
1991-ci il oktyabrın 18-də “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” 
Konstitusiya aktının qəbul olunmasına baxmayaraq, 1993-cü ilin ikinci yarısınadək olan dövrdə 
ölkəmizin müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərməsi üçün  nəzərə çarpacaq addımlar atılmamışdır. 
Həmin dövrdə ölkəni ağuşuna almış daxili didişmələr, xaos, özbaşınalıq, hakimiyyətsizlik 
dövlətin iqtisadi və siyasi əsaslarını laxlatmış, dövlət orqanlarının fəaliyyəti iflic olmuş və hüquq 
sisteminə böyük zərbə vurmuşdur. Lakin ulu öndərimiz Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə 
hakimiyyətə qayıdışı ölkəmizdəki  özbaşınalığa, siyasi hakimiyyətsizliyə həmişəlik son qoymaqla,  
müstəqilliyimizin yenidən süquta uğradılmasının qarşısını almaqla bərabər, Azərbaycanda 
mərkəzi hakimiyyət qurulmuş, ayrı-ayrı ictimai münasibətləri nizama salan qanunlar və digər 
normativ aktlar qəbul edilmiş, sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, məhkəmə-hüquq islahatları həyata 
keçirilməyə başlanmışdır. 

Ulu öndərin siyasi kursunun 
prioritet sahələrindən biri də insan  
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi 
idi. Heydər Əliyev  “İnanıram ki, 
mənim axıra çatdıra bilmədiyim 
taleyüklü məsələləri, planları, işləri 
sizin köməyiniz və dəstəyinizlə 
İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. 
Mən ona özüm qədər inanıram və 
gələcəyinə ümidlər bəsləyirəm”– fiki-
rini söyləyərkən yanılmamışdır. Ulu 
öndərin  siyasətinin və onun strateji 
inkişaf konsepsiyasının hərtərəfli 
reallaşdırılması istiqamətində 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
həyata keçirilən müasir məzmunlu 
dövlətçilik siyasəti nəticəsində bu 
gün Azərbaycanda dünyəvi, hüquqi 
və demokratik dövlət qurulmuş, 
insan və vətəndaş hüquq və azad-
lıqlarının müdafiəsi üçün hərtərəfli 
təminatlar yaradan vətəndaş 
cəmiyyəti formalaşdırılmış, da-
vamlı sosial-iqtisadi inkişaf təmin 
edilmiş, xalqımızın maddi rifahı 
yaxşılaşdırılmış və ictimai həyatın 
bütün sahələrində, o cümlədən 
məhkəmə-hüquq sistemində 
islahatlar və yeniləşmə prosesləri 
dərinləşmişdir. Qondarma Dağlıq 
Qarabağ məsələsinin beynəlxalq 
hüquq normalarına uyğun ədalətli 
həlli Prezident İlham Əliyevin xarici 
siyasətinin əsas istiqamətlərindən 
biri olmuşdur. 

2020-ci il sentyabrın 27-dən 
erməni təxribatlarının qarşısını al-
maq məqsədilə başlanan müharibə 
sonda Azərbaycanın tam qələbəsi 
ilə nəticələndi. Ali Baş Komandan, 
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Azərbaycan Ordusu canı–qanı 
bahasına Ermənistan ordusu-
nun məğlubedilməzliyi barədə 
illər ərzində formalaşdırılmış mifi 
44 günə dağıtdı, bütün qüvvələri 
Azərbaycan xalqının iradəsi ilə 
hesablaşmağa, İrəvanı isə kapitul-
yasiyaya vadar etdi, Azərbaycan 
Respublikasının suverenliyi və ərazi 
bütövlüyü bərpa olundu və  Prezident 
İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü bərpa edən lider 
kimi adını ölkəmizin  hərb tarixinə 
yazdıraraq, bir daha sübut etdi ki, 
o, dahi siyasətçinin və böyük dövlət 
xadiminin layiqli varisidir.

