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                                     Movzu 1. 

              Dövlət və hüquq nəzəriyyəsinin əsasları. 

Cəmiyyət və dövlət ictimai münasibətlərin nizamlandığı, ictimai qaydalara riayət olunduğu 

şəraitdə normal fəaliyyət göstərə bilər. İctimai həyatın təşkilində, insanların davranışının və 

kollektivlərin fəaliyyətinin nizamlanmasında hüquq mühüm rol oynayır. Hüquq anlayışı 

haqqında məsələ mübahisəlidir. 

Hüquq - dövlətin müəyyənləşdirdiyi və ya sanksiyalaşdırdığı və onun gücü ilə qorunan, 

hamı üçün ümumməcburi davranış qaydalarının (normaların) məcmusudur. 

Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, hüquq elmində «hüquq» anlayışı iki mənada işlədilir: 

 a) obyektiv hüquq və ya obyektiv mənada hüquq; Hüquq normaları sistemində ifadə olunan 

ümumməcburi davranış qaydalarının məcmusu kimi hüquq obyektiv hüquqa aiddir; 

 b) subyektiv hüquq və ya subyektiv mənada hüquq. Subyektiv hüquq və ya başqa sözlə 

«subyektin hüququ» - bu konkret şəxsə məxsus olan hüquq olur (məsələn, müəyyən əşyaya 

mülkiyyət hüququ). Subyektiv hüquq şəxsiyyətin azadlığını, bu və ya digər davranışının 

mümkünlüyünü, sərbəstlik və təşəbbüskarlıq göstərmək imkanmı hüquqi cəhətdən təmin edir. 

Məsələn, hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına məxsus olan əmək hüququ əməyə 

münasibətdə öz qabiliyyətindən sərbəst istifadə etmək, bu və ya digər peşəni, fəaliyyət sahəsini 

seçmək, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq və ya muzdla işləmək imkanını ifadə edir. 

 

Hüquq da dövlət kimi, müəyyən mərhələlərdə cəmiyyətin inkişafının məhsuludur. Hüquq sıx 

qarşılıqlı əlaqədə olduğu dövlətlə birlikdə inkişaf edir. Bu qarşılıqlı əlaqə aşağıda göstərilənlərdə 

təzahür edir: 

1.Hüquq dövlətsiz inkişaf edə və fəaliyyət göstərə bilməz, ona görə ki, dövlət elə bir siyasi 

mexanizmdir ki, o, hüququ ümumməcburi davranış qaydaları (hüquq normaları) şəklində 

formalaşdırır. Qanun - dövlətin müvafiq səlahiyyətli orqanlarının (parlament, hökumət və s.) 

hüquqyaratma fəaliyyətinin nəticəsidir 

 2. Dövlət hüquq normalarının həyata keçirilməsini təmin edir, hüququ qoruyur. Hüququn 

keşiyində duran məhz dövlət mühafizəsi, dövlət məcburetmə imkanları hüquq normalarını 

cəmiyyətdə fəaliyyət göstərən digər sosial normalardan (məsələn, adət, əxlaq və s.) fərqləndirir.  

3. Yalnız hüququn dövlətə ehtiyacı yox, həmçinin dövlətin də hüquqa ehtiyacı var. O hüquqa 

arxalanmadan normal və səmərəli fəaliyyət göstərə bilməz. 

Hüquq normasını hüququn özünəməxsus ilkin hüceyrəsi kimi təsəvvür etmək olar. «Norma» 

latın dilindən tərcümədə - qayda, nümunə mənasını verir. Hər bir normada ümumi davranış 

qaydaları mövcuddur, burada sanki davranış modeli görünür. 

Əvvəla, norma o şərtləri nəzərdə tutur ki, burada müəyyən olunmuş qaydalar icra olunmalıdır. 

Normanın bu hissəsi hüquq elmində hipoteza adlanır. 

İkincisi, hüquq normaları davranış qaydalarının özünü, hüquq subyektlərinin hüquq və 

vəzifələrini, yəni dispozisiyanı müəyyən edir. Məsələn, ailə hüquq normalarına müvafiq olaraq 

valideynlər öz uşaqlarını tərbiyə etməyə, onların fiziki inkişafının və təhsilinin qayğısına 

qalmağa borcludurlar 

Üçüncüsü, hüquq normaları elə məcburi təsir tədbirlərini müəyyən edir ki, dövlət orqanları buna 

müvafiq olaraq normadakı göstərişləri yerinə yetirməyən və ya lazımi qaydada yerinə 

yetirməyənlərə qarşı bu məcburi təsir vasitələrini (sanksiya) tətbiq etmək iqtidarında olur. Bunlar 

intizam xarakterli (töhmət, işdənçıxarma və s.), inzibati (cərimə və s.) və cinayət xarakterli 

(azadlıqdan məhrumetmə və s.) sanksiyalar ola bilər. 

Başqa sözlə hüquq normaları aşağıdakıları müəyyən edir 

: a) kim və nə vaxt onu icra etməlidir; hansı şəraitdə (hipoteza); 

 b) bu icra nədən ibarət olmalıdır (dispozisiya);  

c) normaların icra edilməməsinin hansı nəticələri ola bilər (sanksiya) 

Hüquq ədəbiyyatında hüququn mənbəyi kimi, adətən dövlətin qanunvericilik fəaliyyətinin zahiri 

forması ifadə olunur, yəni hüquq normalarını müəyyən edən, səlahiyyətli dövlət orqanlarının 



 

 

aktları başa düşülür. Belə orqanlara məsələn, – Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, 

Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və b. Aiddir 

Hüquqi adəti (adət hüququ) belə anlamaq lazımdır ki, o, dövlətdən asılı olmayaraq təşəkkül 

tapmış və cəmiyyət üzvlərinin şüurunda məcburi mahiyyət kəsb etmişdir. O yerdə ki, qanun 

susur, orada adət hüququnun təsiri başlayır. Məsələn, inqilaba qədərki Rusiyanın tarixinə nəzər 

salsaq görərik ki, qanunların çatışmaması üzündən hakimlərin adət hüququna müraciət etmək 

ixtiyarı olmuşdur (məsələn, ticarət məsələləri ilə bağlı və s.). Adət hüququ qanuna zidd 

olmamalıdır. 

Azərbaycan Respublikasında hüququn mənbələrini normativ hüquqi aktlar təşkil edir:  

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası: referendum yolu ilə qəbul olunmuş qanunlar; Milli 

Məclisi tərəfindən qəbul olunan qanunlar. beynəlxalq müqavilələrin qanunvericilik sistemi 

 

Hüquq sahəsi - cəmiyyət həyatının müəyyən sahələrində mövcud olan və xaraktercə bir-birinə 

yaxın, həmcins olan ictimai münasibətləri nizamlayan, bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan 

normaların məcmusudur. 

Hüquqi nizamlanma metodu - elə üsul və vasitələrin məcmusudur ki, bunların vasitəsilə hüquq 

ictimai münasibətlərə təsir edir. Məsələn, mülkiyyət əlaqələrinin iştirakçıları - bu bir-birindən 

asılı olmayan öz əmlaklarından sərbəst istifadə etməyə malik olan şəxslərdir. Onlar aralarındakı 

münasibətləri razılaşdırmaq və müəyyənləşdirmək imkanı əldə etmək üçün öz aralarında 

müqavilə bağlayırlar. Onların arasındakı mübahisələrə məhkəmələr baxır 

Hüquq sistemi özündə aşağıdakı əsas sahələri birləşdirir: konstitusiya hüququ, inzibati 

hüquq, maliyyə hüququ, aqrar hüququ, mülki hüquq, ailə hüququ, əmək hüququ, cinayət 

hüququ, mülki-prosessual hüquq, cinayət-prosessual hüquq və s. 

Hüquq münasibətləri üçün onun iştirakçılarının (subyektlərinin) subyektiv hüquqları və 

vəzifələrinin olması xarakterikdir. Hüquq normaları münasibət iştirakçıları üçün qarşılıqlı hüquq 

və vəzifələr müəyyən edir. 

Hüququn funksiyaları. 

1.Təşkilati funksional funksiya. 

2. Münaqişə mühafizə funksiyası. 

3. Idealoji funksiya.  

4.Mülkiyyət münasibətlərini möhkəmləndirmək funksiyası. 

5.Dövlət mexanizminin təşkilini və fəaliyyətini tənzimləyir.  

6.Mübarizə həli və münaqişə həlli proseduralarını nizama salır.  

7.Beynəlxalq hüquq. 

Dövlət- Dövlət, cəmiyyətin daxili təkamülünün məhsulu olub, obyektiv olaraq, təşkilati 

yetkinliyə məruz qalmışdır. Müxtəlif zamanlarda və müxtəlif şəraitdə dövlət cəmiyyəti idarə 

edən təşkilati, hökmranlıq mexanizmi kimi çıxış edir. Dövlətin daimi mahiyyəti yoxdur, o, 

deyildiyi kimi ibtidai icma cəmiyyətində olmamış, yalnız ibtidai icma cəmiyyətinin final 

mərhələsində müxtəlif səbəblərdən, hər şeydən əvvəl yaşamağın yeni təşkilati-əmək formaları və 

insanların təkrar istehsalı ilə əlaqədar yaranmışdır. Söhbət təsərrüfat həyatının təşkilinin yeni 

formasına keçiddən gedir ki, bu da cəmiyyətin sosial təbəqələşməsinə, siniflərin meydana 

gəlməsinə, dövlətin cəmiyyət həyatının yeni təşkilati forması kimi təşəkkül tapmasına gətirib 

çıxarır. 

 Dövlət, cəmiyyətin təşkilati forması kimi bir sıra əlamətlərə malikdir. 

1. Bu əlamətlər aşağıdakılardır: Dövlət orqanlarında təmsil olunan, dövlət hakimiyyəti kimi çıxış 

edən ictimai hakimiyyətin xüsusi olaraq mövcudluğu. Onu idarəetmə və məcburetmə vəzifələrini 

yerinə yetirən insanların xüsusi təbəqəsi həyata keçirir. İnsanların bu xüsusi təbəqəsi dövlət 

hakimiyyətinin səlahiyyətləri verilmiş dövlət aparatını təşkil edirlər, yəni icra üçün məcburi olan 

aktları yaratmaq, zəruri hallarda insanların davranışlarını dövlət orqanlarının qəbul etdiyi 

qərarlarda öz ifadəsini tapan tələblərə tabe etdirmək üçün dövlət təsirinə əl atmaq imkanları olur.  

2. Əhalinin ərazi üzrə bölünməsi. Dövlət hakimiyyəti müəyyən ərazi çərçivəsində həyata keçirilir 

və bu ərazidə yaşayan bütün insanlara şamil edilir. İbtidai icma cəmiyyətində insanların 



 

 

hakimiyyətə tabeliyi onların müəyyən qəbiləyə məxsusluğu, yəni qan qohumluğu əlaqələrindən 

asılı olmuşdur. Dövlətin əlaməti həmin dövlətin ərazisində olan bütün insanlara onun 

hakimiyyətinin təsirilə xarakterizə olunur. 

3. Dövlətin suverenliyi, yəni dövlət hakimiyyətinin daxildə və xaricdə hər hansı digər 

hakimiyyətdən asılı olmaması. Dövlət suverenliyi dövlətə öz işlərini sərbəst və azad surətdə həll 

etmək hüququ verməklə onu başqa əlamətləri ilə bərabər cəmiyyətin digər təşkilatlarından 

(məsələn, siyasi partiyalar) fərqləndirir. 

 4. Bütün dövlət orqanlarının fəaliyyəti hüquq normalarına əsaslanır. Dövlət cəmiyyətdə yeganə 

təşkilatdır ki, qanunvericiliyi həyata keçirir, yəni, bütün əhali üçün məcburi olan qanunlar və 

digər normativ aktlar qəbul edir. 

5.Məcburetmə- Heç kəsin dövlətin qayda qanununa tabe olmamaq ixtiyarı yoxdur.  

6.Zor və güc tətbiq etmək. 

7.Ümumilik-Dövlət öz ərazisində yaşayan insanlar üzərində eyni hüquqa malikdir.  

8.Suverenlik. 

Funksiyanın təsnifatının əsasında dövlətin fəaliyyət sahəsi durur, yəni ictimai 

münasibətlərin o sahəsi ki, dövlət ona təsir edir. Bundan asılı olaraq dövlətin funksiyaları 

daxili və xarici funksiyalara ayrılır. 

 

 

 

Daxili funksiya - bu ölkə daxilində dövlət fəaliyyətinin başlıca istiqaməti olub, dövlətin daxili 

siyasətini xarakterizə edir. Bunlara aiddir: qoruyucu və nizamlayıcı funksiya. Qoruyucu 

funksiyaların həyata keçirilməsi bütün maddiləşmiş və hüquqla nizamlanan ictimai 

münasibətlərin müdafiəsi və təmini üzrə dövlət fəaliyyətini nəzərdə tutur: 

 - vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, qanunçuluğa və hüquq qaydalarına riayət 

etməsi; 

 - bütün mülkiyyət formalarını bərabər şəkildə müdafiə etmək;  

 - ətraf mühitin mühafizəsi və s. 

-cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təşkil edilməsi. 

-qanunvericilik funksiyasında qanunçuluğun və hüquq normalarının təmin rdilməsi. 

-sosial konfliklərin və sinfi ziddiyyətlərin tənzim edilməsi.  

-etnik qrup münasibətlərinin tənzim edilməsi. 

- fərdlərin sosial qruplarının mənafeyini müdafiə etmək. 

Xarici funksiya dövlətin xarici fəaliyyətində, onun başqa dövlətlərlə qarşılıqlı münasibətində 

təzahür edir. Xarici funksiyalara aiddir: qarşılıqlı faydalı beynəlxalq əməkdaşlıq, xarici 

hücumlardan dövlətin müdafiəsinin təminatı və başqaları. Beynəlxalq əməkdaşlıq iki əsas 

istiqamətdə həyata keçirilir:  

- xarici siyasi fəaliyyət;  

- humanitar sahədə, təbiətin mühafizəsi və digər sahələrdə beynəlxalq iqtisadi fəaliyyət və 

əməkdaşlıq.  

-beynəlxalq münasibətlərin bütün sahələrində dövlətin mənafeyini müdafiə etmək 

-suverenliyi müdafiə eymək. 

-diplomatik münasibətlər. 

-beynəlxalq mənafelərin aydınlaşması və reallaşması. 

Dövlətin formaları. Dövlətin forması onun xarici əlamətlərinin məcmusu kimi bu dövlətdə 

hakimiyyətin təşkilinin necəliyini, hakimiyyətin necə, hansı orqan və metodlarla həyata 

keçirildiyini göstərir. Dövlətin forması onun ibarət 

olduğu üç elementlə xarakterizə olunur: idarəetmə forması, dövlət quruluşu forması və siyasi 

rejim, yaxud dövlət rejimi.  

1. İdarəetmə forması dedikdə, dövlətin dövlət başçısının hüquqi statusu və ya ali dövlət 

hakimiyyəti orqanları arasında hakimiyyət səlahiyyətlərinin bölgüsü ilə xarakterizə 



 

 

olunan təşkili forması başa düşülür. Bu baxımdan bütün dövlətlər monarxiya və 

respublikaya bölünür. 

Monarxiyada ali hakimiyyət tam şəkildə və ya qismən təkhakimiyyətli dövlət başçısının (kral, 

çar, şah və s.) əlində birləşir. Bu ali hakimiyyət adətən irsi olur. Monarxiya, bir qayda olaraq orta 

əsrlərin son dövrləri üçün xarakterik olan mütləq monarxiyaya (belə dövlətdə monolit 

hakimiyyət heç nə ilə məhdudlaşmır) və məhdud monarxiyaya (burada isə dövlət başçısı 

(monarx) ilə bərabər başqa bir ali orqan məsələn, parlament olur) bölünür. Məhdud 

monarxiyanın müasir forması parlamentli monarxiyadır. Burada monarxın rolu ancaq formal 

xarakter daşıyır, dövlətin idarə olunmasında aparıcı rol parlament tərəfindən formalaşan 

hökumətə məxsusdur. Parlamentli monarxiyaya tipik misal olaraq müasir Böyük Britaniyam 

göstərmək olar. 

Respublikada hakimiyyətin bütün ali orqanları müəyyən müddət üçün seçilir və ya təşkil olunur. 

Respublikalar parlamentli və ya prezidentli ola bilər 

Dövlət öz quruluş formasına görə unitar və federativ ola bilər. Dövlətlərin birləşmə forması, 

onların arasında ittifaq konfederasiya hesab olunur 

Unitar dövlət (latın dilində «unus» - «vahid», «tək» deməkdir) – sadə, bəsit, vahid dövlətdir ki, 

onun tərkibi bir qayda olaraq inzibati - ərazi vahidlərindən (vilayət, mahal, rayon, departament 

və s.) ibarətdir. Unitar dövlətə Azərbaycan, Yaponiya, Fransa, İtaliya, Efiopiya misal ola bilər. 

Belə dövlətlərdə federasiyadan fərqli olaraq vahid konstitusiya, dövlət hakimiyyətinin vahid ali 

nümayəndəli orqanları, vahid hökuməti, vahid vətəndaşlığı, vahid maliyyə - kredit və pul sistemi 

və s. Olur. 

Federativ dövlət (latın dilində «fedus» - «ittifaq» deməkdir) - mürəkkəb ittifaq dövləti olub, bir 

sıra dövlətlərin və dövlət qurumlarının - federasiya subyektlərinin birliyinin nəticəsidir. 

Federasiya subyektləri (ştat, torpaq, dövlət) öz xüsusi inzibati-ərazi bölgüsünə malikdirlər. 

Konfederasiya (latın dilində «konfederasio» - «birlik» deməkdir) - federasiya ilə müqayisədə 

dövlətlərin bu və ya digər məqsədlərlə müvəqqəti olaraq birləşdiyi, çox da möhkəm olmayan 

birliyidir ki, burada dövlətlər tam şəkildə müstəqilliklərini saxlayırlar. Federasiya ittifaq dövləti, 

konfederasiya isə dövlətlər ittifaqıdır. Federasiyanın hüquqi statusu milli qanunvericiliklə 

müəyyən olunduğu halda, konfederasiyanın hüquqi statusu bir qayda olaraq beynəlxalq hüquqla 

müəyyən olunur, lakin burada milli qanunvericiliyin, xüsusilə konstitusiya hüquqi 

müddəalarında əhəmiyyəti az deyildir. Konfederasiyanın tərkibinə daxil olan dövlətlər 

beynəlxalq hüququn müstəqil subyekti olaraq qalır və öz dövlət suverenliyini saxlayır. 

                   

 

 

                                                Mövzu:2 

 

                                  Dövlət hüququ və dövlət idarəetməsi. 

 

Hüquq - dövlətin müəyyənləşdirdiyi və ya sanksiyalaşdırdığı və onun gücü ilə qorunan, hamı 

üçün ümumməcburi davranış qaydalarının (normaların) məcmusudur.  

Dövlət idarəetməsində insan mədəniyyətinin bu sferasında etalon ola bilməz, çünki hər bir siyasi 

sistemə və müxtəlif siyasi rejimlərə ictimai proseslərin idarə olunması və dövlət tənzimlənməsi 

üçün özünə məxsus prinsiplər, forma və metodlar xasdır. 

Azərbaycan dövlət hüququnun subyekləri:Azərbaycan xalqı, azərbaycan dövləti,dövlət orqanları, 

dövlət qurumları,deputatlar, seçki komissiyası, xarici vətəndaşlar, ictimai təşkilatlar, əmək 

kollektivləri. 

Azərbaycan dövlət hüququnun mənbəyi:dövlət hüquq xarakterli normalardan ibarət olan hüquqi 

aktlar. 

Dövlət hüququnun rolu ilk növbədə xalqın tam hakimiyyətini təmin etməsindədir. Dövlət 

hakimiyyətinin həyata kecirilməsi prosesində dövlət hakimiyyəti ,idarə etmə orqanları, dövlətin 

başqa orqanları, habelə həmin orqanlar və ayrı-ayrı vətəndaşlar arasında müəyyən münasibətlər 



 

 

əmələ gəlir.Dövlət hakimiyyəti həmin ictimai münasibətəri, dövlət və şəxsiyyət arasındakı 

qarşııqlı münasibətləri nizama salır. 

         Dövlət idarəetməsi konsepsiyasında irəli sürülən metodoloji tələblər dövlət orqanlarının 

cəmiyyətə və ictimai özünüidarəetmənin müxtəlif formalarında təzahür edən sosial subyektlərin 

özünü təşkilinə məqsədyönlü, rasional təsir göstərmək funksiyalarının sərhədlərini 

müəyyənləşdirir. Müasir nəzəriyyə artıq dövlətin cəmiyyətin həyatına hərtərəfli müdaxilə 

etməsini qəbul etmir. Dövlətin ictimai işlərə müdaxiləsi vətəndaş cəmiyyəti ilə 

məhdudlaşdırılır. 

         Dövlət idarəçilik nəzəriyyəsinin obyekti və cəmiyyətin iqtisadi-təsərrüfatçılıq, sosial-

mədəni, siyasi-hüquqi fəaliyyət sahələridir. Bu elmin predmet sahəsi əsasən dövlət, hakimiyyət, 

siyasət, iqtisadiyyat, idarəetmə və hüququn  qarşılıqlı vəhdətindən irəli gəlir. Bununla əlaqədar 

olaraq dövlət idarəçilik nəzəriyyəsini siyasi, sosial, iqtisadiyyat və hüquq və s. elmlərin 

kəsişmə sahəsində mövcud olan xüsusi bir elm sahəsi kimi təsəvvür etmək olar.   

 Nəhayət, dövlət özündə yalnız siyasi hakimiyyəti deyil, həm də müasir cəmiyyətin təşkilinin 

ən yüksək formasını birləşdirir. 

Dövlət hakimiyyətinin əsas mərkəzi vəzifəsi ərazisində yaşayan insanların xoşbəxt heyətinin 

ətraflı inkişafını təmin etməkdən ibarətdir. 

Daxili funksiyalar dövlət fəaliyyətinin cəmiyyətin daxili həyatının idarə edilməsi üzrə əsas 

istiqamətlərdir. Daxili funksiyalar: iqtisadi, sosial, maliyyə nəzarəti, hüquq mühafizə, ekologiya 

və s. Daxili idarəetmə funksiyaları dövlətin idarə edən sistemin daxilində idarəetməni 

xarakterizə edir. Onların mövcudluğu dövlətin idarəetmə subyekti kimi çoxpilləli quruluşu ilə, 

onun alt sistemlərinin fəaliyyətinin nizamlanmasının aktuallığı ilə şərtlənir. Funksiyaların 

məqsədi hər bir dövlət orqanının idarəetməsinə dinamiklik və qanunilik vermək, onu 

təkmilləşdirmək və inkişaf etdirmək, dövlət idarəetməsinin ictimai tələbatlara 

uyğunlaşdırılmasından ibarətdir.  

Idarəetmənin xarici funksiyaları dövlət orqanlarının ictimai proseslərə bilavasitə təsirini 

xarakterizə edir. Bu funksiyalar dövlət idarəetməsinin mahiyyəti və məzmununu, onun ictimai 

təyinatını müəyyənləşdirir. Dövlət orqanlarının xarici idarəetmə funksiyaları sistemi bir 

tərəfdən dövlətin təşkilati strukturunun üfüqi və şaquli quruluşu ilə, digər tərəfdən isə müxtəlif 

idarəetmə obyektlərinin məqsədlərinin xüsusiyyətləri və fəaliyyətinin məzmunu ilə müəyyən 

olunur. 

Dövlət idarəetməsinin hüquqi tənzimlənməsinin formaları arasında müxtəlif səlahiyyətli 

orqanların qanuna əsaslanan və qanuna zidd olmayan hüquqi normativ aktların xüsusi 

əhəmiyyəti vardır. Bu akılara aşağıdakıları aid etmək olar: 

 1. Ümumdövlət, 

 2. Sahə.  

3. yerli, o cümlədən yerli özünü idarəetmə 

. 4. Lokal (təşkilatdaxili). 

 

Ümumdövlət normativ aktları əsasən hökumət tərəfindən qəbul olunmuş qərarlardan ibarət olur 

və müxtəlif idarəetmə işlərinin yerinə yetirilməsi normalarını və hüquqi statusu 

müəyyənləşdirir. Bu qərarların icrası bütün ölkə ərazisində məcburidir. 

Sahə normativ aktları xüsusi səlahiyyətlər malik orqanlar tərəfindən qəbul olunur və dövlət 

idarəetməsinin uyğun alt sisteminə daxil olan idarəçilik işlərinə və vəzifəli şəxslərə aid edilir. 

(nazirlik, komitə və s.) Yerli, o cümlədən yerli özünüidarəetmə orqanlarının normativ aktları 

yerli dövlət hakimiyyəti orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları tərəfindən öz səlahiyyəti 

çərçivəsində qəbul olunur və bu ərazidəki idarəetmə proseslərinə aid edilir. Belə aktlara 

şəhərlərin və rayonların nizamnaməsini, yerli özünü idarəetmənin nizamnaməsini göstərmək 

olar. 

Lokal (təşkilatdaxili) normativ aktlar dövlət orqanı və ya yerli özünü idarə etmə orqanı 

tərəfindən öz daxili idarəçilik fəaliyyətini tənzimlənmə məqsədi kimi qəbul olunmuş aktlardır. 

