  of tine bw  a martial court is 
established in territories where m ilitary garri
sons of Armed Forces of the Republic of Az
erbaijan taking into consideration tine number 
of m ilitary units assigned to scope of tine 
court. Jurisdiction of a martial court applies 
to m ilitary units of relevant garrisons. Ac
cording to artide 36 tine jurisdiction of martial 
court for cases assodated with grave crimes 
applies to the whole territory of tine Repub
lic of Azeibaijan except for Nakhichevan Au
tonomous Republic. Jurisdiction of martial 
court for cases assodated with grave crimes is 
implemented by Supreme Court of Nakhich-



hüquqlarmm və azadliqlanmn qismən və 
müvəqqəti məhdudlaşdınlmasr zamaru əha- 
livə qabaqcadan məlumat verilməsi nəzərdə 
tutulur.

Müstəqll Azərbaycan Respublikasm
da dövbt quruculuğu sahəsində islahatlar 
aparmaq, dövlətçilivi möhkəmbndirmək, 
yeni ictim ai münasibətbrdən və bevnəlxalq 
öhdəliklərdən irə li gəbn hiiquq münasibət- 
lərini tənzimbmək, habeb əsası keçmiş so
vet hakim iwəti ilbrində qovulmuş və son- 
radan çoxsaylı əbvə və dəvişiklikbr edilmiş 
qanım m əcəlblərinin qəbul edilməsi zərure- 
ti Azərbavcan parlamenti qarşısmda duran 
ən aktual məsəbbrdən idi.

Azərbavcan Respublikasmm MiDi 
Məclisində qəbul edilmiş «Torpaq vergi- 
si haqqmda» 24 dekabr 1996-cr il qanunu, 
«Torpaq icarəsi haqqmda» 11 dekabr 1998-ci 
il qanunu, «Dövbt torpaq kadastn, torpaqb- 
nn monitorinq və yer quraluşu haqqmda»
22 dekabr 1998-d il qanımu, «Torpaq bazan 
haqqmda» 7 may 1999-cu il qanunu, «Bələ- 
diyyəbrin ərazibri və torpaqlan haqqmda» 
7 dekabr 1999-cu il qanunu veni torpaq mə- 
cəlbsinin qəbul edilməsinin hüquqi bazası- 
nı varadırdL Bu qanunlar əsasında verilm iş 
normativ-hüquqi aktlar aqrar sahədə yeni 
ictim ai münasibətbri tənzim ləvirdi. «Tor
paq icarəsi haqqında» Azərbavcan Respubli- 
kası qanunu 5 fəsil və 31 maddədən ibarət 
olmaqla, Azəıbaycan Respublikasmda döv- 
bt, bəbdivvə və xüsusi m ülkiwətdə olan
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torpaqlarm icarəvə verilməsini və icarə mü- 
nasibətbrinin hüquqi əsaslannr müəvyən 
edirdi. «Torpaqbazan haqqında» qanun tor- 
pağm alqı-satqısmı tənzim ləyirdi. Azərbav- 
can Respublikasmda torpaq bazarmm təşki- 
lin i və torpaq bazannda iqtisadi və hüquqi 
münasibətbrini müəyyən edən bu qamm 5 
fəsildən və 23 maddədən ibarət idi. Qamma 
görə, torpaq bazannda torpaq sahəbrinin 
alqı-satqısı; torpaq sahəsinin nizamnamə 
(pav) fonduna verilməsi; torpaq sahəsinin gi- 
rovu (ipotekası); torpaq sahəsinin dəyişdiril- 
məsi; torpaq sahəsinin bağışlanması; torpaq

evan Autonomous Republic in the territory of 
Nakhichevan Autonomous Republic Accord
ing to artide 47 of the law the economic court 
for disputes arising from international agree
ments as a court of first instance considers 
economic disputes legally referred to its re
sponsibilities. Supreme Court of Nakhichevan 
Autonomous Republic is a court of first and 
appelbtion instances fir cases legally referred 
to its responsibilities. According to artide 61 
of chapter X I of the bw  Appellation Court 
of the Republic of Azerbaijan is considered a 
court of appellation instance for trial of dvil 
and criminal cases and administrative offenc
es legally referred to its responsibilities. AS a 
result of judidal reforms implemented in the 
Republic of Azerbaijan and aimed at continu
ous improvement of judicial system Appel
btion Court of tine Republic of Azerbaijan 
was liquidated and zonal appellation courts 
covering tire whole territory of Azerbaijan 
were established in 2007. According to article 
70 of chapter ХП of tine bw  and section I of 
artide 132 of Constitution of the Republic of 
Azerbaijan the Central Economic Court is a 
court of last instance for cases associated with 
economic disputes. The Central Economic 
Court tries cases assodated with appellation 
complaints and protests about judgments 
given by local economic courts as a result of 
resolution of cases arising from local and in
ternational contracts.

Responsibilities of Supreme Court are 
stipulated under chapter ХШ. According to 
artide 131 of Constitution of the Republic of 
Azerbaijan is a higher judicial body for trial 
of d vil cases (including economic disputes), 
criminal cases, administrative offences and 
other cases referred to legal proceedings of 
common and spedalized courts. Plenary 
session of Supreme Court and its responsi
bilities are stipulated under artide 79 of the 
bw. Members of plenary' session of Supreme 
Court indude Chairman, Deputy Chairmen 
and judges of Supreme Court, Chairman of 
the Central Economic Court, Chairman of the



sahəsinin vərəsəlik qavdasmda başqasına 
keçtnəsl; torpaq sahəsi üzərində istifadə və 
icarə hiiquqlannm başqasına keçməsi kim i 
torpaq bazan əqdləri tənzimlənirdi.

Azərbaycan Respublikasmm M illi 
M ədisi 1999-cu il iyunun 25-də veni Torpaq 
Məcəlləsi qəbul etdi. 22 fəsil və 113 maddə- 
dən ibarət Məcəllə Azərbaycarı Respubli
kasmda aqrar münasibətbrin normativ-hü- 
quqi əsaslarıru müəvvən edir. Yeni məcəllə 
dövbt hakim iwət orqanlan, bələdiyvələr, 
hüquqi və fiziki şəxsbr arasmda torpaq 
mülkivvətinə sahiblik, torpaqdan istifadə, 
torpaq üzərində sərəncam vermək hüququ, 
torpaq ehtivatlarmdan istifadə kim i məsə- 
b ləri tənzim byirdi. Məcəllədə torpaqlann 
kateqorivalanna kənd təsərrüfaü üçün va- 
rarlı torpaqlar, yaşayış məntdqəbrinm tor- 
paqlan, sənave, nəqliyyat, rabitə, müdafiə 
və digər təyinatlı, su fondu torpaqlan və 
ehtivat fondu torpaqları aid edilir Fiziki və 
hüquqi şəxsbr torpaq sahəbrini mülkiyvət, 
istifadə və icarə hüququnu əldə edə bilərdi- 
br. Məcəlbyə görə əcnəbibrə, vətəndaşhğı 
olmavan şəxsbrə, xarici hüquqi şəxsbrə, 
beynəlxalq birlik və təşkilatlara, habeb xa- 
rid  dövbtbrə torpaq sahəbrini valnız icarə 
hüququ əsasında əldə etmək hüququ veril- 
m işdl

Torpaq Məcəlləsi torpaqdan istifadə 
müddətbrini müvəqqəti qısa müddət üçün 
15 il, uzunmüddətü istifadə üçün isə 15 il- 
dən 99 ibdək müəyyən etmişdi. Dövbt və 
bəbdiyvə mülkiyyətində olan torpaqlar dai
mi və ya müvəqqəti istifadəyə müvafiq icra 
hakim iwəti orqanlan və bələdivvəbr tərə- 
fmdən verilir. Bu orqanlara torpaqdan istifa- 
də müddətini artırmaq səlahiwəti verilirdi. 
Xüsusi mülkivvətdə olan torpaq sahəbrin- 
dən istifadə müqavib əsasmda müəyvən 
edilir. Məcəllədə torpaq sahəsi üzərində bir- 
gə hüquqlar, torpaq sahəsi ib  bağlı öhdəlik- 
br və məhdudiwətlər, torpaq sahəsi üzərin- 
də servitutlar (özgə sahiblivindən əvəzsiz 
istifadə hüququ), torpaqla bağlı əbqəbr tən- 
zimbnir.

Central Appellation Court, and Chairman of 
Supreme Court of Nakhichevan Autonomous 
Republic. The status of judges is stipulated 
under drapter XV, the procedure of appoint
ment of judges is stipubted under chapter 
XV I, the responsibilities of judges is stipulated 
under drapter XVQ of the law. Chapter XX I is 
titled as "Jurors". According to article 115 of 
this chapter tine persons who don't haw tire 
right to vote, haven't reached the age of 25 by 
tire date of development of list of jurors, have 
dual nationality, haw obligations for other 
states shall not be included into tine lists of ju
rors. According to the bw  it is not permitted 
to apply any restriction to indusion into lists 
of jurors of all dtizens irrespediw of their 
race, ethnic origin, religion, sex, property sta
tus, official capadty faith, dc.

According to artide 126 of Constitution 
of the Republic of Azerbaijan and article 93 of 
tire bw  "About courts and judges" dtizens of 
tire Republic of Azeibaijan above tire age of 
30 who haw graduated from higher juridical 
education institution, haw the right to vote 
and haw worked for 5 years in the capadty of 
bw’yer qualify for tire post of a judge. Accord
ing to the bw  tire judges are prohibited from 
occupying of any other electiw or appointed 
post, engaging in entrepreneurial, commerdal 
and other paid activities (except for sdentific, 
educational and creative activities), joining 
a political part}’ and recdving salaries other 
titan remuneration for scientific and educa
tional activities. Constancy, immunity and 
independence of judges are stipubted under 
tire bw.

Judidal authority that is considered tire 
third brandr of government of the Republic of 
Azerbaijan also indudes Constitutional Court 
of the Republic of Azerbaijan Purpose and 
responsibilities of Constitutional Court of tire 
Republic of Azeibaijan are stipubted under 
artide 130 of Constitution of tire Republic of 
Azerbaijan and bw  of the Republic of Az
erbaijan titled "About Constitutional Court" 
and dated Odober 21,1997.9 judges of Con-



Azərbavcan Respublikasmm M ffli 
M ədisində qəbul edilm iş ilk  müstəqil mə- 
cəllə, 1997-ci il iyunun 10-da hazırlanm ış 
«Gömrük M əcəlləsi» olmuşdu. «Gömrük 
M əcəlləsi» 14 bölmə, 61 fəsil və 450 mad- 
dədən ibarət olmaqla gömrük işi üzrə 
münasibətləri tənzim ləvirdi. Məcəllədə
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gömrük münasibətlərinə daxil olaa malla- 
rm və nəqliyyat vasitələrinin Azərbavcan 
Respublikasmm gömıük sərhədlərindən 
keçirilm əsinin əsas prinsipləri, gömriik re- 
jim ləri, gömrük-tarif nizamlanması, göm- 
rük ödənişləri, gömıük rəsm ibşdirilm əsi, 
gömrük nəzarəti, gömıük statistikası, qa- 
çaqm alçılıq və gömrük işi sahəsində digər 
dnavətlər, gömrük qaydalanmn pozul- 
ması və bu pozuntulara görə m əsuliyvət, 
gömrük qaydalamun pozulması haqqmda 
işlər üzrə icraat və həmin işlərə baxılma ki
m i məsələlər daxildir. Azərbavcan Respub- 
hkasmda gömrük rejim i növbrinə daxil 
id i: sərbəst dövriyvə üçün buraxılış; təkrar 
idxal; tranzit gömrük ahban; rüsumsuz ti- 
carət mağazası; gömıük ərazisində emal; 
gömrük nəzarəti altmda emal; müvəqqəti 
idxal (ixrac); sərbəst gömrük zonası; sər- 
bəst anbar; gömrük ərazisindən kənarda 
emal; ixrac, təkrar ixrac; məhv etmə; döv- 
lətin xevrinə maldan im tina etmə. Azər-J
baycan Respublikasi ərazisində gömrük 
ödənişlərinin siyahısma gömrük rüsumu, 
əlavə dəyər vergisi, aksizlər, gömrük işi- 
nl aparan icra orqanı tərəfindən müəvvən 
edilən llsenzivalarm  verilm əsi və lisertziva-

j J

larm  fəaliyyətm in bərpa edilməsinə görə 
vığım lar, gömrük rəsm ibşdirilm əsi üzrə 
mütəxəssislərə ixtlsas attestatlaruun veril- 
məsi və attestatlann fəaliyyətm in bərpa 
edilməsinə görə vığunlar, göm riik rəsmi- 
ləşdirilm əsinə görə gömriik vığım lan, mal- 
larm  saxlancma görə gömrük vığım lan, 
m allann gömrük müşaivətinə görə vığım- 
lar, məlumatlandırma və məsləhətvermə- 
yə görə haqq alma, gömriik auksionlann- 
da iştirak etməyə görə haqq alma və digər 
gömrük ödənişləri daxil edilm işdi.

stitutional Court of tine Republic of Azerbaijan 
are elected for the period of 10 years. Judges 
of Constitutional Court, Supreme Court and 
Appellation Courts are appointed by National 
Parliament based on representation submitted 
by President of the Republic of Azerbaijan

Key goal of Constitutional Court of the 
Republic of Azerbaijan is to ensure suprema
cy of Constitution of tine Republic of Azerbai
jan Key objectives of Constitutional Court 
is to address issues stipulated under items 1 
and 8 of section III of article 130 of Constitu
tion of tine Republic of Azerbaijan by request 
of President, National Parliament, Cabinet 
of Ministers, Supreme Court, Office of attor- 
ney-general of the Republic of Azeibaijan and 
Supreme Assembly of Nakhichevan Autono
mous Republic, to interpret Constitution and 
laws of the Republic of Azerbaijan by request 
of agencies stipulated under section IV  of ar
ticle 130 and to implement other responsibili
ties stipulated under Constitution of the Re
public of Azerbaijan.

Amendment to text of the Constitution 
may be submitted for referendum by National 
Parliament or President of tine Republic of Az
erbaijan based on initial approval of Consti
tutional Court of the Republic of Azerbaijan. 
Proposals on making amendments to articles
1, 2,6, 7,8 or 21 and restriction of provisions 
stipulated under chapter 3 of tine Constitution 
cannot be submitted for referendum Consti
tutional Court of tine Republic of Azerbaijan 
cannot pass decision on making amendments 
in text of Constitution of tine Republic of Az
erbaijan that have been approved through ref
erendum.

Decision of Constitutional Court of the 
Republic of Azeibaijan has binding force in 
territory of tine Republic of Azerbaijan.

Legal standards of great significance 
in tine area of protection of human rights and 
freedoms in tine Republic of Azerbaijan were 
stipulated under amendments made to sec
tions V  V I and V II of article 130 of Constitu
tion of the Republic of Azerbaijan as a result



Azərbaycan Respublikasmm M ffli 
M ədisi məcəlbşdirmə prosesinl davam 
etdirərək 1997-d il dekabrm 26-da Su Mə- 
cəlbsini qəbul etdi. 4 bölmə, 17 fəsil və 
105 maddədən ibarət məcəllə Azarbavcan 
Respublikasmda su obvektlərindən və ehti- 
vatlanndan istifadə və mühafizəsi ilə  bağlı 
hüquq münasibətbrini tənzim bvirdi. Azər- 
baycan Respublikasmm daxili sulan, Xəzar 
dənizmin (gölünün) Azərbavcan Respubli- 
kasma mənsub olan bölməsi Azərbavcanm 
m illi sərvəti olmaqla əhalinin həvat və fəa- 
liyyətinin əsasx kim i istifadə edilir və qoru- 
nur, flora və faunaıun mövcudluğunu təmin 
edir. Məcəlbdə sudan istifadə edənbrin 
hüquqlan və vəzifələri, su obyektbrinin mü- 
hafizəsi, sudan ən zəruri və digər ehtivaclar 
üçün istifadənin qammi əsaslan, bu sahədə 
baş verən mübahisəbrin həlü qavdalan və 
su qanunvericffiynin pozulmasma görə mə- 
suliw ət müəyyən edilmlşdi.

' ‘ M ffli Məclis 1997-d ü dekabrm 30-da 
Azərbavcan Respublikasmm Meşə Məcəllə- 
sini qəbul etdi. Meşələrdən istifadə, onım 
mühafizəsi, qorunması, bərpası, ekoloji və 
ehtivat potensialmm yüksəldilməsinin hü- 
quqi əsaslannı müəvvən edən Məcəllə 10 
fəsil və S0 maddədən ibarətdir. Azərbavcan 
Respublikasmm meşə fondu dağ və düzən 
meşələrindən ibarət olmaqla qoruq rneşə- 
b ri, kurort meşələri, xüsusi qivm ətli meşə 
m assivbri, şəhərbrin və digər yaşayış mən- 
təqəbrinin ətrafmdakı yaşfflıq zolaqlarmm 
meşəbri, vabaru meyvə meşələri, dövbt qo- 
ruvucu zolaqlan və digər meşə kateqoriyala- 
rrna bölünürdü.

Azərbaycan Parlamenti 1999-cu il fev
ralm 1-də Əmək Məcəlbsini də qəbul etdi. 
Məcəlb 13 bölmə, 48 fesil, 317 maddə və 2 
əlavədən ibarət id i. Məcəlləvə əmək müna- 
sibətbrinə daxil olan kollektiv müqavib və 
sazişbr, əmək müqavibsi, iş vaxti, istirahət 
vaxti və işçibrin məzuniyyət hüquqlan, 
əmək normalan, əməvin ödənilməsi norma- 
lan, qavdalarx və təminatlan, əmək və icra 
intizamı, işəgötürənin və işçLnin qarşılıqlı

of referendum conducted on August 24,2002 
For instance, every person has the right to 
lodge a complaint to Constitutional Court 
about statutory acts issued by legisbtive and 
executive bodies, and municipal and judicial 
acts that viobte his (her) rights and freedoms. 
According to section V II of article 130 of tine 
Constitution the human rights attorney (om
budsman) has tine right to submit relevant 
requests to the Constitutional Court, and tine 
courts also has tine right to apply to tine Con
stitutional Court in order to get its comments 
on interpretation of provisions of tine Consti
tution and bws rebted to implementation of 
human rights and freedoms.

The Republic of Azerbaijan may not 
restrict implementation of human rights and 
freedoms taking into consideration the en
tered international engagements.

As envisaged, tine popubtion shall be 
notified beforehand about partial or tempo
ra l}' restriction of human and d vil rights and 
freedoms when announcing war, martial bw, 
emergency and mobilization

The most topical tasks to be imple
mented by Azerbaijan parliament included 
implementation of reforms in the area of state 
construction in tine independent Republic of 
Azerbaijan strengthening of statehood, man
agement of legal rebtions arising from new- 
sodal environment and international obliga
tions, and repbcement of codes of bws es
tablished during soviet terms and repeated!}' 
annexed and amended with complete!}' new- 
codes.

The bw  about land tax dated Decem
ber 24, 19%, tine bw  about land lease dated 
December 11,1998, tine bwr about public land 
cadastre, land monitoring and structure dated 
December 22,1998, tine law' about land mar
ket dated May 7,1999 and the bwT about mu
nicipal territories and lands dated December
7, 1999 made up a juridical background for 
passing of new land code.

Legal and regubtive documents based 
on the above-listed bws managed new' sodal



maddi m əsuliyvəti hallan, əməyln müha- 
fizasi, qadmların, vaşı 18-dən az olan işçll̂ - 
rin və aqrar sahədə əmək münasibətlərmin 
tənzimbnməsinin xüsusiyyətləri, kollektiv 
və fərdi əmək mübahisələri, işçib ıin  sosial 
sığortası, əmək qanunveridlivinin pozulma- 
sma görə məsuliyyət m əsələbri daxildir. 
Əmək Məcəlləsi bəzi kateqorivadan olan- 
lann əmək münasibətbrinə, о cümlədən 
hərbi qulluqçulara, məhkəmə hakimbrinə, 
M ffli M ədisin deputatlanna və bəbdivy*- 
lərə seçilmiş şəxsbrə, xarid ölkənin hüqu- 
qi şəxsi ilə həmin ölkədə əmək müqaviləsi 
bağlavaraq əmək funksivasnı Azərbaycan 
Respublikasmda fəalivyət göstərən müəssi- 
sədə (onun filialm da, nümayəndəlivində) 
yerinə vetirən əcnəbilərə, habeb işə qəbul 
və xidmət keçmə qavdasx məsabbrində 
dövbt qulluqçulanna aid edilm ir. Vətəndaş- 
lann əmək huquqlannı qorunnıasmı təmin 
edən Əmək Məcəlləsi və digər əmək qanun- 
veridlivində işbyənbr üçün S saatdan arüq 
olmavan iş günü, istirahət və bavram günlə- 
ri, ildə azı bir dəfə 21 teqvim günündən az 
olmavan ödənişli məzunivyət verilməsi mü- 
əvvan edilmişdi. Əsas məzuniyvətb vanaşı 
əmək şəraitinə, əmək funksiyasınm xüsusiv- 
yətbrinə, əmək stajma görə, ebcə də uşaqlı 
qadmlara, habeb sosial məzuniyyətbr, vara- 
dıcılıq, təhsil və ödənişsiz m əzuniwətbr ki
m i əlavə məzuniyyətbr verilməsi də nəzər- 
də tutulmuşdu.

AzərbavcanRespublikası Konstitusiya- 
smm 13-cü maddəsinə görə, cəmivvətin əsas 
özəyi olan aib dövbtin xüsusi himavəsində- 
dir. Konstitusivada təsbit olımmuş müddəa- 
lar əsasmda Azarbavcan Respublikasmm 
M illi M ədisi 1999-cu il dekabnn 28-də A ilə 
Məcəlbsini qəbul etdi. 8 bölmə, 28 fəsil və 
195 maddədən ibarət məcəllə ailənin ümum- 
bəşəri prinsipbr əsasmda quralmasmı mü- 
əvvan edirdi. Azəıbaycan Respublikasmda 
nikah vaşı kişilər üçün 18 vaş, qadmlar üçün 
17 vaş müəwən edilirdi. Məcəlləyə görə, və- 
təndaşlıq aktlannm dövbt qevdiyyah orqan
lannda bağlanmış nikahm hüquqi qüvvəsi

rebtions in the agricultural sedor. Law of the 
Republic of Azeibaijan abound land lease con
sisting of 5 chapters and 31 artides described 
procedures of leasing of public, munidpal 
and private lands and legal foundations of 
leasing rebtions. The bw  about land market 
managed land purchase and sale. This bw  
described procedures of establishment of land 
market in tine Republic of Azeibaijan and eco
nomic and juridical rebtions encountered in 
land market, and consisted of 5 chapters and
23 artides. This bw  manages such land mar
ket transactions as purchase and sale of plots 
of land, transfer of a plot of land to statutory 
fund (unit investment trust), pawning (mort
gaging) of a plot of land, exdiange of plots of 
land, donation of a plot of land, inheritance of 
a plot of land, and transfer to another person 
of rights to use and lease a plot of land.

The National Parliament of tine Repub
lic of Azeibaijan passed new land code on 
June 25,1999. The code consisting of 22 chap
ters and 113 artides identifies legal and regu
lative foundations of agricultural rebtions 
in the Republic of Azerbaijan. The new code 
addresses such issues as land ownership, use 
and disposal rebtions between state run pub
lic authorities, mnmidpalities, legal and physi
cal persons. Such land categories as lands 
fit for agricultural activity settlement lands, 
lands used for industrial, transportation, 
communication defense and other purposes, 
water fund lands and reserve fund lands are 
stipulated nmder tine code. Physical and legal 
persons may obtain tine right to own, use and 
lease plots of land According to tine code for
dgners, persons without nationality, foreign 
juridical persons, international associations 
and organizations, as well as foreign coun
tries are given the right to acquire plots of 
land only based on leasing prindple.

The land code allocates 15 years for 
temporary and short-term use of land and 15- 
99 vears for long-term use of land.

Rdevant local authorities and munid- 
palities have the responsibility to hand over



vardır. Vətendaşlann aib münasibətbrində 
hüquqlanran hər hansı bir formada məh- 
dudlaşdınlması qadağan edilir. Məcəllədə 
əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətbri 
tənzimbmr: ər-arvad, valideynbr və uşaq- 
lar (övbdhğa götürübnbr), eləcə də ailə qa- 
nunveridliyində nəzərdə tutulmuş hallarda 
və həddə başqa qohumlar və digər şəxsbr 
arasmda əmlak münastbətbri tərnzimbnir, 
habeb validevrt himavəsindən məhrum

J J

olanuşaqlarm tərbivəvə götürülmə qavdala- 
n müəyyən edilir. A ilə üzvbri arasmda ailə 
qanunveridliyi ib  tənzimbnməyan əmlak 
və şəxsi qevri-əmlak münasibətbrinə mül- 
ki qanunveridliyin ailə münasibətbrinin 
mahiyvətinə zidd olmavan normalan tətbiq 
ed ilird i «Ailə Məcəlbsi»ndə övbdlığa gö- 
tümnə m əsəbbrinirı həlli məhkəmə tərəfin- 
dən xüsusi icraat qavdasmda və məhkəmə 
qətnaməsinə əsasən vətəndaşlıq aktlanrun 
qeydiyyaü orqanlan tərəfindən övbdlığa 
götünnənin 1 ay ərzində qeydiyvata götü- 
rülməsini müəyyən edirdi.