Respublikamızda insan, 
vətəndaş hüquq və azadlıqla-
rının yüksək səviyyədə qorun-
ması, vətəndaşların layiqli həyat 
səviyyəsinin təmin edilməsi, eləcə 
də humanizm siyasətinin həyata 
keçirilməsi Prezident İlham Əliyevin 
daim diqqət mərkəzində olmuş 
və onun dövlətçilik fəaliyyətində 
humanizm siyasətinin  prioritet 
istiqamətlərindən birini təşkil etmiş-
dir. Cinayət törətmiş şəxslərin reabi-
litasiyası humanizm siyasətinin əsas 
məqsədlərindən biridir. Bu məqsədə 
çatmaq üçün dövlət tərəfindən ar-
dıcıl siyasət həyata keçirilir. Huma-
nizm prinsiplərinə xidmət edən xe-
yirxah tədbirlərin həyata keçirilməsi, 
məhkum olunmuş şəxslərin əfv 
olunması və ya barələrində am-
nistiya tətbiq olunması, onlara öz 
həyatlarını yenidən qurmaları üçün 
şans verilməsi ənənəyə çevrilmişdir. 
Bu ənənənin təməli ümummilli lider 
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş 
və onun  prezidentliyi dövründə 

humanizm siyasəti çərçivəsində 
çoxsaylı tədbirlər həyata keçiril-
mişdir. Həmin  tədbirlər içərisində 
başlıca yeri onun səyi nəticəsində 
1993-cü ildən ölüm hökmünün icrası 
üzərində moratorium qoyulması, 
1998-ci ildə isə bu cəzanın tamamilə 
ləğv olunması tutur. Ulu öndərin 

prezidentliyi dövründə 32 əfv 
sərəncamının imzalanması, 7 dəfə 
amnistiya aktının qəbul edilməsi də 
xüsusilə qeyd edilməlidir. Huma-
nizm siyasəti Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla davam etdirilmiş 
və bu günə qədər onun tərəfindən 
35 əfv sərəncamı imzalamışdır. 
Nəticədə  minlərlə məhkum əfv 
edilmişdir. 

Humanizm prinsiplərinə sadiq-
lik Birinci vitse-prezident, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Meh-
riban xanım Əliyevanın da daim 
diqqət mərkəzində saxladığı 
məsələlərdən olmuş və ölkəmizdə 
aparılan humanizm siyasətinə xeyli 
töhfə vermişdir. Onun təşəbbüsü 
ilə 2007–2016-cı illər ərzində 
respublikada 4 dəfə amnistiya aktı 
qəbul edilmiş, çox sayda məhkum 
cəzadan azad edilmişdir.

Prezident İlham Əliyevin 
ölkədə həyata keçirdiyi humanizm 
siyasətində amnistiya aktlarının 
qəbul edilməsi xüsusi yer tutur. 
Amnistiya yunan sözü olub, “unut-
maq”, “bağışlamaq” mənasını 
verir. Amnistiyanın mahiyyəti 
Azərbaycan Respublikasnın Cinayət 
Məcəlləsinin 81-ci maddəsində öz 
əksini tapmışdır.

Azərbaycan Respublikası-
nın Cinayət Məcəlləsinin 81.1-ci 
maddəsinə əsasən, amnistiya 
aktı fərdi qaydada müəyyən 
edilməyən şəxslər barəsində  Milli 
Məclis tərəfindən qəbul edilir. Bu 
məcəllənin 81.2-ci maddəsinə 
əsasən cinayət törətmiş şəxslər 
amnistiya aktı ilə cinayət 
məsuliyyətindən azad edilə bilərlər. 
Cinayət törətməyə görə məhkum 
olunmuş şəxslər isə cəzadan azad 
edilə bilərlər, yaxud onlara tətbiq 
olunmuş cəzanın müddəti azaldıla 
bilər və ya belə şəxslərin cəzasının 
çəkilməmiş hissəsi daha yüngül 
cəza növü ilə əvəz edilə bilər. 
Yaxud, belə şəxslər əlavə cəzadan 

azad edilə bilərlər. Amnistiya 
aktı ilə cəzasını çəkmiş şəxslərin 
məhkumluğu götürülə bilər.

“Azərbaycan Respublikasın-
da Zəfər Gününün təsis edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 3 dekabr 2020-ci il ta-
rixli sərəncamı ilə hər il noyabrın 8-i 

Azərbaycan Respublikasında Zəfər 
Günü elan edilmişdir.

