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ЦМУМДЦНЙА КИТАБ ВЯ МЦЯЛЛИФЛИК ЩЦГУГУ ЭЦНЦ
ВЯ АЗЯРБАЙЖАН МЦЯЛЛИФЛИК ЩЦГУГУ ТАРИХИНДЯН
Kitab vә müәlliflik yaranma anından bir-biri ilә ayrılmaz әlaqәdә, daimi tәmasda olan

vә bir-birini tamamlayan anlayışlar, mәfhumlardır. Әslindә isә müәlliflik hüququ әsәr
anlayışı ilә bağlı olduğundan onun tarixi daha qәdimdir, insan mәdәniyyәtinin vә
biliklәrin uzaq keçmişindәn bәhrәlәnәn mәhsuldur. Volterin kitablarla bağlı sözlәri
tam mәnada müәlliflik hüququna da aid edilә bilәr: "Bunlar ocaqlarımızdakı oda
bәnzәyir: onu qonşudan götürüb, özümüzdә yandırıb, digәrlәrinә veririk vә belәliklә
hamıya mәxsus olur".
Müәlliflik hüququnun tarixi "müәlliflik" anlayışından irәli gәlir. Bu uzun yol
әsrlәr boyu ibtidai icma, tәbii anonim (adsız), tanrılaşdırılmış tәxәllüs mәrhәlәlәrini
keçmiş vә nәticәdә şәxsi müәlliflik sәviyyәsinә çatmışdır. Antik zamanlarda yazının
kәşfi, ieroqlifik yazının әlifba yazısına çevrilmәsi şәxsi müәlliflik dәrketmәsini
tәsdiqlәdi. Elә bu sәbәbdәn dә tam haqlı olaraq, müәlliflik hüququnun başlanğıcları
antik zamanlardan hesablanız. Hәmin әnәnә orta әsrlәrdә daha da zәnginlәşdi, artıq
fiksә edilmiş folklor deyil, öz müәlliflәrinin adlarını bu günә qәdәr bizә
çatdırmış yazılı әsәrlәr dә qeydә alınmağa başladı. Azәrbaycanın Orta әsr müәlliflәri aşıqlar müәllifliyi tәsdiqlәyәn vә bütün Şәrqdә qәbul olunmuş orijinal forma kәşf
etmişdilәr. Әsәr
yaradıcısının hәqiqi vә ya poetik adı şer-mahnının son sәtrinә
salınmaqla tapşırma yaradılırdı. Әslindә bu yenilik müәllif hüququnun sәmәrәli
qorunma formasına çevrilmişdi. Hәqiqәtәn, aşıq poeziyasının tarixi müәllif
hüquqlarının pozulmasını vә plagiatı tanımır. Tapşırmanın özbaşına dәyişdirilmәsi,
yaxud tәhrif olunması adi hüquq-adәt tәrәfindәn qorunurdu, tәmin edilirdi vә
ictimaiyyәt mәhkәmәsinә verilirdi. Bu gün Tasit vә Herodotun, Arximed vә Tusinin
tarixә, coqrafiyaya vә digәr tәbii elmlәrә aid şәxsi müәlliflik әsәrlәri müәllif
hüququnun qorunması nümunәlәrindәndir. Homerin "İliada"sı, Horatsinin "Poeziya
sәnәti" vә digәr nümunәlәri dә misal gәtirmәk olar.
Azәrbaycanda kağız istehsalının inkişafı VII-XII-ci әsrlәrdә әlyazma nәşrlәrin geniş
yayılmasına sәbәb oldu. "Kitabi Dәdәm Qorqud"un әlyazmaları artıq hәmin axtlardan
yazılı şәkildә tanınmağa başladı, onun bir sıra sonrakı әlyazmaları (XV әsr) bu günә
qәdәr dә Drezden vә Vatikan kitabxanalarında saxlanılır.