Belə aktlara reqlament, orqanın əsasnaməsi, vəzifə təlimatları və digər sənədlər aiddir 



 

 

Beləliklə, dövlət idarəçilik nəzəriyyəsinin predmet sahəsi dövlət və cəmiyyətin idarəetmə və 

özünüidarəetmə subyekti və obyekti kimi qarşılıqlı fəaliyyət sferasını xarakterizə edən siyasi-

hüquqi, sosial hadisə və proseslərin vəhdətindən ibarətdir. Bu predmet müəyyən edilərkən 

nəzərə alınır ki, dövlət idarəetməsi insanların birgə əmək, ictimai həyat və fəaliyyətini 

məqsədyönlü təşkiletmə və tənzimləmə kimi xüsusi funksiya yerinə yetirir 

Dövlət idarəçiliyinin birbaşa dövlət, hakimiyyət və hüquqla bağlılığını, hüquq, sosial və siyasi 

elmlərin kəsişmə məkanında olduğunu və obyektə məqsədyönlü təşkiletmə, tənzimləmə təsiri 

göstərdiyini nəzərə alaraq belə hesab edirik ki, onun predmetinə əsasən aşağıdaki dörd qrup 

məsələlər aid edilə bilər: 

1. Dövlətin mahiyyəti, tipləri və ictimai funksiyaları. Dövlət idarəçiliyinin mahiyyəti, 

cəmiyyətin idarə olunması sistemində yeri və xüsusiyyətləri; dövlət idarəçiliyinin məqsəd və 

funksiyaları, obyekt və subyektləri, obyektiv və subyektiv amilləri, dövlət siyasətinin işlənib 

hazırlanması və həyata keçirilməsi məsələləri. 

 2. Dövlət idarəçiliyinin təşkili, funksional təşkilati quruluşu; dövlət quruluşunun formaları, 

idarəetmə fəaliyyətinin və dövlət idarəetməsinin prinsipləri. 

 3. Dövlət idarəçiliyinin təmin edilməsi məsələləri - bura dövlət idarəçiliyinin normativ-hüquqi 

bazası və hüquqi tənzimlənməsi, dövlət idarəçiliyində qanunçuluq məsələləri; dövlət 

idarəçiliyinin informasiya təminatı, dövlət idarəçiliyinin insan potensialı və kadr təminatı, 

maliyyə təminatı, dövlət idarəçiliyində demokratiya və bürokratiya məsələləri və s. aid edilə 

bilər. 

 4. Dövlət idarəçiliyinin inkişafı, təkmilləşməsi və səmərəliliyinin artırılması məsələləri. Bura 

dövbt idarəçiliyində azadlıq və məsuliyyət, dövlət idarəçiliyinin metod və üsulunun 

təkmilləşməsi, obyektivliyinin artırılması, dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin hesablanması və 

artırılması yolları, dövlət idarəçilik imkanlarının genişlənməsi və onun istifadəsi məsələləri aid 

edilir. 

Dövlət və onu idarə edilməsi məqsədli proqramın hazırlanması və həyata kerilməsinin əsas 

mərhələlərinə fəaliyyətin aşağıdakı formaları daxildir.  

1. Problemin aşkar edilməsi. Problemin məzmunu dəqiqləşdirilir və onun proqram metodları ilə 

təliminin lazımlılığı əsaslandırılır. 

 2. Konsepsiyanın işlənib hazırlanması. Ümumi konsepsiya formalaşır və problemin daha 

səmərəli həll variantları əsaslandırılır.  

3. Təkliflərin hazırlanması. Proqram metodları ilə problemin həll edilməsi üzrə konkret təkliflər 

işlənib hazırlanır, proqramın «istehlakçıları» müəyyən edilir və maliyyə-iqtısadi təhlili aparılır.  

4. Qərarın qəbul edilməsi. Hökumət və icra hakimiyyətinin digər orqanları proqramın 

işlənməsinə başlamaq haqqında qərar qəbul edir. 

 5. Proqram layihəsinin işlənib hazırlanması. Bunun üçün təşkilati iş aparılır, proqramın 

məqsəd və vəzifələri, onun reallaşdınlmasının müddət və mərhələləri, resursları və icraçılan 

müəyyən edilir.  

6. Proqram tədbirlərinin işlənilib hazırlanması. Proqramın bilavasitə məzmununun tərtibi üzrə 

iş başlanır, biznes-plan hazırlanır və qabaqcadan büdcə tərtib edilir.  

7. Ekspertizanın aparılması. Proqramın xarakteri və tipinə müvafiq olaraq onun ekspertizası: 

hüquqi, ekoloji və s. aparılır.  

8. Proqram layihəsinin razılaşdırılması. Proqram marağı olan nazirlik və idarələr, dövlət 

hakimiyyəti orqanları ilə razılaşdırılır.  

9. Proqramın rəsmi sənəd formasında razılaşdırılmasam başlanması haqqında dövlət orqanı 

tərəfindən qərarın qəbul edilməsi.  

10. Proqramın reallaşdırılması. Proqramın bölmələrinin həyata kerilməsinə görə məsul olanlar 

təsdiq edilir, vəzifə və resurslar bölüşdürülür.  

11. Qiymətləndirmə. Proqramın nəticələrinin və səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi aparılır, 

onun reallaşdırılması və maliyyə vəsaitlərindən istifadəyə nəzarət həyata keçirilir.  

12. Proqramın maliyyələşdirilməsi. Proqramın reallaşdırılması prosesində büdcə sifarişinə 

müvafiq olaraq həyata keçirilir 



 

 

İdarəetmə - əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş və dərk edilmiş məqsədə nail olmaq üçün dəqiq 

obyektə təsiretmə vasitəsidir. İdarəetmə bütün obyektiv qanunlar sisteminin tələblərinin, 

ictimai, kollektiv və şəxsi mənafelərin həyata keçirilməsi mexanizmidir. İstehsal prosesində və 

əsasən idarəetmədə, o cümlədən sosial sferada əsasamil kimi çıxış edən insan əməyidir. Bu 

səbəbdən təşkiledici, istiqamətverici funksiya insanların biliyindən, hazırlıq səviyyəsindən, 

onun çevikliyindən, insanların sağlam olması və hərtərəfli inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Bu da 

öz növbəsində idarəetmə mexanizmi əsasında qurulur. İdarəetmə mexanizmi – idarəetmə 

sisteminin ən mühüm ünsürlərdən biridir. İdarəetmə mexanizmi özündə ümumi prinsiplərini, 

metodlarını, məqsəd və vəzifələrini əhatə edir. İdarəetmə mexanizminin göstərilən ünsürləri 

arasında üzvü əlaqə vardır ki, bunlar da obyektiv xarakter daşıyır. Belə ki, prinsipsiz idarəetmə 

prosesi olmaz, qarşıya qoyulan məqsədlər nəzərdə tutulmazsa onun icraetmə istiqaməti dəqiq 

təyin olunmaz və əhalinin rifah halı, inkişafın tələb olunan səviyyəyə qalxıb çata bilməz. 

Dövlət hakimiyyətinin və dövlət idarəçiliyinin qarşılıqlı fəaliyyəti hüquq, qanun, normativ 

hüquqi sistemin vasitəsi ilə həyata keçirilir. Dövlət hakimiyyəti və dövlət idarəçiliyinin inkişaf 

etmiş sistemində insan hüquq və azadlıqları dövlət hakimiyyəti, dövlət idarəçilik və yerli 

idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin məna və məzmununu müəyyən edirlər. Daxili quruluşun 

özü, bütün hakimiyyət və idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin təşkili insan hüquq və 

azadlıqlarının təsbit olunması və həyata keçirilməsi məsələsinə tabe olmalıdır. Dövlət 

hakimiyyəti və idarəçiliyinin fəaliyyət əsasını təşkil edən qanunun özü onun hüquqa uyğunluğu 

nöqteyi nəzərdən qiymətləndirilməlidir. Dövlət hakimiyyəti və dövlət idarəçiliyi uzun müddət 

idarəetmənin həyata keçirilməsi üçün lazım olan müxtəlif idarəetmə texnologiyaları ilə izah 

olunurdu. Bu cür texnologiyaların dərk edilməsinə olan yanaşma bu mövqenin üzərindən 

məhdudiyyətləri götürməyə imkan verir. İlk növbədə bu nöqteyi nəzərdən dövlət hakimiyyəti 

və dövlət idarəçiliyi müxtəlif fəaliyyət üsulları, prosedur və nəticələri ilə fərqlənən subyektlərin 

spesifik fəaliyyət sistemləri qismində çıxış edirlər. 

Xalq dövlət hakimiyyətinin mənbəyi, daşıyıcısı və subyektidir, lakin dövlət idarəçiliyini 

bilavasitə həyata keçirə bilmir. Xalq təsisedici hakimiyyət hüququna malik olmaqla sosial birlik 

kimi həmin hakimiyyəti referendum, səsvermə yolu ilə həyata keçirir. Xalq tərəfindən həyata 

keçirilən dövlət hakimiyyətinin nəticəsi bu cəmiyyətin təşkilinin əsas prinsiplərini müəyyən 

edən konstitusiyanın qəbul edilməsi ola bilər 

Hakimiyyətin bölgüsü prinsipinə görə icra hakimiyyəti dövlət hakimiyyətinin üç əsas 

sahəsindən (qolundan) biridir. İcra hakimiyyətinin səlahiyyətlərini dövlət orqanları həyata 

keçirir. Söhbət prezidentdən, Nazırlər Kabinetindən, nazirliklərdən va digər dövlət hakimiyyət 

orqanlarından gedir. Bu orqanlar hər şeydən əvvəl, dövlət idarəcilik (idaraetmə) fəaliyyəti ilə 

məşğul olurlar. Dövlət idərəçiliyinin obyekti rolunda iqtisadiyyat, elm, madəniyyət, təhsil, 

səhiyyə, müdafiə, vətəndaşların hüquqlarının qorunması, hüquq qaydası va digər məsələlər 

çıxış edir. Həmin orqanlar bu məsələlər üzrə dövlət idərəçiliyini həyata keçirirlər. Onlar 

bununla icra fəaliyyati ilə məşgul olurlar. Bələ ki, göstərilən orqanlar qanunları icra edir, 

onların göstərişlərini həyata keçirirlər. Digər tərəfdən icra hakimiyyətini həyata keçirən 

orqanlar sərəncam vermək fəaliyyəti ilə də məşğul olurlar. Onlar özündən aşağı olan dövlət 

orqanları üçün məcburi sərəncamlar vərirlər. Dövlət icra hakimiyyət orqanlarının idarəcilik, 

icra və sərəncam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, bir sözlə, icra hakimiyyəti orqanlarının təşkili 

va fəaliyyəti prosesində müəyyən növ içtimai münasibətlər əmələ gəlir. 

 

Nazirlər Kabinetinin qərarları ayrı-ayrı dövlət orqanlarının fəaaliyyətini tənzimləyir, onların 

səlahiyyətlərini müəyyən edir. Məsələn, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə Azərbaycan 

Dövlət Dəmir Yolunun, Bakı Beynəlxalq Ticarət Limanının, Xəzər Gəmicilik İdarəsinin, «Azal» 

Dövlət Konserninin və s. əsasnamələri təsdiq edilmişdir. Mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarının 

(nazirliklərin və dövlət komitələrinin) normativ aktları (təlimat, əmr və s.) inzibati hüququn 

mənbəyidir. Bu aktlar qanunların, prezident fərmanlarının və Nazirlər Kabinetinin qərarlarının 

icrası qaydasını müəyyənləşdirir. Bələdiyyələrin (yerli özünüidarəetmə orqanlarının) normativ 

xarakterli aktları inzibati hüququn mənbəyi hesab edilir. Bu aktlar yerli əhəmiyyətli məsələlərin 



 

 

(yerli əhəmiyyətli iqtisadi, sosial, ekoloji və digər məsələlərin) həll olunması üçün qəbul edilir. 

Yerli icra hakimiyyət orqanlarının normativ xarakterli aktları inzibati hüququn mənbəyi hesab 

edilir. Söhbət rayon (şəhər) icra hakimiyyəti başçılarının vərdikləri sərəncamdan gedir. Bu 

sərəncamlar iqtisadiyyatın, sosial və mədəni sahələrın inkişafının təmin edilməsinə yönəlir. 

Hüquqi dövlətin əlamətləri. 

1.Qanunda aliliyi və hüquqi üstünlüyü. 

2.Vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsi. 

3. Şəxsiyyətin hüquqlarının müdafiəsi. 

5.Dövlət hakimiyyət həddinin müəyyən ediməsi. 

6.Hakimiyyət bölgüsü. 

7.Konstitusiya nəzarəti. 

8.Dövlət və qüyri dövlət təşkilatlarının funksiyaları. 

 

 

 

 

                                           Mövzu:3 

Azərbaycan Respublikası konstitusiyası dövlətin əsas qanunudur. 

 

Konstitusiya anlayışı latın dilində olan «constitucio» sözündən olub hərfi mənası «quruluş», 

«təsisat», «qurmaq», «təsis etmək» deməkdir. Etimoloji baxımdan konstitusiya terminindən ilk 

dəfə Qədim Romada imperator hakimiyyətinin ayrı-ayrı aktlarının adlandırılması üçün istifadə 

olunmuşdur. Orta əsrlərdə Avropada feodal-zadəgan imtiyazlarını nəzərdə tutan aktlar da sözün 

hərfi mənasına uyğun olaraq bu cür adlandırılmışdır. İlk yazılı Konstitusiya (yəni, daxili 

struktura malik vahid, əsas qanun) kimi 1787-ci ildə qəbul edilmiş və bu günə qədər fəaliyyət 

göstərən ABŞ-ın Konstitusiyasının adını çəkmək olar. Avropada ilk yazılı konstitusiyalar 1791-

ci il Polşa və Fransa Konstitusiyaları olmuşdur. 