8 Noyabr – Zəfər Gününün 
Azərbaycan xalqı üçün müstəsna 
əhəmiyyətini nəzərə alıb humanizm 
ənənələrini davam etdirərək Vətən 
müharibəsində düşmən  üzərində 
qazanılmış şanlı qələbənin birinci 
ildönümü ilə əlaqədar bu qələbənin 
memarı olan Prezident İlham Əliyev 
amnistiya elan olunması təşəbbüsü 
ilə çıxış etmiş və Milli Məclisi 
tərəfindən bu təşəbbüs qəbul 
edilərək 5 noyabr 2021-ci il tarixdə 
“8 Noyabr – Zəfər Günü münasibəti 
ilə amnistiya elan edilməsi haqqın-
da” qərar qəbul edilmişdir. 

8 Noyabr – Zəfər Günü 
münasibəti ilə elan edilmiş  am-
nistiya əvvəlki illərdə verilmiş 
amnistiyalardan bir çox cəhətləri 
ilə fərqlənir. Belə ki, əvvəlki illərdə 
verilmiş amnistiyalar məhkəmələr, 
cəzaçəkmə müəssisələri və 
icra məmurları tərəfindən yalnız 
məhkum olunmuş şəxslər barəsində 
tətbiq olunmuşdur. Hazırkı amnisti-
ya  isə qərarın 23.4-cü maddəsinə 
əsasən bu qərarın 8-ci hissəsində 
nəzərdə tutulmuş şəxslər barəsində 
təhqiqat və ya ibtidai istintaq orqan-
ları tərəfindən tətbiq edilir. Qərarın 
8-ci hissəsinə əsasən, bu qərarın 
1.1–1.16-cı bəndlərində göstərilən 
şəxslər, habelə böyük ictimai 
təhlükə törətməyən cinayət törətmiş 
şəxslər haqqında təhqiqat və ibtidai 
istintaq orqanları tərəfindən bu 
qərarın 10-cu və 11-ci hissələrində 
nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlər 
nəzərə alınmaqla amnistiya tətbiq 
olunaraq cinayət təqibi başlanmır, 
başlanılmış cinayət təqibinə isə 
xitam verilir.

Bundan başqa, qərarın 7-ci 
bəndinə əsasən bu qərar əsasında 
əsas və əlavə cəzanı çəkməkdən 
azad edilən, böyük ictimai təhlükə 
törətməyən və ya az ağır cinayət 
törətmiş şəxslərin üzərindən 

məhkumluq götürülür. Bu müddəa 
da əvvəlki amnistiyalarda  nəzərdə 
tutulmamışdı. Bütün bunların 
nəticəsidir ki, qeyd olunan amnisti-
ya aktının 16000-dən  artıq şəxsə 
tətbiq olunması nəzərdə tutulmuş-
dur.

Qərar preambula, 4 hissə və 
45 bənddən ibarətdir. Qərarın 
preambulasında amnistiyanın elan 
edilməsini şərtləndirən amillər öz 
əksini tapmışdır. Qərarın I hissəsi 
“Amnistiya tətbiq ediləcək şəxslərin 
dairəsi” adlanır.  Belə ki, qərarın 
1-ci bəndinə əsasən təyin edil-
miş cəzanın müddətindən asılı 
olmayaraq, Vətən müharibəsində 
və Azərbaycan Respublikasının 
suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün 
qorunması uğrunda aparılan digər 
döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş 
şəxslər, habelə bu müharibədə 

