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Vitse-prezidentlik institutunun Azərbaycan Respublikasında gələcək 

demokratik islahatlara təsiri  

 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra həyata keçirilən 

məqsədyönlü strategiya nəticəsində müstəqil siyasət yürütməyə qabil, dayanıqlı 

iqtisadi sistemə malik, müasir, özünü təmin edən, dinamik inkişaf yolu ilə inamla 

irəliləyən və beynəlxalq birliyin layiqli üzvü olan ölkəyə çevrilmişdir.  

12 noyabr 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının dövlət quruculuğunun 

əsaslarını qoymuş ilk Konstitusiyası qəbul edilmişdir.  

1995-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiyasından sonra zamanın tələbindən 

irəli gələrək, eyni zamanda bir sıra mühüm hüquqi normalara konstitusion status 

vermək üçün 2002-ci il avqustun 24-də ümumxalq səsverməsi (referendum) 

keçirilmiş, Konstitusiyanın 22 maddəsinə ümumilikdə 31 dəyişiklik və əlavələr 

olunmuşdur. Bu referendum nəticəsində proporsional seçki sistemi ləğv olunmuş, 

müstəsna hallarda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinin Milli 

Məclisin sədrinə deyil, Baş nazirə keçməsi proseduru təsdiqlənmiş, prezident 

seçkilərinin nəticələrinin sadə səs çoxluğu ilə hesablanması qaydası 

müəyyənləşmiş, eyni zamanda hökumətin Milli Məclis qarşısında illik hesabatla 

çıxış etməsi, siyasi partiyaların ləğvi səlahiyyətlərinin Konstitusiya 

Məhkəməsindən alınaraq ümumi yurisdiksiya məhkəməsinə verilməsi, 

vətəndaşlara Konstitusiya Məhkəməsinə birbaşa müraciət etmək imkanının 

yaradılması və s. kimi prinsipial məsələlər hüquqi həllini tapmışdır.  

2009-cu il martın 18-də ümumxalq səsverməsinə çıxarılan Referendum 

Aktının layihəsində isə 29 maddə üzrə 41 dəyişiklik və əlavənin edilməsi təklif 

olunmuşdur. Bu dəyişikliklərdən 17-si maddələrə yeni hissələrin və ya bəndlərin 

əlavə edilməsi, 7-si maddələrdə sözlərin əvəz edilməsi, 7-si maddələrə yeni sözün 

və ya sözlərin əlavə olunması, 6-sı maddələrə yeni cümlələrin əlavə olunması, 2-si 

maddələrin yeni redaksiyada verilməsi, 1-i isə maddədən sözün çıxarılması ilə 

bağlı idi. Bu dəyişikliklər Azərbaycan dövlətinin sosial-iqtisadi bazasının daha da 

güclənməsindən, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarına daha etibarlı təminat 
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verilməsindən, sosial dövlət prinsiplərini təsbit etmək imkanlarının daha da 

genişlənməsindən irəli gəlmişdir. 

Lakin dünya müstəvisində cərəyan edən proseslər, yeni inkişaf 

tendensiyaları və onların meydana çıxardığı tələblər, ən əsası isə 2009-cu ildə 

həyata keçirilmiş konstitusiya islahatından sonra Azərbaycanın ictimai-siyasi 

həyatında baş vermiş köklü dəyişikliklər növbəti dəfə ölkəmizin Əsas Qanununa 

bəzi əlavə və dəyişikliklərin edilməsini obyektiv tələbata çevirdi. Bu zərurət 2009-

cu ildən sonra ötən illər ərzində ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni 

həyatında baş vermiş əsaslı dəyişikliklər, habelə regionda və dünyada cərəyan edən 

siyasi və iqtisadi proseslərlə əlaqədar yarandı. 

Son illərin təcrübəsi göstərdi ki, Konstitusiya ilə müəyyən edilmiş dövlət və 

iqtisadi idarəetmə mexanizmləri ölkənin hazırkı inkişaf səviyyəsində çevik 

qərarların qəbul olunmasını və onların səmərəli icrasını, optimal idarəetməni təmin 

etmək məqsədilə təkmilləşdirilməlidir.   

Bütün bunları nəzərə alan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev 2016-cı il iyulun 18-də “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında 

dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Referendum Aktının 

layihəsinin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsi 

barədə” Sərəncam imzaladı. 2016-cı il iyulun 25-də Konstitusiya Məhkəməsi 

Plenumunun xüsusi iclası keçirilmiş və Referendum Aktı layihəsinin 

Konstitusiyasının tələblərinə uyğun olması barədə rəy verilmişdir. Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında 

dəyişikliklər edilməsi məqsədi ilə ümumxalq səsverməsi (referendum) keçirilməsi 

haqqında” 2016-ci il 26 iyul tarixli Sərəncamı ilə referendumun 2016-ci il sentyabr 

ayının 26-da keçirilməsi qərara alınmış və Referendum Aktının layihəsi mətbuatda 

dərc olunmuşdur. 

26 sentyabr 2016-cı ildə keçirilmiş ümumxalq səsverməsi (referendum) 

nəticəsində Konstitusiyada 23 maddəyə dəyişiklik olunmuş, Əsas Qanuna 6 maddə 

əlavə edilmişdir. Dəyişikliklər əsasən dövlət idarəçilik sistemini əhatə etməklə 

insanların hüquq və azadlıqlarının daha səmərəli şəkildə müdafiəsi məsələlərini 
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özündə ehtiva etmişdir (Qeyd: Konstitusiyanın II fəslinin (Dövlətin Əsasları) 7-ci 

maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin 

bölünməsi prinsipi əsasında təşkil edilir. Burada qeyd edilir ki, qanunvericilik 

hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, icra hakimiyyətini 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, məhkəmə hakimiyyətini isə Azərbaycan 

Respublikasının məhkəmələri həyata keçirir. Qanunvericilik, icra və məhkəmə 

hakimiyyətləri qarşılıqlı fəaliyyət göstərir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində 

müstəqildirlər. Konstitusiyanın 12-ci maddəsində Dövlətin ali məqsədinin İnsan və 

vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi olması öz əksini 

tapmışdır). Əsas Qanuna edilmiş 23 dəyişikliyin 16-sı, yəni dörddən üçü insan 

hüquq və azadlıqlarının qorunması mexanizminin təkmilləşdirilməsi ilə 

əlaqədardır.  

Konstitusiyaya edilmiş əlavə və dəyişikliklər nəticəsində İnsan hüquq və 

azadlıqlarının qorunmasına təminat verən əsaslar təkmilləşdirilmiş, səmərəli və 

çevik dövlət idarəçiliyi mexanizmi formalaşdırılmış, icra hakimiyyəti və icra 

intizamı möhkəmləndirilmiş, iqtisadi idarəetmə mexanizmi təkmilləşdirilmiş, 

qanunvericilik hakimiyyətinin fəaliyyətilə bağlı yeni tələblər müəyyən edilmiş, 

dövlətin təhlükəsizliyinə, cəmiyyətin sabitliyinə əlavə təminat yaradılmışdır. Bu 

dəyişikliklər və əlavələr Azərbaycanda demokratik prinsip və dəyərlərin bərqərar 

olmasının, insana, onun hüquq və azadlıqlarının təminatına göstərilən yüksək 

diqqətin daha bir təzahürüdür.  