Ш Respublikanm M ffli M ədisi 1999- 
cu il dekabnn 28-də Azəıbavcan Respubli
kasmm M iffld Məcəlləsmi qəbul etdi. M ülki 
M əcəlb Azəıbavcan Respublikasi Konstitu- 
sivasmdan və veni mülki münasibətlərdən

J J

varanan hüquqi məsələbri tənzim byirdi. 
M əcəlb ümumi və xüsusi hissəbr də daxil 
olmaqla 10 bölmə, 73 fəsil və 1325 maddə- 
dən ibarətdir. Ümumi hissədə M ülki Məcəl- 
bnin məqsədi üçüncü şəxsbrin hüquqlanna 
xəbl gətirmədən mülki dövriyyənin azad- 
lığınm onun iştirakçılannm  bərabərlivi əsa- 
smda təmin edilməsi kim i göstərilir. Sovet 
dövründə qəbul edilmiş M ülki Məcaüəcbn 
fərqli olaraq, veni M əcəlb müqavibbrm sər- 
bəstliymi, xüsusi m ülkiyyətin azadhğmı mü- 
əyyən edir. M ülki Məcəllənin vəzifəbrinə 
mülki hüquq münasibətbri subvektbrinin 
əmlak və şəxsi qevri-əmlak münasibətbrirti 
tərnzimbmək, mülki hüquq subvektbrinin 
hüquqlarmı və qanuni mənafebrini müda- 
fiə etmək, fiziki şəxsbrin şərəfini, bvaqəti- 
ni, işgüzar niifuzunu, şəxsi həvatmı və şəxsi

for permanent or temporary use tine public 
and municipal lands. These authorities also 
haw the responsibility to extend tine period 
of use of land. The rules of use of private 
plots of land are stipubted under relevant 
contracts. The code addresses such issues as 
joint ownership of a plot of land, obligations 
and restrictions associated with a plot of land, 
servitude of a plot of land (free use of propri
etary right of another person), and land reb
tions.

The first independent code passed in 
tine National Parliament of the Republic of 
Azerbaijan was titled "Customs Code" and 
was dated June 10, 1997. The Customs Code 
consisted of 14 parts, 61 dnapters and 450 ar
ticles and addressed customs rebtions. Such 
issues as key prindples of transit through 
customs boundaries of the Republic of Az
erbaijan of goods and vehicles covered by 
customs rebtions, customs regimes, customs 
and tariff management, customs payments, 
customs clearance, customs control, cus
toms statistics, smuggling and other customs 
crimes, viobtion of customs rules and respon
sibility for such violations, legal cases and 
proceedings rdated to viobtion of customs 
rales are addressed in tine code. Types of cus
toms regimes implemented in the Republic of 
Azerbaijan indude: admission for free distri
bution, repeated importation, transit customs 
storehouse, duty-free trade shop, processing 
in customs territory, processing under cus
toms control, temporary- importation (expor
tation), free customs zone, free storehouse, 
processing beyond customs territory, impor
tation, repeated importation, destruction, and 
take-over of goods for benefit of the state. The 
list of customs payments in territory of tine 
Republic of Azerbaijan includes customs duty, 
value added tax, exdse-duties, fees for issu
ing and rehabilitating of licenses fixed by ex
ecutive customs agendes, fees for issuing and 
rehabilitating of qualification certificates for 
spedalists in customs clearance, customs fees 
for customs dearance, customs fees for stor-



toxunulmazlığmın müdafiəsi hüququnu qo- 
rumaq, mülki dövriyyəni təmin etmək, sa- 
hibkarlıq fəaliyyətini dəstəkləmək, sərbəst 
bazar iqtisadiyyatmm inkişafına şərait varat- 
maq daxildir. Məcəllədə mülkl hüquq mü- 
nasibətbrinin obyektbri qismində əmlak və 
ya qevri-əmlak dəvəri olan, qanunveridlikb 
müİki dövriyyədən çxanlrruş maddl və qey- 
ri-maddi nemətbr nəzərdə tutulur M ülki 
hüquq mürrasibətbrinin subvektbri aşağıda- 
kı kim i müəyyən ed ilir istər sahibkarlıq fəa- 
liyyəti ib  nnəşğul olan, istərsə də məşğul ol- 
mavan hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxsbr 
mülki hiiquq mürrasibətbrinin subvektbri 
ob bibrbr. Dövbt hakim iyvəti orqanlannm 
və özünüidarə orqanlarmm digər şəxsbrb 
mülki hüquq münasibətbri, qanunda avn 
qavda nəzərdə tutulmavıbsa, mülki qanun- 
verid likb tənzimbnir; mülki hüquq müna- 
sibətbrinin subvektbri öz hüquq və vəzifə- 
lərini vicdanh həvata keçirməvə borcludur. 
M ülki Macəllə 7 vaşma çatmış şəxsbri fəa- 
livvət qəbiliyvəti olmavan müəwən edirdi. 
7 vaşından 14 vaşadək və 14 vaşmdan 18 va- 
şınadək məhdud fəalivvət qabiliyyətli şəxs- 
lərin statusu fərqbndirilir. 16 vaşı tamarn 
olmuş şəxsbr tam fəaliyyət qabiliyvəti əldə 
edə bilərbr

Nfecəlbvə görə, hüquqi şəxslər fəaliv- 
yət xarakterinə görə kommersiva və qevri- 
kommersiva növbrinə avn lır

j  j

M ülki Məcəllədə də əşva hüququ, 
əmlak hüquqlannın dövbt qevdiyyatı, mül- 
kivvət hüququ, onım məhdudlaşdınlması, 
əldə edilməsi və itirilm əsinin əsaslan, mül- 
kivvət hüququnım xüsusi növləri, əşva isti- 
fadə hüquqlan, əşva təminat hüququ, girov 
və ipoteka hüququ və s. təsbit olunmuşdur. 
M ülki Məcəllənin xüsusi hissəsində müqavi- 
ləbrdən əmələ gələn öhdəlikbr tənzimbnir. 
Öhdəliklərin 3 qrupu: müqavibbrdən vara- 
nan öhdəliklər; qanundan yaranan öhdəlik- 
lər; mülki hiiquq pozuntularmdan (delekt) 
varanan öhdəliklər fərqbndirilir. M ülki 
Məcəlbdə vərəsəlik hüququ m əsəbbri də 
tənzimbnir. Vərəsəlivin qanun və vəzivvət

age of goods, fees for customs maintenance of 
goods, fees for information and consultation, 
fees for partidpation in customs auctions and 
other customs duties.

The National parliament of the Re
public of Azeibaijan continued to pass new 
codes and passed water code on December
26, 1997. This code consisting of 4 parts, 17 
chapters and 105 articles manages legal reb
tions assodated w ith use and protection of 
water bodies in tine Republic of Azerbaijan. 
Internal waters of the Republic of Azerbaijan, 
sedor of tine Caspian Sea (Lake) that belongs 
to the Republic of Azerbaijan constitute the 
national wealth of Azerbaijan and also used 
and proteded as a source of life and activity 
of Azerbaijan popubtion, as well as a favora
ble environment for existence of w ild plants 
and animals. Rights and obligations of water 
users, protection of water bodies, legal foun
dations of use of w’ater for the most necessary 
and other purposes, rales of resolution of dis
putes encountered in this area and respon
sibility for viobtion of water legisbture are 
stipulated under this code.

The National Parliament passed the 
Forest Code on December 30,1997.

The code consists of 10 chapters and SO 
articles and describes juridical foundations of 
use, protection, rehabilitation of forests and 
improvement of environmental and reserve 
potential of forests. Forest fund of the Repub
lic of Azerbaijan consists of mountain and 
plain forests and is subdivided into such for
est categories as reservation forests, resort for
ests, especially valuable forest tracts, forests 
in green plantations zones around cities and 
other settlements, w ild orchards, public pro
tection zones, etc.

The Azerbaijan Parliament passed La
bor Code on February 1,1999. The Code con
sists of В  parts, 4S chapters, 317 articles and 
2 annexes. Such issues as joint contracts and 
agreements covered by labor relations, bbor 
contrad, wro k  hours, rest hours and employ
ees' right to vacation, bbor standards, remu-



üzrə növləri fərqbndirilirdi və mirasın bö- 
lüşdürülməsi qaydalan müəyvən edilir

Azəıbaycan Respublikasmm M illi
M ədisi 2S dekabr 1999-cu il tarixli Azərbav-/
can Respublikasi qanunu ilə  veni Mülki- 
Prosessual Məcəlb qəbul etdi. 50 fəsil, 477 
maddədən və bir əlavədən ibarət olan Mül- 
ki Prosessual Məcəlb bu sahədə qüwədə ol- 
muş bir çox qanunlarm, о cümlədən 1992-d 
il 25 fevral tarixli Azəıbaycan Respublikasi 
Təsəmifat-Prosessual Məcəlbsinin hüquqi 
qüvvəsini davandırdı. Məcəflənin veni tələb- 
brinə görə mülki işlər və iqtisadi mübahi- 
səbr üzrə ədalət mühakiməsi, ргокшогип 
müdaxibsi olmadan vahuz məhkəməvə 
aiddir və məhkəmələr tərəfindən qanunb 
m iiəyyən olunmuş qavdada həvata keçiri- 
lir. M ülki Prosessual MəcəHəyə görə, aşağı 
məhkəmə instansivasmm qətnamə və qə- 
rarlarmdan yuxan instansiyava apellyasiya 
şikavəti və həmin instansivalardan yuxan 
instansivaya kassasiva şikayəti vermək olar. 
Məcəüədə məhkəmvə aid olan mübahisə 
qanunb, bevnəlxalq m üqavibbrdə və ya 
tərəfbrin sazişi ilə nəzərdə tutulan hallarda, 
işdə iştirak edən şəxsbrin yazılı razılığı ilə 
münsifbr məhkəməsinin həlünə verib bilər- 
di. M ülki Prosessual Məcəüədə Azərbavcan 
Respublikasmda xarid məhkəməbrin və ar- 
bitrajlarm  qətnaməbrinin tamnması və icra- 
Я  xarid dövbtin məhkəmə qətnaməbrinin 
məcburi icrası və bu qətnaməbrin taıunma- 
Я  ebcə də xarid dövbtin arbifcraj məhkəmə- 
brinin qətnaməbrinin tanmması və icrası 
ilə bağlı müddəalar təsbit edilmişdir.

M iffi M əclisin 30 dekabr 1999-cu Ü 
tarixli qammu ilə Azərbavcan Respublikası- 
nm Cinayət Məcəlləsi qəbul edildi. Ümumi 
və xüsusi hissəbr üzrə 12 bolmə, 35 fəsil 
və 353 maddədən ibarət M əcəlb sülhün və 
bəşəriwətin təhlükəsizliyini təmin etməvə, 
insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlannı, 
m ülkivvəti, iqtisadi fəaliyyəti, idim ai qav- 
dam və ictimai təhlükəsizlivi, əfcraf mühiti, 
Azərbavcanın Konstitusiva quruluşunu d- 
navətkar qəsdbrindən qorumağa, habeb

neration standards, rules and guarantees, 
bbor and execution disdpline, cases of mu
tual material responsibility of employer and 
employee, bbor protection, peculiarities of 
management of labor rebtions of women, em
ployees below tine age of 18 and agricultural 
workers, joint and individual bbor disputes, 
sodal insurance of employees, and respon
sibility for violation of bbor legisbture are 
stipubted under the code. The bbor code is 
not applied to bbor rebtions of some catego
ries of employees induding m ilitary person
nel, court judges, members of national parlia
ment and munidpalities, fordgners that have 
signed in their own country’ a bbor contrad 
with a juridical person of tine fordgn country 
and are fulfilling their labor functions in an 
enterprise (branch, representation of the ju
ridical person) located in tine Republic of Az
erbaijan, and recruitment and service issues 
of government personnel. The Labor Code 
and other bbor legislature ensure protection 
of bbor rights of dtizens and provide work
ers w ith a work day not exceeding 8 hours, 
weekends and holidays, and a minimum of 
21 calendar days of paid vacation per year In 
addition to tine basic vacation, allocation of an 
additional vacation based on bbor conditions, 
peculiarities of bbor functions and length of 
service, as well as such types of additional va
cation as sodal vacations, creative, education 
and unpaid vacations is stipubted under tine 
code.

According to article 13 of Constitution 
of tine Republic of Azerbaijan family as a base 
cell of sodetv- is under spedal surveillance of 
tine state. The National Parliament of tine Re
public of Azerbaijan passed Fam ily Code on 
December 28, 1999 based on relevant provi
sions stipulated under the Constitution. The 
code consists of 8 parts, 2S chapters and 195 
artides and describes fadors necessitating es
tablishment of a fam ily on the basis of prind
ples peculiar to tine whole mankind. The mar
riage age is 18 for men and 17 for women in 
tine Republic of Azerbaijan According to tine



dnavətlərin qarşısmı almağa vönəlmişdir. 
1%1-d ildən qüvvədə olmuş Azərbaycan 
SSR-in Cinayət Məcəlbsindən fərqli olaraq 
yeni Məcəfləyə xüsusib ağır dnavətbrə 
görə ölüm cəzası daxil edilməmişdi. Digər 
tərəfdən 1998-d il 10 fevral qammu ilə Azər- 
bavcan Respublikasmda ölüm cəzasınm 
tarn ləğv edilməsi nəzərdə tutulurdu. Cina- 
yət Məcəlbsinin xüsusi hissəsində dövbt 
əleyhinə, ictim ai təhlükəsizlik və ictimai 
qavda əlevhinə, dövbtin Konstitutsiva quru- 
luşunun əsaslan əlevhinə dnayətbr ən ağır 
dnavətbr qrupuna aid edilir. Ümumilikdə 
idimai-təhlükəsizlik dərəcəsindən və xarak- 
terindən asılı olaraq dnayətbrin 4 növü mü- 
əwən edilm işdi: böyük idim ai təhlükə tö- 
rətməyən dnayətbr; az ağu dnavətbr; ağır 
dnavətbr; xüsusib ağır dnayətlər.

Müstəqil Azərbavcan Respublikasmda 
yeni hüquq sahəsi olan vergi hüququ, mə- 
cəlb qəbul edibnə q^dər çoxsayh nonnativ 
hüquqi aktlarla tənzimbnirdi. Qammverid 
orqan 2000-d il iyuhm 11-də Azərbaycan 

* Respublikasmm ilk  Vergi Məcəlləsini qə- 
bul etdi. Ümumi və xüsusi hissəbr üzrə 17 
fəsil və 221 maddədən ibarət olan məcəlb, 
vergibri dövbt vergibri, Naxçivan Muxtar 
Respublikasi vergibri və verli vergibr (b̂ - 
lədiyyə vergibri) qruplanna bölünmüşdü. 
Dövbt vergüərinə fiziki şəxslərin gəlir ver- 
giləri, bəbdivvə mülkiyvətində olmavan hü- 
quqi şəxsbrin mənfəət vergisi, əbvə dəyər 
vergisi, aksizlər, hüquqi şəxsbrin əmlak 
vergisi, hüquqi şəxsbrin torpaq vergisi, mə- 
dən vergisi və sadələşdirilmiş sistem üzrə 
vergi aid edilirdi. Naxçvan Muxtar Respub- 
likasırun qanunu ib  müəvvənləşdirilmiş 
və yalnız muxtar respublikanm ərazisində 
tətbiq olunan vergibr muxtar respublikava 
məxsus vergibr sa\Tİır. Yerli bəbdiyyə vergi 
və ödənişbri müvafiq bələdiyyə ərazisi daxi- 
lində m üəwənləşdirilm iş vergibrdir.

Vergi Məcəlbsində vergilərin şəxsi və 
real növbri fərqbndirilirdi. Şəxsi vergibr 
vergi ödəyiasinin m aliyyə vəziyyətini və 
onun ödəmə qabiU\yətlili\rin i nəzərə a lır Re

code a marriage contraded at civilian regis
trar's office has legal effed. It is prohibited to 
restrid to any extent the rights of dtizens in 
fam ily rebtions. Property and personal non
property relations are guided by the code: 
property rebtions between husband and 
wife, parents and children (adopted children), 
as well as other relatives and persons in cases 
and to the extent stipulated under family leg
islature are managed, as well as the procedure 
of adopting of children deprived of parental 
care is described in the code.

Standards of dvil legislature not con
tradicting to essence of family rebtions is ap
plied to property and personal non-property 
rebtions between members of family that are 
not covered by fam ily legislature. According 
to fam ily code the child adopting cases are 
tried in court according to spedal legal pro
ceedings and relevant judidal decision and 
are registered at a civilian registrar's office 
within 1 month.

The National Parliament of the ID Re 
public passed the Q vil Code on December
28, 1S99. The G v il Code addressed legal is
sues arising from Constitution of the Repub
lic of Azerbaijan and newf d vil rebtions. The 
code consisted of 10 parts, 73 chapters and 
1,325 articles induding general and spedal 
parts. The purpose of d vil code is stipulated 
under the general part as ensuring of free 
d vil circubtion not abusing rights of third 
parties and observing equity of its partid- 
pants.

In contrast to the Q vil Code passed 
during Sovid terms the new Code establishes 
freedom of contracts and private property. 
Objectives of Q vil Code indude manage 
merit of property and personal non-property 
rebtions of partidpants of d vil bwr relations, 
protection of rights and legal interests of par
tidpants of d vil bwT rebtions, protection of 
the right of physical persons to defend thdr 
own honor, dignity, business prestige, and 
personal he and immunity ensuring of dvil 
drcubtion, support to entrepreneurial activ-



al vergilər isə vergi ödəvidsirıin f ərdi maliv- 
yə vəziyvətindən asılı olmavaraq, fəaliyyəti 
və mallarm (əşya kim i), vəni əmlakın alqısı, 
saüşı və ya sahibMyinin vergivə cəlb olunma- 
sını nəzərdə tutur. Real vergllərə həm fiziki, 
həm də hüquqi şəxslər cəlb oluna bibrlər. 
Şəxsi vergibr isə valnız əhalinin üzərinə qo- 
yulur.

Azərbaycan Respublikasi parlamenti 
2000-d il 11 iyu l tarixli qanunu ilə veni inzi
bati Xətalar Məcəlləsini qəbul etdi. Inzibati 
Xətalar Məcəlləsi ümumi və xüsusi hissələr 
üzrə 6 bölmə, 35 fəsil və 458 maddədən iba- 
rətdir. Ümumi müddəalann daxil edildiyi 
birind bolmədə Azərbavcan Respublikası- 
nm inzibati xətalar qanunveridliyi, onun və- 
zifəbri və prinsipbri müəyvən edilirdi. inzi
bati Xətalar Məcəlbsinin vəzifəbri insan və 
vətəndaş hüquqlannı və azadlıqlarmı, onla- 
nn sağlamlığmı, əhalinin sanitariva - epide- 
m ioloji sağlamlığmı, ictimai mənəviyyatı, 
m ülkivvəti, şəxslərin iqtisadi maraqlannı, 
ictimai qavdanı və idim ai təhlükəsizlivi, ət- 
raf mühiti, idarəçilik qavdalarını qommaq, 
qanunçuluğu möhkəmbndirmək və inziba
ti xətalann qarşısını almaqdan ibarətdir. Mə- 
cəlləvə görə inzibati m əsuliwətin əsaslannı 
inzibati xətanın törədilməsində təqsirli he
sab edilən və inzibati xəta tərkibinin bütün 
digər əbm ətbrini daşıvan əməl (hərəkət və 
va hərəkətsizlik) törətmiş şəxs inzibati mə- 
suliyyətə cəlb olunur və tənbeh edilir. inzi
bati Xətalar Məcəlləsinin prinsipbri insan 
və vətəndaş hüquqlanna və azadlıqlanna 
hörmət edilməsi, qanımçuluq, qanun qarşı- 
smda bərabərlik, təqsirsizlik prezumpsiva- 
Я  ədabtsizlik və inzibati xətanın qarşısırun 
almmasına əsaslanır. Məcəlləvə görə inzibati 
məsuliyvətə cəlb olunmuş şəxs öz təqsirsizli- 
yini sübut etməyə bordu devildir. Inzibati 
xəta anlavışma görə ictim ai münasibətəbrə 
qəsd edən hüquqazidd olan, təqsirli savılan 
(qəsdən və va ehtivatsızhq üzündən törədi- 
bn) və inzibati m əsuliwətə səbəb olan əməl 
(hərəkət və va hərəkətsizlik) inzibati xəta he
sab olunur. İnzibati xətalar törətməvə görə:

ity, and creation of favorable conditions for 
development of free market economy. Materi
al and non-material wealth are stipubted un
der the Code in tine capadty of targets of dvil 
bw  rebtions that have property or non-prop- 
erty value and removed from dvil circulation 
based on relevant legislature. Partidpants of 
dvil bw  rebtions are identified as follows: 
any physical or legal person engaged or not 
engaged in entrepreneurial activity may be
come an ador of dvil bw  rebtions.

If otherwise hasn't been stipulated un
der tine bw  then dvil law rebtions between 
state nm public authorities and self-gov
ernment bodies and other persons shall be 
guided by d vil legisbture; adors of dvil bw  
rebtions are obliged to consdentiously im
plement their rights and obligations. Persons 
who have readied the age of 7 are considered 
incapable according to the C ivil Code. Two 
categories of persons with limited ability* to 
work at ages of 7-14 and 14-18 are differenti
ated Persons who have reached tire age of 16 
may obtain full ability to wx>rk

According to tine code, legal persons are 
divided into commercial and non-commerdal 
categories according to nature of their activ
ity-

The right to items, offidal registration 
of property rights, right of ownership, rea
sons for restriction, acquiring and loosing of 
tine right of ownership, spedal types of tine 
right of ownership, rights to use items, right 
to get guarantee for an item, right to deposit 
and mortgage, etc. are stipubted under C ivil 
Code. A  spedal part of dvil code addresses 
obligations arising from contracts. There are 3 
groups of obligations: arising from contracts; 
from bws; from violations of dvil bw.

Issues assodated with succession right 
are also guided by d vil code. Legal and situ
ational types of succession are differentiated 
and procedures of division of inheritance are 
described in dvil code.

The National Parliament of tine Repub
lic of Azerbaijan passed new C ivil and Pro-



xəbərdarlıq; inzibati cərimə; inzibati xətanın 
törÄİilınəsində abt və va inzibati xətanın bi-

J

lavasitə obvekti olmuş predmetin ödənişb 
alınması; predmetin müsadirəsi; inzibati xə- 
ta törətmiş fiziki şəxsin ona verilm iş xüsusi 
hüququnun məhdudlaşdınlması; əcnəbilər 
və va vətəndaşlrğr olmavan şəxsbri Azərbay- 
can Respublikasmm hiidudlanndan kənara 
inzibati qavdada çrxartma; inzibati həbs və 
digər tənbeh növləri tətbiq edilir.

Inzibati Xətalar Məcəlbsinin xüsusi 
hissəsində dövlət idarəçhyinin konkret sa- 
həbrində ictim ai münasibətbri tənzimləyən 
inzibati hüquq nomıalan daxil edilmişdi. 
Xüsusi hissənin Ш bölməsində inzibati xəta- 
lar haqqmda işlərə baxmaq səlahiyyəti olan 
orqanlara (vəzifəli şəxslərə) aşağıdakılar aid 
ed ilir ravon (fəhər) məhkəməbri; vetkinlik 
vaşma çatmayanlarm işb ri və hüquqbmm 
müdafiəsi üzrə komissivalar (kollegial or
qan); Azərbavcan Respublikasmm müvafiq 
icra hakim ivvəti orqanlan (vəzifəli şəxsbr).