və döyüş əməliyyatlarında həlak 
olmuş və ya xəbərsiz itkin düşmüş 
şəxslərin yaxın qohumları, Vətən 
müharibəsində və Azərbaycan 
Respublikasının suverenliyinin 
və ərazi bütövlüyünün qorunma-
sı uğrunda aparılan digər döyüş 
əməliyyatlarında iştirakla əlaqədar, 
eləcə də,  digər xüsusi xidmətlərə 
görə Azərbaycan Respublikasının 
orden və medalları ilə təltif olunmuş 
şəxslər, bu qərar qüvvəyə min-
diyi günədək, o cümlədən Vətən 
müharibəsi dövründə mülki əhaliyə 
qarşı Ermənistan Respublikasının 
hərbi təxribatı nəticəsində əlil olmuş 
şəxslər və ya  həlak olmuş şəxslərin 
yaxın qohumları, Xocalı soyqırımın-
da əlil olmuş şəxslər, həlak olmuş və 
ya xəbərsiz itkin düşmüş  şəxslərin 
yaxın qohumları, 1948–1953-
cü və 1988–1992-ci illərdə etnik 
təmizləmə, terrorçuluq və soyqırımı 
siyasəti nəticəsində Ermənistandan 
deportasiya olunmuş şəxslər, 
1988–1993-cü illərdə Azərbaycan 
ərazisinin bir hissəsinin Ermənistan 
tərəfindən işğalı nəticəsində öz 
doğma torpaqlarından məcburi 
köçkün düşmüş şəxslər, 1990-cı 
il 20 Yanvar faciəsində əlil olmuş 
şəxslər və ya şəhid olmuş şəxslərin 
yaxın qohumları, Azərbaycan 
Respublikasının, habelə keçmiş 
SSRİ-nin Silahlı Qüvvələri tərkibində 
beynəlmiləl borcunu yerinə yetirmiş 
və ya sülhməramlı əməliyyatlarda 
iştirak etmiş şəxslər, həmçinin 
həmin vəzifələrin yerinə yetirilməsi 
ilə əlaqədar həlak olmuş və ya 
xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin 
yaxın qohumları, İkinci Dünya 
müharibəsi dövründə faşizmə qarşı 
döyüşlərdə iştirak etmiş, eləcə də, 
həmin dövrdə keçmiş SSRİ-nin Si-
lahlı Qüvvələrində və arxa cəbhədə 
xidmət etmiş və qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş qaydada bunlara 
bərabər tutulan şəxslər, həmçinin 

bu döyüşlərdə həlak olmuş və ya 
xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin ya-
xın qohumları, habelə keçmiş SSRİ-
nin orden və medalları ilə təltif olun-
muş şəxslər, keçmiş SSRİ dövründə 
siyasi repressiyaya məruz qalmış, 
sonradan səlahiyyətli orqanların 
qərarları ilə bəraət almış şəxslər və 
onların yaxın qohumları, Çernobıl 
qəzasının aradan qaldırılmasında 
iştirak etmiş və onlara himayəçilik 
edən şəxslər (himayəçilik 
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş 
qaydada müəyyən olunmuşdur-
sa), qadınlar, cinayət törədərkən 
18 yaşına çatmamış şəxslər, bu 
qərar qüvvəyə mindiyi günədək 
60 yaşına çatmış şəxslər, bu qərar 
qüvvəyə mindiyi günədək birinci və 
ya ikinci dərəcə əlilliyi olan şəxslər, 
öhdəsində (himayəsində) yetkinlik 
yaşına çatmayan övladı, yaxud 
birinci və ya ikinci dərəcə əlil övladı 
olan şəxslər, o cümlədən bu qərarın 
qüvvəyə mindiyi günədək atalığı, 
övladlığa götürməsi, qəyyumluğu və 
himayəçiliyi qanunvericiliklə nəzərdə 
tutulmuş qaydada müəyyən olun-
muş şəxslər (bu qərarın 10-cu və 
11-ci hissələrində nəzərdə tutulan 
məhdudiyyətlər nəzərə alınmaq-
la) müəyyən müddətə azadlıqdan 
məhrumetmə cəzasından azad 
edilirlər.

Qərarın II hissəsi “Amnistiyanın 
tətbiqinə məhdudiyyətlər,  III hissə 
“Amnistiyanın hüquqi qüvvəsi”,  IV 
hissə “Amnistiya tətbiqi qayda-
ları” adlanır.  Həmin hissələrdə  
barəsində amnistiya tətbiq 
edilməyən şəxslərin dairəsi konkret 
olaraq sadalanmışdır. Həmçinin am-
nistiyanın hüquqi qüvvəsi və digər 
amillər öz əksini tapıb.

Amnistiya qərarının 24-cü 
maddəsinə əsasən, bu qərarın 
23.1–23.4-cü bəndlərində nəzərdə 
tutulmuş orqanlar (cəzaçəkmə 
müəssisələri, intizam xarakter-
li hərbi hissənin komandanlığı, 

icra məmurları, təhqiqat və ibtidai 
istintaq orqanları) amnistiyanın 
tətbiq edilməsi barədə qərarları 
müvafiq prokurorların razılığı ilə 
qəbul etməlidirlər. Hesab edirəm ki, 
amnistiya qərarında bu müddəanın 
yer alması Baş Prokurorluğun 
Azərbaycan Respublikasının Konsti-
tusiyası və Azərbaycan Respublika-
sı Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin, 
“Prokurorluq haqqında” Qanunla 
və digər normativ hüquqi aktlar-
la müəyyən olunmuş hüquq və 
vəzifələrindən, eləcə də hazırkı 
vaxtda cəmiyyətdə bərqərar olmuş 
nüfuzundan irəli gəlmişdir.