Konstitusiyanın 101-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliyə görə, Prezidentlik 

müddətinin 5 ildən 7 il müddətinə artırılması 5 ildə 3 seçki (prezident, parlament, 

bələdiyyə) keçirilən Azərbaycanda gərgin seçki prosesinin intensivliyinin 

azaldılması, vətəndaşların təkcə siyasi deyil, həm də iqtisadi, sosial, humanitar və 

digər sahələrdə fəallığına şərait yaradılması, əlavə büdcə xərclərinə qənaət 

edilməsi məqsədi daşıyır. Digər tərəfdən, bunun bəyan olunmuş islahatlar kursuna, 

gələcək üçün nəzərdə tutulmuş strateji vəzifələrin, iqtisadi inkişaf və sosial rifah 

proqramlarının vaxtında və tam həcmdə icrasına təminat verəcəyinə əminlik vardır 
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(Bir çox ölkələrin konstitusiyalarında prezidentlik müddəti 6-7 il müəyyən 

olunmuşdur. Məsələn, Avstriya, Finlandiya, Fransa (2000-ci ilədək), İsrail, 

Qazaxıstan, Meksika, İtaliya, İrlandiya, Livan, Sinqapur, Rusiya kimi ölkələr buna 

nümunədir). 

Konstitusiyaya əlavə edilən 1031-ci maddəsi Azərbaycanda vitse-

prezidentlik institutunun yaradılmasını nəzərdə tutur. Vitse-prezidentlik institutu 

çevik və səmərəli idarəçiliyin təmin edilməsi üçün əlverişli mexanizm kimi 

beynəlxalq təcrübədə də özünü doğrultmuşdur. Vitse-prezident vəzifələrinin təsis 

edilməsi Azərbaycanda prezident üsul-idarəsinin təkmilləşdirilməsini, onun müasir 

çağırışlara adekvatlığını, fors-major vəziyyətlərdə dövlət idarəçiliyi mexanizminin 

optimal funksionallığını təmin etmək məqsədindən irəli gəlir, iqtisadi islahatların 

dairəsinin genişləndirilməsinə və onların sürətləndirilməsinə xidmət edir. 

Həmçinin yeni institutun formalaşdırılması ilə Azərbaycan Prezidentinin 

səlahiyyətlərinin icra mexanizmi dəqiqləşir, dövlət idarəçiliyi iflic vəziyyətə 

düşmək təhlükəsindən sığortalanır. 

Bundan başqa, Konstitusiyaya edilən əlavə və dəyişikliklərə əsasən, 

yaradılmış vitse-prezidentlik institutu xüsusilə iqtisadi islahatların davamlılığını 

təmin etmək və bu sahədə qəbul olunmuş qərarların tam həcmdə icrasını həyata 

keçirmək üçün optimal idarəçilik mexanizmi kimi ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsində 

öz həyatiliyini təsdiq etmişdir. Bundan başqa, dəyişikliklərə və əlavələrə əsasən, 

sahibkarlıq sahəsində dövlətin tənzimləyici funksiyasının sərhədləri dəqiq 

müəyyən edilir, sahibkarlığın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi liberallaşdırılır. 

 Azərbaycanda vitse-prezidentlik institutunun yaradılması dövlət idarəçiliyi 

sistemində yeni hadisədir. Məsələ ilə bağlı dünya təcrübəsinin öyrənilməsi belə bir 

qənaətə gəlməyə əsas verir ki, prezident idarəçiliyinin olduğu respublikalarda 

vitse-prezident institutunun mövcudluğu dövlətin yaxşı idarə edilməsinin təminatı, 

qərarların çevik qəbulu və həyata keçirilməsi baxımından olduqca səmərəlidir.  

Vitse-prezidentlik institutu prezidentin bu və ya digər göstərişlərinin həyata 

keçirilməsinə nəzarəti gücləndirə, bürokratik əngəlləri aradan qaldıra və 

proseslərin qat-qat sürətlənməsinə səbəb ola bilər. Belə ki, kollegial orqan olan 
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Nazirlər Kabineti bu və ya digər qərarlarını müxtəlif nazirliklər səviyyəsində təsdiq 

etdirməli və digər prosedur qaydalara riayət etməlidir. Nazirlər Kabineti bir çox 

hallarda çox sürətlə dəyişən reallıqlara, çevik qərar verilməsi tələb olunan 

proseslərə adekvat reaksiya verə bilmir. Bu, heç də Nazirlər Kabinetinın pis 

işləməsinin nəticəsi deyil. Sadəcə olaraq, qurumun işlək mexanizmi belədir. 

Burada mövcud olan kollegiallıq prinsipi zaman baxımından çevikliyi 

məhdudlaşdıran amildir. 

Bu baxımdan, vitse-prezidentlik institutu o qədər çevik orqandır ki, 

hakimiyyətin digər şaxələrinin, o cümlədən Nazirlər Kabinetinin statusuna xələl 

gətirmədən öz funksiyalarını həyata keçirir. İcra hakimiyyəti qolunun daxilində bu 

dəyişiklik nəinki hakimiyyətin digər qollarının statusuna toxunmur, hətta 

Prezidentin vəzifə başında olduğu müddətdə vitse-prezidentə əlavə səlahiyyətlər 

verməyərək Nazirlər Kabinetinin üstünlüyünə xələl gətirmir. Başqa sözlə, 

Konstitusiyanın 114-cü maddəsinin II hissəsində təsbit olunan Nazirlər Kabinetinin 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yuxarı icra orqanı statusuna heç bir 

dəyişiklik edilmir.  

Konstitusiyaya edilmiş dəyişikliklərə əsasən, Azərbaycan Respublikasının 

birinci vitse-prezidenti və vitse-prezidentləri Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilirlər. Eyni zamanda, 

Konstitusiyaya Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti vəzifəsinə seçkilərdə 

iştirak etmək hüququna malik olan, ali təhsilli, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi 

olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı təyin edilir məzmunlu cümlə əlavə 

edilib. Beləliklə, Azərbaycanda yeni effektiv, optimal idarəetmə institutunun 

yaradılması ilə Prezidentlik institutu daha da güclənəcək və idarəetmədə yeni 

operativ və effektiv mərhələ başlayacaq. 

Bundan başqa, Vitse-prezident vəzifələrinin təsis edilməsi Prezidentin iş 

fəaliyyətinə dəstək, Prezident xarici səfərlərdə olduqda və ya zərurət yarandıqda 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini icra etmək məqsədi ilə 

müəyyən edilmişdir. Vitse-prezidentlik institutunun yaradılması ölkənin 

Konstitusion quruluşunda və idarəçilik ənənələrinə yeni səhifə gətirir və gələcək 
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silsilə islahatların əsasını müəyyən edir. Vitse-prezidentlik institutu ölkənin yeni 

siyasi-hüquqi inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğu və əsaslı islahatların aparıldığı 

müasir dövrdə idarəetmə sistemində səmərəliliyin artırılması, ölkənin qarşısında 

duran vəzifələrin reallaşdırılması baxımından əhəmiyyətlidir.  

İndiyə qədər Azərbaycan Respublikası Prezidenti səlahiyyətlərini icra edə 

bilmədikdə onun səlahiyyətlərinin icrası Baş nazirə keçirdi. Baş nazir 3 ay 

müddətinə yeni seçkiləri təyin edirdi. Əgər Baş nazir bu səlahiyyətləri icra edə 

bilmədikdə Milli Məclisin sədri bu vəzifəni yerinə yetirirdi. Milli Məclis sədri isə 

yerinə yetirə bilmədikdə Millli Məclis tərəfindən müəyyən edilmiş şəxs prezident 

səlahiyyətlərini icra edirdi. Ancaq indi vitse-prezidentlik institutunun yaradılması 

ilə artıq prezident səlahiyyətlərini icra edə bilmədikdə onun səlahiyyətlərini birinci 

vitse-prezident həyata keçirir. Artıq birinci vitse-prezident 3 ay müddətində deyil, 

60 gün ərzində yeni seçkilərin keçirilməsini təyin edir.  