 

Konstitusiya dövlətin ali qanunu kimi bir sıra özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir: 

 1. Konstitusiyanın xüsusi subyekt - xalq tərəfindən qəbul edilməsi. Qeyd etmək lazımdır ki, 

konstitusiya digər üsullarla da qəbul olunur. Konstitusiya xalq tərəfindən qəbul olunsa da, bəzən 

yuxarıdan (mütləq monarxiyalarda) bir növ bağışlanılır. Lakin bu istisnadır və demokratik 

konstitusiyalar üçün xarakterik deyildir.  

2. Dövlət və cəmiyyətin Əsas Qanunu kimi Konstitusiya başqa qanunlardan fərqli olaraq 

təsisedici, birbaşa xarakter daşıyır. O, ictimai münasibətlərin geniş dairəsini, bunlardan bütün 

cəmiyyət üzvlərinin, bütün vətəndaşların köklü maraqlarmı əhatə edən daha vaciblilərini 

tənzimləyir. 

3. Konstitusion nizamasalmanın hərtərəfliliyi. Göstərildiyi kimi, Konstitusiya çox geniş və 

mürəkkəb olan sosial-siyasi sistemin əsaslarını müəyyənləşdirir. 

4. Konstitusiya, artıq qeyd edildiyi kimi, bütün hüquq sisteminin başlanğıcı kimi, hüququn əsas 

mənbəyidir 

5. Konstitusiya ən yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir. Əsas Qanun kimi Konstitusiyanın aliliyi 

onda təzahür edir ki, bütün qanunlar və dövlət orqanlarının digər aktları onun əsasında və ona 

uyğun olaraq qəbul edilir. 

6. Konstitusiyanın yuxarıda göstərilən xüsusiyyətlərindən doğan ayrıca hüquqi xassələri də 

mövcuddur. Bunlara legitimlik, reallıq və stabillik xassələri aiddir 

Konstitusiya müxtəlif funksiyalara malikdir. Onun əsas funksiyası hüquqi funksiyadır. O, nə 

qədər müxtəlif sosial hadisələrlə əlaqədar olsa da, konstitusiya hüquq normaları sistemidir və 

bütün hüquq sisteminə xas olan tənzimləmə, qoruma funksiyalarını yerinə yetirir. ə yetirir. 

Konstitusiyanın ikinci funksiyası onun sosial funksiyasıdır. Konstitusiya ölkədəki sosial 

təbəqələrin ortaq mənafe və maraqlarını aşkara çıxarır. 

 



 

 

Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası 1921-ci il 29 mayda I Ümumazərbaycan Sovetlər 

Qurultayı tərəfindən qəbul edilmişdir. O, Konstitusiyanın sosialist tipdə inkişafının başlanğıcını 

qoymuş, Azərbaycanın sonrakı konstitusiyaları SSRİ konstitusiyalarına müvafiq olaraq qəbul 

edilməklə bu qəbildən olan prinsipləri inkişaf etdirmişdir. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasının 

yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiya tərəfindən hazırlanmış, 1995-ci il noyabrın 12-

də ümumxalq səsverməsində (referendumda) qəbul edilmişdir. 1995-ci il noyabrın 27-dən 

qüvvəyə minmişdir. 2002-ci il avqustun 24-də ümumxalq səsverməsində (referendumda) qəbul 

edilmiş dəyişikliklərlə. 2009-cu il martın 18-də ümumxalq səsverməsində (referendumda) qəbul 

edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. 2016-cı il sentyabrın 26-da keçirilmiş ümumxalq səsverməsində 

(referendumda) qəbul edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. Azərbaycan xalqı özünün çox əsrlik 

dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi 

haqqında” Konstitusiya aktında əks olunan prinsipləri əsas götürərək, bütün cəmiyyətin və hər 

kəsin firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, ədalətin, azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar 

edilməsini istəyərək, keçmiş, indiki və gələcək nəsillər qarşısında öz məsuliyyətini anlayaraq, 

suveren hüququndan istifadə edərək, təntənəli surətdə aşağıdakı niyyətlərini bəyan edir: - 

Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq; - 

Konstitusiya çərçivəsində demokratik quruluşa təminat vermək; - vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar 

edilməsinə nail olmaq; - xalqın iradəsinin ifadəsi kimi, qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, 

dünyəvi dövlət qurmaq; - ədalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq, hamının layiqli həyat 

səviyyəsini təmin etmək; - ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olaraq, bütün dünya xalqları ilə dostluq, 

sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək. 

Yuxarıda sadalanan ülvi niyyətlərlə ümumxalq səsverməsi - referendum yolu ilə bu Konstitusiya 

qəbul edilir. 

M a d d ə 1 . Hakimiyyətin mənbəyi. 

1. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi Azərbaycan 

xalqıdır.  

2. Azərbaycan xalqı Azərbaycan Respublikası ərazisində və ondan kənarda yaşayan, 

Azərbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabe sayılan Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlarından ibarətdir; bu isə beynəlxalq hüquqla müəyyənləşdirilmiş normaları 

istisna etmir. 

 

 

 

M a d d ə 2 . Xalqın suverenliyi: 

1. Sərbəst və müstəqil öz müqəddəratını həll etmək və öz idarəetmə formasını müəyyən etmək 

Azərbaycan xalqının suveren hüququdur. 

2. Azərbaycan xalqı öz suveren hüququnu bilavasitə ümumxalq səsverməsi - referendum və 

ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, gizli və şəxsi səsvermə yolu ilə 

seçilmiş nümayəndələri vasitəsi ilə həyata keçirir. 

M a d d ə 3 . Ümumxalq səsverməsi-referendum yolu ilə həll edilən məsələlər I. 

Azərbaycan xalqı öz hüquqları və mənafeləri ilə bağlı olan hər bir məsələni referendumla 

həll edə bilər. II. Aşağıdakı məsələlər yalnız referendumla həll oluna bilər: 1) Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi; 2) Azərbaycan 

Respublikasının dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi.  

Aşağıdakı məsələlər üzrə referendum keçirilə bilməz: 

1) vergilər və dövlət büdcəsi; 2) amnistiya və əfv etmə; 3) seçilməsi, təyin edilməsi və ya 

təsdiq edilməsi müvafiq olaraq qanunvericilik və (və ya) icra hakimiyyəti orqanlarının 

səlahiyyətlərinə aid edilmiş vəzifəli şəxslərin seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq 

edilməsi. 



 

 

 M a d d ə 4 . Xalqı təmsil etmək hüququ Xalqın seçdiyi səlahiyyətli 

nümayəndələrindən başqa heç kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və 

xalqın adından müraciət etmək hüququ yoxdur. 

 M a d d ə 5 . Xalqın vahidliyi I. Azərbaycan xalqı vahiddir. II. Azərbaycan xalqının 

vahidliyi Azərbaycan dövlətinin təməlini təşkil edir. Azərbaycan Respublikası bütün 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ümumi və bölünməz vətənidir. 

M a d d ə 6 . Hakimiyyətin mənimsənilməsinə yol verilməməsi. 

Azərbaycan xalqının heç bir hissəsi, sosial qrup, təşkilat və ya heç bir şəxs 

hakimiyyətin həyata keçirilməsi səlahiyyətini mənimsəyə bilməz. 

 Hakimiyyətin mənimsənilməsi xalqa qarşı ən ağır cinayətdir. 

 

Azərbaycan dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar respublikadır. Azərbaycan 

Respublikasında dövlət hakimiyyəti daxili məsələlərdə yalnız hüquqla xarici məsələlərdə isə 

yalnız Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn 

müddəalarla məhdudlaşır Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin 

bölünməsi prinsipi əsasında təşkil edilir: - qanunvericilik hakimiyyətini Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi həyata keçirir; - icra hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə mənsubdur; - məhkəmə hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri 

həyata keçirir.  Bu Konstitusiyanın müddəalarına əsasən qanunvericilik, icra və məhkəmə 

hakimiyyətləri qarşılıqlı fəaliyyət göstərir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində müstəqildirlər.  

 Azərbaycan dövlətinin başçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidentidir. 

 O, ölkənin daxilində və xarici münasibətlərdə Azərbaycan dövlətini təmsil edir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Azərbaycan xalqının vahidliyini təcəssüm etdirir və Azərbaycan 

dövlətçiliyinin varisliyini təmin edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan 

dövlətinin müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələrə riayət olunmasının təminatçısıdır. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısıdır. 

Azərbaycan Respublikası öz təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə Silahlı 

Qüvvələr yaradır. Silahlı Qüvvələr Azərbaycan Ordusundan və başqa silahlı birləşmələrdən 

ibarətdir. Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərin müstəqilliyinə qəsd vasitəsi kimi və 

beynəlxalq münaqişələrin həlli üsulu kimi müharibəni rədd edir. Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali baş komandanıdır. 

Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq 

hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında qurur. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, toxunulmazdır və bölünməzdir.  Azərbaycan 

Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub 

olan bölməsi, Azərbaycan Respublikasının üzərindəki hava məkanı Azərbaycan Respublikası 

ərazisinin tərkib hissəsidir.  Azərbaycan Respublikasının ərazisi özgəninkiləşdirilə bilməz. 

Azərbaycan Respublikası öz ərazisinin heç bir hissəsini heç bir şəkildə kimsəyə vermir; yalnız 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə Azərbaycanın bütün əhalisi arasında 

referendum keçirmək yolu ilə Azərbaycan xalqının iradəsi əsasında dövlət sərhədləri dəyişdirilə 

bilər. 

Dövlətin ali məqsədi. İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. 

Bu Konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun tətbiq edilir. 

 Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.  

Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə ola bilər. 

Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, 

şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz. 

Təbii ehtiyatlar hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və mənafelərinə xələl 

gətirmədən Azərbaycan Respublikasına mənsubdur. 



 

 

 Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın inkişafı müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsaslanaraq 

xalqın rifahının yüksəldilməsinə xidmət edir.  Azərbaycan dövləti bazar münasibətləri əsasında 

sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafına şərait yaradır, azad sahibkarlığa təminat verir, iqtisadi 

münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol vermir. 

Azərbaycan dövləti mədəniyyətin, təhsilin, səhiyyənin, elmin, incəsənətin inkişafına yardım 

göstərir, ölkənin təbiətini, xalqın tarixi, maddi və mənəvi irsini qoruyur.Cəmiyyətin əsas özəyi 

kimi ailə dövlətin xüsusi himayəsindədir. Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək 

valideynlərin borcudur. Bu borcun yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarət edir. Valideynləri və ya 

qəyyumları olmayan, valideyn qayğısından məhrum olan uşaqlar dövlətin himayəsindədirlər. 

Uşaqları onların həyatına, sağlamlığına və ya mənəviyyatına təhlükə törədə bilən fəaliyyətə cəlb 

etmək qadağandır. 15 yaşına çatmamış uşaqlar işə götürülə bilməzlər. Uşaq hüquqlarının həyata 

keçirilməsinə dövlət nəzarət edir. 

Azərbaycan  Respublikasında din dövlətdən ayrıdır. Bütün dini etiqadlar qanun qarşısında 

bərabərdir.  İnsan ləyaqətini alçaldan və ya insanpərvərlik prinsiplərinə zidd olan dinlərin (dini 

cərəyanların) yayılması və təbliği qadağandır. Dövlət təhsil sistemi  dünyəvi  xarakter daşıyır. 

Azərbaycan Respublikasının pul vahidi manatdır. Pul nişanlarının tədavülə buraxılması və 

tədavüldən çıxarılması hüququ yalnız Mərkəzi Banka mənsubdur. Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankı dövlətin müstəsna mülkiyyətindədir. Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

manatdan başqa pul vahidlərinin ödəniş vasitəsi kimi işlədilməsi qadağandır. 

 Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir. Azərbaycan Respublikası 

Azərbaycan dilinin inkişafını təmin edir. Azərbaycan Respublikası əhalinin danışdığı başqa 

dillərin sərbəst işlədilməsini və inkişafını təmin edir.  Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı 

şəhəridir. 

 Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı, 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnidir. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı bərabər enli üç üfüqi zolaqdan ibarətdir. Yuxarı 

zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir və qırmızı zolağın ortasında bayrağın 

hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir. Bayrağın eninin 

uzunluğuna nisbəti 1:2-dir.  Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının və Azərbaycan 

Respublikası Dövlət gerbinin təsviri, Azərbaycan Respublikası Dövlət himninin musiqisi və 

mətni Konstitusiya qanunu ilə müəyyən edilir. 

Hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir. Kişi ilə qadının eyni hüquqları və azadlıqları 

vardır. Dövlət, irqindən, etnik mənsubiyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənşəyindən, 

əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar 

ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəsin hüquq və 

azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. İnsan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, 

etnik, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırmaq 

qadağandır. 