Azərbaycan Respublikasının 
Baş prokuroru tərəfindən “8 No-
yabr – Zəfər Günü münasibəti ilə 
amnistiya elan edilməsi haqqında” 
Milli Məclisin qərarının  dürüst icra-
sını təmin etmək, icra zamanı ortaya 
çıxan məsələləri operativ həll etmək, 
prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin 
amnistiyanı tətbiq edən digər dövlət 
orqanları ilə əlaqələndirilməsi 
məqsədi ilə 5 noyabr 2021-ci il 
tarixdə müvafiq əmr imzalanmışdır. 
Hazırkı amnistiya aktının müxtəlif 
cəzalara məhkum edilmiş və cəza 
çəkən şəxslərlə yanaşı, istintaq və 
məhkəmə baxışı prosesində olan 
şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərə, 
həmçinin cinayət işi başlanmamış 
və barəsində cinayət təqibi aparılan 
şəxslərə şamil edilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur.

Qeyd edilənləri nəzərə alınmaq-
la, amnistiya aktının şamil edildiyi 
işlərin böyük əksəriyyətini təşkil 
edən, məhkumların cəzadan azad 
edilməsi ilə əlaqədar işlərin koordi-
nasiyası və qərarların qanuniliyinin 
yoxlanılması, həmçinin prokurorluq 
da daxil olmaqla, amnistiyanın 
tətbiqi həvalə edilmiş qurumlar 
tərəfindən statistik məlumatların top-
lanması və təhlili, yekun məruzələrin 
hazırlanması Baş Prokurorlu-
ğun yeni təsis edilmiş Cinayət 

Təqibindən Kənar İcraatlar İdarəsinə 
həvalə edilmişdir. İdarə tərəfindən 
aktın tətbiqi ilə əlaqədar məlumatlar 
mütəmadi olaraq qurumlardan tələb 
edilməklə ümumiləşdirilir, statistik 
məlumatlar təhlil edilir və müvafiq 
hallarda qəbul edilmiş qərarların 
qanunauyğunluğu yoxlanır.

Məlum amnistiya aktı  mənim ça-
lışdığım Beyləqan rayon prokurorlu-
ğunda da  aidiyyəti şəxslərin iştirakı 
ilə diqqətlə öyrənilmiş, amnistiya 
aktı qüvvəyə minənədək cinayət 
törətmiş, barəsində cinayət təqibi 
aparılan və  əməli amnistiyanın 
təsiri altına düşən şəxslərin dairəsi 
müəyyən edilərək amnistiyanın 
tətbiq olunmasına başlanılmışdır.

Möhtərəm Prezidentimiz  İlham 
Əliyevin təşəbbüsü olan bu  amnis-
tiya aktının  qəbul edilməsi ilə 8 no-
yabr – Zəfər Günü xalqımızın yad-
daşına bir daha qızıl hərflərlə həkk 
olundu. İnanırıq  ki, bu amnistiya ak-
tının ayrı-ayrı bəndlərinin təsiri altına 
düşərək cinayət məsuliyyətindən, 
cəzadan azad olunmuş, barələrində 
məhkəmə hökmləri ilə təyin olunmuş 
cəzaları azaldılmış, üzərlərindən 
məhkumluqları götürülmüş şəxslər 
düzgün nəticə  çıxardaraq, dövlətin 
və cəmiyyətin  maraqlarına xidmət 
edəcək, hər cür pis vərdişlərdən 
əl çəkəcək, ictimai təhlükəlilik 
dərəcəsindən asılı olmayaraq, 
cinayət törətməyəcək və azadlığını 
əfv sərəncamlarında və  amnis-
tiya aktlarında axtarmayacaqlar. 
Unutmamalıyıq ki, rus yazıçısı Fyodr 
Dostoyevskinin “Cinayət və cəza” 
əsərində deyildiyi kimi: “Hər kəsin 
azadlığı onun ağlından keçir.”