Azərbavcan Respublikasmm MiDi 
M əclisi 2000-d iyuhm 14-də Azəıbaycan 
Respublikasmm Cinavət Prosessual Məcəl- 
ləsini qəbul etdi. Ümumi və xüsusi hissəbr 
üzrə 11 bölmə, 58 fəsil və 521 maddədən 
ibarət olan Məeəllə veni ictim ai münasibət-

J

lərdən və Konstitusiya normalanndan irəli 
gələn müddəalan təsbit edirdi. Məcəlbnin 
əsas məqsədi qamrnla dnavət hesab olunan 
əməli törətmiş hər bir şəxsi ifşa etməvə və 
dnavət məsulivvətinə cəlb etməvin müm-
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künlüvünə, dnavət törətməkdə təqsirli ol- 
mavan heç kəsi cinavət prosesini həvata 
keçirən orqanlarm vəzifəli şəxsbrinin və va 
hakim brin özbaşma hərəkətbri ilə qanun- 
suz şübhə altma almmasınm, ittiham və va 
məhkum etməyin mümkün olmamasma, 
heç kəsin qanunsuz və va zərurət olmadan 
prosessual məcburiyyət tədbirbrinə, insan 
və va vətəndaş hüquq və azadhqlarmm di- 
gar məhdudiyyətbrinə məruz qalnıanıasına 
yönəlmişdi. Məcəllənin ümumi hissəsində 
dnavət mühakimə icraatmm vəzifələri, əsas 
prinsipbri və şərtbri, dnavət təqibi, bəraət

cedural code on December 28,1999. The civil 
and procedural code consists of 50 chapters, 
477 articles and one annex and its approval 
has caused suspension of a number of rele
vant laws including economic and procedural 
code of the Republic of Azeibaijan dated Feb
ruary 25, 1992. According to requirements 
of the new code fair justice in civil cases and 
economic disputes are referred only to re  
sponsibility of court without interference by 
prosecutor, and it is implemented by courts 
according to legally established procedure. 
According to civil and procedural code it is 
allowed to lodge appellation complaints to 
a court of higher instance in regard to judg
ments and decisions given by a court of lower 
instance and to refer to the court of cassation 
in regard to judgment given by the court of 
higher instance.

According to tine code a dispute re
ferred to a court may be transferred to jury 
trial based on relevant bw, in cases stipulat
ed under international contracts and agree 
ment between parties, by written consent of 
persons involved in the case. Provisions re  
bted to recognition and implementation of 
judgments given by foreign courts and ar
bitrations, compulsory implementation and 
recognition of judicial decisions of a foreign 
country, as well as recognition and im ple 
mentation of decisions of arbitration tribu
nals of a foreign country' in the Republic of 
Azeibaijan are stipubted imder civil and 
procedural code.

Criminal Code of the Republic of Az
erbaijan was passed by the National Parlia
ment on December 30, 1999. The code con
sists of general and special parts subdivided 
into 12 parts, 35 chapters and 353 articles, and 
it is aimed at ensuing of peace and securitv' 
of mankind, protection of human and civil 
rights and freedoms, propertv', economic ac
tivity public order and security environment 
and Constitutional government of Azerbaijan 
from criminal pursuits, as well as prevention 
of crimes.



qazartma və vurulmuş zivanm ödənilməsi, 
prosessual qərarlann m əcburiliyi, prosesin 
iştirakçılan, sübutlar və sübutetmə, proses
sual məcburiyyət tədbirləri, cinavət müha- 
kimə icraatmda əmlak məsəbləri, məhkəmə 
məsrəfbri, mühakimə icraatr zamanr konfi- 
densiallıq və müddət m əsəbbri təsbit edil- 
mişdi. Cinavət-Prosessual Məcəllənin Xü- 
susi hissəsində ayn-ayn icraat növlərinin,
о cümlddən dnavət təqibi üzrə məhkəmə- 
vədək icraatm, birind instansiva məhkəmə- 
sində icraatm (o cümbdən andlı idasçılann 
iştirakr ilə keçiribn icraatm), apellyasiva və 
kassasiva instansivalan məhkəməbrində
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icraatm apanlması və xüsusiyvətbri, ebcə 
də yetkinlik vaşma çatmavanlar barəsində 
icraatm, beynəlxalq m üqavibbrb müəyvən 
edilmiş imtivaz və immunitetə malik olan 
şəxsbr barəsində icraatm, məhkəmə nəza- 
rətinin həvata keçirilməsinin, normativ hü- 
quqi aktm Konstitusivaya uvğunluğunun 
voxlarulmasr barədə vəsadət üzrə icraatm, 
veni açılrmş hallar üzrə, anlaqsız vəzivvət- 
də dnavət törətmiş şəxslər barəsində təbii 
xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq edilmə- 
si üzrə icraatm, dnavət işbrinə dair hüquqi 
vardımm göstərilməsi üzrə icraatm və nəha- 
vət, hökm və va məhkəmərıin digər yekun 
qərarlannm icrası qavdasmda icraatm xüsu- 
siyyətbri göstərilm işdi Məcəüədə nəzərdə 
tutulmuş hallar istisna olmaqla, cinavət iş- 
brinin qivabi məhkəmə icraatı volverilməz 
hesab olunur.

Azərbavcan Respublikasmm M ffli 
M ədisi islah-əmək qanım veridliyinin bev- 
nəlxalq standartlara və demokratik prinsip- 
brə uvğunlaşdırrlmasr məqsədib 2000-d il 
iyulun 14-də Cəzalarm İcrası Məcəlləsini 
qəbul etdi. Bevnəlxalq standartlara uvğun- 
laşdrrrlmrş Məcəllə BMT-nin 1955-d il ta
rix li «Məhkumlann davraruş qaydabnnm 
minimum standartlan», Avropa Şurasr tərə- 
findən qəbul olunmuş «Avropa penitensiar 
qavdalan» və digər bevnəlxalq aktlan nəzə- 
rə almaqla hazrrlanmrşdr. 7 bölmə, 21 fəsil 
və 182 maddədən ibarət Məcəllədə məh-

In  contrast to Criminal Code of tire So
viet Socialist Republic of Azerbaijan that has 
been valid since 1961 death sentence for es- 
pedallv grave crimes is not stipubted under 
tire new code. Moreover, fu ll suspension of 
death sentence in tire Republic of Azerbaijan 
w’as stipubted under the bw  dated February 
10,1998. According to spedal part of criminal 
code tire crimes against government, public 
security and order, and foundations of Con
stitutional system of the state are referred to 
tire group of most serious crimes. Generally, 
4 types of crimes are identified based on de
gree and nature of danger caused to public 
security: crimes that don't cause great danger 
to public security; moderately grave crimes; 
grave crimes; especially grave crimes.

Tax law that is a new area in legisla
ture of the independent Republic of Azeibai
jan had been guided by a number of legal and 
regubtive documents till approval of relevant 
code. The legislative body passed tire first Tax 
Code of tire Republic of Azerbaijan on Ju ly 11, 
2000. The code consists of general and spedal 
parts subdivided into 17 chapters and 221 
artides, and classifies taxes into public taxes, 
taxes of Nakhichevan Autonomous Republic 
and local (munidpal) taxes. Public taxes in
dude income taxes of physical persons, profit 
tax of legal persons no owned by munidpal- 
ity, value additional tax, exdse-duties, prop
erty tax of legal persons, land tax of legal per
sons, mining tax and amplified system tax 
Taxes stipulated under the bw  of Nakhich
evan Autonomous Republic and applied only 
in tire territory of tire autonomous Republic 
are considered as taxes owned by the autono
mous Republic. Local munidpal taxes and 
payments are tire taxes applied within terri
tory of rdevant municipality.

According to tax code tire taxes are das- 
sified into personal and real taxes. Personal 
taxes take into consideration finandal status 
and paving capaaty of a taxpayer. And real 
taxes imply imposing of taxes on activity and 
goods (as items) of a taxpayer, Le. purchase,



buslann hüquqlannm genişləndirilməsi, 
şəxsi təhlükəsizlik, vicdan və din azadhqla- 
rma təminat verilm əsi, onlarrn sağlamlığı, 
tibbi xidmət, sanitar-glglyena məsələləri və 
qidalanmalan, veni iş yerlərm in açılması, 
ictlm al faydalı işlə məşğul olmaq üçün im- 
kan varadüması nazərdə tutulmuş və onla
ra bir sıra veni im tivazılar verilm əsi təsbit

J  J

edilm işdi. Məhkumlann islah edilməsinin 
əsas vasitələri qismində cəzanm icrasının 
və çəkilməsinin müəyyən edilm iş qavda- 
sı (rejim ), təıbivə işi, ictim ai favdalı əmək, 
ümumi təhsil, peşə təhsili və peşə hazırlığı, 
ictim ai təsir müəyvən edilm işdi. Cəzalann 
İcrası Məcəlləsində müxtəlif növ cəzalann 
icrası qavdası, cəzaçəkmə müəssisələrində 
(məntəqə tip li, ümumi, möhkəm dddi, xü- 
susi rejim li müəssisələr, həbsxanalar), tərbi- 
yə müəssisələrində (ümumi və möhkəm re
jim li) və müalicə müəssisələrində, intizam 
xarakterli hərbi hissədə cəzalann icrası, 
cəza çəkməkdən azad etmə, şərti məhkum 
edilm iş şəxslər üzərində nəzarət məsələlə- 
ri qanunda təsbit olunmuşdu. Məcəllənin 
demokratik prinsiplərindən irə li gələn 
məhkum olunmuş şəxsin vəkillə senzura 
olmadan vazışmasma və görüşməsinə, dini 
etiqad azadlığma, istirahət, dövri mətbuat 
vasitələrindən və radiodan məlumat almaq 
hüququna təminat, dnavət-cəza sisteminin 
mərkəzi orqanlarma, məhkəmə və digər 
səlahiyyətli orqanlarla bağlx zərfdə ərizə 
və ya şikayət göndərmək hüququ, onun 
qohumlarla qısa və uzım müddəüi göriiş- 
lərinin vaxünm uzadılması kim i məsələlər 
müəvyən edilirdi.

Azəıbavcan Respublikasmm MiHi 
M əclisi 2003-cü il mayın 27-də vahid seçki 
sistemi əsasmı təşkil edən Seçki Məcəlləsini 
qəbul etdi. Azəıbavcan Respublikasmda ilk 
dəfə olaraq qəbul edilmiş Seçki Məcəlləsi 
Azərbaycan Respublikasmda referendum, 
M illi Mədisə seçkilər, Azəıbaycan Respubli- 
kası Prezidenti və bəbdiyyə seçkilərinin ke- 
çmlməsi üçün vahid normativ akt müəvyən 
edirdi.

sale or ownership of property irrespective of 
individual finandal status of tine taxpayer. 
Real taxes may be imposed on both physical 
and legal persons. And personal taxes are im
posed only on population.

Parliament of the Republic of Azerbai
jan passed new administrative offences code 
on Ju ly 11, 2000. The administrative offences 
code consists of general and spedal parts 
subdivided into 6 parts, 35 chapters and 458 
artides. The first part that indudes general 
provisions describes administrative offences 
legislature of tine Republic of Azerbaijan, and 
objectives and prindples of the legislature. 
Objectives of administrative offences code 
include protection of human and dvil rights 
and freedoms, people's health, sanitary and 
hygienic health of population, public spiritu
ality propertv-, economic interests of persons, 
public order and security, environment and 
administrative regulations, strengthening of 
legality and prevention of administrative of
fences. According to the code a person who 
has been considered guilty in committing 
of an administrative offence and has com
mitted an action (activity от negligence) that 
bears all other evidences of content of the ad
ministrative offence is called to administra
tive account and incurs a penalty. Prindples 
of administrative offences code are based 
on resped for human and dvil rights and 
freedoms, legality, equity, presumption of in
nocence, and prevention of injustice and ad
ministrative offence. According to the code a 
person called to administrative acconmt is not 
obliged to prove his (her) innocence. Accord
ing to administrative offence notion, an action 
that endeavors public rdations, contradicts to 
the laws, is considered a result of action of a 
guiltv- person (committed intentionally or ac- 
ddentally), and has caused an administrative 
responsibility is considered tine administra
tive offence. The following types of penalties 
are applied to persons who have committed 
administrative offence: warning, offidal repri
mand, purchase of a tool used in committing



Müstəqil Azərbavcan Respublikasmm 
Konstitusivasmm 142-d maddəsinə görə, 
Azərbavcan Respublikasmda yerli özünüi- 
darəetmə bələdiwələr tərəfindən həvata
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keçirilir. M ffli Mədis 1999-cu il iyunun 2-də 
«Bələdiwələrə seçkibrin keçirilməsi qayd- 
ları haqqmda» qanun qəbul etdi. Bu qanun 
əsasmda 1999-cu il dekabnn 12-də ilk  dəfə 
olaraq Azərbavcan Respublikasmda verli 
özünüidarəetmə orqanlarmm varadılması- 
nm əsası qovuldu. Bəbdiyyələr özünüida- 
rəetmə orqam olmaqla verli əhəmiyyətli mə- 
sələlərin həll olunması ilə məşğuldur. Seçki 
qanuna görə, seçki günüriÄİək 21 vaşma çat- 
mış şəxsbr 5 il səlahiyyət müddəti olan bə- 
bdiyyə üzvü seçib b ilərd i İcra hakim iyyəti 
orqanlannda işbvən vəzifəli şəxslər, hakim- 
br, hüquq-mühafizə orqanlarmm işçiləri, 
din xadimləri, hərbi qulluqçulann bələdiv- 
və üzvü seçilməsi qanunla qadağan edilirdi.

1999-cu il ivunun 2-də «Bəbdiwələrin
/  J  J

statusu haqqmda» qanun qəbul edildi. Bəb- 
divvəbr haqqmda qəbul edilmiş çoxsaylı 
qanunlarla vanaşı «Bələdiyvələrin statusu» 
haqqmda qamm da verli özünüidarəetmə 
orqanlarmm fəaliyvətinin tənzimbnmsinə 
yönəlmişdir. S fəsil və 55 maddddən ibarət 
qanun bəbdiyyəbrin fəaliyyət prinsiplərini, 
rolımu, yerli özünüidarəetmənin hüquqi, 
iqtisadi və maliyyə əsaslarmı müəyyənbş- 
d irird i Bələdiyyələr qanunla müəyvən 
edilmiş ərazi hxidudlan daxilində verli özü- 
nüidarəetmə formasıdır. «Bələdivvəbrin sta-
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tusu haqqmda» qammda verli əhəm iwətli 
məsəbbr, yerli rəv sorğusu, bəbdiyvə mül- 
kivyəti, verli vergi və ödənişlər, bəbdivvə 
qulluğu, verli sosial müdafiə, verli büdcə və 
s. məsəbbr tənzimbnirdi. Qanuna görə bə- 
bdiyvəbrin nizamnaməbri bəbdiyyəbrin 
idaslarmda və va vətəndaşlann vığmcaq- 
larmda qəbul edilir. Bəbdiyyəbrin qəbul 
etdivi aktm icrası onun ərazisində vaşavan 
vətəndaşlar və onun ərazisində yerləşən hü- 
quqi şəxsbr üçün məcburidir.

Azərbaycan Respublikasmm parla
menti 1998~ci il fevralm 6-da ölkədə mə-

of administrative offence or an item directly 
affected by administrative offence, confisca
tion of an item, restriction of spedal right 
given to a physical person that has committed 
tine administrative offence, administrative de
portation of fordgners and persons without 
nationality beyond the boundaries of the Re
public of Azerbaijan, d c

Administrative bw  standards that regu- 
bte public rebtions in specific areas of public 
administration are stipulated in spedal part 
of administrative offences code. The following 
bodies (offidals) authorized to consider ad
ministrative offence cases are listed in part III 
of spedal part of the code: rayon (dty) courts, 
committees (a corporate body) for cases and 
protection of rights of minors, relevant execu
tive power bodies (offidals) of the Republic of 
Azerbaijaa

The National Parliament of the Repub
lic of Azerbaijan passed criminal and proce
dural code on Ju ly 14,2000. The code consists 
of general and spedal parts subdivided into 
11 parts, 58 diapters and 521 artides, and pro
visions arising from new social rebtions and 
Constitutional standards are stipulated under 
tine code. Key goal of the code is to ensure re
vealing and calling to account of every person 
who have committed an action considered a 
crime according to relevant bws, prevent ille
gal and groundless suspidon, accusation and 
sentencing of any person who is not guilty of 
committing a crime as a result of self-willed 
actions by offidals or judges of bodies en
gaged in crime investigation, and illegal or 
unnecessary application to any person of pro
cedural forcing measures and other restric
tions of human or dvil rights and freedoms. 
Objectives, key prindples and conditions of 
crime investigation, criminal prosecution, ac
quittal and compensation for damages, bind
ing force of procedural decisions, partidpants 
of criminal procedure, evidences and prov
ing, procedural forcing measures, propertv’ 
issues in crime investigation, court costs, con
fidentiality and period of legal proceedings



dəniyvət sahəsində dövbt siyasətmin əsas 
prirısipbrini, vətəndaşlann hüquq və azad- 
hqlamn. m illi mədəniyyət sərvəti obvektbri- 
nin qonmub saxlarulmasmm və inkişafmın, 
mədəniyyət sahəsində fəaliyyətin hüquqi 
əsaslannı və beynəlxalq əlaqə formalannı 
müəyvən edən, habeb bütün xalqların ma
dam özünəməxsusluğunım mənbəvi olan 
şifahi xalq yaradıahğmın, adət-ənənəbrinin 
qorunmasma, daha çox insarun mədərıi irs- 
dən və mədəniyyət sərvətbrindən istifadəsi- 
ni təmin etmək məqsədi ib  bu sərvətm va- 
radılmasma, artmlmasma və yayılmasma 
təkan verən, yaradıa şəxsbrin sosial müda- 
fiəsini təmin edən «Mədəniyyət haqqmda» 
qanun qəbul etdi. «Mədəniyyət haqqmda» 
Azərbaycan Respublikasmm qammu 9 fo- 
sil və 51 maddədən ibarətdir. Qarnmda mə- 
dəniyvət sahəsində dövbt siyasətinin əsas 
prinsipbri və vəzifələri, mədəniyvət fəa- 
liw ə ti və onun növbri, mədəniwət sahə-
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sində təşkilati və m ülkiyyət münasibətbri, 
mddəniwət sərvətbri və m illi mədəniwət
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əmlakı, mədəniyyət sahəsində bevnəlxalq 
əməkdaşhğm hüquqi əsaslan kim i məsələ- 
b r təsbit edilmişdi.

M ffli Məclis tarix və mədəniyvət abidə- 
brinin qorunması, övrənilməsi və onlardan 
istifadə ib  bağlı münasibətiəri tənzimləyərı 
«Tarix və mədəniyvət abidəbrinin qorunma- 
sı haqqmda» 199S-d il 10 apıel tarixli Azər- 
bavcan Respublikasmm qanununu qəbul 
etdi. 9 fəsil və 32 maddədən ibarət qanunda 
arxeoloji abidəbr, memarlıq abidəbri, tari- 
xi abidəbr, sənədli abidəbr, qoruqlar, abi- 
dəbrin mühafizə zonası anbvışlan müəy- 
yən edilərək hiiquqi tənzimetmə obvektinə 
çevrilməsi qavdası nizamlanırdı. Qanunda 
abidəbrin dövbt qeydiyvati və əhəmivvət 
dərəcəsi, abidəbrin qomumasmm dövbt 
təminatı, abidəbrdən istifadə qaydalan, abi- 
dəbrin tədqiqi, abidəbrin qorunması haq
qmda qammveridhyin pozulmasına görə 
m əsuliwət kim i normalan təsbit olunmuş- 
du. Ermənistan Respubhkası tərəfindən mü- 
vəqqəti işğal olunmuş zonalarda verbşən

are stipubted under general part of tine code. 
Implementation and peculiarities of various 
types of legal proceedings induding pre-trial 
criminal prosecution proceedings, legal pro
ceedings at a court of first instance (includ
ing the proceedings that involve jurors), and 
legal proceedings at courts of appelbtion and 
cassation instances, as well as legal proceed
ings that involve minors, persons who haw 
privileges and immunity stipubted under in
ternational agreements, implementation of ju
didal review, legal proceedings resulted from 
motion for verification of compliance of a 
legal and regulative document with the Con
stitution, legal proceedings rebted to newly 
revealed facts and application of natural forc
ing measures to persons who have committed 
crime in tine state of insanity, legal proceed
ings rdated to rendering of legal assistance in 
criminal cases, and legal proceedings rebted 
to procedures of implementation of judg
ments or other final decisions of a court are 
stipulated under special part of criminal and 
procedural code. Except fo  cases stipubted 
under tine code, it is not permitted to ccmdud 
legal proceedings in absence of an accused 
person

The National Parliament of tine Repub
lic of Azerbaijan passed sentence serving code 
on Ju ly 14,2000 in order to bring reformatory 
legislature into accordance with international 
standards and democratic prindples. The 
code brought into accordance with interna
tional standards was developed taking into 
consideration "Minimum standards of rules 
of ccmdud of prisoners" approved by the 
UNO in 1955, "European penitentiary rules" 
approved by tine Coundl of Europe and other 
international documents. The code consists of 
7 parts, 21 dnapters and 182 articles, and im
provement of rights of prisoners, ensuring of 
personal security and freedom of consdence 
of prisoners, health, medical service, sanitary 
and hygiene and nutrition issues of prisoners, 
creation of new jobs, involvement of prisoners 
in socially useful work and some new exemp-



abidəbrin bərpasr və qorunmasiru müəyvən 
edən 32-d maddədə göstərilirdl ki, bu ərazi- 
br azad edildikdən sonra təxirəsalmmaz 
tədbirbr göriüməli, işğalçılar tərəfindən da- 
ğıddmış dünva və respublika əhəmiyvətli 
abidəbr haqqmda müvafiq bevnəlxalq təşki- 
btlara məlumat verilməlidrr.

Azəıbaycan Respublikasmm M ffli 
M ədisi 1998-d il mavm 19-da «Uşaq hü- 
quqlan haqqmda» qanun qəbul etdi. 5 fəsil 
və 45 maddədən ibarət qanım Azərbavcan 
Respublikasmm Konstitusivasma Uşaq Hü- 
quqlan Bəyannaməsinə, Uşaq Hüquqlanna 
dair Konvensivava və digər beynəbcalq h ii
quq normalarma uyğun obraq Azarbavcan 
Respublikasmda uşaqlarm hüquqlannx və 
azadlıqbnnr, uşaqbr barəsində dövbt siva- 
sətinin əsas prinsipbrirü, onlann müdafiəsi 
sahəsində dövbt orqanlannm, digər hüquqi 
və fiziki şəxsbrin vəzifəbrini müəyvən edir. 
Qanunda nəzərdə tutulmuş uşaq hüquqlan 
və vəzifəbri, 18 vaşma çatmavan və tam fəa- 
liyyət qabfflyyəti əldə etməyən hər bir şəxsə 
aid edilir. Uşaq mənafebrinin üstünlüyunü 
m iiəyyən edən 5-a maddəvə görə, uşağm 
hüquq və mənafebrini məhdudlaşdıran hər 
hansı əqd etibarsız hesab edilir. Bevnəlxalq
normalarda nəzərdə tutiılan standartlara uv-/
ğunlaşdrnlmış qanun uşağm azadhq və şax- 
si toxunulmazlıq hüququ, maddi təminat 
hüququ, vicdan, fikir və söz azadlığı, məlu- 
mat azadlığı kim i fundamental hüquqlanm 
miiəyyən edirdi.

Demokratik prosesbrin möhkəmbn- 
dirilm əsi və irrkişaf etdirilməsində 1998-d il 
ivunun 19-da qəbul edilmiş «Məlumat azad- 
lığ ı haqqmda» Azərbavcan Respublikasi qa- 
nunu Konstitusiva normalan təbbbrindən 
irə li gəbn hər kəsin istedivi məlumati qa- 
nurti уоПа axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, 
hazırlamaq və yaymaq azadlığmı müəyvən 
edirdi. Qanunun məqsədi təbiətdə, cəmiy- 
vətdə və dövbtdə baş vermiş hadisəbr, 
prosesbr, faktlar və şəxsbr haqqmda xəbər- 
br, məhımat azadlığmm təmin edilməsi, 
məlumatin açqlığr və onun mübadib edil-

tions for prisoners are stipubted imder the 
code. The established procedure (regime) of 
serving and bearing of sentence, correctional 
activities, socially useful work, general educa
tion, vocational education and training, and 
public influence are described in the code as 
key tods of reformation of prisoners. Proce
dures of serving of various sentences includ
ing peculiarities of serving of sentences in 
penitential}' service facilities (of camp type, 
general, strid and serious, spedal regime fa
cilities, prisons), correctional facilities (with 
general or strid regimes), medicinal fadlities 
and disdplinary m ilitary unit, impunity, and 
control of persons condemned to conditional 
sentence are stipubted under sentence serv
ing code. Such issues as uncensored corre
spondence and meetings between prisoner 
and his (her) lawyer, freedom of consdence, 
the right to rest, the right to get information 
from the periodical press and radio, the right 
to send in closed envelope an application or 
a complaint to central bodies of penitentiary 
system, as well as to courts and other authori
ties, and extension of period of short- and 
long-term meetings between prisoner and his 
(her) rebtives are identified as the issues aris
ing from democratic prindples of tire code.