Bundan başqa, Azərbaycanın geosiyasi vəziyyətini də nəzərə alsaq, mərkəzi 

hakimiyyətin möhkəmlənməsi ölkəni daxili sabitliyin mümkün pozulması 

hallarından da sığortalayacaq. Bu, Azərbaycanın qarşısında Ermənistan tərəfindən 

işğal olunmuş torpaqların azad edilməsi vəzifəsinin dayandığı bir vaxtda xüsusilə 

aktualdır. 

Ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübəyə əsasən, Konstitusiyaya məhdud sayda 

dəyişikliklər etmək ənənələri ilə tanınan ölkələr istisna olmaqla, geosiyasi və 

geoiqtisadi şəraitə, inkişaf səviyyəsinə və perspektivlərinə uyğun olaraq, hər bir 

ölkədə Konstitusiya islahatlarının həyata keçirilməsi geniş yayılmış praktikadır. 

Məsələn, 229 il ərzində ABŞ Konstitusiyasına cəmi 27 dəyişiklik edilməsinə 

baxmayaraq, əsas qanuna dəyişikliklərlə bağlı təkliflərin sayı 11 mini 

ötmüşdür. Bu, Konstitusiya əsaslarının sabitliyi ilə tanınan ABŞ-da əsas qanunun 

dinamikliyinin təmin edilməsinə sosial sifarişin təzahürüdür, habelə hər bir ölkədə 

müasir çağırışlara uyğun olaraq müvafiq islahatlar həyata keçirilməsinin 

zəruriliyini göstərən önəmli nümunədir. Dəyişən geosiyasi şərait, regionda baş 

verən proseslər, eyni zamanda Azərbaycanın öz daxili inkişaf məntiqindən doğan 

proseslər dövlət idarəçiliyi sistemində institutlaşma proseslərində müəyyən 



8 
 

dəyişikliklərin edilməsi zərurəti, həmçinin idarəçilik sisteminin sürətlə dəyişən 

reallıqlara çevik reaksiya verməsini şərtləndirməsindən irəli gəlir. 

Vitse-prezidentlik institutuna dair beynəlxalq təcrübə. Vitse-prezidentlik 

institutuna dair beynəlxalq təcrübə barədə məlumat toplamaq məqsədi ilə dünya 

ölkələrini şərti olaraq beş regiona bölərək, hər regionun xüsusiyyətləri 

öyrənilmişdir.  

1. ATƏT regionu: Prezidentlik institutunun xüsusiyyətlərindən biri ATƏT-

in bəzi dövlətlərində prezident və vitse-prezident (və ya bir neçə vitse-prezident) 

vəzifələrinin eyni vaxtda konstitusiyada təsbit olunmasıdır. Belə model 

prezidentlərin vitse-prezidentlə birlikdə seçildiyi beş dövlətin (Bolqarıstan, Kipr, 

ABŞ, İsveçrə, Əfqanıstan) konstitusiyasında təsbit olunmuşdur. Bu dövlətlərin 

konstitusiyaları vəzifələrin dəyişdirilməsi və digər dövlət vəzifələri ilə üst-üstə 

düşməsi üçün əsaslar da daxil olmaqla, vitse-prezidentlərin seçilməsini, vitse-

prezidentlərin statusları və səlahiyyətlərinin həcmi üçün müxtəlif qaydaları 

möhkəmləndirir. 

Əfqanıstan Konstitusiyasının 60-cı maddəsinə uyğun olaraq Əfqanıstanda 

İki vitse-prezident vardır – Əfqanıstanın Birinci və İkinci vitse-prezidentləri. 

Əfqanıstan Prezidentinin olmadığı, istefası və ya vəfat etməsi hallarında 

Əfqanıstanın birinci vitse-prezidenti Konstitusiya müddəalarına uyğun hərəkət 

edir. Birinci vitse-prezident olmadığı halda, Əfqanıstanın ikinci vitse-prezidenti 

Konstitusiya müddəalarına uyğun hərəkət edir. 

Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1789-cu il tarixli ABŞ Konstitusiyasında 

nəzərdə tutulmuş Seçənlər Kollegiyası yeganə vəzifəsi ABŞ prezidentinin və ABŞ-

ın vitse-prezidentinin seçilməsinin təmin edilməsi olan ümumi seçkilər gedişində 

(ştatlar üzrə) seçilmiş ABŞ vətəndaşlarından ibarətdir.  

ABŞ Vitse-prezidenti ABŞ federal hökumətinin icra orqanında əhəmiyyətinə 

görə ikinci vəzifəli şəxsdir. Vitse-prezidentin əsas konstitusiya funksiyası ondan 

ibarətdir ki, o ABŞ Prezidentini onun vəfat etməsi, istefası və ya vəzifədən 

çıxarılması hallarında əvəz edir. ABŞ Vitse-prezidenti ABŞ prezidenti ilə birlikdə 

seçilir, hər bir prezidentliyə namizədin özünün vitse-prezident vəzifəsinə namizədi 
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vardır. Vitse-prezident, prezidentin təmsil etdiyi siyasi partiyanı təmsil edir, lakin 

Konstitusiyaya əsasən mütləq başqa bir ştatdan olmalıdır (Seçənlər Kollegiyasında 

heç bir ştatın üstün şəraitdə olaraq iki “namizəd” üçün səs verməməsi üçün).  

ABŞ Konstitusiyasının on ikinci düzəlişə uyğun olaraq, ABŞ-ın vitse-

prezidenti vəzifəsinə namizədə, prezidentliyə namizədə dair olan eyni tələblər 

(namizəd ən azı 35 yaşında olmalı, o, ABŞ-da doğulmuş olmalı və ən azı 14 il 

ABŞ-da yaşayan ABŞ vətəndaşı olmalıdır) irəli sürülür. Vitse-prezidentin seçilmə 

sayına heç bir məhdudiyyət qoyulmur (1948-ci ildən tədbiq olunan 2 prezidentlik 

müddətindən fərqli olaraq). 

ABŞ-ın vitse-prezidenti formal olaraq ABŞ Senatına rəhbərlik edir, burada 

yalnız səslərin bölünməsində həlledici səs hüququ vardır. Prezidentin xahişi ilə o, 

dövlət başçısının adından və onun tapşırığı ilə bir sıra digər ictimai vəzifələr tutur. 

İsveçrədə, İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti – dövlət başçısı, bir il 

müddətinə növbəti illik rotasiya ilə Federal Şuranın (hökumət) üzvləri arasından 

seçilir. Federal Şura İsveçrə Konfederasiyasının prezidentini və vitse-prezidentini 

seçir. Eyni şəxs iki dəfə ardıcıl olaraq İsveçrə Konfederasiyasının prezidenti və 

vitse-prezidenti seçilə bilməz. 

Bolqarıstanda, vitse-prezident 1992-ci ilədək Bolqarıstan Parlamentinin – 

Xalq Məclisinin deputatları tərəfindən dolayı seçkilər yolu ilə, daha sonra isə 

ümumi birbaşa seçkilər yolu ilə və Bolqarıstan prezidenti ilə birlikdə seçilmişdir; 

Bolqarıstan Prezident və Vitse-prezident vəzifəsinə namizədlər bir siyasi 

partiyadan irəli sürülür. 