Xәtib Tәbrizinin,
Hәbibullah Gәncәvinin, Marağayinin, Naxçıvaninin, Xaqaninin, Beylәqaninin,
Mәhsәti Gәncәvinin, Nizaminin vә digәrlәrinin müәlliflik hüququnun qorunması ilә
müşayiәt edilәn әlyazmaları bizim günlәrә qәdәr gәlib çatmışdır. Dünyanın әn zәngin
kitabxanalarında, o cümlәdәn Parisin Milli kitabxanasında Tәbәrinin "Qurani Kәrimin şәrhi" (1220-1225 illәr), Londonda Nizaminin "Sirlәr xәzinәsi"nin (1239 il)
әlyazmaları bu günә qәdәr qorunub saxlanmışdır. Ümumiyyәtlә, Füzuli әsәrlәrinin
800 әlyazma nüsxәsi, Nizami "Xәmsә"sinin isә 792 әlyazma nüsxәsi dünyanın әn

mәşhur muzey vә kitabxanalarının yaraşığı kimi qiymәtlәndirilir. Şәxsi hüquqlarla
yanaşı, Azәrbaycan müәlliflәrinin әmlak hüquqlarının qәdim dövrlәrlә sәslәşәn
qorunması da nәzәrә çarpır. Tәbii ki, sәrbәst bazar münasibәtlәrinә qәdәr müәlliflәrin
iqtisadi haqları o illәrdә hökmdarlar tәrәfindәn tә"min olunurdu. Qay Mesenatdan
başlayan
mesenatçılıq hesabına yaradıcılıq nümünәlәri kimi Qәrbdә Vergili,
Horatsi, Marsial vә digәrlәrinin adlarının çәkilmәsi kifayәtdir. Azәrbaycanda isә
Şirvanşahlar III Manuçöhr vә I Axsitan dövründәki Fәlәki vә Xaqani kimi şairlәrin
yaradıcılığını, Hәliullahın kömәyi ilә fәlsәfәçi vә alim Sәid Yәhya Bakuvinin
tәdqiqatlarını, "Xosrov vә Şirin" poemasının yaradılmasına görә Qızıl Arslanın
Nizamiyә verdiyi hәdiyyәni vә s. xatırlatmaq yerinә düşәrdi.
Fikir verәk, indiki dillә demәli olsaq, sifarişlә yaradılan ilk müәlliflik әsәrlәrinin
dә әnәnәsi Şәrqdә qoyulub. Firdovsinin "Şahnamә"sini Sultan Mahmud Qәznәvi,
Nizaminin "Leyli vә Mәcnun" poemasını isә Şirvanşah I Axsitan sifariş etmişlәr.
Belәliklә, müәllif-hüquq sahәsindә Azәrbaycanın qәdim vә zәngin tarixi vardır.
Bәllidir ki, müasir müәlliflik hüququnun formalaşması isә mәhz XV әsrdә kitab nәşri
vә tipoqrafiya işinin ixtirası ilә bağlıdır. Qutenberqin kәşfi müәllifliyi çap formasında
kütlәyә çatdırma imkanını yaratdı. Әslindә isә kitab nәşrinә olan marağı әqli
ehtiyacları tәmin edәn XV әsrdә yaranan vә kitabı әmtәә vasitәsinә çevirәn bazar
münasibәtlәri tәrәfindәn stimullaşdırıldı. O zamanlar Venetsiya Respublikasında
geniş miqyasda kitablar dәrc olunurdu. Ağqoyunlu vә Sәfәvi Azәrbaycan
dövlәtlәrinin rәhbәrlәrinin fәal xarici әlaqәlәri sayәsindә bir sıra Azәrbaycan
müәlliflәrinin әsәrlәri dә kitab şәklindә çıxdı. Misal üçün, 1248-ci ildә N. Tusi
tәrәfindәn yazılmış Hәndәsә vә cәbr üzrә dәrslik (әslindә Orta Şәrq vә Asiya
dövlәtlәrindә XIX-cu әsrә qәdәr әn yaxşı dәrslik) 1598-ci ildә yenidәn Mediçi
mәtbәәsindә hәyat üzü gördü vә latın dilinә tәrcümә olunandan sonra 1657-ci ildә
Londonda da nәşr edildi.