The Parliament of tine Republic of Az
erbaijan adopted an Election Code on May 27,
2003, wrhich comprises the baas of the uni
fied election system This was tine first Elec
tion Code of the Republic of Azerbaijan and 
it determined unified normative acts for ref
erendum in tine Republic of Azerbaijan and 
for parliamentary, Presidential and munidpal 
elections.

The article 142 of tine Constitution of 
tine Republic of Azerbaijan states that the local 
self-government in Azerbaijan is carried out 
by municipalities. M ffli Mejlis passed a bw  
"On Regulations of Elections to M ffli Mejlis" 
on June 2, 1999. Creation of local munidpal 
bodies started on December 12,1999 accord
ing to this bw. Being local governmental in
stitutions, municipalities carry out problems



məsinin azadlığı, məlumatm obyektivliyi, 
taxnlığı və həqiqiliyi, məlumatm axtanlmasr- 
mn, əldə edilməsinin, istifadə olunmasmın, 
yavrlmasınm və qomnmasmm qanuniliyi, 
hər kəsin şəxsi və aib həvatmm sirrinin 
saxlanması, şəxsiyyətin, cəmiyyətin və döv- 
lətin təhlükəsizhyinin qonmmasmı təmin 
etməkdən ibarət olması kim i müəyyən 
edilirdi. «Məhımat azadlığx haqqmda» 15 
maddədən ibarət qanunda məlumatm əldə 
edilməsi üçün təminatbr, məlumat mənb -̂ 
ləri, məlumatm əldə edilməsi, açıq məlumat 
əldə edilməsi, alınması məhdudlaşdmlan 
məlumat, məlumatm əldə edilməsi barədə 
müraaət, məlumatin əldə edilməsi ilə əla- 
qədar şikavət etmək hüququ, şəxsiyyət haq
qmda məlumat, şəxsiyyətin onun haqqmda 
toplanmış məlumatla tanış olmaq hüququ 
və qanunun tələbbrinin pozulmasma görə 
məsuliyyət kim i məsəblər təsbit edilmişdi.

Qanunverid orqan Konstitusiva müd- 
dəalarmdan irəli insan hüquqlannm təmin 
olunmasmm hüquqi mexanizmini müəyyən 
edən 13 novabr 1998-d il tarixdə «Sərbəst 
toplaşmaq azadlığı haqqmda» qanun qəbul 
etdi. 5 fəsil 17 maddədən ibarət qanunda 
Azəıbaycan Respublikasi Konstitusivasmm 
49-cu maddəsinə görə hər kəsin başqalan 
ib  birlikdə sərbəst toplaşmaq azadhğı təmin 
edilir Qammda toplantılann təşkil edilməsi 
qavdalan, dinc toplantmm məhdudlaşdml- 
rnası və va qadağan edilməsinin əsaslan və 
qavdasr, toplantilann keçrilm əsi qaydası, 
toplanti işitirakçılarm  hüquq və vəzifəbri, 
toplantmm keçirilməsi ib  əlaqədar polis or- 
qanlannm səlahiyyəüəri kim i məsəblər tən- 
zim bnirdi.

Azərbavcan Respublikasmm MiDi 
M əclisi ölkədə gedən sivasi prosesbrin in- 
kişafmda vaxmdan iştirak edərək baş ver- 
miş hadisələrə, xüsusilə ümummilli lider 
Hevdər Ə livevin 1997-d il 17 dekabr tarix-
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И «1948-1953-cü ilbrdə azərbavcanlrlann/
Ermənistan SSR ərazisindən, tarixi etnik 
torpaqlarmdan kütbvi surətdə deportasi- 
vası haqqmda» və 1998-d il 26 mart tarixli

of local importance. According to the election 
bw; those who have reached the age of 21 by 
the date of elections may be eleded as munic
ipal members for the term of 5 years. Offidals 
of executive bodies, judges, members of the 
law-enforcement bodies, religious servants, 
and militaries are not permitted to be eleded 
to munidpal institutions.

A  bw  on "Status of Munidpalities" was 
adopted on June 2, 1999. Like a number of 
other bws on munidpalities, the law on "Sta
tus of Munidpalities" is also rebted to tine co
ordination of activities of local governmental 
institutions. This law consists of S chapters 
and 55 artides and it coordinates working 
prindples and role of munidpalities as well 
as thdr legal, economical and finandal prin
dples. Munidpalities are forms of local self- 
government within certain territorial borders. 
Problems of local importance, local survey, 
problems of munidpal property, local taxes 
and payments, munidpal service, local sodal 
protection, local budget and other problems 
are coordinated in accordance with the bwT 
about "Status of Munidpalities". According to 
the bw, statutes of munidpalities are adopted 
in munidpality meetings and in tine gather
ings of dtizens. The implementation of acts 
is compulsory for the dtizens of that territory' 
and for the legal persons in that territory.

The Parliament of the Republic of Az
erbaijan passed a bw  on "Culture" on Febru
ary’ 6 ,199S, which defines main prindples of 
state politics in the sphere of culture; defines 
rights and freedoms of its dtizens, legal basis 
of protection and development of cultural ob
jects and activity in the sphere of culture and 
forms of international rebtions; serves for so
dal protection of creative people who tries to 
proted folklore and traditions i.e. source of 
the uniqueness of all nations, provides crea
tion, increase and spread of cultural treasures 
so that more people would benefit from cul
tural heritage and cultural treasures. The bwT 
on "Culture" consists of 9 chapters and 51 
artides. The bw  defines main prindples and



«Azərbaycanlıbrm sovquimi haqqmda» fər- 
manlanndan irə li gəbn vəzifəbrin həyata 
keçirilməsi istiqamətində məqsədvönlü iş 
apararaq Eımənistan Respublikasmm etnik 
təmizbmə, sovqmm sivasətinin bevrıəlxalq 
aləmdə ifşa olunmasma çalışmışdı. Ölkə 
prezidentinln fərmanlan erm ənibrin törətdi- 
v i dnavətbrə sivasi-hüquql qivmət verilmə- 
sinin əsasını müəyyən edirdl.

Azərbaycan Respublikasmm parla- 
menti 1999-cu il maym 21-də «Qaçqmbnn 
və məcburi köçkünbrin (ölkə daxilində 
köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqmda» 
Azərbavcan Respublikasi qamıramu qəbul 
etdi. 4 fəsil və 21 maddədən ibarət qanun 
erm ənibrin etnik təmizbmə və təcavüzü 
nəticəsində qaçqm və məcburi köçkün olan 
şəxsbrin hüququ statusunu müəyyən edir
di. Qanunda göstərilirdi ki, Azarbavcan 
Respublikasmm vətəndaşı olmayıb, irq i əla- 
mətinə, m illiyyətinə, dini etiqadına, müəy- 
vən sosial qrupa mənsubluğuna və va sivasi 
əqidəsinə görə təqibbrin qurbaru olmamaq 
üçün tam əsaslı ehtivat üzündən vətəndaşı 
olduğu ölkədən kənarda qalan və eyni ehti- 
yat üzündən həmin ölkənin himavəsindən 
istifadə edə bilməyən şəxs qaçqm hesab edi
lir. Qanıma görə, Azərbavcan Respublikasi 
ərazisində hərbi təcavüz, təbii və texnogen 
fəlakət nəticəsində daimi yaşayış yerini tərk 
etməvə məcbur olub başqa yerə köçmüş 
şəxs məcburi köçkündür. Qanunda qaçqm- 
lar və məcburi köçkünbr probleminin va- 
ranması səbəbbrinin aradan qaldırılması, 
onlarm maddi vəziyvətinin yaxşılaşdınlma- 
sı və hüquqi statusunun müəvy ənləşdirilmə- 
si, habeb qaçqınlann daimi vaşadıqlan ölkə- 
və könüllü surətdə qavtanİması m^qs^dilə 
Azərbavcan Respublikasi başqa dövbtbrb, 
beynəlxalq təşkibtlarb, ilk  növbədə BMT- 
nin Qaçqmlann işbri üzrə A li Komissarlığı 
ilə əməkdaşlıq edilməsi nəzərdə tutulur.

Azərbaycan Respublikasmm Ш И  
M ədisi həmin ilin  mayın 21-də «Məcburi 
köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxsb- 
rin sosial müdafiəsi haqqmda» qanun qəbul

responsibilities of state policy in the sphere of 
culture, cultural activity and its kinds, organi
zational and property relations in the sphere 
of culture, legal principles of international co
operation in the sphere of culture and other 
problems.

The M illi Mejlis adopted a bw  "On 
Protection of Historical and Cultural Monu
ments" on April 10, 1998 which coordinated 
rebtions concerning protection, study and us
age of historical and cultural monuments.

The bw  which consisted of 9 chapters 
and 32 articles defined concepts of archeo
logical, architectural, historical and documen
tary monuments, reserves, zones of protection 
of monuments and also coordinated regu
btions of their becoming of objects of legal 
coordination Бге bw  also defined norms 
like state registration of monuments and the 
level of their importance, state assurance for 
the protection of monuments, terms of usage 
of monuments, research of monuments, and 
responsibility for the viobtion of legislation 
on protection of monuments. The article 32 
of the bw  on Reconstruction and Protection 
of Monuments, Located in the Territories Oc
cupied by Armenian Republic states that after 
these territories are released from occupation 
there should be carried out urgent steps and 
rebted international organizations should 
be informed about monuments destroyed by 
invaders and about their importance for Az
erbaijan and for world.

The Parliament of the Republic of Az
erbaijan adopted a bw  on "Children's Rights" 
on May 19, 1998. The bw  consisting of 5 
chapters and 45 articles defines rights and 
freedoms of children in the Republic of Az
erbaijan, main principles of the state policy 
about children and responsibilities of state 
bodies and other legal and physical persons 
concerning children's protection according 
to the Constitution of the Republic of Az
erbaijan, Declaration on Children Rights, 
Convention about Children rights and other 
international bw  norms. Children rights and



etdi. 15 maddədən ibarət qammun nnəqsədi 
Azəıbaycan Respublikasmda məcburi köç- 
künbrin və onlara bərabər tutulan şəxsbrin 
məskunlaşdınlması, sosial müdafiəsi tədbir- 
b rin i və bununla əlaqədar dövlət orqanlan- 
nm vəzifəbrini müəvyən etmək olmuşdur. 
Qanunda məcburi köçkünbrə maddi yar- 
dım edilməsi, tibbi təminat, təhsil hüquqlan- 
nm təmin edilməsi, nəqliyyat xidməti, mən- 
zil və kommunal xidməti güzəştbri nəzərdə 
tutulmuşdu.

Qanunverid orqan 1998-d il sentyab- 
nn 30-da «Azərbaycan Respublikasmm 
vətəndaşlığı haqqmda» Azərbavcan Res- 
publikası qanununu qəbul etdi. 5 fəsil və 
26 maddddən ibarət qanunda Azərbaycan 
Respublikasi vətəndaşlığınm əldə edilmə- 
si və bərpası, Az^rbavcan Respublikasi v&- 
təndaşlığma xitam verilm əsi, validevnbrin 
vətəndaşlığı dəvişdikdə və övbdlığa götü- 
rüldükdə uşaqlarm vətəndaşlığı, vətəndaş- 
lıq  m əsəbbri ilə bağlı beynəlxalq hüquq 
normalanrun qüwəsi tənzimbnirdi. Azər- 
bavcan Respublikasi Konstitusivasmm 52-d 
maddəsinə görə, Az^rbavcan dövbtinə mən- 
sub olan, onunb sivasi və hiiquqi bağlılığı, 
habeb qarşılıqlı hüquq və vəzifəbri olan 
şəxs Azərbaycan Respublikasmm vətənda- 
şıdır. Konstitusivanm 53-cü maddəsinin 
birind hissəsinə görə, Azəıbavcan Respubli
kasmm vətəndaşı heç bir halda Azəzbaycan 
Respublikasmm vətəndaşhğından məhrum 
edilə bilməz. Qanunun 16-a maddəsinə gö- 
rə, Azəıbaycan Respublikasmm vətəndaşlı- 
ğına aşağıdakı hallarda xitam verilir: Azər- 
baycan Respublikasmm vətəndaşlığmdan 
çıxmaq nəticəsində; Azərbaycan Respubli
kasmm vətəndaşlığmı itinnək nəticəsində; 
Azəıbaycan Respublikasmm beynəbcalq mü- 
qavibbrində nəzərdə tutulmuş əsaslar ol- 
duqda; bu qanunda nəzərdə tutulmuş digər 
əsasbr olduqda. Azərbavcan Respublikasi 
vətəndaşhğma xitam verilməsi haqqmda 
qərar Azərbaycan Respublikasmm 109-cu 
maddəsinin 20-d bəndinə müvafiq surətdə 
qəbul olunur. Vətəndaşhq haqqmda qanu-

freedoms defined on the bw  are eligible for 
those who have not reached 18 yd  and those 
who haw no full ability of activity. According 
to the artide 5, any ad that lim its rights and 
interests of children is unacceptable. The bw; 
w'hich was compiled in accordance to stand
ards of international norms, defined children's 
rights for freedom and personal inviolability, 
right for fundamental rights like material as
surance, freedom of consdence, freedom of 
thought and speech, freedom of information

The law* "Freedom of Information" 
adopted on June 19,1998, helped to strength
en and develop democratic processes. It de
fines everybody's freedom to legally look for, 
acquire, transfer, prepare and distribute in
formation according to Constitutional norms. 
The main purpose of the bw  is to provide 
freedom of news about events, processes, 
facts and personalities going on in nature, 
society and state, to provide freedom of infor
mation openness of information and freedom 
of information exchange, objectiveness, com- 
pldeness, accuracy of the information, eligi
bility of searching, getting, using, spreading 
and protecting of tine information, to proted 
secrets of persons and their fam ily life, to pro
vide security of person, sodety and state. The 
bw  "On Freedom of Information" consists 
of 15 artides and defines regulations for ob
taining information sources of information, 
obtain of open information and information 
to w'hich access is limited, request for obtain 
of information rights to complain for getting 
information, tine right to gd familiar with the 
information colleded abont tine person and 
responsibility for cases in which prindples of 
tine law are viobted.

The legisbtive body adopted a bwT on 
November 13, 1998 on 'Freedom of Med- 
ings" which defined legal mechanism of hu
man rights derived from Constitution norms. 
The bw  consists of 5 dnapters and 17 artides 
and according to tine artide 49 of tine Consti
tution of tine Republic of Azerbaijan it defines 
freedom of meetings.



nun 5-d maddəsində göstərilirdi ki, 19S8-d 
il vanvann 1-dən 1992-d il vanvann 1-dək/ J
Azərbavcan Respublikasmm ərazisində məs- 
kımlaşan və Azarbavcan Respublikasi vətən- 
daşlığım əldə etmiş qaçqmlar tərk etdikbri 
dövbtbrə qavıtmaq hiiququnu itirm irbr.

Azərbaycan parlamenti 1999-cu il de- 
kabrm 28-də «Vəkillik və vəkillik fəaliyvətiJ J
haqqmda» qamm qəbul etd i 26 maddədən 
ibarət qanım Azərbavcan Respublikasmm 
ərazisində hər bir şəxsin məhkəmə prose- 
sində, ibtidai istintaqda və təhqiqatda öz 
hüquqlarmm və qanunla qorunan mənafe- 
brinin müdafiəsini həvata keçirmək üçün 
özünün seçdivi vəkilə müradət etmək, tutul- 
duğu, həbsə alındığı, cinavət törədilməsin- 
də ittiham ohmduğu andan müdafiəçinin 
köməvindən istifadə etmək hüquqlarmm 
təmin olunmasr və başqa məsəbbr üzrə hü- 
quqi vardım göstərən vəkilbrin fəaliyyətm i 
tərızim bvir. «Vəkilbr və vəkilbr fəalivyəti

J J J

haqqmda» qanım fiziki və hüquqi şəxsbrə 
yüksək keyfiyyətli hüquqi vardımm göstə- 
rilm əsi üzrə vəkilük fəaliyvətinin əsas prin- 
sipbrini, vəkilbrin hüquqi statusunu və
onlann özünüidarəsinin əsaslannı müəvvən/ /
edir. Azərbavcan Respublikasmda vəkillik 
fəaliyyəti irqindən, m illiyvətindən, dirrin- 
dən, dilindən, dnsindən, mənşəyindən, əm- 
lak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, 
aqidəsindən, sivasi partivabra, həmkarlar 
ittifaqlarma və digər ictim ai birlikbrə mən- 
subiyyətindən asılı olmavaraq, insan və və- 
təndaş hüquq və azadhqlanmn iistünlüyü, 
qanunun a liliy i, vəkilbrin müstəqiffiyi, on- 
lara hiiquqi vardım üçün müraaət edərnbr 
arasmda olan münasibətbrin könüllülük 
əsasmda və vəkil etikasma riavət edilməklə

J

həvata keçirilir. Qanunım 26-a maddəsinə 
görə, Azərbaycan Respublikasi ərazisində 
əcnəbi vəkilbr tərəfindən hüquqi vardım 
göstərilməsi yalnız əcnəbinin mənsub ol- 
duğu dövbtin qanunlan və va bevnəlxalq 
hüquq normalanrun tətbiqinə dair veribn 
məsbhət və rəvbrb məhdudlaşrr. Azərbay- 
can Respublikasi ərazisində əcnəbi vəkillər

The bw  also coordinates regulations 
of organizing gatherings, regulations for 
conducting gatherings and prindples and 
regubtions to forbid gatherings, rights and 
responsibilities of partidpants of gatherings, 
authorities of police organs in regard to or
ganization of gatherings.

The M iffi Mejlis of the Republic of Az
erbaijan takes active part in development of 
political processes especially the Parliament 
w’as active in carrying out work in the direc
tion of fulfilling responsibilities derived from 
all-national leader Heydar Aliyev's decrees is
sued on December 17,1997 "On Mass Depor
tation of Azerbaijans during 1948-1953 from 
their historical ethnic territories - Armenian 
SSR," and on March 26 1998 "On Genodde 
of the Azerbaijans" In  this regard the Parlia
ment aimed to internationally expose ethnic 
deansing and genodde polio,’ of tine Arme
nian Republic. Presidential decrees were very 
important from point of view of getting politi
cal evaluation

The Parliament of the Republic of Az
erbaijan adopted a bw  on "Status of Refugees 
and ГОР-s" on May 21,1999. The bw  consists 
of 4 dnapters and 21 articles and defines legal 
status of refugees and ГОР-s who fled in tine 
result of Armenian policy of ethnic deansing 
and Armenian invasion Бпе law’ states that 
refugee is tine person who is not tine dtizen of 
tine Republic of Azerbaijan, who has a well- 
founded fear of persecution because of his/ 
her race, religion, nationality, membership in 
a particular sodal group or political opinion; 
and is unable or unwilling to avail himself/ 
herself of tine protection of that country, or to 
return there, for fear of persecution. Accord
ing to tine law, in the territory of tine Repub
lic of Azerbaijan people who were forced to 
leave their permanent place of in the result 
of m ilitary invasion, natural or man-caused 
disasters are considered ГОР-s. The bwT aims 
cooperation with other states, international 
organizations and first of all UNHCR in order 
to eliminate reasons for tine refugee and ГОР



mülki işbr, cinavət işləri, iqtisadi münasi- 
bətlərə dair işbr, inzibati xətalar haqqmda 
işlər üzrə məhkəmə icraatma Azərbaycan 
Respublikasmm tərəfdar çıxdığı bevnəlxalq 
müqaviblərə müvafiq olaraq qarşılıqlı mü- 
nasibətbr əsasmda buraxılır.

Azəıbavcan Respublikasmm MiDi 
M əclisi 2000-d il iyuhm 21-də «Döviət qul- 
luğu haqqmda» Azəıbavcan Respublikası- 
nm qanunımu qəbul etdi. Sonrakı əlavə və 
dəyişikliklərb birlikdə 4 fəsil və 35 madd^- 
dən ibarət qanunun məqsədi Azəıbaycan 
Respublikasmda dövbt qulluğu sahəsində 
dövbtlə dövlət qulluqçulan arasmda vara- 
nan münasibətbri və dövbt qulluqçulanrun 
hüquqi vəziw əti ilə bağlı m əsəbbri tənzim- 
ləvir. Dövbt qulluğunun əsas vəzifəbrinə 
Azərbaycan Respublikasmm Korıstitusiyası 
və digər qanunvericilik aktlan əsasmda və- 
təndaşlarm hüquq və azadhqlarınm təmin 
edilməsi; dövlət orqanlaımm səlahiyvəti 
daxilində qərarlann hazırlanması, qəbul 
edilməsi, icrası və icrava nəzarət edilməsi; 
dövbt orqarüarınm səmərəli fəahyyətinin 
və dövbt qulluqçulan tərəfindən vəzifə ŝ - 
lahiyyətbrinin verinə yetirilm əsinin təmin 
edilməsi daxildir. Dövlət qulluğunun prin- 
sipbri qanunçuluq, Azərbavcan Respubli
kasmda qanunveriälik, icra və məhkəmə 
hakim iyyəti orqanlaımm səbhiyyət hiidud- 
laımm müəyvən edilməsi; dövbt orqanb- 
nna və dövbt qulluqçubrma nəzarət və 
onlann hesabat verməsi; dövbt qulluğuna 
girmənin şəffafhğı və s. müəyyən ed ilird i

2002-d il martrn 5-də M ffli Mədis 
«Azərbavcan Respublikasi Hesablama Pab- 
tasınm Daxili Nizamnaməsinin təsdiq edil- 
məsi barədə» Azərbaycan Respublikasmm 
qanununu qəbul etdi. 6 fəsil və 26 madd^- 
dən ibarət Daxili Nizaimnamə Hesablama 
Pabtasnm işinin təşkilinin və tənzimlənm^- 
sinin əsaslannı müəyvənbşdirdi. Nizamna- 
məyə görə, Hesablama Palatasmm həvata 
keçLrdivi dövbt maliyyə-büdcə nəzarəti 
aşağıdakılan əhatə ed ir müvafiq qanunve- 
rid livə uyğun olaraq büdcə prosesində işti-

problems, to increase their welfare, determine 
their legal status and help them to return back 
to their places.

The Parliament of the Republic of Az
erbaijan adopted a bw  on May 2,1999 "Law  
of the Republic of Azerbaijan "On sodal 
protection of forcibly dispbced persons and 
persons equated to them." The purpose of 
this bw  of 15 artides is to define regubtions 
to settle down forcibly dispbced persons and 
persons equated to them, their sodal protec
tion and responsibilities of assodated state 
bodies in this regard The bw  details the gen
eral measures on sodal protection to be pro
vided for the forcibly dispbced; temporary 
dwelling; employment; sodal security'; finan- 
dal assistance; medical assistance; education; 
transport and public-munidpal utilities; and 
tax privileges.

The Legislative body passed a bw  
"About Gtizens of the Republic of Azerbai
jan" on September 30,199S. The bw  consist
ed of 5 chapters and 26 artides. It coordinated 
issues concerning Acquisition and recovery' 
of dtizenship of the Republic of Azerbaijan, 
termination of dtizenship of tine Republic of 
Azerbaijan dtizenship of children in the cas
es of change in parent's dtizenship and adop
tion and power of international bw  norms in 
this regard. According to the article 52 of the 
Constitution of the Republic of Azerbaijan 
a person having political and legal rebtions 
with the Republic of Azerbaijan and also mu
tual rights and obligations is tine dtizen of the 
Republic of Azerbaijan According to tine first 
part of tine article 53 of the Constitution of the 
Republic of Azerbaijan in no circumstances 
a dtizen of the Republic of Azerbaijan may 
be deprived of citizenship of tine Republic of 
Azerbaijan According to the artide 16, dti
zenship of the Republic of Azerbaijan shall be 
terminated in tine following cases: as a result 
of renouncing dtizenship of tine Republic of 
Azerbaijan; as a result of deprivation of dti
zenship of the Republic of Azerbaijan; if there 
are grounds provided by international trea-



rak; dövlət əmlakmın idarə edilməsindən, 
onun barəsində sərəncam verilməsindən və 
özəlbşdirilməsindən əldə edibn vəsaitlərm 
dövlət büdcəsinə daxil olunnnasına nəza- 
rət; Hesablama Palatasırun ekspert-analltik 
fəaliyvətl; Hesablama Palatası tərəfindən

J  J  '

dövlət büdcəsirün və büdcədənkənar döv- 
b t fondlarmm (tesisatlannın) büdcəbrinin 
bvihəbrinə dair rəv verilməsi; Hesablama/ J '
Palatası tərəfindən dövbt büdcəsinin icra- 
sı barədə Ш1к hesabata və müvafiq qanun 
bvihəbrinə dalr rəv verilməsi; Hesablama

J  J  '

Palatası tərəfindən Azərbaycan Respubli- 
kası M iffi M əclisinin və onun daimi komis- 
slvalarmm tapşmğı ib  dövbt büdcəsi və 
büdcÄİənkənar dövbt fondlan (təsisatlan) 
ilə bağlı qarnm layihəbrinin, M illi Məclisdə 
təsdiq edibn Azərbaycan Respublikasmm 
tərəfdar çıxdığı beyrnəlxalq m üqavibbrin 
maliyyə ekspertizasmm keçirilməsi. Hesab- 
lama Palatasmm üzvbrinin sorğularma tam, 
dürüst və ya vaxtmda cavab verməvən şəxs- 
br Azərbavcan Respublikasmm müvafiq qa- 
nunveridlivi ilə  müəyvən edilmiş qaydada 
məsuliyyət daşıvırlar.