Ramazan HADIYEV, 
Beyləqan rayon prokuroru, 

baş ədliyyə müşaviri, 
Prokurorluğun fəxri işçisi, 

Beynəlxalq Prokurorlar 
Assosiasiyasının üzvü 

Cinayət törətmiş şəxslərin reabilitasiyası 
humanizm siyasətinin əsas məqsədlərindən biridir

Beynəlxalq Əlillər Günündə demək istədiklərimiz...

Bəs bu şəffaflaşdırma işi necə, hansı 
istiqamətlərlə həyata keçirilir? Bəlli olduğu 
kimi, “e-hökumət” portalı fəaliyyətdədir; 
ümumiyyətıə, “ASAN Xidmət” modeli 
və fəlsəfəsi də daxil olmaqla, vətəndaş 
– dövlət sənəd, arayış, informasiya 
mübadiləsinin önəmli bölümü onlayn 
qaydada icra olunur. Yəni, vətəndaşın 
öz evindən, maşınından… belə elektron 
müraicət etmək imkanı vardır. Əlilliyin 
qiymətləndirilməsi də elektron infrast-
ruktur (“Əlillik” altsistemi) üzərindən, tibb 
müəssisəsinin “e-sistem”ə daxil etdiyi 
göndərişlərdəki bilgilər əsasında həyata 

keçirilir. Yəni, burada vətəndaş – məmur 
(ekspert) təması, vaxt itkisi, hansısa qeyri-
qanuni məsələlər və s. olmur. Beləliklə, 
həkim ekspertlər göndərişin kimə aid 
olduğunu və həmin göndərişin hansı 
müəssisədən göndərildiyini bilmədən qərar 
qəbul edir. Əlillik qrupu təyin olunduq-
dan sonra əmək pensiyası, aylıq sosial 
müavinət, təqaüd və s. üzrə ödənişlərin 
təyinatı da “e-sistem” üzərindən icra 
olunur. 

Beləliklə, tarixi zəfərimizlə başa 
çatan 44 günlük Vətən müharibəsində 
ağır yaralanmış hərbi qulluqçuların 

əlilliyinin qiymətləndirilməsinə özəl 
qayğı və həssaslıqla yanaşılması hər bir 
məmurun, dövlət orqanının, bütövülükdə 
cəmiyyətimizin mənəvi borcudur. Qazilərə 
münasibətin hüquqi tərəfi olduğu kimi, 
mənəvi tərəfi də vardır və bun tərəflər bir-
birini tamamlayır. Bunun üçün Nazirlər Ka-
binetinin qərarı ilə yaradılmış komissiyada 
təmsil olunan qurumların nümayəndələri 
qazilərin əlilliyinin qiymətləndirilməsi işlərini 
mümkün qədər tez yerinə yetirməyə çalış-
maq haqqına sahibdir. Qazilərin xəsarət və 
ya xəstəliklərinin hərbi xidmətlə əlaqəsinin 
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə Müdafiə 
və Ədliyyə nazirliklərinin, DQ-nin, DSX-
nın Hərbi Həkim Komissiyaları tərəfindən 
uyğun şəhadətnamələr təqdim olunur 
və səhiyyə müəssisələrinin göndərişi 
“e-sistem”ə daxil edilir. Bununla da, əlilliyin 
qiymətləndirilməsi aparılır. Ötən müddətdə 
Azərbaycan Vətən müharibəsinin 2200 
qazisinə əlillik təyinatı aparılıb və bu işlər 
hazırda da davam etdirilir. Onu da vurğu-
layaq ki, əlillik təyinatından sonra onlara 
uyğun sosial ödənişlər də “e-sistem” 
üzərindən təyin edilib. Müharibə əlilləri də 
daxil olmaqla, əlilliyi olan şəxslərə sosial 
ödənişlər son üç ildə, orta hesabla, 2 dəfə 
artırılıb. 

Dövlət başçısımızın ötən ilin sonun-
da imzaladığı fərmanlarla müharibə, 20 
Yanvar hadisələri, hərbi xidmət vəzifələrini 
yerinə yetirməklə, Çernobıl AES-də hərbi 
xidmətlə bağlı əlilliyi olan şəxslər üçün 
Prezidentin aylıq təqaüdü artırılıb. Ötən il 
təsis olunmuş yüksək “Vətən Müharibəsi 
Qəhrəmanı” adı verilmiş şəxslərə isə 
2000 manat məbləğində Prezidentin aylıq 
təqaüdü təsis olunub. 