Sağlamlıq imkanları məhdud olanlar, onların məhdud imkanlarına görə həyata keçirilməsi 

çətinləşən hüquq və vəzifələrdən başqa, bu Konstitusiyada təsbit olunmuş bütün hüquqlardan 

istifadə edir və vəzifələri daşıyırlar. 

Hər kəsin yaşamaq hüququ vardır. Dövlətə silahlı basqın zamanı düşmən əsgərlərinin 

öldürülməsi, məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmünə əsasən ölüm cəzasının tətbiqi və 

qanunla nəzərdə tutulmuş digər hallar istisna olmaqla, hər bir şəxsin yaşamaq hüququ 

toxunulmazdır.  Müstəsna cəza tədbiri kimi ölüm cəzası, tam ləğv edilənədək , yalnız dövlətə, 

insan həyatına və sağlamlığına qarşı xüsusilə ağır cinayətlərə görə qanunla müəyyən edilə bilər. 

Qanunla nəzərdə tutulmuş zəruri müdafiə, son zərurət, cinayətkarın yaxalanması və tutulması, 

həbsdə olanın həbs yerindən qaçmasının qarşısının alınması, dövlətə qarşı qiyamın yatırılması və 

ya dövlət çevrilişinin qarşısının alınması, ölkəyə silahlı basqın edilməsi  halları istisna olmaqla 

insana qarşı silah işlədilməsinə yol verilmir. 



 

 

Hər kəsin təhlükəsiz yaşamaq hüququ vardır. Qanunda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, 

şəxsin həyatına, fiziki və mənəvi sağlamlığına, mülkiyyətinə, mənzilinə qəsd etmək, ona qarşı 

zor işlətmək qadağandır. 

Hər kəsin şəxsi toxunulmazlıq hüququ vardır.  Hər  kəsin şəxsi və ailə həyatının sirrini saxlamaq 

hüququ vardır. Qanunla nəzərdə tutulan hallardan başqa, şəxsi və ailə həyatına müdaxilə etmək 

qadağandır. Hər  kəsin şəxsi və ailə həyatına qanunsuz müdaxilədən müdafiə hüququ vardır. Öz 

razılığı olmadan kimsənin şəxsi həyatı haqqında məlumatın toplanılmasına, saxlanılmasına, 

istifadəsinə və yayılmasına yol verilmir. Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, heç 

kəs onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz, video və foto çəkilişinə, səs 

yazısına və digər bu cür hərəkətlərə məruz qoyula bilməz.  Hər kəsin yazışma, telefon 

danışıqları, poçt, teleqraf və digər rabitə vasitələri ilə ötürülən məlumatın sirrini saxlamaq 

hüququna dövlət təminat verir. Bu hüquq qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada cinayətin qarşısını 

almaqdan və ya cinayət işinin istintaqı zamanı həqiqəti üzə çıxarmaqdan ötrü məhdudlaşdırıla 

bilər. 

Hər kəsin mənzil toxunulmazlığı hüququ vardır.Qanunla müəyyən edilmiş hallar və ya məhkəmə 

qərarı istisna olmaqla, mənzildə yaşayanların iradəsi ziddinə heç kəs mənzilə daxil ola bilməz.  

Hər kəsin təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə tətil etmək hüququ vardır. Əmək müqaviləsi 

əsasında işləyənlərin tətil etmək hüququ yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda 

məhdudlaşdırıla bilər. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində və digər silahlı 

birləşmələrdə xidmət edən hərbi qulluqçular və mülki şəxslər tətil edə bilməzlər. 

Hər kəsin sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq hüququ vardır. Dövlət müxtəlif mülkiyyət 

növləri əsasında fəaliyyət göstərən səhiyyənin bütün növlərinin inkişafı üçün zəruri tədbirlər 

görür, sanitariya-epidemiologiya salamatlığına təminat verir, tibbi sığortanın müxtəlif növləri 

üçün imkanlar yaradır.İnsanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə törədən faktları və halları 

gizlədən vəzifəli şəxslər qanun əsasında məsuliyyətə cəlb edilirlər. 

Hər bir vətəndaşın təhsil almaq hüququ vardır.Dövlət pulsuz icbari ümumi orta təhsil almaq 

hüququnu təmin edir. Təhsil sisteminə dövlət tərəfindən nəzarət edilir.Maddi vəziyyətdən asılı 

olmayaraq istedadlı şəxslərin təhsili davam etdirməsinə dövlət zəmanət verir. Dövlət minimum 

təhsil standartlarını müəyyən edir. 

Hər kəsin öz şərəf və ləyaqətini müdafiə etmək hüququ vardır. Şəxsiyyətin ləyaqəti dövlət 

tərəfindən qorunur. Heç bir hal şəxsiyyətin ləyaqətinin alçaldılmasına əsas verə bilməz. Heç kəsə 

işgəncə və əzab verilə bilməz. Heç kəs insan ləyaqətini alçaldan rəftara və ya cəzaya məruz qala 

bilməz. Özünün könüllü razılığı olmadan heç kəsin üzərində tibbi, elmi və başqa təcrübələr 

aparıla bilməz.  Hər kəsin fikir və söz azadlığı vardır. Heç kəs öz fikir və əqidəsini açıqlamağa 

və ya fikir və əqidəsindən dönməyə məcbur edilə bilməz.  İrqi, milli, dini, sosial və hər hansı 

digər meyara əsaslanan ədavət və düşmənçilik oyadan təşviqata və təbliğata yol verilmir. 

 

 

                               Mövzu4 

Əsas qanuna görə vətəndaşın hüquq və vəzifələri. 

 

Vahid hüquqi statusa mənsub olan hər bir insanın hüquqlarının həcmi müəyyən dərəcədə, bu 

fərdin insan yoxsa, vətəndaş kimi çıxış etməsindən asılıdır. Belə ki, Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyası əsas hüquq və azadlıqları «insanın» və «vətəndaşın» hüquq və 

azadlıqlarına bölməklə fərqləndirir. Belə sual yarana bilər ki, bu cür fərqləndirmənin, insanın 

ikiləşdirilməsinin mənası nədir? Bu hər şeydən əvvəl vətəndaş cəmiyyətində şəxsiyyətin  

özünümüəyyən etməsini, özünürealizəsini, onun hər hansı qanunsuz müdaxilədən 

muxtariyyətini və müstəqilliyini təmin etməkdən ibarətdir. 

Vətəndaş hüquqları fərdin dövlətlə münasibətlər sferasını əhatə edir. Burada o, yəni fərd, təkcə 

öz hüquqlarının qanunsuz müdaxilədən müdafiə olunmasına deyil, həmçinin də dövlət 

tərəfindən onların həyata keçirilməsinə aktiv dəstək olunmasına ümid edir. Vətəndaşın statusu 

onun dövlətlə xüsusi hüquqi əlaqəsindən - vətəndaşlıq institutundan irəli gəlir (Azərbaycan 



 

 

Respublikasının Konstitusiyasının 52-ci maddəsi) Vətəndaş hüquqlarından fərqli olaraq, insan 

hüquqları həmişə hüquqi kateqoriya kimi çıxış etmir, yalnız mənəvi və sosial kateqoriya kimi 

çıxış edir. İnsan hüquqlarına aşağıdakı əlamətlər xarakterikdir:  

1. Onlar insanın təbii və sosial məzmunu əsasında meydana gəlir və inkişaf edir;  

2. Obyektiv mövcud olur və dövlət tərəfindən tanınmasından asılı deyil;  

3. İnsana doğulduğu andan məxsusdur;  

4. Toxunulmazlıq, pozulmazlıq xarakterinə malikdir, təbii kimi qəbul edilir (hava, torpaq və su 

kimi); 

 5. Birbaşa qüvvəyə malikdir;  

6. Ali nemət kimi tanınır;  

7. Hüququn zəruri hissəsi kimi çıxış edir;  

8. İnsan və dövlət arasında qarşılıqlı münasibətlərin prinsip və normalarını özündə əks etdirir; 

 9. Onların tanınması, riayət edilməsi və müdafiəsi dövlətin başlıca vəzifəsi hesab olunur. 

   Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının «Əsas insan və vətəndaş hüquqları və 

azadlıqları» adlanan III fəslinin bütün maddələri ardıcıl şəkildə yuxarıda göstərilən prinsiplər 

üzrə hüquq və azadlıqları fərqləndirir. Bu öz əksini ayrı-ayrı maddələrdə müxtəlif ifadələrin 

təsbitində tapır. İnsan hüquqları haqda söhbət gedən yerlərdə Konstitusiya «hər kəsin... hüququ 

vardır», «hər kəsə... təminat verilir», «hər kəs... bilər» və s. ifadələrdən istifadə edir. Bu cür 

ifadələrdən istifadə onu göstərir ki, göstərilən hüquq və azadlıqlar Azərbaycan Respublikası 

ərazisində olan, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı, əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs 

olmasından asılı olmayaraq hər kəs üçün tanınır. Burada belə bir formula diqqət yetirmək 

yerinə düşərdi: «hər bir vətəndaş insandır, hər bir insan hələ vətəndaş deyil». Odur ki, 

vətəndaşlar insan hüquqlarından tam həcmdə istifadə etdikləri halda, dövlətin vətəndaşı 

olmayan, lakin dövlət ərazisində müvəqqəti olan və ya daimi yaşayan şəxslər, yəni əcnəbilər və 

vətəndaşlığı olmayan şəxslər yalnız qanunla nəzərdə tutulan hallarda vətəndaş hüquqlarından 

istifadə edə bilərlər. Bununla yanaşı, 52-57-ci maddələrdə göstərilmiş hüquqlar yalnız 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına məxsusdur. Bunlar, əsasən siyasi hüquqlardır - 

vətəndaşlıq hüququ, cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak hüququ, dövlətin idarə 

olunmasında iştirak etmək hüququ, müraciət etmək hüququ və sairədir. Konstitusiyada yalnız 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının daşıdığı vəzifələr də göstərilib - Vətənə sədaqət 

(maddə 74), Vətəni müdafiə (maddə 76), Dövlət rəmzlərinə hörmət (maddə 75). Azərbaycan 

Respublikasından qovulmanın və ya xarici dövlətə verilmənin (ekstradisiya) qadağan edilməsi 

yalnız Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına şamil edilir (maddə 53). 

Subyektiv mənada hüquq şəxsin öz iradəsilə həyata keçirə bildiyi mümkün davranış variantı, 

imkanıdır. Vəzifə isə insanın obyektiv zəruri, məcburi davranışıdır. Beləliklə, hüquq, azadlıq və 

vəzifələri ehtiva edən insan və vətəndaşın hüquqi statusu, insanların bir-birilə qarşılıqlı 

əlaqəsinin tarazlaşdırılmış üsullarının yaradılmasına və fərdin cəmiyyətin və dövlətin normal 

münasibətlərinin qurulmasına məqsədyönlü şəkildə təsir göstərir. Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasmın 24-cü maddəsində (ümumilik, ayrılmazlıq, pozulmazlıq və toxunulmazlıq 

prinsipləri), 25-ci maddəsində (bərabərlik prinsipi), 71-ci maddəsinin 1-ci hissəsində (dövlət 

müdafiəsi prinsipi), 71-ci maddəsinin 6-CI hissəsində (birbaşa qüvvədə olma prinsipi) insan və 

vətəndaşın hüquqi statusunun əsas prinsipləri təsbit olunmuşdur. Şəxsi (mülki) hüquqların 

təyinatı vətəndaş cəmiyyətində fərdin azadlığını və muxtariyyətini təmin etməkdən, hər-hansı 

kənar qanunsuz müdaxilədən onun hüquqi müdafiəsini təşkil etməkdən ibarətdir. Mülki 

hüquqların üzvi əsası və əsas vəzifəsi ondan ibarətdir ki, hər bir şəxsiyyətin inkişafının fərdi, 

daxili oriyentirlərinin üstünlüyünü təmin etsinlər. Bu kateqoriya hüquqlar onunla xarakterizə 

olunurlar ki, dövlət, müəyyən münasibətlər sferasında şəxsiyyətin azadlığını tanıyır. O, neqativ 

adlandırılan azadlığı təmin edir. Hər bir fərdin atributu olan bu hüquqların vəzifəsi şəxsi 

maraqların fəaliyyət sahəsini müdafiə etməkdən, şəxsiyyətin fərdi özünü realizə etməsinin 

təmin edilməsindən ibarətdir. İnsanın şəxsi mülki hüquq və azadlıqlarına, adətən bunlar aid 

edilir: yaşamaq hüququ, azadlıq hüququ, şəxsi toxunulmazlıq, şəxsi həyatın toxunulmazlığı, 

mənzil toxunulmazlığı, hərəkət və yaşamaq yeri seçmək azadlığı, vicdan azadlığı, milli 



 

 

mənsubiyyətin və ünsiyyət vasitəsi olan dilin sərbəst seçim hüququ. Mahiyyət etibarilə 

hüquqların bu toplusu hər bir cəmiyyətin demokratik təşkilinin humanistik prinsiplərini ifadə 

etməklə şəxsiyyət azadlığının fundamental aspektlərini əhatə edir. Siyasi hüquq və azadlıqlar 

vətəndaşın subyektiv hüquq və azadlıqlarının mühüm kateqoriyasıdır. Onlar, insanın (həm 

fərdi, həm də kollektiv şəkildə) dövlətin ictimai-siyasi həyatında və idarə olunmasında iştirak 

etmək imkanı kimi başa düşülür. Bununla da dövlətin vətəndaşdan təcrid olunması aradan 

qaldırılır. Vətəndaşların siyasi hüquqları bütün digər hüquqların həyata keçirilməsinin zəruri 

şərtidir, çünki onlar demokratik sistemin üzvi əsasını təşkil edirlər və hakimiyyətin, özünü 

məhdudlaşdırmalı olduğu dəyərlər kimi çıxış edirlər 

ər. Dövlətin təbiətini müəyyən edən faktor, hakimiyyətə nəzarət vasitəsi, demokratik rejimin 

qiymətləndirici meyarı kimi çıxış edən siyasi hüquq və azadlıqlar mədəni cəmiyyətin məcburi 

elementləridir. Hüquq ədəbiyyatında onların aşağıdakı bölgüsü həyata keçirilir: 

 1. Dövlətin və onun orqanlarının təşkili və fəaliyyətində nümayəndəli və birbaşa 

demokratiyanın müxtəlif formaları ilə iştirak etmək üzrə hüquqlar (seçki hüquqları, petisiya 

hüququ);  

2. Cəmiyyətin həyatında aktiv iştirak üzrə hüquqlar (söz və mətbuat azadlığı, sərbəst toplaşmaq 

azadlığı, birləşmək hüququ). Şəxsi hüquqlardan fərqli olaraq siyasi hüquq və azadlıqların 

məqsədi insanın muxtariyyətini təmin etməkdən deyil, siyasi prosesin aktiv iştirakçısı kimi 

təzahür etməsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu kateqoriya hüquqların dəyərliliyi ondan ibarətdir 

ki, onlar dövlət və vətəndaş arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsi üçün şərait 

yaradılmasına xidmət edirlər. 