Hər kəsin məlumat, fik ir və söz azad- 
lığmın, açıq və azad müzakirəbr keçirmək 
hüququnım təmin edilməsinə vönəldibn 
televiziya və radio fəalivvətinin hüquqi, iq
tisadi və təşkilati əsaslanru müəvvən edən 
«Televiziva və radio yavım ı haqqmda» qa
mm M illi Mədis tərəfindən 2002-d il 25 
iyun tarixində qəbul edilm işdi. 7 fəsil və 
44 maddədən ibarət qanuna edilmiş (7 fev
ral 2005-d il) əlavə və dəyişikliklərə görə, 
«M ffli Televiziva və Radio Şurası» varadılır 
və onun əsas vəzifəsi televiziya və radio va- 
yımlarmm fəaliyyətini tənzimləmək, vavım 
zamaru idim aiyyətin maraqlarmı qorumaq, 
tdeviziya və radio yayım ı haqqmda qanun- 
veridlivə əməl edilməsi üzərində nəzarəti

J

həvata keçinnəkdir.
M ilh Mədis 2002-d il iyulun 2-də 

«Büdcə sistemi haqqmda» Azərbavcan Res
publikasmm qanununu qəbul etdi. 4 fəsil və
40 maddədən ibarət qanun Azərbavcan Res-

ties of the Repubhc of Azeibaijan; if there are 
other grounds provided by this Law. Decision 
on termination of dtizenship of the Repubhc 
of Azerbaijan shall be adopted in accordance 
with paragraph 20, article 109 of the Constitu
tion of tine Repubhc of Azeibaijan According 
to tine artide 5 of tine Law on Citizenship, Rd- 
ugees who haw been accommodated in tine 
territory of tine Repubhc of Azeibaijan from
1 January 1988 until 1 January 1992 and who 
haw adopted tine dtizenship of tine Azeibai
jan shall any time return back to countries 
the}' left.

The Parliament of tine Repubhc of Az
erbaijan adopted a bw  "On Advocates and 
Advocacy". The bw  consists of 26 artides and 
coordinates rights of every person to apply to 
his advocate during judidal processes, prima
ry interrogation and investigation in order to 
defend his rights, right to apply to advocates 
from the moment tine person is arrested, im
prisoned or accused of committing crime. The 
bw  also regulates advocates' activity. The bw 
"On Advocate and Advocacy" ddermines 
main prindples of high-levd legal assistance 
to physical and legal persons, legal status of 
advocates and prindples of tindr self-govem- 
ance. Advocacy in Azeibaijan is carried out 
regardless of once race, nationality, religion, 
language, gender, origin, property, occupa
tion faith, membership to political parties, 
trade unions and other sodal entities and in 
accordance to the supremacy of law, inde
pendence of advocates, with the prindples of 
volunteering in tine rdationship between those 
who appealed to advocates and in accordance 
with advocate ethics. According to the artide
26 of tine bw, legal assistance by fordgn ad
vocates shall be limited in the territory of tine 
Repubhc of Azerbaijan only with consultation 
and judgment about bws of tine state that per
son bdongs to or about the implementation 
of international bwT norms. Fordgn advocates 
are allowed to partidpate in judidal processes 
on dvil issues, criminal issues, issues rdated 
to economical rdations and judidal execution.



publikasında büdcə sisteminin teşkilinin, 
büdcələrin tərtibi, təsdiqi, icrası və onların 
icrasına nəzarətin təşkilati, hüquqi və iqtisa
d i əsaslannı, habeb dövbt büdcəsi ib  büd- 
cddənkənar dövlət fondlannm, verli büdcə-' j
lərin qarşılıqlı əlaqələrinin əsas prinsipbrini 
müəyvən edit Dövlət büdcəsinin nnəqsədi 
ölkənin iqtisadi, sosial və digər stTateji proq- 
ramlannın icrası və problembrinin həlli, 
dövbtin funksiyalannın həvata keçirilməsi 
üçün qanunveridliklə müəyyən edilmiş qay
dada m aliyyə vəsaitinin toplanmasmı və 
istifadəsini təmin etməkdir. Qanunun 3-cü 
fəslinin 28 və 29-cu maddəbrində Naxçivan 
Muxtar Respublikasmm büdcəsinin tərtibi, 
təsdiqi, icrası və icrasma nəzarət müəyyən 
edilir Naxçıvan Muxtar Respublikasmm 
büdcəsi Azarbavcan Respublikasmm Ver
gi Məcəlləsi ilə  müəvvən ohınmuş dövbt 
vergibri, digər ödənişbr, həmin vergi və 
ödənişbrə görə, hesablanmış faiz və sank- 
sivalar, habeb digər daxilolmalar hesabma 
foım alaşır. Yerli büdcə m əsəbbrini tənzim- 
ləvən 4-cü fəsildə göstərilir ki, yerü büdcə- 
nin müstəqffliyi öz mədaxil mənbəbrinin 
və bələdiyyənin yerli büdcə vəsaitinə sərən- 
cam vermək barədə müstəsna hüquqımım 
olması ib  təmin edilir Yerli büdcənin icra- 
srna, о cümbdən sarf edibn vəsaitm təsdiq 
edilmiş büdcə göstəridbrinə uvğunluğuna 
nəzarət bələdiyyə tərəfindən həvata keçirilir 
və bu maqsədlə müstəqil auditorlan cəlb et- 
mək hüququna malikdir.

Müstəqil Azəıbaycan Respublikasi 
Azərbaycan dilinin dövbt d ili obraq işbdil- 
məsini öz müstəqil dövbtçüivininbaşlıca əb- 
mətbrindən biri savır, onun tətbiqi, qorun- 
rnası və inkişaf etdirilm əsi qavğısına qalır, 
dünva azərbavcanlılarınm Azərbavcan d ili
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ib  bağlı milli-madəni özünüifadə ehtivacb- 
nrun ödənilməsi üçün zəmin varadır. MiDi 
Məclis 2002-d il sentvabrm 30-da «Azərbav- 
can Respublikasmda dövbt d ili haqqmda» 
Azərbaycan Respublikasmm qanunu qəbul 
etdi. 3 fəsil və 20 maddədən ibarət qanım 
Azərbaycan Respublikasi Konstitusiyasma

on issues about administrative offences only 
on tine baas of mutual rebticxis in accordance 
with international treaties tine Republic of Az
erbaijan has joined to.

The M illi Mejlis of the Republic of Az
erbaijan adopted a law* on “C ivil Service" on 
Ju ly 21, 2000. The bwr comprises 4 chapters 
and 35 articles along with amendments and 
supplements to it. The bwT aims to coordinate 
relationships between state and dvil serv
ants in tine sphere of public service and also 
legal status of d vil servants. Main obligations 
of d vil service are: coordination of dtizen
ship rights and freedoms on tine basis of the 
Constitution of tine Republic of Azerbaijan 
and other legislative ads; preparation adop
tion, implementation and control over the 
implementation of dedsions within authori
ties of state bodies; assurance for productive 
activitv- of state bodies and implementation 
of authorities by d vil servants. The prindples 
of tine d vil service are legality; legisbtion in 
the Republic of Azerbaijan determination of 
authorities of executive and judidal bodies; 
surveillance of state bodies and dvil servants 
and their report; transparency in joining the 
d vil service and other issues.

On March 5, 2002 the M illi Mejlis 
adopted a bw  "About Ratification of the In
ternal Statue of the Chamber of Accounts". 
The Internal Statue consisted of 6 chapters 
and 26 artides and determined the main prin
dples of organization and coordination of 
wTork of the Accounts Chamber. According 
to the Statue, state finandal-budgetaiy con
trol that Accounts Chamber carries out, com
prises the following: partidpation in budget
ary process according to tine corresponding 
legislation; management of the means coming 
to tine state budget from Management of State 
Property, order about it and its privatiza
tion; expert-analytic activity of the Accounts 
Chamber; evaluation of budget projeds of 
state budget and non-budget state funds (in
stitutions) by Accounts Chamber; evaluation 
about annual report about implementation of



uyğun olaraq Azərbavcan Respublikasmda 
Azərbavcan dilinln dövlət d ili kim i huqu- 
qi statusımu nizam layirdi. Qanuna görə, 
dövbt d ilin i bilmək hər bir Azərbavcan Res-J
publikası vətəndaşmm borcudur. Qanun 
Azərbavcan Respublikasmda dövbt dilinin 
işlənilməsini, qorunmasim və inkişafmı tə- 
m inedir.

«Hüquqi şəxsbrin dövlət qeydiyyatı 
və dövbt reyestri haqqmda» Azərbavcan 
Respublikasmm qantmu 12 dekabr 2003-cü 
il tarixində M ffli M ədis tərəfindən qəbul 
edilm işdi 4 fəsil və 20 maddədən ibarət qa
nun Azərbavcan Respublikasi ərazisində 
hüquqi şəxsbrin dövbt qeydiyvatmm və 
revestrinin apanlmasmm hüquqi və təşkila- 
ü əsaslannı müəyyan edit Qanunım 11-d 
maddəsinə görə, Azərbaycan Respublikası- 
nm qanunveridlivində nəzərdə tutulmuş 
əsaslardan başqa, hər hansı digər əsasa görə 
hüquqi statusu almaq istəvən qurumlann, 
habeb xarici hüquqi şəxsin nümavəndəlik 
və va filiallannm  dövbt qeydiyvatına alm- 
masmdan və dövbt reyestrinə daxil edilmə- 
sindən, eləcə də dövlət revestrində dəyişik- 
liklər edilməsindən imtinaya vol verilm ir

«İctim ai televizva və radio yayım ı
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haqqmda» Azərbaycan Respublikasi qanu- 
nu 2004-cü il sentyabnn 28-də qəbul edil- 
mişdir. İctim ai teleiziva və radio yayummn 
məqsədi Azərbaycan Respublikasi əhalisi- 
nin - bütövlükdə cəmiyvətin, habeb onım 
ayn-ayn təbəqəbrinin sosial, elm, təhsil, 
mədəniyyrət, əybncə və digər sahəbrdəki 
ümumi maraqlarmı təmin etməyə, söz və 
fik ir azadlığmı, müxtəlif baxış və əqidəbri 
əks etdirməvə vönəlmiş, doğru məzmunlu, 
tarazbşdınlm ış informasiyalar hazırlamaq, 
bu informasiyalan müasir texniki və keyfiy- 
vət standrtlarma uyğun şəkildə vaymaqdır. 
Qanuna görə, ictim ai yayım  xidməti aşağı- 
dakı prinsipbr əsasmda fəaliyvət göstərir 
müsteqiffik, informasivanm tərəfsizüvi, 
qərəzsizlivi və doğru-dürüstlüvü, plüra- 
lizm və dözümlülük; ümumi maraqlann 
uzlaşdınlması və təmin edilməsi; m illi özü-

state budget by Accounts Chamber and about 
corresponding bw  projects; financial exper
tise of bw  projects rebted to state budget and 
non-budget state funds (institutions) and in
ternational treaties signed by the Republic of 
Azerbaijan and approved in M ffli Mejlis by 
Accounts Chamber with order of M ffli Mejlis 
and its permanent commissions. Persons who 
do not give complete, true or on-time answers 
to questionnaires of the members of the Ac
count Chamber shall be responsible according 
to the corresponding legislation of the Repub
lic of Azeibaijan

The M ill Majlis adopted a bw  "On Tele
vision and Radio Broadcast" on June 25,2002 
This bw  determines legal, economical and 
organizational principles of TV and Radio 
broadcast which is directed to everybody's 
right for information opinion and ward, for 
open and free discussions. The bw  consists 
of 7 chapters and 44 articles. According to 
the supplements and amendments to the bw 
(February 7,2005), the National TV and Radio 
Council was established and its main obliga
tions were determined as to coordinate work 
of TV and Radio broadcast, to protect public 
interests during broadcast, to cany’ out con
trol over implementation of the legisbtion on 
TV and Radio broadcast.

The M iffi Mejlis adopted a bw  "On 
Budgetary' System" on Ju ly 2, 2002. Consist
ing of 4 chapters and 40 articles the bw  de
fined organization of budgetary system in the 
Republic of Azerbaijan, preparation, confir
mation, implementation of budgets and main 
principles of organizational, legal and eco
nomical control over their execution, as well 
as main principles of relationships between 
state budget and non budget state funds and 
local budgets. The State Budget aims to pro
vide implementation of economical, social 
and other strategic programs of the country' 
and solution of problems as well as collection 
and usage of financial means in correspond
ence with legislation for implementation of 
state functions. The articles 28 and 29 of the



nüdərkin inkişaf etdirilməsi; universallıq; 
rəngarənglik; başqalanndan fərqbnmə. ic
tim ai yavımçmm hüquqbrma daxildir: özü- 
nün yayım  xidm ətbrini varatmaq; əhalinin 
iimumi maraqlanru əhatə edən proqramlar 
(verilişbr) hazırlamaq; reklam fəaliyyəti ib  
nnəşğul olmaq; teleradio vavmu ilə bağlı iste- 
nibn mətbu nəşrin təsisçsi olmaq; nizamna- 
mə vəzifələrini yerinə yetirmək üçün zəruri 
obn və qaırunb qadağan edilməvən digər 
fəaliyyətb məşğul olmaq və s. Qanuna gö- 
rə, ictima yayımçmm vəzifəbrinə ölkədə və 
dünvada baş verən mühüm hadisəbr, döv- 
b t orqanbnnm, bələdiyyəbrin, sivasi parti- 
valann, ictimai birlikbrin, dini qurumlann 
və kommersiva təşkilatlannın fəalivyəti ba- 
rədə vətəndaşlann qərəzsiz və tarazbşdml- 
mış informasiva almaq huququnım həvata 
keçirilməsi və s. daxildit

2005-ci il novabrm 6-da üçüncü çağı- 
nş M iffi Məclisə majoritar qaydada keçiribn 
seçkibrdə hakim Yeni Azərbavcan partivası 
qalib gəldi. Azəıbavcan parlamentinin yeni 
tərkibi qanunveridlik işbrin i davam etdirə- 
rək qloballaşan dünvada Azərbavcan Res
publikasmm inkişafı və təroqqisi üçün yeni 
qanunlar qəbulunu davam etdirir.

Bu dövrdən başbvaraq Azərbaycan 
parbmentarizminin veni mərhəbsi başb- 
y ır Artıq M illi Mədis çoxsavlı qanvm və 
M əcəlbbr qəbul etməkb daxili qanunverid- 
likdə «sabitlivi» təmin etm işdi Q anunraid 
orqan beynəlxalq teşkibtbrla daha da fəal 
əlaqəbr quraraq Azəıbavcan Respublikasmı 
müvəffəqivvətlə təmsil edir.

Azərbavcan Respublikasi M illi Məcli- 
sinin 2006-a il oktvabnn 10-da qəbul dd ivi 
«Gender (kişi və qadmlann) bərabərliyinin 
təminatlan haqqmda» qanun dnsi mənsu- 
bivvətə görə, ayn-seçkilivin bütün formlan- 
nı aradan qaldırmaqb, kişi və qadınlara ic
tim ai həvatm sivasi, iqtisadi, sosial, mədəni 
və digər sahəbrində bərabər imkanlar varat- 
maqla gender bərabərlivinin təmin edilməsi 
məqsədini daşıvır. 21 maddədən ibarət qa- 
nıma gender bərabərliyirıin təmin edilməsi

Ш Chapter of tine bw  define creation, ap
proval, implementation of the budgd and the 
Nakhichevan Autonomous Republic's control 
o ra  its implementation In  accordance to the 
Tax Code of tine Repubhc of Azerbaijan, the 
budgd of tine Nakhidievan Autonomous Re
pubhc is based upon state taxes, other pay
ments, percentage and sanctions derived 
from those taxes and payments, as well as 
upon other incomes. Chapter IV, which regu
lates local budgd, shows that independence 
of local budgets is provided upon their own 
income sources and exceptional right of the 
munidpality over budgd funds. Control o ra  
budgd implementation also correspondence 
to the spent of money w ith approved budgd 
funds is earned out by munidpality and mu- 
nidpality has right to involve independent 
auditors in this regard.

The official usage of the Azerbaijan 
language is considered as one of tine most 
important features of the independent The 
Repubhc of Azerbaijan State cares about its 
implementation protection and development 
and creates basis for world Azerbaijans to 
med their needs regarding national-cultural 
self-expiession M illi Mejlis passed a law "On 
State Language of the Repubhc of Azeibaijan" 
on September 30, 2002 This bw  included 3 
chapters and 20 articles and was coordinating 
legal status of the Azerbaijan language as an 
official language in accordance to tine Consti
tution of the Repubhc of Azerbaijan The bw  
states that it obligation for e ra }' dtizen of the 
Repubhc of Azeibaijan to know their state 
language. The bw  regulates usage, protection 
and devdopment of the offidal language in 
tine Repubhc of Azeibaijan.

The bw  of the Republic of Azerbaijan 
"On State Registration and State Registry of 
Legal Entities" passed by tine M ilh Mejlis on 
December 12,2003. The bw  of 4 dnapters and 
20 artides regubtes legal and organizational 
prindples of state registration and registry of 
legal persons. The artide 11 of the law states 
that with exception of basis stipulated under



üzrə dövbt siyasətinin əsas istiqamətləri, 
gender bərabərüvirnin təmin edilməsi üçün 
normattv hüquqi bazarun formalaşdrrrlma-
a, təkm ilbşdirilm əsi və inkişafı, normativ 
hüquqi aktların gender ekspertizasmdan 
keçirilməsi, gender bərabərliyinin təmin 
edilməsl üçün dövbt proqramlarınm hazır- 
lanması və həvata keçirilməsi, gender bəra- 
bərlivi mədəniyvətinin təbliği daxildir.

2006-a ilin  dekabr ayında M üli Məc- 
lis «Dərman vasitələri haqqmda» Az^rbav- 
can Respublikasmm qanununu qəbul etdi. 
Qanun dərman vasitbrinin istehsalı, idxalr, 
dövriyyəsi, istifadəsi və s. bağlr münasibət- 
b ri tənzimbməkb, qanunun pozulmasma 
görə, inzibati və cinavət m əsuliyyətbri nə- 
zərdə tutur. Həmin qanuna uvğun olaraq, 
2007-d ilin  ivun avmda dərman vasitəbri-
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nin qanunsuz dövriyvəsinə görə m əsuliwət 
nəzərdə tutuan müvafiq maddəbr Azərbav- 
can Respublikasmm Cinayət və İnzibati Xə- 
talar Macəlləbrinə əlavə edildi.

"D övbt qulluqçulannm etik davranış 
qavdalarx haqqmda" qanun 2007-d il ma- 
ym 31-də qəbul edildi. 3 fəsil və 24 maddə- 
dən ibarət qanun dövlət qulluqçulan üçün 
etik davranış qaydalannx və prinsipbrini 
müəvvən etməkb onlara əməl edilməsinin
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hüquqi mexanizmbrirni tənzim byir. Birin- 
a  fəsildə qanunun məqsədləri və xidməti 
davramşın hüquqi tənzimlənməsi qavdala- 
n təsbit edilm işdir. Qanunun məqsədlərinə 
dövbt orqanlarmm və dövlət qıüluğunun 
nüfuzunun artinlm ası, vətəndaşlann döv- 
b t orqanlanna və dövlət qulluqçulanna 
etimadm vüksəldilm əsi, onlarrn fəaliyyətin- 
də səm ərəliliyin və şəffavlığm artirrlm aa, 
fəaliyyətbrində maraqlarm toqquşmasınm 
qarşısmm almmasr və s. daxildir. İk ind  fə- 
sildə dövbt qulluqçularmm etik davranış 
qavdalan müəyvən edilm işdir. Bu fəsildə 
qanun etik davranış qavdalanna vicdanlr 
davranış, səbirlilik, nəzakətli olmaq, peşə- 
karlıq və fərdi m əsuliyvətin artmlmasr, lo- 
vallıq, idim ai etimad, mədərri davraruş və 
s. aid edir.

the legislation of the Republic of Azerbaijan 
not on any other baas is allowed refusal for 
state registration and inclusion into the state 
register of persons wishing to obtain the sta
tus of legal entities, as well as representations 
от brandies of fordgn legal entities, or intro
duction of changes to the state registry

"The Law "On Public TV and Radio 
Broadcasting" of tine Republic of Azerbaijan 
w’as adopted on September 28, 2004 The aim 
of Public Television and Radio Broadcasting 
is to provide the interests of the population 
of the Republic of Azerbaijan - the sodetv 
as a whole on sodal, sdentific, educational, 
cultural, entertainment and other fields, to 
prepare and disseminate information based 
on tine concepts of freedom of speech and 
ideas, based on the balancing division corre
sponding to high technologies and qualitative 
standards.

Public broadcasting carries out its ac
tivities based on the following prindples: im
partiality and fairness of tine information; plu
ralism and tolerance; avoid political interests; 
co-ordination of general interests and its pro
viding; development of national self-percep- 
tion; universality; variety; distinction from tine 
others. Public broadcaster has tine following 
rights: to create personal broadcasting servic
es; to prepare the programs expressing all tine 
interests of tine popubtion broadcast feature 
films, documentary films, cartoons; make seri
als and broadcast them; increase, sell and rent 
audio and video tapes; to engage into other 
activities requisite for implementation of du
ties stipubted by tine Regulations and not 
prohibited by tine bw. Responsibilities of tine 
public broadcaster are as followings: to realize 
tine rights of the dtizens in getting unbiased 
and neutral information concerning signifi
cant events in tine wxirld and in tine country, 
tine activities of state organs, munidpalities, 
political parties, sodal communities, religious 
confessions and commercial structures;

The ruling \ewr Azerbaijan Partv* wron 
tine elections on third parliamentary dections



Azərbavcan Respublikasmda coğrafi 
obyektlərə ad verilməsi, onlarm adlannm 
dəyişdirilməsi, dəqiqləşdirilməsi, işlədilmə- 
si, qevdiyyatı, uçotu və qorunub saxlarulma- 
sı sahəsindəki fəalivvətin hüquqi əsaslannı 
müəyvən edən «Coğrafi obyektlərin adlan 
haqqmda» qamrn 2007-d il dekabnnda qə- 
bul edildi. ed ild i 11 maddədən ibarət qanu- 
nun 6-a maddəsinə görə, coğrafi obyektlərə 
adlaxm verilməsi və va coğrafi obyektlərirı 
adlanmn dəyişdirilm əsi haqqmda təkliflər 
müvafiq icxa hakim iyvəti orqanma Azərbay- 
can Respublikasmm dövlət orqanlan, yerli 
özünüidarə orqanlan, qeyri-hökumət təşki- 
latlan, hüquqi şəxslər və Azəıbavcan Res
publikasmm vətəndaşlan tərəfindən verilə 
bilər. Bevnəlxalq avtomobil yollarmdakı vol 
nişanlannda coğrafi obvektlərin adlan döv- 
lət dilindən başqa beynəlxalq sazişlərə uy- 
ğun olan xarid dfflərdə də vazıla bilər. Azər- 
bavcan Respublikasmm ərazisində yerləşən 
coğrafi obyektbrin adlannm təhrif olunma- 
sma vol verilm ir.
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2007-d il S mav tarixində «Azərbav- 
can Q ızıl Aypara Cəmiyvəti haqqmda» 
Azərbaycan Respublikasmm qanunu qəbul 
ed ild i Qanunda Azərbaycan Q ızıl Aypara 
Cəmiyyətmin statusu, hiiquqlan və fəaliv- 
yət istiqamətləri, onun dövlət və verli özü- 
nüidarə orqanlan ilə  qarşılıqlı münasibətləri- 
nin hüquqi əsaslan müəyyən edilirdi. Q ızıl 
Aypara Cəm ivvəti silahlı münaqişələrin qur- 
banlanna və fövqəladə hallar nəticəsində 
zərər çəkmiş şəxslərə humanitar, tibbi, sosi
al və digər vardım göstərmək, əhalinin sağ- 
lamhğmm qorunması ite bağh proqramlan 
həvata keçiımək, bevnəlxalq humanitar hü- 
ququ və Bevnəlxalq Q ızıl Xaç və Q ızıl Ay
para Hərəkatmm prinsiplərini təbliğ etmək 
məqsədi ilə varadılan qeyri-hökumət təşkila- 
trdır. Qanunda Cəm iyyətin hiiquqlan, f əaliv- 
yətinin əsas istiqamətləri, bevnəlxalq əmək- 
daşlıq və s. məsələlər tənzimlənirdi.