Sәfәvilәr Azәrbaycan dövlәtindә XVIII-ci әsrdәn başlayaraq, әvvәl şriftli kitab
nәşri, sonralar isә Tәbrizdә litoqrafiya üsulu ilә kitab nәşri özünә geniş yol açdı vә
ana dilimizdә ilk nәşrimiz Füzulinin "Leyli vә Mәcnun"u oldu. Belәliklә, artıq 5-çi
әsrdir ki, müәlliflik hüququ vә kitab dünyada birgә, yanaşı addımlayırlar. Bu
cütlüyün müasir nüfuzu cәmiyyәtin intellektuallaşmasında vә mәdәniyyәtin
zәnginlәşmәsindәki rolu ilә izah edilir. Müәllif hüququ әqli mülkiyyәtin әn vacib,
mürәkkәb vә dәyәrli elә bir hissәsidir ki, onun qorunması vә idarә edilmәsi ilә dünya
miqyasında iki böyük Beynәlxalq Tәşkilat - 160-a yaxın üzvü olan ÜӘMT-nın Bern
Konvensiyası vә digәr sazişlәr vasitәsilә vә YÜNESKO-nun 80-dәn artıq üzvü olan
"Müәllif hüquqları haqqında" Ümumdünya Konvensiyası mәşğul olur.
Bunlardan YUNESKO özünün 25 oktyabr - 16 noyabr 1995-ci il tarixindә
keçirilmiş 28-ci sessiyasında 23 aprelin Ümumdünya Kitab vә Müәlliflik hüququ günü
elan edilmәsi bәrәdә qәrar verib.
Hәmin bayramla әlaqәdar Azәrbaycan Respublikasında artıq üç ildir ki tәdbirlәr
keçirilir vә bu sahәyә aid tədbirlər seminar - disskusiyalarla tamamlanır. YUNESKO-

nun mәlumatına әsasәn 23 aprel tarixi İspaniya әyalәti Kataloniya ilә bağlıdır vә
Müqәddәs Georgi günü kimi sәciyyәlәnir. Hәmin gün hәr hansı satılan kitaba әnәnәvi
olaraq bir qızılgül qoşulurdu. Aydındır ki, 23 aprel gününün bayram kimi qeyd
edilmәsi üçün digәr әsaslı sәbәblәr dә mövcuddur. Bir sıra mәşhur yazıçı vә şairlәrin
anadan olma vә ya vәfat etmә günü (Migel de la Servantesin, Vilyam Şekspirin, Moris
Dryüonun, Vladimir Nabokovun, Azәrbaycanın mәşhür sәrkәrdәsi, artilleriya üzrә
dәrsliklәrin müәllifi general Şıxlinskinin) bu tarixlә bağlıdır.
YUNESKO-nun İNTERNET-dәki WEB-saytında bayramın qeyd edilmәsi ilә
bağlı gözәl bir kәlam vardır: "Kitab vә oxumaq hәmişәki kimi vacibdirlәr. Bunlar
mәtnin müәllifi tәrәfindәn virtual alәmlә (kainatla) interaktiv dialoq yaranması
alәtlәridir vә yaranan intellektual tәsәvvürlәr unikal, hәr hansı oxucu tәxәyyülündәn
asılılıqdadır". Müәlliflik hüqunun qorunması ilә әsәr yaradıcılarını stimullaşdırmaq
vә oxucuları oxumağa cәlb etmәk mәqsәdi ilә YUNESKO hәr il 2000-dәn artıq adda
nәşrlәr buraxır, yeganә sayılan Beynәlxalq Tәrcümәlәr Biblioqrafiyasını (100 ölkәni
tәmsil edәn vә müәllif haqqında, onun hansı әsәri, hansı dilә vә kim tәrәfindәn
tәrcümә edilmәsini işıqlandıran kataloq) aparır, Ümumdünya Müәlliflik hüququ
haqqında Konvensiyaya başçılıq edir.
Azәrbaycanın müasir müәllif-hüquq dairәsi çox maraqlı vә mürәkkәb bir
sistemdir. "Hәr kәsin әqli mülkiyyәt hüququ vardır vә müәlliflik hüququ qanunla
qorunur". Azәrbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyasından götürülәn bu sözlәr
(30-cu maddә) Azәrbaycan rәhbәrliyinin gәnc müstәqil dövlәtimizin qurulmasında bu
sahәnin vacib vә prioritet olduğunu tәsbit edir. Hәqiqәtәn, demokratik hüquqi
sivilizasiya normalarına uyğun dövlәt quruculuğunda әqli mülkiyyәtә, yaradıcılığa,
әqli әmәyә ictimai münasibәt çox vacib atributlardan biridir.