Bolqarıstan Konstitusiyasına uyğun olaraq, Bolqarıstanın vitse-prezidenti 

Bolqarıstan Prezidentinin xidməti vəzifələrini icra etməsində onun əsas köməkçisi 

olmalıdır.  

Kiprdə, vitse-prezident vəzifəsini müvafiq qaydada Kipr Konstitusiyası ilə 

müəyyən edilmiş Kiprin Yunan və Türk icmaları tərəfindən seçilmiş türk tutur.  

2. Asiya-Sakit okean regionu: Prezidentlik institutunun xarakterik 

xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, Asiya-Sakit okean bölgəsinin  prezident üsul-idarəsi 

olan 22 dövlətindən 11-də (Vyetnam, Hindistan, İndoneziya, Laos, Maldiv 
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Respublikası, Mikronezya, Myanma, Nepal, Palau, Fici, Filippin) prezident və 

vitse-prezident vəzifələri eyni vaxtda konsitusiya ilə möhkəmləndirilmişdir. 

Bəzi hallarda vitse-prezidentlər prezidentlə birlikdə seçilir, digər hallarda 

prezident tərəfindən təyin olunur, üçüncü halda isə onlara fərqli bir qaydada 

müvafiq səlahiyyətlər verilir. 

10 ölkədə (Vyetnam, Hindistan, İndoneziya, Laos, Maldiv Respublikası, 

Mikronezya, Nepal, Palau, Fici, Filippin) prezidentlə eyni vaxtda və ya digər 

qaydada bir vitse-prezidentin, Myanmada – iki vitse-prezidentin seçilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Asiya-Sakit okean Regionu dövlətlərinin konstitusiyaları vitse-prezidentlərin 

müxtəlif, o cümlədən dolayı seçkilər yolu ilə seçilməsi qaydalarını, vitse-

prezidentlərin səlahiyyətlərinin statusu və əhatə dairəsi, o cümlədən vəzifələrin 

dəyişdirilməsi və digər ictimai vəzifələrlə üst-üstə düşməsi üçün başqa bir prosedur 

nəzərdə tutur. 

“Bir prezident – bir vitse-prezident” modeli konstitusiya ilə təsbit edilən 

dövlətlərdə vitse-prezident seçilməsi qaydası tətbiq olunan seçki sisteminin və 

prezident seçilməsi qaydasının xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq (ümumi seçkilər və 

ya dolayı seçkilər vasitəsilə parlament üzvləri arasından) müəyyənləşdirilir. 

Birbaşa seçkilər konstitusiya modeli çərçivəsində vitse-prezident vəzifəsinə 

namizəd prezidentlə eyni vaxtda ümumi seçkilər yolu ilə (İndoneziya, Maldiv 

Respublikası, Palau, Filippin) seçilir. 

Beləliklə, İndoneziya Konstitusiyasının 6A maddəsinə uyğun olaraq, 

İndoneziya Prezidenti və Vitse-prezidenti vahid siyahı ilə birbaşa xalq tərəfindən 

seçilir.  

Seçkidə iştirak edən seçicilərin səslərinin 50 faizindən çoxunu, bundan 

başqa İndoneziyanın əyalətlərinin yarıdan çoxunda səslərin 20 faizindən az 

olmayanını toplamış İndoneziya Prezidenti və Vitse-prezidenti vəzifələrinə 

namizədlər, İndoneziyanın seçilmiş Prezidenti və Vitse-prezidenti elan olunurlar. 

Əgər İndoneziya Prezidenti və Vitse-prezidenti vəzifəsinə namizədlər 

siyahısının heç biri müəyyən edilmiş səs şoxluğunu toplamazsa, əlavə ümumi 
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seçkilər keçirilir və bu seçkilərdə xalq ən çox səs qazanmış iki namizəd siyahıları 

arasında seçim edir və ən çox səs toplamış namizədlər İndoneziyanın Prezidenti və 

Vitse-prezidenti elan edilir (yəni, səsvermənin birinci turunda mütləq əksəriyyətin, 

ikinci turda isə – nisbi əksəriyyətin majoritar seçki sistemi tətbiq olunur). 

Palaunun Prezidenti və Vitse-prezidenti mütləq əksəriyyətin majoritar seçki 

sistemi qaydaları üzrə ümumi, birbaşa seçkilər keçirilməsi yolu ilə seçilir, yəni 

əgər Palau Prezidentliyinə namizəd səsvermənin birinci turunda seçicilərin 

səslərinin 50 faizindən çoxunu toplamamışsa, ikiturlu səsvermə çərçivəsində 

seçilir. 

Filippin Konstitusiyasının VII fəslinin 4-cü maddəsinə uyğun olaraq, 

Filippinin prezidenti və Vitse-prezidenti vətəndaşların birbaşa səsverməsi yolu ilə 

altı il müddətinə seçilir. 

Maldiv Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə hər bir namizəd, özü ilə 

birlikdə vəzifə borclarını yerinə yetirəcək Maldiv Respublikanın Vitse-

prezidentinin adını elan edir. Vitse-prezidentin vəzifəsinə dair ixtisas tələbləri 

Prezident vəzifəsinin tələbləri ilə eynidır. 

Hər hansı bir səbəbdən Prezident vəzifəsinin vakant olduğu hallarda 

Prezidentin varisi Vitse-prezidentdir (Prezident vəzifəsinə vakansiya açıldığı halda 

həmin vəzifəni Vitse-prezident tutur). 

Dolayı seçkilərin konstitusiya modeli çərçivəsində, vitse-prezident 

vəzifəsinə namizəd müvafiq milli orqanın (parlament, liderlər şurası) üzvləri 

tərəfindən, o cümlədən (Vyetnam, Hindistan, Laos, Mikroneziya, Nepal, Fici) 

səsvermənin keçirilməsi yolu ilə rotasiya qaydasında seçilir. Belə ki, Vyetnam 

Prezidenti, dolayı seçkilər keçirilməsi yolu ilə Milli Məclis tərəfindən Milli 

Məclisin deputatları arasından seçilir. Burada Konstitusiyanın 103-cü maddəsinə 

uyğun olaraq, Vyetnam Prezidenti Vyetnamın Vitse-prezidentinin təyin edilməsi, 

azad edilməsi və geri çağırılması ilə bağlı Milli Məclisə təkliflərini təqdim edir. 

Vyetnamın Vitse-prezidenti Milli Məclisin deputatları arasından Milli 

Məclis tərəfindən seçilir (Vyetnam Konstitusiyasının 107-ci maddəsi). 
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Hindistanda da həmçinin, Vitse-prezident proporsional nümayəndəlik 

sisteminə uyğun olaraq, Hindistan Parlamentinin hər iki palatasının üzvlərindən 

ibarət seçki kollegiyasının üzvləri tərəfindən dolayı seçkilərin keçirilməsi yolu ilə 

seçilir. 

Vyetnam və Nepaldan fərqli olaraq, Hindistanın Vitse-prezidenti Hindistan 

Parlamentinin hər hansı bir palatasına və hər hansı bir ştatın qanunvericilik 

palatasına üzv ola bilməz; Hindistan Parlamentinin palatası və ya hər hansı bir 

ştatın qanunvericilik orqanlarından birinin üzvü Hindistanın vitse-prezidenti 

seçilərsə, o, Hindistanın Vitse-prezidenti vəzifəyə başlaması tarixindən bu 

palatanın üzvlüyündən çıxarılmış hesab olunur. 