«Penitensiar müəssisələrdə cəza çək- 
məkdən azad edilmiş şəxsbrin sosial adap- 
tasiyası haqqmda» qanım 2007-d il 31 mav

based on majority sv'stem hold on November
6 2005. The new staff of the Azerbaijan Parlia
ment continues its legislative activity for the 
development and prosperity' of the Republic 
of Azerbaijan in globalizing world

A  new period of Azerbaijan parliament 
started beginning from this period. The M illi 
Mejlis had already provided "stability’" in 
internal legislation with numerous laws and 
codes it passed. The legislative body success
fu lly represents Azerbaijan, establishing active 
relations with international organizations.

The law' "On provisions of gender 
(male and female) equality" passed by the 
M ffli Mejlis on Odober 10,2006, eliminates all 
kinds of discrimination for gender inequality' 
and aims to provide equal opportunities for 
men and women in political, economical, so
dal, cultural and other spheres of public life.

The law of 21 articles includes main di
rections of state policy' on providing gender 
equality, formation, improvement and devel
opment of normative-legal basis for provision 
of gender equality' preparation and imple
mentation of programs on gender equality' 
propagate traditions of gender equality'.

The M ffli Mejlis adopted a law on De
cember 2006 "On Medical Means" of the 
Republic of Azerbaijan The law' considers 
regulation of relations regarding production, 
import, circulation, usage of medical means 
and Administrational Offence and Criminal 
responsibility' for tine violation of this law: In 
accordance with that law in June 2007 cor
responding artides were added to Admin
istrational Offences Code of tine Republic of 
Azerbaijan for illegal circulation of medical 
means.

The law of the Republic of Azerbaijan 
"On Rules of Ethics Conduct of C ivil Serv
ants" wras adopted on May 31 2007. The lawT 
consists of 3 chapters and 24 artides and de
fines rules of ethics candud and prindples 
for d vil servants as well as regulates legal 
mechanisms of their examination. Objectives 
of the law' include: increasing tine prestige



tarixində qəbul edilm işdi. 17 maddədən 
ibarət qanuna görə, cəza çəkməkdən azad 
edilmiş şəxsbrin sosial adaptasivası qanun- 
çuluq, humanizm, sosial ədalət, universalhq 
və köniillülük prinsipbrinə əsaslarur. Bev- 
nəlxalq tələblərə cavab verən qanunda sosi
al adaptasiyava ehtivaa olan şəxsbrin qey- 
diyvata ahnması, onlarla hazırlıq işbrinin 
apanlması, sosial adaptasivanm müddəti, cə- 
za çəkməkdən azad edilmiş şəxsbrin hüquq 
və vəzifəbri, onlarm vaşayış veri ib  təmin 
olunması, məşğulluğunun təmin olunması, 
onlara tibbi vardım göstərilməsi, təhsil və 
peşə hazırhğı keçməsi, sosial, hüquqi, psixo- 
loji və informasiva yardımmm göstərilməsi, 
habeb qanunun pozulmasına görə məsuliy- 
vət kim i məsələbr tənzimbnirdi.

15 fəsil və 135 maddədən ibarət «Sı- 
ğorta fəaliyyəti haqqmda» Azərbavcan Res- 
publikasmm qanunu 2007-d il 25 dekabr 
tarixində qəbıd ed ild i Qanuna görə, Azər- 
baycan Respublikasmm vətəndaşlan, verh 
hüquqi şəxslər, Azərbavcan Respublikasmm 
üzv olduğu be%'nəbcalq mahyyə təşkilatlan 
və xarici sığortaçılar sığortaçmm təsisçisi və 
va səhmdan ola bibrbr.

2007-ci il dekabnn 29-da Müh Məchs 
veni 'Təhsil haqqmda" qanunu birind oxu- 
nuşda qəbul etmişdir. Avropa təhsil sistemi- 
nə inteqrasivam nəzərdə tutan islahatlarm 
həvta keçirilməsinə vönəlmiş bu qanunun 
qəbul edilməsi idim aiyyət üçün böyük əhə- 
m iyyət kəsb edir. V I fəsil və 47 maddədən 
ibarət 'Təhsil haqqmda" qanım vətəndaşla- 
nn Azərbaycan Respublikasi Konstitusiva- 
smda təsbit olunmuş təhsil hüquqlannm 
təmin edilməsi sahəsində dövbt sivasəti-
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nin əsas prinsipbrini və təhsil fəahyyətinin 
tənzimbnməsinin ümumi şərtbrini müəv- 
vən edir, təhsilin avn-avn p ilb b ri üçün 
müvafiq qanunlar və digər qanunveridlik 
aktlannm qəbul edilməsində baza rolunu 
oynayır.

Azərbaycan Respublikasmda təhsil 
dünvəvi və fasibsiz xarakter daşımaqla və- 
təndaşm, cəmiyyətin və dövbtin maraqlan-

of state bodies and dvil service, strengthen
ing dtizens' confidence towards state bodies 
and dvil servants; increasing efficiency and 
transparency in the performance of state bod
ies and d vil servants; preventing corruption 
in state bodies and conflid of interests in tine 
dvil servants performance and so on

The Chapter П regubtes ethic condud 
rales of civil servants. Ethic condud rales 
for dvil servants include honest condud, 
patience, kindness, professionalism and in- 
aeased responsibility, cultural condud and 
soon

The bw  "On Names of Geographic 
Objects" passed on December 2007. It defines 
legal prindples of naming geographic objects 
in the Repubhc of Azeibaijan, dunging their 
names, making their names acairate, usage, 
registration, registry and maintenance. The 
artide V I of the bw  consisting of 11 artides 
states that suggestions about new names and 
amendments to the geographical names may 
be presented to tine corresponding Executive 
Body by state bodies, NGOs, local self-gov
ernments, legal persons and dtizens of tine 
Repubhc of Azeibaijan. Names of geographic 
objects on Road Traffic Rules may be shown 
in a fordgn language apart from tine offidal 
language of the country according to interna
tional agreements. Distortion of geographic 
names in the Repubhc of Azerbaijan is not ac
ceptable.

The law of the Repubhc of Azeibaijan 
"On Red Half Moon Sodetv” passed on May
8, 2007. The bw  defines status, rights and di
rections of the Red Half Moon Sodety as well 
as its legal status in mutual rebtions with 
local self-governing institutions. Red Half 
Moon Sodety consists unites NGOs estab
lished with tine aim to provide humanitarian, 
medical, sodal and other aids to victims of 
m ilitary conflicts and extraordinary acddents; 
to implement programs on protection of peo
ple's health; to propagate prindples of Inter
national Red Crescent and Red Half Moon 
Movement. The bw  also regubtes rights,



m əks etdirən strateji əhəm iwətli prioritet
fəalivvət sahəsidir./ /

Azərbavcan Respublikasmm M illi 
M əclisi 2008-d il fevralm 1-də «Sahibkarlıq 
fəaliw əti subyektlərmin dövbt qevdiwatı-
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rnn «bir pəncərə» prinsipinə uvğun təşkili 
ilə  əlaqədar Azərbavcan Respublikasmm 
bəzi qanunveridlik aktlanna dəyişiklikbr 
və əbvəbr edilməsi barədə» Azərbaycan 
Respublikasmm qanumı qəbul etdi. Qanu
na görə, «Sahibkarlıq fəabyyəti haqqmda», 
«Antiinhisar fəaliyyət haqqmda», «Rəsmi 
statistika haqqmda», «Sosial srğorta haqqm
da» və s. qanımlara müvafiq əlavə və dəyi- 
şikliklər edilirdi.

"Inzibati icraat haqqmda" qamm Azər- 
bavcan Respublikasi M ffli M əclisi tərəfindən
2005-d ildə qəbul edilm işdir. 9 fəsil və 91 
maddədən ibarət qanunun məqsədi inzibati 
orqanlar tərəfindən insan hüquq və azadlıq- 
lanna əməl olunmasıru təmin etməkdən və 
qanunun alilivinə nail olmaqdan ibarətdir. I 
fəsildə ümumi müddəlar, П fəsildə ümumi 
prinsipbr, Ш fəsildə prosedur prinsipbr və 
təminatlar, IV  fəsildə inzibati icraat, V fəsil- 
də kollegial inzibati orqanda inzibati icraat,
V I fəsildə inzibati aktlar, Vü fəsildə inzibati 
şikayətbr üzrə icraat, VTQ fəsildə inzibati ak- 
tm icra edilməsi və nəhavət IX  fəsildə inziba- 
ti orqanlann m əsuliyyəti tənzimlənir.

M ffli M ədis 200S-d il aprelin 10-da 
Azərbaycan Respublikasi "inzibati Prosessu
al M əcəlbsTni ikind oxunuşda qəbul etmiş- 
dir. Məcəlbdə Inzibati hüquq münasibətləri 
ib  bağh m übahiwbrin məhkəmə aidiyvatı, 
həmin mübahisəbrə məhkəmədə baxılması- 
m və həll edilməsinin prosessual prinsiplə- 
rin i və qavdalan müəyyən edilir. 16 fəsil və 
119 maddədən ibarət olan Məcəlbyə ümu- 
m i müddəalarb, inzibati məhkəmə icraatı- 
nrn prinsipbri, etirazlar, məhkəmə aktlan- 
nrn və sənədbrinin təqdimatma, prosessual 
müddətlər, proses iştirakçrlarr, məhkəmə 
qavdasmda tətbiq edibn müvəqqəti xarak- 
terli müdafiə tədbirbri, birind instansiva 
məhkəməsində icraat, məhkəmə qərarbn,

main prindples and international cooperation 
issues of the Sodetv.

The bw  "On Sodal Adaptation of Per
sons Released from Prisons of Penitentiary 
Institutions'’ was adopted on May 31, 2007. 
According to this bw  of 17 articles, sodal 
adaptation of persons released from prisons 
bases on the prindples of legality, human
ism, sodal justice, universality and volun
teering.

The bw  meets international standards 
and regulates the following issues: registra
tion of persons who needs sodal adaptation, 
preparatory works with them, period of the 
sodal adaptation, rights and responsibilities 
of prisoners, maintenance of living places, oc
cupation, medical aids, educational and trade 
training, maintenance of legal, psychological 
and information aid as well as responsibility 
in cases of viobtion of tine bw.

The bw  of the Republic of Azerbaijan 
"On Insurance Activity" was adopted on De
cember 25,2007. It consists of 15 chapters and 
135 artides. According to the bw, dtizens of 
tine Republic of Azerbaijan local legal per
sons, and international monetary organiza
tions to which Azerbaijan is a member to and 
insurers may be establisher от shareholder of 
insurer.

The M ffli Mejlis passed a bw  "On Edu
cation" on December 29, 2007 during its first 
reading. Adoption of this bw  is verv- impor
tant for tine sodetv- as it considers implemen
tation of reforms considering integration to 
European Educational System. The bw  of 6 
chapters and 47 artides defines main prind
ples of state policy on maintenance of educa
tion rights of dtizens defined by the Constitu
tion of tine Republic of Azerbaijan and general 
terms of regulating educational activity and 
plays a basic role in adoption of correspond
ing bws and legislative acts for various stages 
of education

Education in is a priority sphere the Re
public of Azerbaijan and is of strategic impor
tance. It reflects interests of dtizens, sodety



məhkəmə aktlanna şikavət üzrə yenidən 
baxılması, veni açılm ış hallar üzrə icraat, 
prosessual xərdər, məhkəmə qərannm icra- 
Я  xüsusi icraat, sivasi partiyalann ləğv edil- 
məsi ib  bağlı işlər üzrə icraat, kütləvi infor- 
masiva vasitəbri ib  bağlı mübahisəbr dair 
işlər üzrə icraat tənzimbnir. Inzibati Proses
sual Məcəüənin 'Inzibati icxaat haqqmda" 
qanunla evni vaxtda qüwəvə minməsi nə- 
zərdə tutulur

M ilh M ədisin 2008-d il mavm 30-da
J

və ivunun 2-də keçirilən idaslannda Azər- 
baycan Respublikasmm "Seçki Məcəlləsi”nə 
əbvə və dəvişikliklər edildi. "Seçki Məcəlb- 
si"nə əlavə və dəvişiklikbr qanunveridhyin 
təkmilləşdirilməsi və Avropa Şurasmm Ve- 
nesiva Komissivasmm tövsiyyəbrini nəzərə
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almaqla həvata keçirilm işdir.
M ilh M ədis 2008-d il mavm 30-da
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"Sərbəst toplaşmaq azadhğx haqqmda" qa
mma əbvə və dəvişiklikbr edilməsi haqqm
da qanım bvihəsini müzakirə edərək qəbul 
etmişdir. Demokratik prinsipbri rəhbər tu
tan Azərbavcan Respublikasi beynəlxalq təş- 
kilatlar qarşısmda götürübn öhdəliklərdən 
və bevrıəlxalq konvensiyabnn müddəalarm- 
dan irə li gəbn zəruri əlavə və dəvişiklikləri 
qəbul etməklə sivasi azadhqbn təmin etmiş- 
dir. Qanun byihəsi Azərbavcan Prezidenti 
tərəfindən qanunveridlik təşəbbüsü qavda- 
smda Müh Məclisə təqdim olunmuşdur.

Azərbaycan Respubhkasmm parla
menti beynəlxalq əlaqəbr sahəsində fəa- 
hyyətini genişbndirərək dünvanm bir çox 
dövbtbrinin parlamentbri və bevnəlxalq 
təşkilatlan ib  qarşıhqh əbqələr qurmuşdur. 
Bu münasibətbr qanunveridlik fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq təcrübənin 
övrənilməsi, parlamentbrarası əlaqəbrin ge- 
nişbndirilm əsi, habeb bəzi milh qanunveri- 
d liyin  səmərəlivinin vüksəldilməsi baxmun-
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dan böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Müstəqühyimizin ilk  dövrbrində 

ümummilh lider Heydər Ə liyevin imzaladı- 
ğı sərəncamlar Azərbaycan Respubhkasmı 
Avropa Şurasmm üzvlüyünə qəbuhmu da-

and state being of secular and incessant char- 
ader.

The M ilh Mejlis of the Repubhc of Az
erbaijan adopted a law "On amendments and 
supplements to some legislative acts of the 
Repubhc of Azeibaijan in regard to Organiza
tion of State Registry of subjeds of Entrepre
neurship Activity in Accordance with "One 
Window" prindple. According to the bw, 
corresponding amendments and supplements 
were added to laws "O i Anti-Monopoly ac
tivity", "On Official Statistics", "On Sodal In
surance" and other bws.

The bw  "On Administrative Execution" 
was adopted by the M ilh Mejlis in 2006. The 
bw  indudes 9 chapters and 91 artides and 
aims to provide execution of human rights 
and freedoms by administrative bodies and to 
achieve supremacy of the bw  The following 
chapters regubte: Chapter I - general issues; 
Chapter П - general prindples; Chapter III - 
procedure prindples and provisions; Chapter 
IV  - administrative execution; Chapter V  - ad
ministrative execution at collegial administra
tive body; Chapter V I - administrative acts; 
Chapter V II - execution upon administrative 
complaints; Chapter VUI - implementation of 
administrative acts and finally Chapter IX  - 
regubtes responsibility of administrative bod
ies.

The M ilh Mejlis adopted a bw  "On Ad
ministrative Proceeding Code" of the Repub
hc of Azeibaijan on April 10, 2008. That bw 
defines judidal relationship of arguments re
garding legal relations, proceeding prindples 
and regulations of hearing and salvation of 
those arguments at court. The Code consists 
of 16 Chapters and 119 artides and indudes 
general regubtions, prindples of administra
tive execution, objections, proceeding periods 
for presenting judidal ads and documents, 
process partidpants, temporary ddense 
measures applied in judidal order, execution 
on court of first instance, judicial dedsions, 
additional evaluation of the judidal ads upon 
complaints, execution on new cases, proceed-



ha da sürətbndirmək maq»dmi daşımışdı. 
Beb ki, 1996-a il ivulun 8-də «Avropa Şu- 
rası və Azərbavcan Respublikasi arasmda 
əməkdaşlıq proqrammın həyata keçirilməsi 
tədbirbri haqqmda», 199S-d il vanvarm 20- 
da «Avropa Şurası və Azərbaycan Respubli- 
kası arasmda əməkdaşhğm dərinbşdirilmə- 
si sahəsində tədbirbr haqqmda», 1999-cu il 
maym 14-də «Azərbaycarı Respublikasi ilə 
Avropa Şurası arasmda əməkdaşlığın dərin- 
ləşdirilm əsi və Azərbaycan Respublikasmm 
Avropada mənafebrinin müdafiə edilməsi 
sahəsində t^dbirbr haqqmda» sərəncamlan- 
mn böyük əhəmiyyəti olmuşdu. MiDi Məc- 
lis öz növbəsində Azərbaycanm demokratik 
inkişaf volunda tutduğu mövqeyi möhkəm- 
bndirmək üçün qəbul etdivi qanunveridlik 
aktbrm ı, xüsusib də m əcəlbbrin hazırlan- 
masrnı sürətbndirmiş, Avropa Şurasmm bir 
sıra saziş və Konvensivalarma qoşulmuşdu. 
Müstəqil Azərbaycan Respublikasi 2001-d il 
yanvarm 17-də Avropa Şurası Nazirbr Ko- 
mitəsinin qəran ilə bu təşkilatm tam hüquq- 
lu  üzvlüvünə qəbul olunmuşdu. 2001-d il 
yanvarm 25-də ümummilli lider Hevdər Əli- 
yev dövbtim izin üçrəngli bavrağmı Avropa 
Şurası binası önündə ucaltmışdı.

Avropa Şurası Parlament Assambleva- 
smda ilk  Azəıbaycan parlament nümavən-
də hevətinə 200İ-d ildən 2003-cü ilin  okt-/
vabrma q^dər cənab İlham  Ə livev rəhbərlik 
etmişdi. Azərbavcan parlament nümayəndə 
hevəti AŞPA-nm 2001-d il aprel sessivasın- 
da «Ermənistan tərəfindən azərbavcanlı əha- 
livə qarşı törədilmiş soyqınmın tanınması» 
və «Ermənistan və Dağlıq Qarabağda saxb- 
nılan müharibə əsirbri və girovlan» adlı rəs- 
m i sənədbrin qəbul olunmasma nail olmuş- 
du. 2004-cü ilin  oktyabnnda AŞPA-da qəbul 
olunmuş 1398 savk qətnamədə Ermənistan 
işğalçı dövbt adlandınlm ış, Azərbavcan əra- 
zisinin Dağhq Qarabağda vaşavan ermənilə- 
rin təşkil etdiyi quldur dəstəbri «özünümü- 
dafiə dəstəbri» tərəfmdən deyil, Ermənistan 
silahh qüw əbri tərəfindən işğal olunduğu 
qevd edilmişdi. Dağlıq Qarabağa dair da-

ing expenses, execution of judidal dedsions, 
spedal execution, execution on elimination 
of political parties, execution of issues on ar
guments regarding Mass Media. Administra
tive Proceeding Code shall be on power at the 
same time with the bw  "O i Administrative 
Executions” .

Amendments and supplements 
were added to the Election Code on May 
30 - June 2, 2008 meeting of M illi Mejlis. 
Amendments and supplements to the Elec
tion Code wreie carried out through im
provements in legislation and upon recom
mendations of the Venetia Commission of 
the Council of Europe.

The M illi Mejlis discussed and adopted 
a projed on May 30, 200S on supplements 
and amendments to the law "On Freedom of 
Meeting". The Republic of Azerbaijan provid
ed political freedom adopting supplements 
and amendments deriving from the respon
sibilities of the Republic of Azerbaijan before 
international organizations and regubtions 
of international conventions. The bw  projed 
wras presented to M illi Mejlis by President in 
accordance to his right for legislative initia
tive.

The Parliament of the Republic of Az
erbaijan has established mutual relations be
tween parliaments of numerous countries and 
international organizations enhancing its in
ternational activities. These rebtions are very 
important from point of viewT of improvement 
of legisbtive activity studying international 
practice, development of inter-parliamentary 
rebtions.

Decrees the all-national leader Hey- 
dar A liyev issued in the first years of our in
dependence aimed to fasten adoption of the 
Republic of Azerbaijan to the Council of Eu
rope. The following decrees were issued in 
this regard "On Measures for Implementa
tion of Cooperation Program Between Coun
cil of Europe and the Republic of Azerbaijan 
Ju ly 8,19%; "On The cooperation of the Re
public of Azerbaijan with the Council of Eu-



ha bir qətnamə 2005-d il 25 vanvar tarixli 
Avropa Şurası Parlament Assambleyasmda 
qəbul edilm işdi. AŞPA-run qətnaməsində 
Azərbavcan ərazibrinin bövük bir hissəsi-
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nin Ermənistan qoşımlan tərəfindən işğal 
edildivi, Dağlıq Qarabağm hazırda separat- 
çı qüwələrin nəzarəti altrnda olduğu qevd 
ed ilird i Azərbavcan parlament nümavəndə 
hevətinin Strasburqda səmərəli fəaliyyəti 
nəticəsində 2005-d üin qış sessivasmda qət- 
namənin yerinə yetmlməsi ilə bağh Xüsusi 
Komitə yaradılmışdL

Azəıbaycan Respublikasi Avropa 
Şurasmm onlarla Konvensiva və protokol- 
larm ı imzalamışdır. Bu sən^dbr içərisində 
Avropa Insan Hüquqlan Konvensivasr, ona 
əlavə protokollarr, M iffi Azlıqlarm  Müdafiə- 
si haqqmda Avropa Çərçivə Konvensivasr, 
İşgəncələrə dair Konvensiva, Avropa Sosial 
Xartivası kim i sənədləri qevd etmək olar.

Azərbaycan Respublikasmm qanun
verid orqanı, əsası 1992-d il iyunun 25-də 
qovulmuş Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatinın Parlament M ədisinin üzvüdür. 
Q İƏT Parlament M ədisi parlament demok- 
ratiyasmın güdəndirilməsi üçün m illi parla- 
mentlərə yardnn göstərir. Q İƏT Parlament 
M ədisi demokrativa, hiiquq, mədəniyyət, 
təhsil və sosial m əsəbbri daim diqqətdə 
saxlavır və üzv dövbtlərb əməkdaşlıq edir.

Hal-hazrrda Az^rbavcan parlamenti 
və NATO Parlament Assamblevası arasmda 
six əməkdaşlıq mövcuddur. Ümummilli li
der Hevdər ƏÜyev Azəıbaycan Respublika
smm NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq 
proqrammı»na qoşulması üçün 1994-cü il 
mayın 4-də Brüsseldə çərçivə sazişi imzala- 
dı. 1999-cu ilin  mavmda NATO Parlament 
Assamblevasmm Polşada keçiribn sessiva- 
smda Azərbavcan Respublikasi bu təşkilat- 
da müşahidəçi statusu aldı. Məhz bu tarix- 
dən Azərbavcan parlamentinin nümavəndə 
hevəti NATO-nım bütün tədbirbrində işti- 
rak edir. 2002-d il novabrm 19-dan Azərbav- 
cana bu təşkilatin assosiativ üzvü statusu ve- 
rilm işdir. 2004-cü ilin  mavından Azərbavcan

rope and measures for protection of Azerbai
jan s interests in Europe", January 20, 1998; 
"On Development of the cooperation of the 
Republic of Azerbaijan w ith the Council of 
Europe and measures for protection of Az
erbaijan's interests in Europe on May 14,1999. 
And M illi Mejlis in its turn has fasten prepa
ration of legislative acts and espedally Codes 
for strengthening Azerbaijans position on 
tine way to democratic development and has 
joined numerous treaties and conventions of 
tine Council of Europe.

Azerbaijan has become a fu ll member 
of this organization upon dedsion of Cabi
net of M inisters of the Council of Europe on 
January' 17, 2001. On January 25, 2001 Hey- 
dar A liyev raised our three-colored fbg in 
front of the building of the Council of Eu
rope.

Mr. Ilham A liyev led the first Azerbai
jan delegation at the Parliamentary Assembly 
of the Council of Europe from 2001 to 2003. 
The Azerbaijan delegation achieved Parlia
mentary Assembly of the Council of Europe 
to pass official documents "On Recognition 
of Genodde of Azerbaijans by Armenians'' 
and "On Captives and Hostages in Upper 
Karabagh and Armenia" in April 2001 ses
sion of the Council of Europe Parliamentary 
Assembly

The Resolution *1398 passed in October
2004, by Courndl of Europe Parliamentary As
sembly. Armenia w’as called an invader state 
and it wras stated that Upper Karabagh had 
been occupied not by "Self-defense forces"
- actually bandit groups created by Armenia 
but by tine military' troops of tine Armenian 
Republic. Another resolution on Upper Ka- 
rabagjn passed on January' 25, 2005 at tine PA 
EC. The resolution stated that a considerable 
piece of the Azerbaijan territories had been 
occupied by Armenian m ilitary troops and 
that Upper Karabagh was still nmder control 
of separatist groups. As a result of effective 
activity of Azerbaijan Parliamentary delega
tion in Strasburg a Spedal Committee was es-



«Fərdi əməkdaşlıq üzrə əməliyyat planı»na 
qoşuldu. 200S-d il aprelin 3-də NATOnun 
Buxarest zirvə toplantismda iştirak edən 
Azəıbaycan Respublikasmm Prezidenti Il
ham Ə liyev bu nüfuzlu təşkibtb əməkdaş- 
hğm yüksəbn xətlə inkişaf etməsinə səbəb 
obcağmı göstərirdi.