Müәllif-hüquq
sahәsindә son illәr qazanılmış müvәffәqiyyәtlәr ilk növbәdә Respublika rәhbәrliyinin
müәlliflik hüququ ilә bağlı uğurlu
daxili vә xarici siyasәtinin tәzahürudur.
Beynәlxalq standartlara uyğun olaraq, milli müәlliflik hüququ institutu üç vacib
tәrkib hissәdәn ibarәtdir:
-normativ baza (qanunvericilik aktları);
ı);
ın tәminatı (üsullar, metodlar, proseduralar).
"Müәlliflik hüququ vә әlaqәli hüquqlar haqqında" Qanun 8 oktyabr 1996-cı il
tarixdәn qüvvәdәdir. "Müәlliflik hüququ vә әlaqәli hüquqlar haqqında" Azәrbaycan
Respublikası Qanununun tәtbiq edilmәsi barәdә" Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin 8 oktyabr 1996-cı il tarixli Sәrәncamının böyük әhәmiyyәti vardır.
Nazirlәr Kabinetinin 2 may 1997-ci il tarixli 38 ¹-li Qәrarı vә bir sıra digәr qәrarlar
müәllif-hüquq mәsәlәlәrinin hәllindә vacib rol oynayır. Azәrbaycanın bu günkü
müәllif hüququ müasir informasiya, ilk növbәdә rәqәmli texnologiya vә multmedia
kompüter sisteminә әsaslanır. Milli müәllif-hüquq sistemi ÜӘMT-nın yaratdığı
intellektual mülkiyyәtin qlobal dünya sisteminә vә INTERNET-ә qoşulmaq üçün

hazırlanmışdır.
İlk dәfә olaraq Azәrbaycan müәlliflәrinә könüllü olaraq öz
әsәrlәrini әlyazmasından başlayaraq CD ROM-lara qәdәr hәr hansı maddi daşıyıcıda
qeydiyyatdan keçirmәk, Dövlәt reyestrinә daxil etmәk, kompüterdә saxlamaq vә
arxivlәşdirmәk imkanı yaradılmışdır. Әsәrlәrini qeydiyyatdan keçirәn müәlliflәrә
"Qeydiyyat haqqında Şәhadәtnamә" verilir. Agentliyin kompüter-TV-video-akustik
sistem-skaner şәklindә komplektlәşdirilmiş multmediya sistemi radio - televiziya
efirinin manitorinqini hәyata keçirmәyә, intellektual mülkiyyәtin statistikası vә
müәllif - hüquq pozuntularının diaqnostikasının müxtәlif mәsәlәlәrini hәll etmәyә
imkan verir. Son illәr Azәrbaycan rәhbәrliyinin uzaqgörәn daxili vә xarici siyasәti
nәticәsindә mәllif-hüquq sahәsindә ölkәmizin beynәlxalq әlaqәlәri genişlәnmiş, o, bir
sıra Konvensiya vә beynәlxalq tәşkilatların üzvü olmuşdur. Azәrbaycan 1996-cı ildәn
Ümumdünya Әqli Mülkiyyәt Tәşkilatının üzvüdür. Әdәbi - bәdii әsәrlәrin qorunması
haqqında Bern Konvensiyasına vә Müәllif hüququ haqqında Ümumdünya
Konvensiyasına daxil olmuşdur. Bir sıra digәr ikitәrәfli vә çoxtәrәfli müqavilәlәrin
iştirakçısıdır. Əlavә etmәk lazımdır ki, beynәlxalq mübadilә vә әlaqәlәrlә bağlı son
vaxtlar Azәrbaycanda bir sıra tәdbirlәr keçirilmişdir. O cümlәdәn: 1998-ci ildә
Azәrbaycanda ilk dәfә ÜӘMT ilә birgә keçirilәn seminar-müşavirәdә müәllif - hüquq
mәsәlәlәri müzakirә edilmişdir. 1998-ci ildәn yalnız Rusiya, Azәrbaycan vә
Gürcüstanın daxil olduğu TACIS - әqli mülkiyyәt Proqramı çәrçivәsindә 1999-cu ildә
"Azәrkinovideo" İB ilә birlikdә audiovizual әsәrlәrә hәsr olunmuş seminar
keçirilmişdir. 2000-ci ilin mart ayında Әdliyyә Nazirliyi ilә birlikdә keçirilәn
"Müәlliflik hüququ: onun qorunması vә tәminatı" mövzusunda beynәlxalq seminarda
polis, mәhkәmә vә kömrük orqanlarının nümayәndәlәri dә iştirak etmişlәr.