Sosial-iqtisadi hüquqlar (mədəni hüquqlarla yanaşı) fərdin sosial-iqtisadi həyat şəraitinin 

saxlanılmasına və normativ şəkildə müəyyən edilməsinə aiddirlər, insanın iş və məişət, 

məşğulluq, həyat səviyyəsi, sosial müdafiəsi sahəsində vəziyyətini müəyyən edirlər. Onların 

həcmi, həyata keçirilməsi səviyyəsi xeyli dərəcədə dövlətin iqtisadiyyatından və ehtiyatlarından 

asılıdır və buna görə də onların həyata keçirilməsinin təminatları, siyasi hüquqlar və mülki 

hüquqlarla müqayisədə daha az inkişaf etmişdilər 

İnsan hüquqlarının digər növlərindən fərqli olaraq sosial-təminat hüquqlarının xüsusiyyətləri 

aşağıdakılardır: 

 - insan həyatının müəyyən 

 - sosial-iqtisadi sahəsinə şamil edilməsi;  

- əsas müddəalarda məsləhətverici, «qeyri-ciddi» təriflərin verilməsi (məsələn, «layiqli həyat», 

«ədalətli və uyğun həyat şəraiti»);  

- sosial-iqtisadi hüquqların həyata keçirilməsinin iqtisadi və ehtiyatların vəziyyətindən asılı 

olması. 

Sosial-iqtisadi hüquqların müdafiəsi sahəsində dövlətin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, mütərəqqi 

iqtisadi və sosial islahatlar həyata keçirsin, iqtisadi inkişafın proses və faydasına öz xalqının 

iştirakını təmin etsin, öz resurslarını hamının bu hüquqdan bərabər imkanlarla istifadəsini təmin 

etməklə istifadə etsin 

İqtisadi hüquqlar insana təsərrüfat fəaliyyətinin əsas faktorlarına sərbəst sərəncam vermək 

imkanını təmin edirlər. Bunlara aiddirlər: əmək hüququ, mülkiyyət hüququ, təsərrüfatçılıq 

(azad sahibkarlıq) hüququ, tətil hüququ və s. Bundan başqa, işə götürənlər və işçilər kollektiv 

müqavilə bağlamaq hüququna, öz maraqlarının müdafiəsi üçün milli və beynəlxalq təşkilatlarda 

müstəqil birləşmək hüququna malikdirlər 

Mədəni hüquqlar insanın mənəvi inkişafına təminat verir, hər fərdə siyasi, mənəvi, sosial və 

mədəni tərəqqinin faydalı iştirakçısı olmağa kömək edir. Bu hüquqlara aiddirlər: təhsil hüququ, 

cəmiyyətin mədəni həyatında sərbəst iştirak etmək hüququ, yaradıcılıq hüququ, elmi tərəqqi və 

onun praktiki tətbiqi nəticələrindən istifadə etmək hüququ. 

Vətəndaşlıq məfhumu hələ qədim Afina və Romada tətbiq olunmuşdur. Burada vətəndaşlıq 

azad insanlara məxsus idi. Orta əsrlərdə isə vətəndaşlıq məfhumu təbəəliklə əvəz olundu. 

Konstitusiyamızın 52-ci maddəsində və «Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında» 

1998-ci il 30 sentyabr qanununun 1-ci maddəsində göstərilir: «Azərbaycan dövlətinə mənsub 



 

 

olan, onunla siyasi və hüquqi bağlılığı, habelə qarşılıqlı hüquq və vəzifələri olan şəxs 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır». Qarşılıqlı hüquq və vəzifələr şəxs və dövlət 

arasındakı daimi siyasi və hüquqi əlaqədən irəli gəlir. 

Vətəndaşla dövlət arasında hüquqi əlaqə daimidir. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 

isə yalnız müvəqqəti hüquqi əlaqədə olur. Dövlət həm əcnəbiləri, həm də vətəndaşları müdafiə 

edir. Lakin vətəndaşları əcnəbilərdən onun dövlətlə siyasi əlaqəsinin olması fərqləndirir. 

Əcnəbilərin siyasi sahədə hüquqları məhdudlaşdırılır. Deməli, vətəndaşlıq dedikdə, şəxsin 

dövlətə mənsubiyyəti, şəxslə dövlət arasında onların qarşılıqlı hüquq və vəzifələrində 

ifadə olunan daimi siyasi hüquqi əlaqə başa düşülür. 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının prinsiplərinə daxildir. 

I.Vətəndaşlığın müstəqil müəyyən olunması. Bu prinsipin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şəxslər 

özləri öz vətəndaşlıqlarını müəyyən edirlər. Şəxs istənilən vaxt vətəndaşlıqdan imtina edə bilər. 

«Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanun»un V maddəsinə görə aşağıdakı 

şəxslər Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarıdır:  

1) bu qanunun qüvvəyə mindiyi günədək Azərbaycan Respublikasının qeydiyyatında olan 

vətəndaşlar;  

2) 1992-ci il yanvarın 1-dək vətəndaşlığı olmayan, lakin qeydiyyatda olan şəxslər. Burada şərt 

var. Həmin şəxslər qanun qüvvəyə mindiyi gündən bir il müddətində Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlığına qəbul edilmək haqqında ərizə ilə müraciət etsinlər;  

3) 1988-ci ildən 1992-ci ilədək Azərbaycan ərazisində məskunlaşmış qaçqınlar;  

4) bu qanuna əsasən vətəndaşlıq əldə etmiş şəxslər. 

II. Vahid vətəndaşlıq prinsipi. Bu prinsipin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan 

Respublikası öz vətəndaşının digər dövlətlər qarşısında vətəndaşlıqdan irəli gələn öhdəliklərini 

tanımır, amma digər dövlətlərin vətəndaşlığını əldə etmək hüququnu tanıyır. Böyük dövlətlər 

çox vaxt ikili vətəndaşlıq prinsipini tanıyır. Məsələn, Rusiya Federasiyasının vətəndaşlıq 

haqqında qanunvericiliyi ikili vətəndaşlığı tanıyır. Amma o şərtlə ki, həmin dövlətlə Rusiya 

arasında müqavilə bağlansın. Xırda dövlətlər isə ikili vətəndaşlığı tanımır. Çünki onlar ehtiyat 

edirlər ki, bu böyük dövlətlərə onların daxili işlərinə qarışmasına imkan yarada bilər.  

III. Bərabər vətəndaşlıq prinsipi. Bu prinsipin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, vətəndaşlığın əldə 

edilməsi üsulundan və əldə olunması müddətindən asılı olmayaraq, bütün vətəndaşlar 

bərabərhüquqludur.  

IV. Vətəndaşlıqdan məhrumetmənin yolverilməzliyi prinsipi. Vətəndaşlıqdan məhrumetmə 

əslində insan və vətəndaş hüquqlarının məhdudlaşdırılması deməkdir. SSRİ dövründə cinayət 

törədən şəxs həm məhkum olunur, həm də vətəndaşlıqdan məhrum edilirdi. Amma indi bu 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 53-cü maddəsinə müvafiq olaraq yolverilməzdir.  

V. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən 

qovulmasının və ya xarici dövlətə verilməsinin yolverilməzliyi. 

VI.Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayan Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlarına Azərbaycan Respublikasının himayəçilik prinsipi. 

VII.Vətəndaşlığın saxlanması. 

Vətəndaşlıq aşağıdakı üsullarla xitam oluna bilər: 

 1) vətəndaşlıqdan çıxma; 

 2) vətəndaşlığı itirmə və s 
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                       Seçki sistemi, seçki hüququ, referendum. 

 

Seçki hüququ , seçki sistemi və referendum Seçki hüququnun və seçki sisteminin anlayışı və 

sosial rolu. Seçkilərin növləri. Majoritar və proporsional seçki sistemi. Aktiv və passiv seçki 

hüququ. Seçki hüququnun prinsipləri. Azərbaycanda seçki hüququnun məhdudlaşdırlması. 

Seçki prosesi və onun mərhələləri. Seçki komissiyaları sistemi və onların fəaliyyətinin 

təşkilinin ümumi qaydaları. Seçkilərin təyin edilməsi.Mərkəzi Seçki Komissiyasının, Seçki 



 

 

Dairələrinin və Seçki Məntəqələrinin təşkil olunması. Seçici siyahıları. Seçkilər zamanı 

namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı. Seçkiqabağı təşviqat. Səsvermənin təşkili. 

Seçkilərin nəticələrinin müəyyən edilməsi. Referendum analyışı, onun növləri və mahiyyəti. 

Referendumun zəruriliyini şərtləndirən əsas amillər. Referendumun keçirilməsi qaydası və 

onun nəticələrinin müəyyən edilməsi. Referendum yolu ilə qəbul edilmiş aktlar, onların hüquqi 

qüvvəsi. 

1.Seçki hüququ anlayışı və onun əsas növləri AR – nın konstitusiyasında seçki hüququnun 

əsasları Konstitusiya hüququnda “seçki” termini ilə səlahiyyətli şəxslərin səsverməsi yolu ilə 

dövlət orqanının formalaşdırılması və ya vəzifəli şəxsə səlahiyyətlərin verilməsi prosedura 

ifadə edilir, ancaq bir şərtlə ki, bu üsulla (seçki ilə) təqdim olunan hər bir mandata müəyyən 

edilmiş qaydada iki yaxud daha çox namizəd iddialı olsun. Bu tərif seçkiləri dövlət orqanlarının 

formalaşdırılmasının və vəzfəli şəxslərə səlahiyyətlər verilməsinin digər prosedurlarından 

xüsusən də səlahiyyətli şəxslərin səsverməsi yolu ilə kollegial tərzdə həyata keçirilən 

təyinatdan fərqləndirməyə imkan verir. Hər bir vəzifəyə təyin olunmaq üçün adətən bir 

namizəd təqdim olunur, ancaq seçkilərin mahiyyəti bir neçə və ya bir çox namizədlərin 

içərisindən birini seçməkdən ibarətdir. Seçkilər vasitəsi ilə müxtəlif dövlət hakimiyyəti 

orqanları - parlament, dövlət başçısı, yerli özünü idarəetmə orqanları formalaşdırılır. Seçkilər 

ictimai birliklərin orqanlarının formalaşdırılması üçün geniş istifadə olunur, ancaq bu seçkilər 

konstitusiya hüquq tənzimlənməsi hüdudlarından kənardır. Mandat - latın sözü( mandatım) 

olub hərfi mənası tapşırıq deməkdir. Seçkilər hakimiyyətin legitimləşdirilməsi 

vasitəsidir.Seçkilər yolu ilə xalq öz nümayəndələrinin müəyyənləşdirir və xalq özünü suveren 

hüquqlarının həyata keçirilməsinə səlahiyyət verən mandatla təmin edir. Beləliklə də 

vətəndaşların ən əsas hüquqlarından biri vətəndaşların ən əsas hüquqlarından biri gerçəkləşir. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 10 dekabr 1948 – ci ildə təsdiq etdiyi 

İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannaməsinin 21- ci maddəsinin 3- cü hissəsində 

müəyyən edilir ki, dövlət hakimiyyətinin əsasında xalqın iradəsi durmalıdır, bu ifadə ümumi və 

bərabər seçki hüququ əsasında gizli səsvermə yolu ilə, yaxud səs verməsinin azadlığını təmin 

edən digər eyni əhəmiyyətli formalarda keçirilən dövrü və saxtalaşdırılmamış seçkilərdə əksini 

tapmalıdır. Burada hakimiyyətin legitimliyinin vasitəsi kimi seçkilər haqqında dünya birliyinin 

təsəvvürü əksini tapmışdır. 