Müstəqil Dövbtlər Birliyin in  Parla- 
mentbrarası Assambleyasma qoşulmaq haq
qmda Azərbaycan Respublikasi M illi Məc- 
lis i 1993-cü ilin  sentyabnnda qərar qəbul 
etm işdl M illi M əclisin deputatlan MDB Par- 
lamentlərarası Assamblevasmm 10 daimi ko- 
missivasmm işində fəal iştirak edirbr MDB 
Parlamentbrarası Assambleyasmda qanım 
yaradıalığı sahəsində təcrübə mübadibsi- 
nə bövük diqqət vetirilir. Demokratiyanm 
inkişafı, vətəndaşlann seçki hüquqlannm 
qorunması sahəsində informasiva mübadilə- 
si, qabaqal təaübənin ümumiləşdirilməsi, 
qarşılıqlı əlaqəbrin hüquqi bazasınm vara- 
dılması kim i məsəbbr Parlamentbrarası As- 
samblevanm əsas müzakirə mövzulandır.

Azərbavcan Respublikasi M ffli Mədisi- 
nin deputatlan İslam Konfransı Təşkibtma 
üzv Dövbtlərin Parlamentbararası İttifaqın- 
da fəal iştirak edirbr. İslam Konfransı təşki- 
latmm əsas məqsədi müsalman abm ini bir- 
bşdirərək onun həm rəyliyini təşkil etmək, 
müsəlman ölkəbrinin birfflyinə nail olaraq 
onlar arasmda sivasi, iqtisadi və mədəni 
əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, müsəlman 
xalqlannm mənafebrini, m illi hüquqlannı, 
m üstəqilliyini qorumaq üçün birgə və yek- 
d il fəaliyyət göstənnəkdir. Azərbavcan Res- 
publikası mffli-islami dəyərlərə hörmətlə ya- 
naşaraq onım qorunub saxlanılmasma daim 
diqqət verir

Azərbavcan Respublikasi müstəqilliyi- 
ni elan etdivi 1991-d ildə İKT-na üzv olmaq 
üçün müradət etmiş və həmin ilin  dekab- 
nnda bu təşkilata qəbul olunmuşdu. ÖCT 
«Ermənistan Respublikasmm təcavüzü nə- 
ticəsində Azərbavcan Respublikasmm işğal 
olunmuş ərazibrində islam tarixi və mədə- 
niyvəti abidəbrinin məhv edilməsi və dağı-

tablished in 2005 Winter Session of PA EC for 
execution of the resolution

The Republic of Azerbaijan lias signed 
dozen of comentions and protocols of EC. 
European Convention on Human Rights, sup
plement protocol to it, European Framework 
Convention on the Protection of National 
Minorities, Convention against Texture, Eu
ropean Social Charter are among those docu
ments.

The legisbtive body of tine Republic of 
Azerbaijan is a member of a Parliamentary 
Assembly of Black Sea Economic Cooperation 
Organization established on June 25, 1992. 
Bbck Sea Economic Cooperation Organiza
tion helps national parliaments to strengthen 
parliamentary democracy. Parliamentary As
sembly of Bbck Sea Economic Cooperation 
Organization always keeps issues such as 
democracy, bw, culture, education and sodal 
issues on objective and cooperates with mem
ber states.

The Azeibaijan Parliament and the 
NATO Parliamentary Assembly have very 
close relationships at tine ament time. Hey- 
dar Aliyev signed Framework agreement on 
May 4  1994 in Brussels and tine Republic of 
Azerbaijan joined to "Partnership for Peace 
Program" of NATO. On May 1999 on session 
of tine PA NATO held in Poland Azerbaijan 
Republic got status of Observer in this or
ganization From that period delegation of 
tine Azerbaijan Parliament partidpates in all 
activities of this organization On November
19, 2002 Azeibaijan was granted the status of 
Associative Member of tine NATO Parliamen
tary Assembly. Azerbaijan joined "Individual 
Partnership Action Plan" in May 2001 On 
April 3, 2008 Ilham Aliyev, President of the 
Republic of Azerbaijan partidpated in Bucha
rest Summit of NATO what showed the de
velopment of cooperation with this organiza
tion.

On September 1993 M ffli Mejlis of the 
Republic of Azeibaijan made a dedsion about 
joining tine Parliamentary Assembly of the



dilmasi haqqmda» qətnamə qəbul etmişdi. 
Konfrans daim Azəıbavcarun işğal ohmmuş 
torpaqlannın azad edilməsini tələb etmiş, 
Azərbavcan xalqı ib  həmrəylik nümaviş d- 
dirm işdi 2007-d ilin  fevrahnda Mabyziva- 
da keçiribn IKT  Parlamentbrarası Ittifaqı 
Şurasmın idasmda Ermənistanm Azərbay- 
can Respubhkasma qarşı davam edən təca- 
vüzünü və Ermənistan sibhh qüwəbrinin 
Azərbavcanm işğal edilmiş torpaqlanndakı 
qeyri-qanuni hərəkətbrini - etnik təmizlə- 
mə, İslam  mədəniyyəti abidəbrinin vəhşicə- 
sinə məhvi, milh sərvətbrin talan edilməsi 
qətiyvətb pisbnilib və Ermənistan silahh 
qüvvəbrinin Azəıbavcanm işğal edilmiş tor- 
paqlarmdan tezlikb çıxanlmasmı təbb edən 
sənəd qəbul etmişdir.

Parlament sədri institutu hər bir qa
nun verid orqarun fəaliyyətində mühüm 
ver tutur. Parlament sədri öz təşkibtçıhğı 
və rəhbərliyi ib  qammverid orqanm qarşı- 
smda duran bir çox m əsəbbri, о cümlədən 
də beyrıəlxalq əlaqəbrin formalaşması və 
inkişaf etdirilm əsini proritet vəzifə kim i mü- 
əyyənbşdirir. Bu əlaqəbr dövbt hakimiwə- 
tinin mühüm qollanndan olan parlamentin 
işgüzar fəaliyyətini genişbndirir. 2005-d il- 
də veni tərkibdə seçilmiş M ilh Məclisə Sədr- 
lik  edən Oqtay Əs^dov ilk  səfərini Türkivə 
Respublikasına etm işdir Azərbavcan Res- 
publikası M ilh M ədisinin sədri Oqtav Əsə- 
dovun başçıhğr ilə geniş tərkibdə parlament 
numavəndə hevəti Türkiyə Bövük M ilb t 
Məchsinin sədri Bülent Armcm dəvəti ilə
2006-a il fevrahn S-dən 12-dək Türkivədə 
rəsmi səfərdə olmuşdur. Bu səfər ik i qardaş 
ölkə parlamentbri arasmda əlaqəbrin gəb- 
cək inkişafma daha da geniş imkanlar varat- 
mışdır.

M ilh M əclisin sadri Oqtav Əsədovun 
başçıhq dd ivi parlament nümavəndə hevə- 
ti 2006-a il mavrn 29-dan ivunun 4-dək Av-
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гора Şurası ölkəbri parlament sədrbrinin 
Tallin sammitində və Finlandiya parlamenti- 
nin Helsinkidə keçiribn 100 illik  yubilevinə 
həsr olımmuş tədbirbrdə iştirak etmişdir.

Commonwealth of Independent States. Depu
ties of the Parliament adivdy partidpate in
10 permanent commissions of tine PA of OS. 
PA of Q S pays spedal attention to exdnange 
of experience in legislation sphere. The main 
topics of discussions in the PA are develop
ment of democracy, exchange of information 
on the spheres of protecting eledoral rights 
of dtizens, generalization of advanced experi
ence, and establishment of legal basis for mu
tual relations an so on

Parliamentarians of the M ffli Mejlis take 
active part in the inter-parliamentary Union of 
Member States of tine Organization of Mamie 
Conference. The main purpose of tine Organi
zation of Islamic Conference is to strengthen 
solidarity and cooperation among Islamic 
States in the political, economic, cultural, sd- 
entific and sodal fields.

The Repubhc of Azerbaijan has a re
sped for national-Islamic values and cares 
about its security Azerbaijan apphed to tine 
membership of tine OIC in 1991 when tine 
country declared its independence and joined 
this organization in December, 1991. OIC 
passed a resolution "On Destroy and destruc
tion of historical and cultural Islamic monu
ments as a result of Armenian invasion in tine 
occupied territories of tine Repubhc of Azerba
ijan." The organization has always demanded 
to release occupied Azerbaijan territories and 
always performed solidarity w ith Azerbaijan 
people. In  tine meeting of Parliamentary Un
ion of O IC held in Malaysia in February' 2007, 
Armenian aggression towards the Repubhc of 
Azerbaijan, illegal activities of Armenian m ili
tary troops - ethnic cleansing, w ild destruc
tion of monuments of Islamic culture, plunder 
of national treasures was condemned and a 
document w'as adopted demanding Armenian 
mihtarv troops to release occupied Azerbaijan 
territories.

The institution of the Parliament Chair
man is very important in the activity of tine 
legisbtive body. W ith his organizational and 
leadership authorities, tine chairman of tine



Uğurla keçən səfərdə şimal ölkələri parla- 
mentbri əbqəbrinin daha da genişbndiril- 
məsi, bu imkanlardan səmərəli istifadə olun- 
ması qəraxa alınmışdır. Keçiribn gömşbrdə 
keçid dövrünü vaşavan ölkəbrdə demokra- 
tivanın bərqərar və inkişaf etdirilməsində 
parlamentbrin xüsusi ver tutduğu və Azr- 
bavcanda demokratik hüquqi dövlət quru- 
culuğunda paralamentin önəmli ver tutdu- 
ğu bildirilm işdir.

2006-cı ü dekabnn 18-dən 20-dək M il
li M ədisin sədri Oqtay Əsədovun başçılıq 
etdivi nümavəndə hevəti Ruminivada səfər-
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də olmuşdur. Səfər ikitərəfli münasibətbrin 
daha da inkişafmda, istər parlamentbrarasr 
əlaqəbrin daha da möhkəmləndirilməsin- 
də, xalqlanmızm vaxmlaşmasmda, ümum- 
m illi lider Hevdər Ə livevin varatdığı təməl 
üzərində inkişafmda müstəsna əhəmivvəti 
vardır. Parlamentlərarası əlaqəbrin daha da 
inkişaf etdirilm əsi hər ik i ölkənin qanunve- 
rid lik  orqanlannda fəaliw ət göstərən parb- 
mentbrarasx əlaqəbr üzrə işçi qmplannm 
işinin daha da təkm ilbşdirilm əsi, bevnəl- 
xalq təşkilatlarda qarşrlıqlı favdalı əməkdaş- 
lıq  mötəbər bevnlxalq təşkilatlarda Azərbay- 
canm haqq işinin Rmninva tərəfindən daim 
dəstəklənməsi xüsusi qevd olunmuşdıır.

Azərbavcan Respublikasi M illi Məcli- 
sinin sədri Oqtay Əs^dovun başçılrğr ib  par
lament nümavəndə hevəti 2007-ci il mavın
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21-də Polşava rəsmi səfər etmişdir. Bu səfər- 
də əsas məqsəd ik i ölkə arasmda qanunve
rid  orqanlann əbqəbrinin genişlndirilməsi 
olmuşdur. Polşa senatmm sədri Boqdan Ba- 
ruseviçb keçirilən görüşbrdə ölkəbrimiz 
və qanunverid orqanlar arasmdakı sivasi, 
iqtisadi, mədəni sahələrdə əlaqəbrin inkişaf 
etdirilm əsi nəzərdə tutulmuşdur. Azərbay- 
can parlament nümayəndə hevətinin tərki- 
binə Azərbavcan-Polşa parlamentbrarası 
əlaqəbr üzrə dostluq qrupunun üzvbri də 
daxil id i Cənab Oqtav Ə s ä I o v  Polşa Res
publikasmm Prezidenti, Baş naziri, xarid iş- 
lər, iqtisadiyvat nazLrbri, senatrn və Sevmin 
sədrləri ilə  igüzar gönişbr keçirmişdir.

parliament defines number of problems to 
be solved by the parliament as well as deter
mines establishment and development of in
ternational iebtions as a priority issues. TCiese 
rebtions expand activity of the parliament. 
Ogtay Asadoy the Chairman of the new staff 
of the parliament eleded in 2005 paid his first 
visit to Turkey The parliamentary delegation 
in wide stuff paid an offidal visit to Turkey 
on February S-12,2006, upon the invitation of 
the Chairman of the Grand National Assem
bly of Turkey, Bulent Arinch The visit created 
big opportunities for further development of 
rebtions between two fraternal countries.

Parliamentary delegation with Ogtay 
Asadov on its head partidpated in Summit 
of the Parliamentary Chairmen of European 
Countries in Tallinn on May 29 - June 4,2006 
and in the events dedicated to 100-year jubi
lee of the Finland Parliament held in Helsinki. 
The visit was successful and it was dedded 
to develop rebtions between parliaments of 
Northern countries and to take an effective 
advantage of these opportunities. In  those 
meetings it w’as stated that parliaments pby 
an important role in establishment and devel
opment of democracy in countries in transi
tion and that parliament is an important in
stitution of the democratic legal statehood in 
Azerbaijan

The parliamentary delegation with Og
tay Asadov on its head visited Romama on 
December 18 - 20, 2006. This visit played a 
significant role in development, strengthen
ing of inter-parliamentary relations, in mak
ing our people doser and development of 
rebtions on basis all-national Heydar Alivev 
laid out Development of inter-parliamentary 
rebtions, improvement of activity of work
ing groups on inter-parliamentary rebtions 
in both parliaments, mutual effective coopera
tion with international rebtions, Romanian 
support for Azerbaijan in prestigious interna
tional organizations was highlighted.

The delegation of Azerbaijan parlia
mentarians led by Ogtay Asadov- visited Po-



2007-d il sentvabnn 4-də M ffli Məcli-
J

sin sədri Oqtav Əsadov rəsmi səfərb Kore- 
ya Respublikasmda olmuşdur. Azarbavcan 
parlament nümayəndə heyətini qəbul edən 
Koreya Respublikasmm prezidenti Roh 
Mu-hvun son vaxtlar ölkəbrim iz arasmdaj
intensiv inkişaf edən sivasi, iqtisadi, mədə- 
ni və digər sahələrdəki əməkdaşlığı yüksək 
qiym ətləndirdl Bu əbqəbrin möhkəmbn- 
məsində 2007-d ilin  aprelində Prezident İl- 
ham Əliyevin Koreva Respublikasma etdivi 
rəsmi səfərin bövük önəm daşıdığmı xüsusi 
ilə qevd etmək lazımdır.

Koreva parlamenti - M ffli Assamble- 
vanm sədri Lim  Çae-canq Azərbaycan par
lament nümayndə heyətini qəbul edərək 
cənab Oqtav Əsədovun bu səfərinin əhəmiv- 
yətirni vüksək dəyərləndirdi. Koreva M ffli 
Assamblevasmm sədri ik i ölkənin qanun
verid orqanlan arasmdakı münasibətbrin 
inkişaf etdirilm əsi zərarfflvini bildirm işdi. 
Bu əbqəbrin inkişafmda parlamentbrarası 
dostluq qruplannm fəalivyətinin təqdirəla- 
viq olduğu qeyd olunmuşdur.

M ffli M əclisin sadri Oqtav Əsədovun 
başçılıq etdiyi parlament nümayəndə hevəti
2007-d il oktvabnn 3-dən 5-dək Strasburqa 
işgüza səfər etmişdi. Parlament s^dri Oqtav 
Əs^dov AŞPA-nm sədri Rene Van der Lin- 
denlə görüşmüşdü. AŞPA sədri Prezident 
Hham Əlivevin bu bevnəlxalq qurumım 
fəaliw əti ib  bağlı çox böyük teaübəvə 
malik olduğunu xüsusi vurğulamışdı. M il
li M ədisin SÄ İri Azərbavcanm hiiquqi və 
dünvəvi dövbt quruculuğu volunda inamb 
addunlar atıldığm ı, hüquqi, iqtisadi, sosial 
və digər sahəbrdə uğurlu islahatbr keçiril- 
divini bildirm işdir. Parlament sədri qanun- 
veridlik bazasınm varadılmasmda Avropa 
dövbtbrinin təaübəsinin Azərbaycan üçün 
çox əhəmiyvətli olduğunu vurğulamışdı. 
Azrbavcanm ən ağnlı problemimn Dağlıq 
Qarabağ münaqiş^si olduğunu bildirən spi- 
ker, bu məsəbnin Azərbavcarun ərazi bütöv- 
lüvü əsasmda, bevnəlxalq hüququn norma 
və prinsipbri çərçivəsmdə həllinə tərəfdar

land on May 21, 2001. Бпе main aim of this 
visit was expansion of rebtions between par
liaments of the two countries. On the meeting 
with tine chairman of Poland Senate develop
ment of political, economical, cultural reb
tions between two countries and parliaments 
w’as considered. Member of Azerbaijan-Po- 
land Friendship Group on inter-parliamentary 
rebtions w-as also included in the delegation 
Mr. Ogtay Asadov had one-to-one meetings 
with the President, Prime Minister, and For- 
eign Affairs Minister, Economics Minister of 
tine Poland Republic as well as with Chairmen 
of Senate and Seym (Polish Parliament).

Ogtay Asadov; tine Chairman of M ffli 
Mejlis paid an offidal visit to Korea Repub
lic on September 4, 2007. Roh Mu-hyun, tine 
President of the Korea Republic met parlia
mentary delegation of Azerbaijan and highly 
evaluated cooperation on intensely develop
ing political, economical, cultural and other 
spheres. It should be stressed that President 
Dlnam Aliyev's offidal visit to Korea in April 
2007 pbyed a significant role in strengthening 
of these rebtions.

Lim  Chafe-Jang, Chairman of National 
Assembly greeted tine parliamentary delega
tion of Azerbaijan and noted that he was high
ly appreciating Mr. Ogtay Asadov's visit. The 
chairman of tine National Assembly stressed 
tine importance of development of rebtions 
between two states. The activity of inter-par- 
liamentaiy friendship groups in development 
of rebtions wras also noted.

The parliamentary delegation led by 
tine chairman of tine M illi Mejlis Ogtay Asa
dov paid a business visit to Strasburg on Oc
tober 3-5, 2007. The Chairman of tine Parlia
ment Ogtay Asadov met with tine Chairman 
of the PA of EC Rene Van Deer Linden. The 
chairman of tine PA EC stressed that President 
Dlnam Aliyev had a big experience regarding 
tine activitv- of this international institution 
The Chairman of M ffli Mejlis noted that Az
erbaijan moves with confident steps on tine 
way of establishing legal, secular statehood



olduğunu Rene van der Lindenin diqqətinə 
çatdrımışdır.

Parlamentin sədri Oqtav Əsədov
2007-cL il oktvabnn 29-da Fransa Respublika- 
sr Senatmm sədri Kristian Ponselenin dəvəti 
ilə  bu ölkəyə səfər etmişdi. Oktaybrm 30- 
da Senatm binasmda keçrilən görüşdə К. 
Ponsele ümummilli lider Hevdər Ə liyevb 
görüşbrmi xatirbdaraq, onun tərəfindən tə- 
məli qovulmuş Fransa-Azərbavcan hərtərəf- 
li əməkdaşlığmm daim inkişaf etdivindən 
bəhs etm işdir Fransa-Azəıbavcan dövbtb- 
rarası dostluğun veni mərhələsi Prezident 
İlham  Əlivevin bu ölkəvə səfərindən sortra
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davam etmişdir. M ffli M ədisin Sədri O.Əŝ - 
dov К  Ponsele ilə görüşdə Ermənistan-Azər- 
bavcan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxu- 
naraq, təcaviiz nəticəsində ərazilərim izin 20 
faizinin işğal edildivini və bir milyondan 
arüq qaçqm və məcburi köçkünün olduğu- 
nu bildirm işdi. Ölkə Prezidentinin qavğısı 
sayəsində məcburi köçkünbrim izin çadır 
şəhərdkbrindən müasir üslubda tikilib  is- 
tifadəvə verilm iş qəsəbəbrdə yerbşdirildi- 
yin i də qevd etmişdi. M üli M ədisin sədri 
Oqtav Əsədov oktvabnn 31-də Fransa M iffi 
Assamblevasmm rəhbəri Berkar Akkaye ib  
görüşərkən Azərbaycan Respublikasmm 
prezidenti İtham Əlivevin apardığx uğurlu 
sivasətin son illər öz bəhrəsini verdivini və
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iqtisadi göstəridbrin vüksəldivini qeyd et- 
mişdir. Görüşdə parlamentbrarası əlaqələ- 
rin daha da inkişaf ddirilm əsi, deputatlann 
qarşılıqlı səfərbri, bu səfərlərin əməkdaşh- 
ğm inkişaf ddirilm əsində mühüm rol ovna- 
vacağı bildirilm işdir.

2008-d ü fevrahn 21-22-də МШ1 Məclis 
sədrinin birind m üavini Zivafət Əsgərovun 
başçıhq etdiyi nümayəndə hevəti türkdilli 
dövbtbrin Parlamentbrarası Assambleva- 
smm Türkiyənin Antalva şəhərində keçiril- 
miş birind toplantısmda iştirak etmişdir. 
Parlament nümayəndə heyətinin tərkibinə 
deputatlardan - Rafael Cəbrayılov, Əhməd 
Vəlivev və M ffli M əclisin katibliyinin rəisi
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Səyyad Əbsgərov daxil olmuşdur. Türkdilli

and reforms were carried out in legal, eco
nomical, sodal and other spheres. The Chair
man of the Parliament noted the importance 
of experience of European countries in the 
establishment of legisbtive basis in Azerbai
jan The speaker of the Azerbaijan Parliament 
also Id  Rene Van Deer linden know that Up
per Karabagh conflid was the most important 
problem of Azerbaijan and that he supported 
solution of this problem within tine norms and 
prindples of international bw  upon territorial 
integrity of Azerbaijan

The Chairman of the Parliament Ogtay 
Asadov visited France on Odober 29, 2007 
upon tine invitation of Christian Ponsde, the 
Chairman of tine Senate of tine France Re
pubhc On the meeting held on Odober 30 
in the building of the Senate, Christian Pon
sde reminded of thdr meetings with all-na- 
tional leader Heydar Aliyev and talked about 
steady development of France-Azerbaijan re  
lations established by Heydar Aliyev. A  new 
stage in France-Azerbaijan friendship contin
ued after President Illiam  Aliyev's visit to this 
country. In  his meeting with Christian Ponsele 
the chairman of the M ffli Mejlis Ogtay Asa
dov touched upon Upper Karabagh conflid 
and noted that 20 percent of Azerbaijan ter
ritories were occupied by Armenia and that 
there occurred more than 1 m illion refugees 
in Azerbaijan He also noted that with Presi
dent's care ГОР were moved from tents to sd- 
tlements built in modem style. In  his meeting 
with Bercar Akkaye, the Head of the French 
National Assembly on Odober 31 Ogtay Asa
dov mentioned that the successful policy of 
President Ilham Aliyev had positive results 
and that economical indicators had increased. 
In  the meeting it was also noted that further 
development of inter-parliamentary relations, 
mutual visits of parliamentarians w ill pby 
positive role in the development of coopera
tion between two states.

The delegation led by the First Deput}’ 
Chairman of tire M ffli Mejlis Ziyafat Asga- 
rov partidpated in first gathering of tire Par-



dövbtbrin Parlamentlərarası Assamblevasi- 
nm ilk  toplantismda Azarbavcan, Türkivə, 
Qazaxıstan, Qırğızıstan nümayəndə hevətlə- 
rini göndərmişdir. Türkdilli dövbtlərin Par- 
lamentbrarası Assambleyasmın vaxadılması 
haqqmda niyyət protokolvmu 4 ölkənin vit- 
se-spikerbri imzalamışdır.

Azəıbaycan nümavəndə heyətinin 
rəhbəri ZƏsgərov tədbirdə çıxış edərək de- 
mişdir ki, ümummilli lider Heydər Əlivevə 
məxsus olan türkdilli dövbtbrin Parlament- 
brarasx Assamblevasının varadrlmasında
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məqsəd evni kökə, d ib  malik ölkəbrin əla- 
qəbrini daha da möhkəmbndirmək, qanun
verid orqanlannm qəbul etdikbri qanunlan 
əlaqəbndirməkdən ibarət olacaqdır.