Bu ilin may ayında ÜӘMT ilә birgә keçirilmәsi planlaşdırılan "Müәlliflik hüququ
vә piratçılıqla mübarizә" mövzusunda Beynәlxalq seminarda müәllif - hüquq
sisteminin müasir problemlәri müzakirә
edilәcәk. Onu da xüsusi qeyd etmәk
lazımdır ki, hüquqi bazanın (hüquqların qorunma modelinin) vә sәlahiyyәtli
idarәetmә orqanının mövcudluğu ilә yanaşı, mütlәq olaraq hüquqların tәminatı da
zәruridir. Mükәmmәl qurulan sistem әgәr hüquqi tәminatı, hüquqların müdafiәsini
nәzәrdә tutmursa, heç cür öz funksiyalarını hәyata keçirmәyә qadir olmaz.
Әslindә bu sahәdә müdafiә olunan hüquq mәkanı potensial hüquq
pozanlar üçün profilaktik maneә, sipәr kimi çıxış etmәlidir. Bununla bağlı, Fransız
yazıçısı Rene Şatobrianın: "Hüquq borcu doğmur, borc hüququ doğar" sözlәrini tәkrar
etmәk yerinә düşәrdi. Dünyaya dahi Nizamini, Füzulini, Bakuvini, Tusini, Nәsimini,
Xәtaini, Vaqifi, Sabiri bәxş edәn Azәrbaycan cәmiyyәti bu gün dә yaradıcı şәxslәr
qarşısında öz borcunu tam aydınlıqla dәrk edәrәk, әqli mülkiyyәt yaradıcılarına
münasibәtdә zәngin әnәnәlәrini davam
vә inkişaf etdirir. Onu da qeyd emәk
lazımdır ki, әqli mülkiyyәt vә xüsusәn dә müәlliflik hüququ öz-özlüyündә çoxşaxәli
bilik sahәsidir. Kompüter proqramları, mәlumat bazaları, multimediya vә s. dә buraya
daxildir. Bu elә fәaliyyәt növüdür ki, onun tәrkib hissәlәri özündә müxtәlif
fәaliyyәt başlanğıclarını tәmsil edir: onun mahiyyәti menecer, texniki vә humanitar

sahәlәrin mәhsuludur, forması yalnız hüquqidir,
tәyinatı isә - iqtisadidir.
Müәlliflik hüququnun tәbiәti - müstәsnadır. Hüquqların pozulması iki istiqamәtdә
mövcuddur: әqli zәhmәtin nәticәlәrini tam vә yaxud qismәn mәnimsәnilmәsi - plagiat
vә әqli nәticәlәrin icazәsiz istifadәsi - kontrafaksiya. Bunların müdafiә mexanizmi
mülki, inzibati vә cinayәt mәsuliyyәtini nәzәrdә tutur.
Belәliklә, yaradıcılıq imkanları Tanrıdan verilmiş, şәxsiyyәtdәn ayrılmaz varidatdır
vә elә bu da müәllifin şәxsi müәlliflik hüququ demәkdir. Yaradıcı şәxs konkret
mahiyyәtlәrin
fәlsәfәçisi,
abstrakt
mahiyyәtlәrin
isә
rәngkarıdır.
Yaradıcısından ayrılan әsәr öz "müstәqil", sәrbәst dövranına başlayarkәn dövlәtin vә
cәmiyyәtin müәllifә, onun şәxsiyyәtinә göstәrdiyi ehtiram müәllifin hәmin әsәrә
hüququnun tanınmasında tәzәhür edir. Müәlliflik hüququnun әsasını isә mәhz bu
tәşkil edir.
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