Müasir dövrdə seçkilərin sosial rolu aşağıdakılardan ibarətdir.  

1) Seçkilər birbaşa demokratiya institutu xalqın öz hakimiyyətinin ali bilavasitə ifadəsidir. 

 2) Hüquqi baxımdan seçki aktı , xalq tərəfindən hakimiyyətin həyata keçirilməsi hüququn öz 

nümayəndələrinə təqdim olunması aktıdır. 

 3) Seçkilər nümayəndəli hakimiyyət orqanlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının , habelə 

digər institutların təşkilinin demokratik üsuludur. 

 4) Seçkilər hakimiyyət sisteminin qurulmasının həmçinin onun yenidən qurulmasının legitim 

üsuludur.  

5) Seçkilərin ictimai maraq ifadə edən dövlət üzvlərinin idarəedilməsi forması kimi nəzərdən 

keçirmək olar. Absenterizm- latın sözü olub hərfi mənası iştirak etməmək deməkdir. 

Dar mənada seçki sistemi –seçicilərin və ya digər səlahiyətli şəxslərin səsverməsində müvafiq 

olaraq deputat mandatlarının deputatlığa namizədlər arasında bölüşdürülməsi üsulu kimi 

işlədilir 

Tarix boyu səsvermənin nəticələrinə uyğun olaraq mandatların namizədlər arasında 

bölüşdürülməsinin birsıra metodları formalaşdırılmışdır. Hazırda dünya ölkələrində bu 

üsullardan geniş istifadə olunur.Seçki sistemlərinin ən çox yayılanları majoritar və proporsional 

seçki sistemləridir. Majoritar seçki sistemini tarixən ən qədim sistemdir. Majoritar seçki sistemi 

səslərin əksəriyyətinin toplanması sisteminə əsaslanır. Majoritar termini mənşəcə fransız sözü 

olub majorit- əksəriyyət deməkdir. Majoritar seçki sisteminə uyğun olaraq namizədlərdən 

səslərin müəyyən edilmiş əksəriyyətini qazananan şəxs deputat mandatını əldə etmiş olur. 

Şəxslərin tələb olunan əksəriyyətindən asılı olaraq majoritar seçki sisteminin üç növü 

fərqləndiril 



 

 

Nisbi əksəriyyət majoritar sistemi ən sadə seçki sistemi olub, mahiyyətinə görə deputatlağıa 

namizədlərdən digər namizədlərə nisbətən verilmiş səslərin daha çox hissəsini toplamış 

namizədin mandat qazanmasını göstərir. Başqa sözlə, nisbi əksəriyyət sisteminin tətbiq 

olunduğu ölkələrdə digər namizədlərə nisbətən çox səs toplamış şəxs nümayəndəli orqanın 

tərkibinə seçilmiş sayılı 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu sistem nisbi əksəriyyət sisteminə nisbətən daha möhkəm 

tələbkarlığı ilə fərqlənir. Əgər nisbi əksəriyyət sistemində seçkinin baş tutması üçün namizədin 

digər namizədə nisbətən çox səs toplanmasından söhbət gedirsə, mütləq əksəriyyət sistemində 

bu prinsip əsas götürülə bilməz. Beləki, nisbi əksəriyyət sistemində bir seçicinin səs verməsilə 

seçkilər baş tutmuş hesab olunurdusa, mütləq əksəriyyət sistemində seçkilərin baş tutması üçün 

seçkilərdə seçkilərin iştirakının minimal həddinə riayət olunmalıdır. Əgər minimum həddə 

seçkilərin iştirakı qeydə alınmamışdırsa seçkilər baş tutmamış sayılır 

Seçki hüququ ümumi, bərabər, birbaşa, sərbəst, şəxsi və gizli səs vermə prinsipləri əsasında 

həyata keçirilir. Bu prinsiplər demək olar ki, bütün demokratik dövlətlərin seçki 

qanunvericiliyində təsbit olunan ümumiliklə qəbul olunmuş prinsiplərdir. 

Bərabər seçki hüququ-prinsipinin mahiyyətinə görə hər bir seçici seçkilərdə iştirak etmək üçün 

yaradılmış imkanlardan digər seçicilərlə bərabər səviyyədə istifadə etməlidir.Hər bir seçici 

yalnız bir səsə malik olur.Bu prinsipin qəbul edildiyi ölkələrdə bir şəxs-bir səs tezisi rəhbər 

tutulur. Birbaşa seçki hüquq –prinsipinin mahiyyəti seçkinin seçkili orqana və ya seçkili 

vəzifəyə bir başa seçmək və seçilmək hüququnun mövcudluğu ilə müəyyən olunur. Seckilərdə 

sərbəst iştirak etmək-aktiv seçki hüququ ilə bağlı prinsiplərdən biri olub, seçicinin öz 

iradəsindən asılı olaraq seçkilərdə iştirak etməsini müəyyənləşdirir. Seçkilərin seçkilərdə iştirak 

etməsi absenteizm adlanır. Bu terminin bir başa hərfi mənası-seçicinin siyasi və qeyri siyasi 

məsələlərlə əlaqədar olaraq səs vermədə iştirak etməsidir. Gizli səs vermənin –tətbiqində 

məqsəd seçkilərin daha düzgün keçirilməsinə, seçicilərin öz iradəsini olduğu kimi həyata 

keçirilməsinə nail olmaqdan ibarətdir. Şəxsi səs vermə-prinsipinə görə seçici öz iradəsini yalnız 

özü ifadə edə bilər 

Seçki prosesinin aşağıdakı mərhələləri vardır:  

1 Seçkilərin təyin edilməsi;  

2.Seçki dairələrin təşkili;  

3.Seçki məntəqələrin təşkili; 

 4.Seçki orqanlarının (komissiyalarının) yaradılması;  

5.Seçkilərin siyahıya alınması; 

 6.Namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı;  

7.Təşviqat kompaniyası;  

8.Səs vermə; 

 9.Səslərin hesablanması;  

10.Səs vermənin yeni turu və ya təkrar seçkilərin keçirilməsi;  

11.Seçkilərin nəticələrinin son dəfə müəyyənləşdirilməsi; 

Azərbayvan Respublikası Milli Məclisini hər çağırışının seçkiləri hər 5 ildən bir noyabr ayının 

birinci bazar günü keçirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkiləri isə Prezidentin 

konstitusiyası ilə müəyyən olunmuş səlahiyyət müddətinin başa çatdiği son ilin oktyabr ayının 

üçüncü həftəsinin çərşənbə günü keçirilir. Seçkilərin keçirilməsi günü Mərkəzi Seçki 

Komissiyasının qərarı ilə elan edilir. Seçki günün elan edilməsi haqqında MSK-nın qərarı ən 

geci 2 gün müddətində dərc olunmalıdır 

Azərbayvan Respublikasının ərazisində MSK tərəfindən hər 5 ildən bir 125 seçki dairəsi 

yaradılır. Bu dairələri MSK müvafiq ərazi vahidlərində təşkil edir. Seçki məntəqəsi seçicilərin 

öz iradələrini ifadə etmək üçün gəldiyi və verilmiş səslərin ilkin hesablanmasının aparıldığı, ən 

az sayda seçiciləri birləşdirərək aşağı seçki orqanı vahididir. Hər seçki məntəqəsinin ərazisində 

ən çoxu 1005 və ən azı 50 seçki qeyde alınmalıdır. Seçki orqanları-adətən seçki 

komissiyalarıdır.Azərbaycan Respublikasın da seçki komissiyaları sisteminə aşağıdakılar 

daxildir: 



 

 

 1.AR-nın Mərkəzi Seçki Komissiyası;  

2.Dairə seçki seçki komissiyası; 

 3.Məntəqə seçki komissiyası 

Seçki komissiyaları kollegiyal orqanlarıdır. MSK 18 üzvdən ibarətdir.MSK-nin üzvləri ali 

təhsilli olmalıdırlar. Dairə seçki komisiyyaları səs vermə gününə azı 60 gün qalmış təşkil 

edilməlidir.(Əgər bilavasitə seçkilərdən əvvəl yaradılarsa) DSK 9 üzvdən ibarətdir. DSK-nin 

üzvləri MSK tərəfindən təyin edilirlər. Məntəqə seçki komissiyaları müvafiq dairə seçki 

komissiyaları tərəfindən 6üzvdən ibarət tərkibdə təşkil edilir. Seçicilərin siyahıya alınması 

mərhələsi seçicilərin səsvermə hüququnun mühüm şərti sayılır.Yalnız seçici siyahılarına daxil 

edilmiş şəxslər səs verə bilərlə. Seçki məcəlləsinə görə Azərbayvan Respublikasının aktiv seçki 

hüququna malik olan bütün vətəndaşları seçki siyahılarına daxil edilirlər. Bir seçici yalnız bir 

seçki məntəqəsi üzrə qeydiyyata alınmalıdır 

 

Azərbayvan Respublikasın da Seçki Məcəlləsinə görə namizədlər 2 yolla irəli sürülə bilər:  

1.Öz təşəbbüsü ilə və ya aktiv seçki hüququ olan seçicilər tərəfindən ;  

2.Siyasi partiyalar və ya siyasi partiya blokları tərəfindən . 

 

Azərbaycan Respublikasın da seçki qabağı təşviqat səsvermə gününə 60 gün qalmış başlanır və 

səsvermənin başlanmasına 24 saat qalmış dayandırılır 

Aşağıdakılara seçki qabağı təşviqat aparmağa icazə verilmir: -xarici dövlətlərə və xarici hüquqi 

şəxslərə; 

 -xarici vətəndaşlara;  

-vətəndaşlığı olmayan şəxslərə  

-18 yaşı çatmamış vətəndaşlara  

-beynəlxalq təşkilatlara və beynəlxalaq ictimai hərəkatlara; 

 -dövlət hakimiyyəti orqanlarına və bələdiyyə orqanlarına;  

-hərbi hissələrə,təşkilatlara,idarələrə,; 

 -xeyriyyə təşkilatlarına və dini qruplara;  

-seçki komissiyalarına,onların həlledici səs hüquqlu üzvlərinə (Seçki Məcəlləsinin 74,4-cü 

maddəsi. 

Referendum ( latın dilindən tərcümədə məlumat, deyilməli xəbər mənasında işlədilir) dövlət 

hüququnda konstitusiya, qanunvericilik, yaxud daxili və xarici siyasət məsələlərinə dair qəti 

qərar qəbul edilməsi üçün seçici korpusuna olan müraciətdir. Referendumun keçirilməsi şərtləri 

və üsulu Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Seçki Məcəlləsi ilə tənzimlənir. 

Ümumxalq səsverməsi – referendum Azərbaycan xalqının öz suveren hüququnu bilavasitə 

həyata keçirməsinin üsuludur. Azərbaycan xalqı öz hüquqları və mənafeləri ilə bağlı olan hər 

bir məsələni referendumla həll edə bilər. 

Seçkilərin iki növü ayırd edilir. Birbaşa seçkilər və dolayı seçkilər.Birinci halda seçim barədə 

məsələni vətəndaşlar həll edirlər. Birbaşa seçkilər yolu ilə parlamentlərin aşağı və ya tək 

palataları (bəzən hətta yuxarı palataları), prezident üsuli idarəli və qarışıq üsuli idarəli 

respublikalarda prezidentlər seçilirlər. Dolayı seçkilər üçün səciyyəvi xüsusiyyət odur ki,seçki 

barədə məsələni vətəndaşlar deyil,onların seçdiyi şəxslər-deputatlar və s. həll edirlər. Dolayı 

seçkilər yolu ilə əksər hallar da parlamentlərin yuxarı palataları, bəzən prezidentlər, hökumət, 

hakimlər və s. seçilir. 

Seçkilər həmçinin ümumi və xüsusi ola bilər. Ümumi seçkilər o seçkilərə deyilir ki,onlarda 

ölkənin bütün seçiciləri iştirak etməlidirlər. Xüsusi seçkilər bəzən təkrar seçkilər də adlanır.O 

zaman keçirilir ki, bəzi deputatların vaxtından əvvəl xitam verilməsi ilə bağlı parlamentin 

tərkibini bütövləşdirmək zərurəti yaranır. 

Bəzən bu seçkiləri əlavə seçkilər də adlandırılır. Əgər seçkilərin nəticələri birinci səsvermədən 

sonra müəyyən edilirsə hesab olunur ki, seçkilər bir turda keçirilimişdir. 

      

                                         



 

 

                                                      Mövzu:6 

 

Dövlət hakimiyyətinin mənbəyi qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti. 

 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səlahiyyətləri.  