2008-d il aprelin 2-də M ffli Mədisin 
sədri Oqtay Əsədovun başçılığı ib  parla
ment nümayəndə hevəti MDB Parlament- 
brarasx Assamblevasmm 30-cu ümumi və

J

Assambleva Şurasmm idaslannda iştirak 
etmək üçün Rusivanm Sankt-Peterburq şə- 
hərirnə səfər etmişdi. MDB PA Şurasmm ap
relin 3-də keçirilm iş idasmda çıxxş edən M il
li M ədisin s^dri O.Əsədov bildirm işdir ki, 
nümavəndə hevətimiz Şuranm və Assamble- 
vanm gündəlivindəki məsəbbrin müzakirə- 
sində MDB dövbt başçılannm Düşənbədə 
keçirilm iş zirvə görüşündə bəvan etdiyi xü- 
susi mövqevi nəzərə almmaqla iştirak edir.

Sankt-Peterburq səfəri çərçivəsində 
parlamentin spikeri O.Əsədov Avropa Şu- 
rası Parlament Assamblevasımn (AŞPA) 
sədri Luis Mariva de Puçla ikitərəfli görüş 
keçirmişdi. Göriişdə Azərbavcanda gedən 
demokratik prosesbr, bu il keçiribcək pre- 
zident seçkibrinə hazırlıq, habelə Azərbav- 
carun AŞPA ilə daha six əməkdaşlığı məsə- 
b ləri müzakirə olunmuşdu. Luis M ariya de 
Puç Azərbavcanda demokratik prosesbrin 
inkişafmı vükwk qivmətləndirərək xatır- 
lam ışdır ki, Azərbavcan Prezidenti cənab 
Dham Ə livev AŞPA-dakı nümavəndə hevə- 
tinin başçrsr olarkən həmişə fəal mövqe tut- 
muş və hazırda bu xoş ənənəni Azarbavcan 
deputatlan davam etdirir.

liamentary Assembly of Turkish-speaking 
countries held in Antalya, Turkey on Febru
ary 21-22, 2008. Rafael Jabrayiiov, Ahmad 
Valiyev and Sayyad Alasgarov - chairman of 
M illi Mejlis Secretariat were in the delegation 
Azerbaijan, Turkey Kazakhstan, Kyrgyzstan 
had sent their representative to take part in 
tine first gathering of Parliamentary Assembly 
of Turkish Speaking States. Vice-speakers of 
those four countries signed intention protocol 
about establishment of Parliamentary Assem
bly of Turkish Speaking States.

Ziyafat Asgarov, the Head of the del
egation had noted in his speech that tine main 
purpose in establishing the Parliamentary As
sembly of Turkic Speaking States - tine idea 
which bdonged to Hevdar A liyev - w ill be 
strengthening of rdations between countries 
which belong to the same origin same lan
guage and to incorporation of bw’s passed by 
legisbtive bodies of these countries.

The delegation led by the Chairman of 
M illi Mejlis Ogtay Asadov visited St. Peters
burg on April 2, 2008 in order to take part 
in 30th general meeting of the PA Q S and 
in meetings of the Assembly Council In  his 
speech in the meeting of tine PA G S hdd on 
April 3 Ogtay Asadov noted that Azerbaijan 
delegation partidpates in discussion of is
sues on agenda upon spedal position heads 
of states of G S expressed in summit in Dush
anbe.

W ithin the visit to St. Petersburg tine 
Speaker of the Parliament Ogtay Asadov also 
had one-to-one meeting with tine Chairman of 
tine PA EC Luis Mario de Pooch Democratic 
processes in Azerbaijan preparation for Presi
dential elections as well as doser cooperation 
between PA EC and Azerbaijan were dis
cussed in this meeting. Luis Mario de Poodn 
highly evaluated development of democratic 
processes in Azerbaijan and recalled that 
while being a head of the Azerbaijan delega
tion to PA EC Ilham Alivev would take an ac
tive part and that Azerbaijan Parliamentarians 
continued this tradition



Rusiyanm şimal pavtaxtma səfəri çər- 
çivəsində M illi M ədisin S^dri Oqtay Əŝ - 
dov Rusiva Federasivası Federal M ədisi/ У
Federasiva Şurasmın sədri S .Mironov, Döv- 
b t Dumasmm sədri B.Qnzlov, Ukravna A li 
Radasmm sədri Arseni Yatsenyuk, Moldova 
parlamentin sədri Marian Lupu ib  də ikitə- 
rəfli səmərəli göriişbr keçrm işdir.

M ffli M ədisin Sədri Oqtav Əsədovun 
başçrlıq etdivi nümavəndə hevəti 200S-d il 
mavm 20-də Bolqanstan Respublikasma sə- 
fər etmişdir. Parlament nümavəndə heyəti- 
ni Bolqanstan Prezidenti Georgi Pirivanov 
qəbul etmişdir. G.Pirivanov onım ölkəsinin 
Azəıbaycaıüa eneıji sahəsində əməkdaşlığa 
bovük maraq göstərdivini bildirm işdir. M il
li M ədisin Sədri Oqtav Əsədov Azərbaycan 
Respublikasmm Prezidenti cənab Hham Əli- 
yevin salamlanru Bolqanstan Prezidentinə 
çatdıraraq öz növbəsində qevd etmişdir ki, 
Azəıbaycan Xəzər qaz kəmərinin Bolqansta- 
na çatdınlmasmı dəstəkbyir və bu layihə ya- 
xm zamanlarda reaDaşacaqdır. Göriişdə iki 
ölkə arasmda bütün sahəbrdə dostluğun, 
əməkdaşlığm daha da inkişaf etdirilməsi ẑ - 
rurəti qevd olurımuşdur. Səfər çərçivəsində 
mavm 20-də M üli M ədisin Sədri Oqtav Əŝ - 
dov Bolqanstan M iffi Yığmcağmm Sədri Ge
orgi Pirinski ilə görüşmüşdür. G Pirinski Av
ropa İttifaqmm üzvü kim i öz təcrübəbrini 
Azərbaycanb bölüşməvə hazır olduqlanm 
bildirm işdir. Görüşdə spiker Oqtav Əsədov 
Sofiya şəhərində "Bakı" admı daşıvan kü- 
çənin olmasmx yüksək qivmətbndinniş və 
Azərbaycan-Bolqanstan münasibətbrinin 
yüksəbn xətlə inkişaf etdiyindən məmnun 
olduğunu bildirm işdir.

2008-d il mavm 22-dən 25-dək Stras- 
burqda Avropa dövbtbri parlament spi- 
kerbrinin ikind konfransı keçirihnişdir. 
Bu fomıatda ilk  beb konfrans 1975-ci ildə 
keçirilm işdir. Avropa dövbtbri spikerbri- 
nin konfransmda Az^rbavcan Respublikasi 
M iffi M ədisinin S^dri Oqtav Əsədov iştirak 
etmişdir. Konfransm əsas m^qs^di Avropa 
dövbtbrinin palamentbri arasmda əmək-

W ithin his visit to the northern capital 
of Russia tine Chairman of M iffi Mejlis Og
tay Asadov had effective one-to-one meet
ings with Serge}' Mironov' - tine Chairman of 
the Council of Federation of the Federal As
sembly of tine Russian Federation, B. Grizlov, 
the Chairman of the State Duma, Arseni Yat- 
senuk, the Chairman of the Ukraine Rada, 
Marian Lupu, tine Chairman of the Moldovan 
parliament.

The delegation led by tine chairman 
of M iffi Mejlis Ogtay Asadov visited tine Re
public of Bulgaria on May 20, 2008. Georgi 
Pirivanov', the President of Bulgaria greet
ed tine Parliamentary delegation. Georgi 
Pirivanov stated that his country had big in
terest for cooperation with Azerbaijan on en
ergy sphere. Ogtay Asadov passed Mr. Dlnam 
Aliyev's greetings to the Bulgarian President 
and mentioned that Azeibaijan supports de
liver}' of tine Caspian gas pipe-lines to Bulgar- 
b  and that this projed wrould be realizing in 
nearest future. The importance of friendship 
and development of cooperation between two 
countries in all spheres wras stressed. Ogtay 
Asadov also had meeting w ith the Bulgarian 
National Assembly Chairman Georgi Pirinski 
on May 20. Georgi Pirinski noted that Bul
garia was ready to share its experience with 
Azerbaijan as a member state of tine European 
Union. Ogtay Asadov highly evaluated the 
fad that there w’as a street in Bulgaria named 
"Baku" and he expressed his pleasure about 
steady development of rebtions between Az
erbaijan and Bulgaria.

The second conference of Parliamentary 
Speakers of European states was held on May
22, 2008 in Strasburg. The first conference in 
this format w’as held in 1975. The speaker of 
the M iffi Mejlis Ogtay Asadov also partici
pated in the conference of Speakers from Eu
ropean countries. The main purpose of the 
conference is to increase parliament's role in 
inter-parliamentary rebtions in the spheres of 
cooperation, peace, security, democracy, and 
human rights.



daşlıq, sülh, təhlükəsizlik, demokratiya, in
san hüquqlan sahəsində parlamentlərin ro- 
lunu daha da inkişaf etdirməkdən ibarətdir 

2005-d il seçkibrindən sonra Azatbav- 
can parlamentinin binası və maddi-texruki 
bazası müasir səviyvədə venidən qunılmuş, 
elektron avadanliqlaria təchiz olunmuşdur
2006-d ilin  paviz sessiyasmda Parlamentin tən- 
tənəli açhşmda iştirak edən ölkə Prezidenti Il
ham Əhyev cənablan geniş nitq sövləmişdir 

Parlament müasir idas zah, zəngin 
kitabxana, ümummilh hder Hevdər Əhyev 
muzeyi, rahat iş şəraiti varadan qabaqal 
elektron sistemə malikdir.

Azərbavcan Respublikasmm M ilh 
M ədisi dünvanm mötəbər bevnəlxalq təşki- 
latlan və parlamantləri ilə  uğurlu əməkdaş- 
hğx davam etdirərək, müsteqilhyimizin və 
xalqmuzm haqq işinin beynəlxalq aləmdə 
dəstəklənməsinə daim nail olmağa çalışır.

After the elections held in 20(6 tine 
building of the Azeibaijan Parliament was 
reconstructed and material-technical base of 
tine building was repaired in modem style 
and the building was provided by electronic 
equipments. President Ilham Aliyev partid
pated in opening ceremony of the Parliament 
held on autumn session in 2006 made a com
prehensive speedn.

The Parliament has modem meting 
hall, rich library, and all-national leader Hey
dar Aliyev's home museum advanced dec- 
tronic system creating comfotable conditions 
for work.

The M ilh Mejlis of tine Repubhc of Az
erbaijan continues successful cooperation with 
prestigious international organizations and 
parliaments and always try to gd support fo  
our independence in international community 
and restore justice.





























The Parliament of the Azerbaijan Republic

Nəticə Conclusion

Zaman baxmundan çox da 
uzaq olmayan bir dövrdə, 
SO il birndan öncə Rusiva 
imperatorunun Qafqazi ida- 

rə edən canişininin T iflis şəhərindəki sara- 
vrnda Azərbavcan M iffi Şurası Azərbavcanı 
müstəqil dövlət elan etm işdi Tarix üçün 
çox qısa bir müddətdə Azərbavcanda üç 
Respublika quruldu: Azərbaycan Cümhuriy- 
vəti (28 mav 1918 - 28 aprel 1920), Azərbay- 
can SSR (2S aprel 1920 -18 oktvabr 1991) və 
qurucusu ümummiffi lider Hevdər Əliyev 
olan müasir Azərbaycan Respublikasi (18 
oktvabr 1991). Bütün çətinliklərə və sinfi 
mövqelərə baxmavaraq hər üç respublika 
dövründə Azərbavcan parlamenti dövlətçili- 
yin möhkəmləndirilməsində və inkişaf etdi- 
rilməsində xüsusi ver tutmuş və xalqmuzm 
müstəqiffik əzmini layiqincə təmsil etmişdi. 
Tarix bölünməz olmadığı kim i, Az^rbavcan 
parlamentarizm tarixi də ümumi olmaqla, 
onun bir-birindən əlaqəsiz, tedric olunmuş 
şəkildə övrənilməsi elm i baxımdan düzgün 
olmazdı. Ona görə də hər üç respublikanm 
parlamentinin dövlətçilik tarixindəki veri 
özünməxsus əhəmiyyət kəsb edir. Azər- 
baycan Xalq Cümhuriyyətinin vararıması, 
Azərbavcan SSR-in meydana gəlməsinin ob- 
vektiv və subvektiv am ilbrini m iiəyyən et-
У  /  J J

miş, üçüncü respublikanm teşəkkülü üçün 
zəmin yaratmışdı. Birind və ikind respub
lika dövründə Azərbavcan xalqmm istək 
və arzulan axıra qədər yerinə vetirilm ədi.

N
ot long time ago, 90 years 
earlier, the Azerbaijan 
National Council had de
dared independence in 

the palace of the Governor of Caucasus in 
Tiflis. In very short period Azerbaijan es
tablished three Republics: the Azerbaijan 
Repubhc (May 28 1918, April 28 1920), 
the Azerbaijan SSR (April 28 1920 Octo
ber 18 1991) and modem The Repubhc of 
Azerbaijan establisher of which is all-na- 
tional leader Heydar Aliyev (October 18, 
1991). Regardless of all difficulties and 
class stances, Azerbaijan Parliament had 
always played spedal role in strengthen
ing and development of statehood in all 
three Republics and has successfully rep
resented independent will of our people.

The history is impartial and so the 
history' of Azerbaijan parliamentary' tradi
tions. It should not be studied separately 
or isolated. That is why all three parlia
ments have important role in statehood 
history' of Azerbaijan.

Establishment of ADR defined ob- 
jective and subjective aspects of creation 
of the Azerbaijan SSR and it also created 
basis for the III Republic. During the First 
and the Second Republics in Azerbaijan 
requirements and dreams of Azerbai
jan people were not met till the end. Po
litical, economical, social, legal and other 
reforms carried out during the Third Re-



Ümummilli lider Hevdər Ə livevin rəhbər-
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liv i ib  üçüncü respublika dövründə apan- 
lan sivasi, iqtisadi, sosial, hiiquqi və digər 
islahatlar dövlətim izin beynəlxalq b irliyin  
tam hüquqlu üzvü kim i qəbul olunması ib  
nəücələndi Məhz bu dövrdə apanlan isla- 
hatlann hüquqi bazasmm varadılmasında 
Azəıbaycan Respublikasmm M illi M əclisi 
çox mühüm işbr görmüş və hal-hazırda da 
görməkdədir. Müstəqil Azərbavcan Respub- 
likası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
həvata keçirə bilm ədiyi işbri davam etdirir. 
Xüsusib 1995-d il noyabrm 12-də ümum- 
xalq səsverməsi ilə  müstəqil Azərbaycan 
Respublikasmm əsas qanunu - Konstitusi- 
yasrnrn qəbul edilməsi xalqumzm tarixində 
əlamətdar hadisə olmuşdu.

Xalqımızm ümummilli lideri Hevdər 
Ə livev Azəıbavcan Respublikasmm M illi 
M əclisini 1918-1920-d ilbrdə mövcud olmuş 
AXC-nin parlamentinin varisi hesab edərək 
göstərirdi: «Azəıbavcan Respublikasmm 
M illi M ədisi Xalq Cümhuriyyətinin varat- 
dığı parlamentin indi də varisidir. Varislik 
həmişə, evrıi zamanda, bövük məsulivvət 
demək olubdur. Varislik о demək deyü ki, 
sən о hadisəni olduğu kim i təkrar edəsən, 
vaxud о saviwədə vasavasan Hər bir varis
j  J  J  J  *  J

varislik prinsipini əziz tutaraq, о dövrün, о 
hadisənin varisi olaraq о hadisəm, о dövrü, 
о quruluşu daha da yüksəkbrə qaldırma- 
hdü. Biz Azərbavcanda bunu edirik və bu
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sahədə çox şevlərə nail olmuşuq. Hesab edi- 
rəm ki, Azərbaycanm bugünkü M ffli Məclisi 
varislik admı şərəfb daşıyır, evni zamanda, 
ötən illərdə və xüsusən son dövrdə Azərbav- 
canm müst̂ qil dövbtini inkişaf etdirmək 
üçün çox işlər görübdür».

Sovet hakim iyyəti ülərində mövcud 
olmuş qammverid orqan m illi mənafebr, 
bütün ideoloji fərqbrə baxmavaraq Azərbav- 
can parlamenti olmuşdur.

Müasir Azəıbavcan parlamenti öz ̂ in- 
da ulu öndərin dəyərli tövsiyyələri əsasmda 
demokrativa, çoxpartivalılıq, plüralizm, qa- 
nımım a liliy i prinsipbrmə əsaslanan ənən̂ -

public under all-national leader Heydar 
Aliyev's leadership had successful results 
and Azerbaijan was embraced as a full 
member of the international community. 
Milli Mejlis of the Republic of Azerbaijan 
played and plays essential role in the es
tablishment of legal basis for the carried 
out reforms. Independent The Republic 
of Azerbaijan continues to cam- out the 
work ADR could not realize. Especially 
adoption of Constitution -  The Main Law 
of the Republic of Azerbaijan on Novem
ber 12,1995 in the result of referendum is 
an extraordinary event in the history' of 
Azerbaijan people.

All-national leader Heydar Aliyev 
considered the Milli Mejlis of the Repub
lic of Azerbaijan descendent of the ADR 
Parliament: "The Milli Mejlis of the Re
public of Azerbaijan is still a descendent 
of the Parliament that ADR established. 
Along with everything inheritance has 
always been a huge responsibility. Inher
itance does not mean that one should re
peat what happened before, or to stay at 
the same level. Even- descendent should 
value the principle of inheritance. And 
being a descendant of that experience and 
that period one should take that experi
ence, that period, that formation much 
higher. This is what we are doing in Az
erbaijan and we have achieved a lot in 
this sphere. I consider that Milli Mejlis of 
Azerbaijan carries inheritance with honor 
and at the same time lately it has done a 
lot in order to develop independent Re
public of Azerbaijan."

The legislative body during the So
viet governance was the Parliament of 
Azerbaijan regardless of differences in 
national interests and ideologies.

The modem Azerbaijan Parliament 
has created traditions based on the prin
ciples of democracy, multi-political par
ties, pluralism, and supremacy of law 
upon recommendations of the all-national



b ri varatmışdL Qanunverid orqan Avropa 
Şurasmın Parbment Assamblevasi, NATO- 
nun Parbment Assamblevasi, Avropa Parla- 
menti, Parlamentbrarasi ittifaq, Qara Dəniz 
iqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatmm Parbment 
M ədisi, ATƏT-in, MDB-nin, İslam  Konfran
si Təşkilaünm Parlament Assamblevalan ki
mi beynəlxalq təşkibtlarla müvəffəqiyyətiə 
əməkdaşlıq edir.

Azərbaycan Respublikasmm Ш И  
M ədisi Azərbavcan Respublikasmm Prezi- 
denti İlham  Əliyevin apardığı daxili və xari- 
a  sivasəti tam dəstəkbvir.

Azəıbaycan parlamenti mövcud ol- 
muş hər üç respublika dövründə əsas funk- 
sivasını - qanunveridlik səlahiyyətbrini 
verinə vetirm iş, icra hakim iyyəti üzərində 
nəzarəti həvata keçirmiş, büdcənin icrasına 
nəzarət etmiş, bevnəlxalq m üqavibbri rati- 
fikasiva etmişdir. Azərbaycan Respublikası- 
nuı M ffli M ədisi məcəlləşdirmə sahəsində 
bövük işbr görərək M ülki Məcəllə, Mülki- 
Prosessual Məcəllə, Inzibati Xətalar Məcəl- 
bsi, Cinavət Məcəlləsi, Cinayət-Prosessual 
Məcəlb, Cəzalann İcrası Məcəlləsi, Əmək 
Məcəlləsi, A ib  Məcəlbsi, Gömrük Məcəllə- 
si, Vergi Məcəlbsi, Seçki M əcəlbsini qəbul 
etmişdi.

90 vaşlı Azərbavcan parlamenti azad, 
müstəqil dövbtim izin möhkəmbnməsi və 
inkişafı, onun dünvarun ən qabaqcıl ölkə- 
b ri sırasına daxil olması üçün öz öhdəsinə 
düşən vəzifəbri laviqincə verinə vetirəcəvi- 
ni inamla sövbmək olar. Ümummilli lider

J

Hevdər Ə livev Azərbavcanm dövbt müstə-
J  J  j

qillivin in bərpa ohmmasınm 10 fflivi müna- 
sibəti ilə  keçiribn təntənəli mərasimdə de- 
mişdi: «Bu günlərdə keçirdivim iz bavram, 
hesab edirəm ki, Azərbavcan xalqmm həva- 
ünda indivə qədər olan ümumxalq, ümurn- 
m illi bavramlarm hamısmdan qivmətli, ha- 
mısmdan vüksək, hamısmdan əzizdir. Bu, 
bizdə nə qədər bövük iftixar hissi doğurur. 
Xalqımız qürur içərisində vaşavır. Insan cür- 
bəcür şəraitbrdə vaşava bilər. Amma insan 
üçün, xalq üçün hər şevdən qivm ətli, hər

leader. The legislative body successfully 
cooperates with international organiza
tions like the Parliamentary Assembly of 
Council of Europe, the Parliamentary As
sembly of the NATO, the European Par
liament, the Inter-parliamentary Union, 
the Parliamentary Assembly of B bck  Sea 
Economic Cooperation Organization, the 
Parliamentary Assemblies of OSCE, С Б  
and the organization of Islamic Confer
ence.

The Milli Mejlis of the Republic of 
Azerbaijan supports internal and foreign 
policy of President of the Republic of Az
erbaijan Ilham Aliyev.

During all three Republics the par
liament of Azerbaijan carried out its main 
function -  legislation authorities, control 
over the Executive Body, control over 
budget implementation, ratification of in
ternational treaties. The Milli Mejlis of the 
Republic of Azerbaijan has carried out a 
big job on the sphere of coding passing 
the Civil Code, Civil-Proceeding Code, 
the Criminal-Proceeding Code, and the 
Code on Execution of Sentence, the La
bor Code, the Family Code, the Customs 
Code, the Taxes Code, and the Election 
Code.

We may say that 90 years old Az
erbaijan Parliament will successfully carry 
out its responsibilities for strengthening 
and development of free, independent 
Azerbaijan, and for making Azerbaijan 
one of the highly developed countries of 
the world. All-National leader Heydar 
Aliyev made a speech in the ceremonial 
event dedicated to 10th jubilee of inde
pendent Azerbaijan: "I  consider that this 
celebration is the most valuable, impor
tant and dear holiday in the history of 
the Azerbaijan people. This makes us so 
proud. Our people live in pride. A per
son can live in various circumstances. But 
the most important and valuable thing 
for person is independence, freedom. We



şevdən əziz müstəqillikdir, azadlıqdır. Biz 
bir çox əsrlər bu azadlığın, bu m üstəqilliyin 
arzusunda olmuşuq. İndi buna nail olmu- 
şuq. Ötən on ildə bu müstəqiffiyimizi möh- 
kəmləndinnişik, inkişaf etdinnişik, dönməz 
etmişik və gələcək nəsülərə bu m üstəqilliyi 
töhfə edirik və inaruram ki, xalqırruz bu 
m üstəqilliyi heç vaxt bir daha əlindən ver- 
məyəcəkdir. Müstəqil Azərbavcan on ild ir 
vaşavır və bundan sonra on illə r də vaşava- 
caq, əbədiyyətə qədər yaşayacaqdır».

Bəli, Azərbavcan xalqı ümummilli li
der Hevdər ƏHyev siyasi irsinin layiq li da- 
vamçısı Prezident Dharn Ə liyevin rəhbərüvi 
ilə  Azəıbavcarun müstəqiffiyini əbədivvətə 
qədər təmin edəcəkdir. Azərbavcan Respub- 
likasırun M illi M əclisi bu müradətdən irəli 
gələn tarixi vəzifəbrini həvata keçirərək 
müstəqil Azərbavcanı layiqincə təmsil edə- 
cəkdir.

have been longing for this freedom for 
many centuries. Now we have achievedj
this. We have strengthen, developed our 
independence for the past 10 years and 
we have made it constant and now we 
present it to future generations and I be
lieve that our people will never give this 
independence back. Independent Azerba
ijan has been there for 10 years and it will 
be there for dozens more years, it will be 
there forever."

Yes, our people will maintain in
dependence of Azerbaijan till eternity 
under the leadership of President Dham 
Aliyev, worthy descendent of political 
heritage of the all-national leader Hey
dar Aliyev./
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