Şəhid ailələri ilə yanaşı, müharibə 
əlillərinin də mənzil və fərdi evlə təmin 

edildiyini də bu yerdə unutmamamlı-
yıq. İndiyədək bu kateqoriyadan olan 
vətəndaşlarımıza 11 mindən çox mənzil 
(və ya fərdi ev) verilib. Dövlət başçımızın 
25 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə 
2021 – 2025-ci illərdə daha 11 min belə 
mənzil (və fərdi ev) verilməsi nəzərdə tutu-
lub. Onlardan 3 min mənzilin (və fərdi evin) 
2021-ci ildə verilməsi üçün işlər aparılır. 
Şəhid ailələri və müharibə əlilləri ilə yana-
şı, Vətən müharibəsi qəhrəmanlarımıza, 
görmə əngəlli şəxslərə, dövlət uşaq 
müəssisələri məzunlarına da mənzillər 
təqdim edilir. Həmin kateqoriyalara verilən 
mənzilləri də nəzərə alsaq, bu il dövlət 
tərəfindən verilmiş mənzillərin sayı 2 min 
200-ə çatır.

Əlbəttə, mənzil, ev çox önəmlidir, 
ancaq hər şey demək deyil, xüsusilə, re-
ablitasiya məsələləri elə mənzil (ev) qədər 
vacibdir. Əlilliyi olan şəxslərin reabilita-
siya xidmətləri (və vasitələri) ilə təminatı 
sahəsində də işlər artan xətt üzrə davam 
edir. 2021-ci ilin on ayı ərzində ƏƏSMN-
nin tabeliyindəki Dövlət Tibbi – Sosial Eks-
pertiza və Reabilitasiya Agentliyi tərəfindən 
7615 nəfər əlilliyi olan şəxs 38670 protez 
– ortopedik və digər reabilitasiya vasitələri, 
o cümlədən 908 mühərrikli təkərli otu-
racaqla təmin edilib. Müharibə əlillərinin 
yüksək texnologiyalı elektron protezlərlə 
təminatı işləri təxirə salınmadan aparılır və 
44 günlük müharibədə yaralanmış, aşağı 
və yuxarı ətrafları amputasiya edilmiş 160 
hərbçi son nəsil protezlərlə təmin olunub. 

Bəzi hallarda “on minlərlə şəxsin 
əlilliyi ləğv edilib, pensiyası kəsilib” kimi 
sosial media və s. paylaşımlara rast 
gəlirik. Rəsmi qaynaqlar bunu tamamilə 
əsassız sayır və yanlış ictimai rəy yarat-
maq cəhdi hesab edir. Əlillik təyinatlarının 

şəffaflaşdırılması tədbirlərini gözdən 
salmağa, həssas qrupların adından 
manipulyasiya edərək, onlarda aidiyyəti 
rəsmi orqanlara qarşı inamsızlıq yaratma-
ğa xidmət edən belə yanlış fikirlər ictimai 
qınağa tuş gəlməlidir.

Humanist yanaşma ilə 2021-ci ilin 
iyul ayında əlilliyi olan şəxslərin hüquq-
ları haqqında qanunvericilikdə dəyişiklik 
edilib və beləliklə, əlillik müddəti bitdikdən 
sonra 6 ay ərzində təkrar təyin olunan 
əlillik məhz öncəki əlillik təyinatı müddəti 
bitdiyi tarixdən rəsmiləşir – ötürülmüş 
müddət üçün də əlilliyə görə sosial 
ödənişlər həyata keçirilir. Əgər əlilliyin 
təkrar qiymətləndirilməsi üçün müraciətin 
edilməsində müəyyən gecikmələrə yol 
verən vətəndaşlarımıza qarşı belə bir 
humanist davranış varsa, üstəlik, bu hu-
manistlik qanun şəkli alıbsa, bunu ancaq 
təqdir etmək olar.