Laos Konstitusiyasının 68-ci maddəsinə uyğun olaraq, Laos Prezidentinin 

sesiyada iştirak edən deputatların yarısından çoxunun qəbul etdiyi qərarla, Milli 

Məclis tərəfindən seçilmiş vitse-prezidenti ola bilər, yəni Laosun Vitse-

prezidentinin seçilməsi üçün namizədin deputatların ən azı 34 səsinin əldə etməsi 

zəruridir (Milli Məclisin sesiyaları yalnız Milli Məclisin deputatlarının ümumi 

sayının yarısından çoxunun, yəni 132-dən 67 deputatın iştirakı ilə keçirilir). 

Mikroneziyada Prezident və Vitse-prezident Mikroneziyanın bütün 

ərazisindən seçilən, Milli Konqresin dörd senatoru arasından Milli Konqresin 

Senatorları tərəfindən dolayı seçkilər yolu ilə seçilir.  

Nepal Konstitusiyasının 36B maddəsinə uyğun olaraq, Nepalın Təsisçilər 

məclisi siyasi konsensus əsasında Nepalın Təsisçilər məclisinin üzvləri arasından 

Nepal Prezidentini seçir; konsensus əldə olunmadığı halda, Nepal Təsisçilər 

məclisinin iclasında iştirak edən şəxslərin ümumi sayının səslərinin çoxunu 

toplamış namizəd Nepal prezidenti vəzifəsinə seçilmiş hesab olunur. 

Nepal Vitse-prezidentinin seçkilərinin keçirilməsinin seçki proseduru ilə 

bağlı müddəalar Nepal Prezidentinin seçkilərinin tələbləri ilə eynidir. Beləliklə, 

Prezident və Vitse-prezidentin seçkilərinin keçirilməsi zamanı ilkin olaraq seçimin 

konsensus modeli (Təsisçilər məclisinin bütün üzvlərinin razılığı), konsensus 

modeli olmadığı halda isə – mütləq əksəriyyətin majoritar seçki sistemi (Təsisçilər 
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məclisinin iclasında iştirak edən şəxslərin ümumi sayının səslərinin çoxu) istifadə 

olunur. 

Fici Prezidenti beş il müddətinə (Fici Konstitusiyasının 90 və 91-ci 

maddələri) Baş Nazirin məsləhəti ilə Ficinin liderlərinin Böyük Şurasının üzvləri 

tərəfindən dolayı seçkilər yolu ilə seçilir. 

Ficinin vitse-prezidenti həmçinin beş il müddətinə Baş Nazirin məsləhəti ilə 

Fici liderlərinin Böyük Şurasının üzvləri tərəfindən dolayı seçkilərin keçirilməsi 

yolu ilə seçilir. 

Əgər Ficinin Vitse-prezidenti vəzifəsi vakant olarsa, Fici Prezidenti öz qərarı 

ilə, bu vəzifənin tələblərinə cavab verənlər arasından Ficinin Vitse-prezidentini 

təyin edə bilər. Bu halda həmin şəxsə Vitse-prezident səlahiyyətləri yalnız 

Prezidentin onu təyin etməsi haqqında qərarına liderlərin Böyük Şura üzvlərinin 

dəstək verdiyi halda (Fici Konstitusiyasının 92-ci maddəsi) verilir. 

Ficinin Vitse-prezidenti, qalan konstitusiya müddətinin sona çatmasına 

qədər səlahiyyətlərini həyata keçirir, yəni müəyyən şərtlər altında, dolayı seçkilər 

yolu ilə deyil, Prezident tərəfindən təyin olunma yolu ilə (dolayı seçkilərdən 

əvvəlki müddətdə vitse-prezident səlahiyyətlərini həyata keçirmək üçün) şəxsin 

Vitse-prezident səlahiyyətlərinə malik olması modeli nəzərdə tutulur. 

 “Bir prezident - iki vitse-prezident” modeli konstitusiya ilə təsbit olunmuş 

dövlətlərdə, vitse-prezidentlərin seçilməsi qaydası həmçinin tətbiq olunan seçki 

sistemi və prezidentin seçilməsi qaydalarının xüsusiyyətləri də nəzərə alınmaqla 

müəyyənləşdirilir. 

Belə ki, Myanmada, Myanma Prezidentinin dolayı seçkilərinin 

keçirilməsində nisbi əksəriyyətin majoritar seçki sistemi tətbiq olunur, burada üç 

Myanma Prezidenti vəzifəsinə namizəddən biri Prezident vəzifəsinə seçilir, digər 

iki namizədlər isə eyni müddət üçün Myanmanın iki Vitse-prezidentləri 

vəzifələrini tuturlar. 

3. Amerika Qitəsi: Prezidentlik institutunun xarakterik xüsusiyyəti, Haiti, 

Dominikan, Trinidad və Tobaqo (xüsusilə, Trinidad və Tobaqo Prezidenti milli 

parlamentin deputatları tərəfindən dolayı seçkilər gedişində seçilir), Çili istisna 
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olmaqla, prezident üsul-idarəsi olan 24 dövlətdən 20-də prezident və vitse-

prezident (vitse-prezidentlər) vəzifəsinin konstitusiyada təsbit olunmasıdır.  

Bəzi hallarda, vitse-prezidentlər prezidentlə birgə seçilir, digər hallarda 

prezident tərəfindən təyin edilir. 

16 dövlətdə (Argentina, Boliviya, Braziliya, Venesuela, Qvatemala, 

Dominikan Respublikası, Kolumbiya, Meksika, Nikaraqua, Paraqvay, Surinam, 

Amerika Birləşmiş Ştatları, Uruqvay, Ekvador) prezidentlə eyni vaxtda seçilən bir, 

beş dövlətdə (Kosta-Rikada, Panamada, Peruda - iki vitse-prezident, Hondurasda - 

üç vitse-prezident) vəzifəsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Amerika Dövlətləri Təşkilatınının (ADT) iştirakçısı olan dövlətlərin 

konstitusiyaları, vitse-prezidentlərin səlahiyyətlərinin müxtəlif statusunu və 

həcmini, eləcə də digər dövlət vəzifələri ilə vəzifələrin dəyişdirilməsinin (əvəz 

edilməsinin) əsaslarını təsbit edir.  

“Bir prezident – bir vitse-prezident” modelinin konstitusiya ilə təsbit 

olunduğu dövlətlərdə prezident vəzifəsinin vitse-prezidentlə əvəz olunması üçün 

əsaslar nəzərdə tutulmuşdur. 

Belə ki, Argentinada Senatın Sədri Argentinanın Vitse-prezidenti vəzifəsini 

tutur, bununla belə Argentina Konstitusiyası Argentinanın Vitse-prezidenti 

vəzifəsindən kənarlaşdırılma imkanını nəzərdə tutmur. Boliviyada, Boliviyanın 

Vitse-prezidenti Milli Konqresin və Senatın (parlamentin yuxarı palatası) 

Prezidenti, Uruqvayda, Uruqvayın Baş Assambleyası Senatının Sədri (milli 

parlament) vəzifələrini tutur. 

