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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

1971-1977-ci illərdə Tomsk Dövlət Universitetində “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə təhsil 

almışdır; 

1991-ci ildə "Kənd Təsərrüfatı müəssisələrində istehsalat-texniki xidmətlərinin 

tənzimlənməsinin hüquqi problemləri "mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə 

etmişdir; 

2015-ci ildə Hüquq ixtisası üzrə dosent elmi adı almışdır. 

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 
 

2012-ci ilin sentyabr ayından hal – hazırki vaxtadək ADAU-nun “İctimai elmlər və 

multikulturalizm” kafedrasının dosentidir.Bakalavr pilləsində Azərbaycan və rus 

dillərində “Azərbaycan Respublikasının Konstitutusiyası və hüququn əsası” fənnini 

tədris edir. 

80-dən çox elmi məqalə,tədris proqramlarının, o cümlədən 3 dərsliyin və 1 metodiki 

vəsaitin müəllifidir. 

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 
 

"Kənd Təsərrüfatı müəssisələrində istehsalat-texniki xidmətlərinin tənzimlənməsinin 

hüquqi problemləri" 

 



BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA  
İŞTİRAKI 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təlimi 

 
 ELMİ ƏSƏRLƏR 

 

1.Metodik vəsait, Respublikada:Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyası və 

hüququn əsasları fənnindən . Gəncə  -2014 

2.Kitab,Respublikada:Azərbaycan Respublikasında Mülki  hüquq kursu ( dərs vəsaiti) III 

cild (xüsusi hissə)- Bakı 2009, 13-cü fəsil, 4-cü paraqraf  

Məqalələr 

Regional dövrü jurnallarda çap olunmuş məqalələr: 

 3.Ekoloji məsuliyyət: anlayışı, strukturu və əsasları. Elmi məqalə «Audit» jurnalı. Bakı 

- 2008, JV°1. 

4.“Mülki hüquqda əqdlər”- Azərbaycan Respublikasında  dövlət və hüquq uruculuğunun 

aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi 23-cü buraxılış, Bakı-2008 

5.“Mülki hüquqda ipoteka krediti” Azərbaycan Respublikasında  dövlət və hüquq 

quruculuğunun aktual problemləri.Elmi məqalələr məcmuəsi №2 Bakı-2009 

6.İcra hakimiyyəti orqanlarının norma yaradıcılığının təşkilinin xüsusiyyətləri. Beynəlxalq 

hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi–analitik və praktiki jurnal.Bakı Dövlət 

Universitetinin nəşriyyatatı.Bakı -2009 

7.Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyəti orqanlarının norma yaradıcılığı 

prosesində normativ–hüquqi aktlarının layihələrinin hazırlanmasının ardıcıllığı və 

əhəmiyyəti. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq problemləri. Elmi  

məqalələr məcmuəsi j 2 Bakı - 2009Müəssisələrin icarə müqaviləsi. 

8.Fərrariliklə bağlı cinayət  işlərinin araşdırılması mərhələsində hərbi istintaq və 

məhkəmə orqanlərının ərazi  hüquq mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq 

təcrübəsinin bəzi xüsusiyyətləri.“Audit” jurnalı, Bakı – 2009№1 

9.Ekoloji qanunvericiliyinin tətbiqinin səmərəliliyi .Polis Akademiyası Elmi əsərləri.Bakı – 

2009. 

10.Mülki hüquqda fiziki şəxslər.Elmi məqalə “Qanun” jurnalı.Bakı – 2010, №5 

Meşə qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət və onun növləri.Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 87-ci və Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin 65-ci ildönümlərinə 

həsr olunmuş “Cinayət və cinayət –prosessual hüquqda problemlər” mövzusunda 

Respublika elmi-praktiki konfransının materialları.Bakı, 7 may 2010 



11.Meşə qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət və onun növləri. “Səmərəli 

dövlət idarəçiliyi: zamanın çağırışları” beynəlxalq elmi konfrans materialları.Bakı,2011 

Ekoloji qanunvericilik :yaranma tarixi, inkişafı və müasir problılemləri.“Audit – jurnal, 

Bakı, 2012 №1 

12.Meşə münasibətlərinin pozulmasına görə hüquqi məsuliyyət və onun 

növləri.“Nəqliyyat jurnalı”, Bakı, 2012, № 2 

13. Müasir mərhələdə suların mühafizəsinin hüquqi problemləri.“Audit” jurnalı, Bakı 

2012 

14.Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin hüquqi əsasları.ADAU-nun elmi əsərləri 

Gəncə 2012 , № 3 
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