Bütün vətəndaşlarımıza hörmətimiz 
var. Amma ilk növbədə,  I, II Qarabağ 
müharibəsində sağlamlığını (bədən 
üzvlərini) itirmiş əziz qazilərimizin əlilliyinin 
qiymətləndrilməsinə özəl diqqət və 
qayğının önəmini vurğulamaq istərdim. 
Verilən rəsmi məlumatlara və ƏƏSMN 
İctimai Şurası üzvü olan dostlardan 
gələn bilgilərə görə, hərbi səbəblərlə 
bağlı əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün 
əyani müayinələr aidiyyəti qurumların 
və QHT nümayəndələrinin iştirakı ilə 
(videoçəkilişlər aparılmaqla) keçirilir. 
Əlbəttə, əlillik təyinatına haqqı çatan hər 
bir şəxsə əlillik dərəcəsi təyin edilməlidir, 
burada fikir birmənalıdır; amma sağ-
lam ola-ola uzun illər dövlətin güzəşt 
və imtiyazlarından bəhrələnmiş, bu il 
təkrar qiymətləndirmə, həmçinin əyani 
müayinə zamanı diaqnozunun təsdiqini 

tapmaması (və ya sağlamlıq durumu-
nun əlillik təyinatına əsas yaratmaması) 
səbəbindən əlillik təyin edilməyənlər də, 
ədalətlə barışmalıdırlar. Əlillik statusunun 
buna haqqı çatmayanlara verilməsi əlilliyi 
olan şəxslərin hüquqlarının pozulmasına, 
onlara qarşı ədalətsiz yanaşmaya gətirib 
çıxarmırmı? Əlilliyin qiymətləndirilməsi 
müraciətçinin mövcud sağlamlıq vəziyyəti 
nəzərə alınaraq aparılır. Bu sahədə 
şəffaflıq, obyektiv, ədalətli yanaşma daim 
xüsusi diqqətdə saxlanmalıdır.

Aztəminatlı ailələr üçünsə ünvan-
lı sosial yardım proqramı, yaxud, aktiv 
məşğulluq proqramları müstəvisində 
dəyərləndirilməlidir, yəni aztəminatlı olan 
şəxsin əlillik dərəcəsinin ləğvi onun hü-
quqlarının pozulması yox, ədalətin bərpası 
olduğu kimi, belə şəxsləin rifahı yaxşılaş-
dırılmasına da diqqət edilir. İmam sözüdür, 
dövrümüzədək gəlib çıxıb: “Ədalət mülkün 
təməlidir”! Əslinə qalsa, ədalət yalnız 
mülkün deyil, bütün münasibətlər sistemi-
nin, dövlət – vətəndaş, məhkəmə – haqqı 
tapdanan və b. münasibətlər, müraciətlər 
sisteminin də təməlidir. Bütün humanitar 
təfəkkürlü kəşflər, elmlər və dinlər məhz 
ədalət təməlli deyilmi?  İnsan insandan 
ilkin davranış olaraq məhz ədalət umur, 
istəyir, tələb edir. Ədalət olan yer güllük – gü-
lüstandır, orada xeyir – bərəkət var, hüquq 
var, tərəqqi var, dəyərlər var, anlaşma var. 
Ədalətin olmadığı toplumda insan insanlıq-
dan çıxır, anlaşmalar zədələnir.

Ədaləti yalnız dövlətdən gözləməklə 
iş bitmir. Dövlətə qarşı da ədalətli davran-
maq lazımdır. Axı bu, bizim dövlətimizdir, 
özümüzündür…

Əkbər QOŞALI

Dekabrın 3-də Beynəlxalq Əlilliyi Olan Şəxslər Günü qeyd olunur. Ali dövlət 
rəhbərliyinin, şəxsən Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sənədlərə və 
bilavasitə verdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq, son illər ölkəmizdə genişmiqyaslı 
sosial islahatlar aparılmaqdadır. Bu, rəsmi istilahlarla ifadə etsək, əlilliyin 
qiymətləndirilməsini də əhatə edərək, əlillik təyinatlarının şəffaflaşdırılmasına 
xidmət edir. Yəni, əlillik dərəcələri yalnız əlillik statusuna haqqı çatan şəxslərə 
təyin edilməlidir. Aparılan işlər nəticədə əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının 
daha dolğun müdafiəsi, onlara daha güclü dəstək verilməsi məqsədi daşıyır. 
Gəlin, bir fikrə ortaq olaq: əlil olmayaraq, əlillərin payına ortaq olandan nə 
özünə, nə də topluma, xalqa, dövlətə xeyir gəlməz.
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