Braziliyanın Vitse-prezidenti, Prezidentin öz vəzifəsini yerinə yetirmək üçün 

ona maneə törədildikdə və Prezident vəzifəsi vakant olduqda onu əvəz edir, 

bununla belə əlavə qanunla ona verilmiş digər səlahiyyətlərdən başqa, Vitse-

prezident Braziliya Prezidentinin xüsusi xarakterli missiyalarını yerinə yetirməklə 

ona köməklik edir (Braziliya Konstitusiyasının 79-cu maddəsi). 

Venesuela hakimiyyətinin icra qolunun Vitse-prezidenti Venesuela 

Prezidentinə milli icra hakimiyyəti orqanının rəhbəri kimi səlahiyyətlərini həyata 

keçirməkdə birbaşa və bilavasitə kömək edən orqandır. Venesuela Prezidentinin 
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müvəqqəti olmaması dövründə onu 90 gün müddətinə qədər hakimiyyətin icra 

qolunun Vitse-prezidenti əvəz edir və bu müddət Milli Məclisin qərarı ilə daha 90 

gün müddətinə uzadıla bilər. 

Surinam dövlətinin Konstitusiyasının 98-ci maddəsinə görə, Surinamın 

Vitse-prezidenti Prezidentin öz səlahiyyətlərini həyata keçirə bilməməsi 

səbəbindən səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq öz üzərindən götürdüyü; Prezident 

vəzifəsi vakant olsuğu və ya Prezidentin öz yerində olmadığı; və ya Surinam 

Konstitusiyasının 140-cı maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi, Surinam 

Prezidentinə qarşı  məhkəmə təqibi proseduru başlandığı hallarda Surinam 

prezidentinin vəzifələrini icra edir. 

Qayananın Konstitusiyası Parlamentin və ya Parlamentin aktları nəzərə 

alınmaqla Qayana Prezidentinin təyin edə biləcəyi Qayananın Vitse-prezidenti 

vəzifəsini təsis edir. 

Qayananın prezidenti öz səlahiyyətlərini həyata keçirmək üçün ona kömək 

etmək məqsədi ilə Qayananın Vitse-prezidentlərini təyin edə bilər. Əgər Baş nazir 

başqa əsaslara görə Qayananın Vitse-prezidenti vəzifəsini icra etmirsə, o vəzifəsi 

üzrə Qayananın Vitse-prezidenti hesab olunur və Qayananın digər Vitse-

prezidentləri ilə nisbətdə daha yüksək mövqe tutur. 

Paraqvay Prezidentinin öz səlahiyyətlərini həyata keçirməsinə maneələr 

yarandığı və yaxud onun müvəqqəti və ya daimi olmaması hallarında, onu dərhal 

Paraqvay Prezidentinin bütün səlahiyyətlərini icra edə bilən Vitse-prezident əvəz 

edir (Paraqvay Konstitusiyasının 227-ci maddəsi). 

Qvatemala Prezidentinin müvəqqəti və ya daimi olmaması halında, Vitse-

prezident onu əvəz edir, əgər Prezident daimi olmazsa, Vitse-prezident 

Konstitusiya ilə nəzərdə tutulmuş müddətin sonuna qədər Qvatemalanın Prezidenti 

vəzifəsini icra edir. Onların hər ikisinin daimi olmadıqları halda, cari müddətin 

sonunadək Qvatemala Respublikasının Prezidenti vəzifəsini Konqresin (Parlament) 

deputatlarının ümumi sayının üçdə ikisinin (Qvatemalanın Siyasi Konstitusiyasının 

189-cu maddəsi) təyin etdiyi bir şəxs icra edir. 
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Qvatemalanın Siyasi Konstitusiyasının 190-cı maddəsinə uyğun olaraq, 

Vitse-Prezident Qvatemala Prezidenti kimi toxunulmazlığa malikdir və Qvatemala 

Prezidentinə münasibətdə dövlətin ierarxiya strukturunda növbəti aşağı pilləni 

tutur. 

Qvatemalanın Vitse-prezidentin daimi olmaması və ya istefası halında, 

Konqresin Qvatemala Prezidentinin təklif etdiyi üç namizəd arasından seçilərək təyin 

etdiyi şəxs onu əvəz edir. Bu hallarda, Vitse-prezidenti əvəz edən şəxs onu həmin 

vəzifələrlə və funksiyalarla müddətin sonunadək əvəz edir. 

“Bir prezident - iki və ya daha çox vitse-prezident” modelinin konstitusiya 

ilə təsbit olunduğu dövlətlərdə, konstitusiya vitse-prezidentlərdən biri ilə 

prezidentin vəzifəsinin əvəz edilməsi qaydasını nəzərdə tutur. 

Belə ki, Kosta-Rikada, məsələn, iki vitse-prezident dörd il müddətinə 

birbaşa ümumi seçkilər yolu ilə seçilir və Kosta-Rikanın Prezidentinin daimi 

olmaması və ya vəzifəsini icra edə bilməməsi halında (Kosta-Rika 

Konstitusiyasının 135-ci maddəsi) vəzifə üstünlüyü qaydası ilə onu əvəz edirlər. 

Bununla belə, müvəqqəti olmadığı dövrdə Kosta-Rika prezidenti onu əvəz etmək 

üçün istənilən vitse-prezidentə müraciət edə bilər.  

Əgər vitse-prezidentlərdən heç biri müvəqqəti və ya daimi olaraq Kosta-Rika 

Prezidentini əvəz edə bilmirsə, bu vəzifəni Qanunverici assambleyanın Sədri tutur. 

Panamada, Prezidentlə bərabər eyni qaydada və eyni müddətə seçilmiş 

Birinci və İkinci Vitse-prezidentlər, Panama Konstitusiyasının 182-184-cü 

maddələrinin müddəalarına uyğun olaraq, Panama Prezidentini onun olmadığı 

müddətdə əvəz edirlər. 

Belə ki, Panama Prezidentinin daimi olmadığı halda, qalan müddət ərzində 

Prezidentin vəzifəsini Birinci Vitse-prezident, sonuncu olmadığı halda isə İkinci 

Vitse-prezident tutur. 

Birinci Vitse-prezidentin Prezidentin vəzifələrini icra etməsi zamanı, İkinci 

Vitse-prezident Panamanın Birinci Vitse-prezidenti vəzifəsinə keçir. 

Konstitusiya ilə iki Vitse-prezident vəzifəsi nəzərdə tutulmuş Peruda, Peru 

Prezidentinin öz funksiyalarını yerinə yetirməsi üçün daimi və ya müvəqqəti 
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maneələr yarandıqda, Birinci Vitse-prezident, o olmadıqda İkinci Vitse-prezident, 

onların hər ikisinə münasibətdə maneələr olduqda Konqresin Sədri bu vəzifələri öz 

üzərinə götürür. 

Daimi xarakterli maneələrin meydana gəlməsi, Konqresin Sədrini dərhal 

seçkiləri təyin etməyə məcbur edir. 

Peru Prezidentinin dövlət ərazisinin hüdudlarından çıxdığı zaman birinci 

Vitse-prezident, onun olmadığı halda Perunun İkinci Vitse-prezidenti Prezidentin 

funksiyalarını yerinə yetirir. 

Hondurasda, Honduras Prezidenti ilə birlikdə üç Vitse-prezident seçilir. İcra 

hakimiyyəti Honduras Prezidenti, o olmadıqda isə Vitse-prezident tərəfindən 

təmsil etdiyi xalqın xeyrinə həyata keçirilir. 

Qayanada vitse-prezidentlər Qayana Prezidenti tərəfindən təyin edilir 

(Birinci Vitse-prezident eyni vaxtda Baş nazirdir). 

Qayana Prezidentinin vəzifəsi vakant olduğu dövr ərzində, Qayana 

Konstitusiyasında göstərilən qaydada onun vəzifəsini Baş nazir və ya digər bir şəxs 

həyata keçirir. 

 4. Yaxın Şərq regionu: Yaxın Şərq-Asiya ölkələrində prezidentlik 

institutunuin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri prezident və vitse-prezident (və ya 

bir neçə vitse-prezident) vəzifələrinin konstitusiyada təsbit olunmasıdır. 

Belə bir tandemli institut - vitse-prezidentin (vitse-prezidentlərin) və ya 

digər adlı vəzifələrin (məsələn, İranın, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində prezident 

müavinləri) fərqli həcmdə status və səlahiyyətləri ilə – prezident üsul-idarəsi 

forması ilə olan səkkiz dövlətdən (İsrail, Livan və Fələstin konstitusiyaları vitse-

prezident (prezident müavinləri) vəzifəsini nəzərdə tutmur) beş dövlətdə (İraq, 

İran, Yəmən, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Suriya) təsbit olunmuşdur. 

Konstitusiyalar vəzifələrin dəyişdirilməsi və digər dövlət vəzifələri ilə 

uzlaşdırılması əsasları da daxil olmaqla, vitse-prezidentlərin müxtəlif seçilmə 

qaydalarını, vitse-prezidentlərin statuslarını və səlahiyyətlərinin həcmini təsbit 

edir. 
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İki dövlətdə – Yəmən və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində bir vitse-prezident 

(müavin), İraqda iki vitse-prezident vəzifəsi nəzərdə tutulmuşdur. Suriyada 

Prezident öz istəyi ilə bir və ya bir neçə vitse-prezident təyin edə bilər, İranda 

Prezident müavinlərinin sayı konstitusiya ilə müəyyən olunmamışdır. 

Bəzi hallarda vitse-prezidentlər dolayı seçkilərdə prezidentlə birlikdə 

seçilirlər (məsələn, İraq, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri), digərlərində prezident 

tərəfindən təyin edilirlər (İran, Yəmən, Suriya). 

Bununla belə, Yəməndə 2016-ci ilədək Yəmənin vitse-prezidenti eyni 

vaxtda həm də Baş nazir olmuşdur. 

 “Bir prezident – bir vitse-prezident” və ya “bir prezident – bir neçə vitse-

prezident” modelinin və ya “dolayı seçkilər” və ya “prezident tərəfindən təyin 

olunma” modelinin konstitusiya ilə təsbit olunduğu dövlətlərdə tətbiq olunan seçki 

sistemi və dolayı seçkilər keçirilməsi yolu ilə seçilmə qaydasının xüsusiyyətləri 

nəzərə alınmaqla (İraq, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri) və ya prezident tərəfindən 

təyin edilməsi ilə (Yəmən) vitse-prezidentin seçilməsi qaydası müəyyən edilir. 

Beləliklə, İraqda dolayı prezident seçkiləri konstitusiya modeli çərçivəsində 

parlament tərəfindən, yəni dolayı seçkilərdə iki vitse-prezident (Prezidentin 

müavinləri) seçilir. 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Federasiya Prezidentinin müavini vəzifəsinə 

namizəd Federasiyanın Prezidenti ilə eyni vaxtda müvafiq milli dövlət orqanının 

üzvləri tərəfindən səsvermə zamanı eyni vaxtda seçilir: Federasiyanın Ali Şurası öz 

heyəti arasından Federasiya Prezidentini və Federasiya Prezidentinin hər hansı bir 

səbəbdən olmadığı halda onun bütün səlahiyyətlərini icra edən Federasiyanın 

Prezidentinin müavinini seçir.  

Eyni zamanda Federasiyanın prezidenti kimi Federasiya Prezidentinin 

müavini də, tutduğu vəzifəyə yenidən seçilə bilər. 

Yəməndə – birbaşa prezident tərəfindən vitse-prezident təyin edilməsi 

konstitusiya modeli çərçivəsində – prezident vitse-prezidenti təyin edir (bu halda 

Konstitusiyanın 107, 117, 118 və 129-cu maddələrinin müddəaları Vitse-

prezidentə tətbiq olunur).  
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Konstitusiyanın 124-cü maddəsinə uyğun olaraq, Vitse-prezident vəzifələrini 

yerinə yetirməkdə Prezidentə köməklik edir. Prezident öz bəzi funksiyalarını vitse-

prezidentə ötürə bilər. 

“Bir Prezident – bir neçə vitse-prezident” modeli konstitusiyada təsbit 

olunan dövlətlərdə (İran, Suriya), sonuncular həmçinin prezident tərəfindən təyin 

olunur. 

Belə ki, İranda Konstitusiyanın 124-cü və 125-ci maddələrinə uyğun olaraq, 

Prezidentin qanunla nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərini həyata keçirmək üçün 

müavinləri ola bilər. 

Eyni zamanda, Birinci vitse-prezident, Prezidentlə razılaşdırmaqla, Nazirlər 

Kabinetinin və prezidentin digər müavinlərinin fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Bundan 

əlavə, vitse-prezidentlərdən biri qadın və ailə məsələləri ilə məşğul olur. 

Prezident və ya onun qanuni nümayəndəsi – vitse-prezident – İran 

hökumətinin digər dövlətlərlə müqavilələrini və razılaşmalarını, eləcə də 

beynəlxalq təşkilatlarla bağlı müqavilələri İslam Şurası Məclisi tərəfindən 

ratifikasiya edildikdən sonra imzalayır. 

Suriyada Prezident bir və ya daha çox vitse-prezidentləri təyin edir (23 mart 

2006-cı ildə Suriya Prezidenti ərəb dünyasında ilk dəfə qadını mədəni işlər üzrə 

Vitse-prezident vəzifəsinə təyin etmişdir). 

Beləliklə, say baxımından Yəməndə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində 

müəyyən sayda vitse-prezident vəzifələrinin tətbiq edilmə modeli – yəni yalnız bir 

vitse-prezident, İraqda – iki vitse-prezident, İran və Suriyada – müəyyən (aşağı) və 

qeyri-müəyyən (yuxarı) sayda vitse-prezident vəzifəsi sayının uyğunluğu modeli – 

yəni bir birinci vitse-prezident və digər vitse-prezidentlər (İran), bundan əlavə bir 

və ya bir neçə vitse-prezident (Suriya) modeli də istifadə olunur. 

5. Afrika Qitəsi: Afrika qitəsindəki bir sıra dövlətlərdə həmçinin vitse-

prezidentlik institutu mövcuddur (məsələn, Anqola, Botsvana, Qana, Zambiya, 

Zimbabve, Keniya, Kot-d’İvuar, Mavriki, Nigeriya, CAR). 

Belə ki, Anqolada, Anqolanın Vitse-prezidenti Anqolanın Prezidenti 

tərəfindən təyin olunur. Anqola Konstitusiyasına və qanunvericiliyinə uyğun 
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olaraq, Anqolanın Prezidenti və vitse-prezidenti vəzifəsinə namizədlər Milli 

assambleya deputatlığına namizədlərin passiv seçki hüquqlarına malik olmalıdırlar. 

Anqolanın 1992-ci tarixli Konstitusiyası ümumi birbaşa prezident seçkilərinin 

keçirilməsini, 2010-cu ilin Konstitusiyası – parlament seçkiləri və parlament 

proporsional seçki sistemi çərçivəsində ümumi birbaşa seçkilərdən dolayı-ümumi 

prezident seçkilərinə keçidi nəzərdə tuturdu. 

Botsvanada Botsvananın Vitse-prezidenti Botsvana parlament seçkiləri və 

prezident seçkilərinin keçirilməsindən sonra Botsvana Milli assambleyasının 

deputatları tərəfindən dolayı seçkilərdə seçilir. Botsvana Konstitusiyasına uyğun 

olaraq, Vitse-prezident icra funksiyalarının yerinə yetirilməsində Prezidentin əsas 

köməkçisi olmalı və Prezidentin tapşırıqlarına əsasən, Prezidentin ona verə 

biləcəyi Botsvana Hökumətinin (hər hansı bir nazirliyə rəhbərlik etmək daxil 

olmaqla) vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 

Qanada, Qananın Vitse-prezidenti Qana Prezidenti və Qana parlamentinin 

deputatları ilə eyni vaxtda seçilir. 

Zambiyada, Zambiya Prezidenti dövlətin və hökumətin başçısıdir. Zambiya 

Prezidenti Nazirlər Kabinetini və Zambiyanın Vitse-prezidentini təyin edir və 

vəzifədən azad edir, Zambiya Parlamenti olan Milli assambleyanı çağırır, 

parlament tərəfindən qəbul edilən qanunlara veto qoyur. 

Zimbabvedə Zimbabve Vitse-prezidenti vəzifəsi vardır. 

Keniyada, Keniyanın Vitse-prezidenti Keniya Prezidenti vəzifəsinə 

namizədlə tandemdə ümumi birbaşa seçkilərdə seçilir. 

Kot-d’İvuarda, vitse-prezident vəzifəsi Afrika qitəsində konstitusiya ilə 

nəzərdə tutulmuş ilk vəzifədir. Kot-d’İvuarın Vitse-prezidenti vəzifəsi 

referendumla qəbul olunmuş və 2016-cı ilin noyabr ayında qüvvəyə minmiş Kot-

d’İvuarın Konstitusiyası ilə nəzərdə tutulmuşdur. Kot-d’İvuarın Vitse-prezidenti 

Kot-d’İvuar Prezidenti tərəfindən, onun istəyi ilə təyin olunur. Kot-d’İvuarın Vitse-

prezidenti Kot-d’İvuar Prezidentinə onun səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsində 

köməklik edir və Kot-d’İvuar Prezidentinin ölümü və ya əmək qabiliyyətini 

davamlı itirdiyi hallarında onun səlahiyyətlərini müvəqqəti həyata keçirir. 
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Mavrikidə, Mavriki Konstitusiyasına uyğun olaraq, Mavrikinin Vitse-

prezidenti Mavrikinin Prezidentinə köməklik edir. Mavrikinin Vitse-prezidentinin 

səlahiyyət müddəti beş ildir. Eyni şəxs Mavrikinin Vitse-prezidenti vəzifəsinə 

göstərilən seçkili vəzifənin əvəz edilməsi sayı üzrə heç bir məhdudiyyət 

qoyulmadan seçilə bilər. 

Nigeriyada, Nigeriyanın Vitse-prezidentinin vəzifəsi 16 yanvar 1966-cı ildən 

qüvvədədir. O, Nigerya Prezidenti ilə birgə ümumi birbaşa seçkilərdə seçilir. 

Vəzifəyə başlamazdan əvvəl Nigeriya Ali Məhkəməsinin Sədrinə and içir. Vitse-

prezident Nigeriyanın Prezidentini öz vəzifəsini yerinə yetirə bilmədikdə əvəz edir 

və onun vakant olduğu müddətdə onun vəzifəsini tutur. 

Nigeriyanın Vitse-prezidentinin vəzifəsinə başladıqdan sonra dövlət 

başçısının müavini kimi onun vəzifələrinə: 

– Nigeriya Hökumətinin işində iştirak; 

– Nigeriyanın Təhlükəsizlik Şurasına və Nigeriyanın Müdafiə Şurasına 

daimi üzv olmaq; 

– Milli İqtisadi Şuraya sədrlik etmək; 

– Nigeriya Prezidentinin sərəncamında nəzərdə tutulmuş digər funksiyalar 

daxildir. 

Cənubi Afrika Respublikasında, CAR-ın Vitse-prezidenti icra strukturunda 

əhəmiyyətinə görə ikinci vəzifəli şəxsdir. Cənubi Afrika Respublikasının Vitse-

prezidenti vəzifəsini yerinə yetirmək mümkün olmadığı halda, Prezidentin 

vəzifəsini yerinə yetirir və onun vəzifəsini tutur. 

Beləliklə dünya ölkələri üzrə vitse-prezidentlərin səlahiyyətləri, onların 

seçkiləri/təyini, funksiyalarının icrası, fəaliyyət müddəti və s. məlumatlarla və 

uyğun Azərbaycan təcrübəsi ilə tanışlıqdan sonra bu qənaətə gəlmək olar ki, 

Azərbaycanda vitse-prezidentlik institutu dünya təcrübəsi ilə xarakterikdir. 

Prezident İlham Əliyevin 2017-ci ilin fevral ayının 21-də imzaladığı Sərəncamla 

Mehriban Əliyevanı Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti təyin 

etməsi onun istər Azərbaycanda, istərsə də beynəlxalq aləmdə tanınması və onun 

siyasi portreti ilə Birinci vitse-prezidentlik vəzifəsinin uzlaşması ilə sıx əlaqəlidir. 
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Belə ki, Mehriban Əliyeva uzun illərdir ki, ölkəmizin ictimai-siyasi, mədəni 

həyatında mühüm və fəal rol oynayır. O, 2002-ci ildə Azərbaycan Gimnastika 

Federasiyasının prezidenti seçilmiş və həmin vəzifədə özünü gözəl təşkilatçı kimi 

nümayiş etdirmişdir. Onun beynəlxalq aləmdə artmaqda olan nüfuzu Beynəlxalq 

Gimnastika Federasiyasının bədii gimnastika üzrə Dünya kubokunun, Dünya 

çempionatının, Avropa çempionatlarının Azərbaycanda keçirilməsinə dair qərarın 

qəbul olunmasında həlledici rol oynayıb. 

Mehriban Əliyeva 2004-cü ildən Heydər Əliyevin zəngin irsinin 

öyrənilməsi, onun milli dövlətçilik ideyalarının yeni nəsillərə aşılanması məqsədi 

ilə yaradılmış Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 2004-cü ildən Yeni 

Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü,  2013-cü ildən partiyanın sədr 

müavinidir. 2005, 2010 və 2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisinə keçirilən seçkilərdə deputat seçilmiş və Milli Məclisin deputatı kimi 

fəaliyyətində əsl peşəkarlıq, siyasi yetkinlik nümunəsi göstərmişdir.  On ildən 

artıqdır ki, Mehriban Əliyeva UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiridir. 

Azərbaycanda 2016-cı ildə keçirilmiş IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının təşkilatçısı 

olması Mehriban Əliyevanın xidmətlərinin beynəlxalq olimpiya hərəkatı tərəfindən 

etirafının göstəricisidir. 

Bütün təhlillərdən sonra  qeyd etmək lazımdır ki, dövlət başçısının Mehriban 

Əliyevanı Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti təyin etməsi Azərbaycan 

Respublikasında hakimiyyətin daha da möhkəmlənməsinə, sosial-iqtisadi 

islahatların dərinləşməsinə və ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin güclənməsinə imkan 

yaradacaq.  

 