Hakimiyyət bölgüsü mexanizmində ən əsas vasitə hakimiyyətin bölünməsini təmin edən 

elementlər - səlahiyyətlərdir. Məhz bu səlahiyyətlərin bir-birinə olan münasibətindən, onların 

həcmindən asılı olaraq hakimiyyət bölgüsünün mövcud olub olmadığını demək olar. Ona görə 

də hakimiyyət bölgüsünü analiz edərkən, əsas diqqət onlara yetirilməlidir. Hakimiyyət 

bölgüsünün elementləri bu və ya digər hakimiyyət budağına aid edilən bütün səlahiyyətləri 

əhatə etmir. Buraya məhz o səlahiyyətlər aiddir ki, hakimiyyət budaqlarının birbirinə təsir 

etməsi, bir-birinin fəaliyyətinə müdaxilə etməməsi və nəzarət etməsini təmin edir. Bu 

səlahiyyətlər istisnasız olaraq məhz hakimiyyət bölgüsü mexanizminin həyata keçirilməsi 

naminə müdaxilə imkanmı təmin etməlidir. Başqa sözlə, bu səlahiyyət mütləq digər hakimiyyət 

budağına yönəlməli, ən başlıcası onun fəaliyyət sahəsinə təsir etməyə imkan verməlidir. Lakin 

iş sadəcə olaraq bununla bitmir. Ayrı-ayrı hakimiyyət budaqlarının bölgüsü sistemində tutduğu 

yeri müəyyənləşdirmək üçün onların formalaşdırılması əsaslarını, təyinatını müəyyən edən 

normalar da nəzərə alınmalıdır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında hakimiyyətin 

bölünməsi ilə əlaqədar səlahiyyətlər yalnız bir hakimiyyət budağına münasibətdə kəskin 

fərqləndirməklə təsbit edilmişdir. Bu da qanunverici hakimiyyəti həyata keçirən Milli 

Məclisdir. Milli Məclisin səlahiyyətinə aid edilən məsələlər 94 və 95-ci maddələrdə öz əksini 

tapmışdır. 95-ci maddə Milli Məclisin həll etdiyi məsələlər adlanır və burada bu və ya digər 

şəkildə icra hakimiyyətinin 

fəaliyyətinə müdaxilə etməyə imkan verən məsələlər əks olunmuşdur. Milli Məclisin həll etdiyi 

məsələlər içərisində 1-5-ci bəndlər istisna olmaqla yerdə qalan bütün məsələlərin həlli üçün 

qərar qəbul edilir. Konstitusiyasının 95-ci maddədə əsasən prezidentin vəzifəyə təyin etdiyi 

ayrı-ayrı şəxslərin və irəli sürdüyü müxtəlif proqramların, təkliflərin təsdiqlənməsindən söhbət 

gedir. Bu maddədə əks olunan məsələlərin bir qismi investitura institutu ilə əlaqədardır. 

İnvestitura - konkret şəxslərin vəzifəyə təyin olunması ilə bağlı səlahiyyətlər məcmusudur. 

İnvestitura icra hakimiyyətinə müəyyən üstünlüklər verən institutdur. Belə ki, vəzifəyə təyin 

edilən şəxslərin şəxsi keyfiyyətləri nəzərə alındığından, bir çox hallarda icra hakimiyyətinin 

bundan sui-istifadə ehtimalı mövcud olur. Yəni icra hakimiyyəti başçısı təyin edilən şəxslərin 

peşəkarlıq, təcrübəlilik meyarları ilə yanaşı, onların sədaqətlilik, partiya mənsubiyyəti və sair 

keyfiyyətləri də nəzərə alınır. 95-ci maddəyə görə Milli Məclis prezidentin təqdim etdiyi hərbi 

doktrinanı, dövlət büdcəsini təsdiq edir, Baş nazirin təyin olunmasına razılıq verir, yuxarı 

instansiya məhkəmələrinin - Konstitusiya Məhkəməsinin, Ali Məhkəmənin, apelyasiya 

məhkəmələrinin hakimlərini vəzifəyə təyin edir, Baş prokurorun təyin olunmasına və vəzifədən 

kənarlaşdırılmasına razılıq verir, beynəlxalq müqavilələri, Milli Bankın İdarə Heyətinin 

üzvlərini təsdiq edir. Bundan başqa qanunverici orqan Nazirlər kabinetinə etimad, prezidentin 

impiçment qaydasında vəzifədən kənarlaşdırılması, prezidentin müraciətinə əsasən müharibə və 

sülhə razılıq verilməsi, ordunun təyinatı ilə bağlı olmayan işlərə cəlb edilməsi məsələlərinə 

razılıq verir. Bunların da içərisində ən təsirlisi dövlət büdcəsinin təsdiqi və onun icrasına 

nəzarətdir. Dövlət büdcəsini təsdiq etməklə qanunverici orqan bütövlükdə icra hakimiyyətinə 

təsir edə bilir və çox vacib faktor olan maliyyə sferasında bu hakimiyyət budağının fəaliyyətinə 

müdaxilə edir. Lakin bu səlahiyyətdən ildə, ancaq bir dəfə istifadə edilməsi dövlət büdcəsinin 

icrası zamanı baş verən dəyişikliklərə Milli Məclisin əsaslı və adekvat cavab vermək imkanını 

məhdudlaşdırır. 95-ci maddənin 1-5-ci bəndlərində nəzərdə tutulan məsələlər üzrə (MM-in 

işinin təşkili, prezidentin təqdimatı ilə diplomatik nümayəndəliklərin təsis olunması, inzibati 

ərazi bölgüsü, dövlətlərarası müqavilələrin təsdiqi, dövlət büdcəsinin təsdiqi) qanunlar qəbul 

edilir. Milli Məclis konstitusiya ilə nəzərdə tutulan hallarda prezident fərmanlarını təsdiq edir. 

111 və 112-ci maddələrə görə hərbi və fövqəladə vəziyyət elan edilməsi haqqında fərmanlar 



 

 

Milli Məclisin təsdiqinə verilir. O cümlədən, Milli Məclis Baş nazirin vəzifəyə təyin edilməsinə 

razılıq verir. 

 

cra hakimiyyətinin Milli Məclisin fəaliyyətinə müdaxilə etməsinə imkan verən əsas səlahiyyət 

promulqasiya - qanunları imzalamaq və dərc etmək, habelə veto qoymaq hüququdur. 

Prezidentin veto hüququ Konstitusiyada birbaşa göstərilməsə də 110-cu maddənin I hissəsində 

deyilir ki, qanun prezidentin etirazını doğurursa, o, qanunu imzalamayıb öz etirazları ilə Milli 

Məclisə qaytara bilər. Bu maddənin II hissəsində isə nəzərdə tutulur ki, Milli Məclis 83 səs 

çoxluğu ilə qəbul olunan qanunları 95 səs çoxluğu, 63 səs çoxluğu ilə qəbul olunan qanunları 

isə 83 səs çoxluğu ilə qəbul edərsə, belə qanunlar təkrar səsvermədən sonra qüvvəyə minir. 

Qanunlar isə Milli Məclisin hər sessiyası zamanı qəbul olunur və hər biri də mütləq prezident 

tərəfindən imzalanmalıdır. Bu isə icra hakimiyyətinə böyük imkanlar verir. 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hakimiyyətin digər qolu - məhkəmə hakimiyyəti ilə 

də qarşılıqlı əlaqəsi vardır. Məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyəti müəyyən mənada qanunverici 

hakimiyyətdən asılıdır. Məhz qanunverici hakimiyyət məhkəmə quruluşu, hakimlərin statusu, 

məhkəmə icraatı və s. ilə bağlı məsələləri nizama salır. Belə hüquqi tənzimlənmənin əsasını isə 

Konstitusiya təşkil edir. Məhz konstitusiyalarda məhkəmə hakimiyyətinin Konstitusiya əsasları 

yığcam şəkildə təsbit olunur. 

Qanunverici hakimiyyətin məhkəmə hakimiyyətinə təsiri eyni zamanda hakimlərin təyinində və 

amnistiya aktlarının tətbiqində özünü göstərir. Lakin qanunverici hakimiyyətin məhkəmə 

hakimiyyətinə təsiri birtərəfli deyildir. Məhkəmə hakimiyyəti də qanunverici orqanın qəbul 

etdiyi aktların Konstitusiyaya zidd olduğu barədə qərar qəbul etməklə qanunverici hakimiyyətə 

qarşılıqlı təsir göstərir. Bu təsir eyni zamanda Milli Məclis deputatlarının seçkilərinin 

nəticələrinin yoxlanılması və təsdiqində də özünü göstərir. Konstitusiyanın 86-cı və 2003-cü il 

27 may tarixli «Azərbaycan Respublikasının Seçkilər Məcəlləsi»nin 171-ci maddəsinə görə 

Milli Məclis deputatları seçkilərinin nəticələrini Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 

Məhkəməsi yoxlayır və təsdiq edir. 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin fəaliyyətinin əsasları. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7 və 81-ci maddələrinə görə Azərbaycan 

Respublikasında qanunvericilik hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

tərəfindən həyata keçirilir. Milli Məclis 125 deputatdan ibarət tərkibdə fəaliyyət göstərir. Milli 

Məclisin deputatları majoritar seçki sistemi, ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında 

sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə seçilirlər. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

hər çağırışının səlahiyyət müddəti 5 ildir. Daxili nizamnaməyə görə Milli Məclis öz 

fəaliyyətində aşağıdakı prinsipləri üstün tutur: 

 - aşkarlıq; 

 - siyasi plüralizm, çoxpartiyalılıq; 

 - məsələlərin sərbəst müzakirə və müstəqil həll olunması. 

 Milli Məclisin iclaslarının məcmusu Milli Məclisin sessiyaları adlanır. Milli Məclis hər il iki 

növbəti sessiyaya yığılır:  

1).yaz sessiyası - martın 1-dən mayın 31-dək davam edir; 

2) payız sessiyası - sentyabrın 30-dan dekabrın 30-dək davam edir. 

Növbədənkənar sessiyaları isə Milli Məclisin sədri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və 

ya Milli Məclisin 42 deputatının tələbi əsasında çağırır. Əgər bu sessiyalar deputatların tətil 

dövründə cağırılarsa, bu zaman tətil dayandırılır və deputatlar məzuniyyətdən geri çağırılır. 

Növbəti və növbədənkənar sessiyalar dövründə Milli Məclis iclaslar keçirir. Növbəti çağırışın I 

iclasını ən qocaman deputat açır, seçilmiş deputatların siyahısını oxuyur. O, sədr seçilənədək I 

iclası aparır. I iclasda hesablayıcı komissiya, sonra isə sədr seçilir və bununla da I iclas işini 

bitirir. Sədrin seçilməsi üçün onun 63 deputatın səsini alması tələb olunur 

 



 

 

Daxili nizamnaməyə görə Milli Məclisin iclasları ayda 2 dəfədən az olmayaraq keçirilir. 

İclasların günü və saatını Milli Məclisin sədri təyin edir. Əgər 83 deputat iclasda iştirak edirsə, 

iclas səlahiyyətli hesab olunur. Milli Məclisin iclasları açıq, aşkarlıq şəraitində keçirilir və 

kütləvi informasiya vasitələri ilə işıqlandırılır. İclaslar qapalı keçirilə bilər. Bu haqda qərar 

qəbul olunmalıdır. Bunun üçün deputatların sadə səs çoxluğu tələb olunur. Milli Məclisin 

iclaslarında Respublika Prezidenti, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və sədrin 

dəvətilə başqa şəxslər iştirak edə bilər. Milli Məclisin iclasları protokollaşdırılır və stenoqrama 

alınır. İclasın protokolunu sədr imzalayır. Açıq iclasların stenoqramları dərc olunur. Amma 

qapalı iclas stenoqramı dərc oluna bilməz. Stenoqram dərc olunanadək deputat öz çıxışının 

mətni ilə tanış ola bilər. Bununla əlaqədar mübahisə yaranarsa, məsələni intizam komissiyası 

həll edir. Milli Məclisin iclaslarında çıxışların vaxtı və ardıcıllığı onun daxili nizamnaməsi ilə 

müəyyən olunur. İclaslarda deputatların iştirakı məcburidir. Əgər deputat üzrlü səbəbdən 

iclasda iştirak etmirsə, əvvəlcədən Milli Məclisin katibliyinə məlumat verməlidir. Daxili 

nizamnaməyə görə Milli Məclisin iclaslarını sədr aparır. 

Məlum olduğu kimi, hakimiyyətin bölgüsünə əsasən, qanunverici hakimiyyət parlamentin 

əlində cəmləşir. Parlament üzvləri müxtəlif dövlətlərdə müxtəlif cür adlandırılır. Azərbaycanda 

isə parlamenti (Milli Məclisi) Azərbaycan Respublikasının deputatları təşkil edir. «Deputat» 

termini serb sözü olub hərfi mənası «elçi göndərilmiş» deməkdir. Deputatların əsas vəzifəsi 

qanunvericilik prosesində iştirak etmək və qanunda göstərilmiş funksiyaları həyata 

keçirməkdir. Belə ki, Russo deyirdi: «Deputat xalqın nümayəndəsi hesab olunmalıdır. O, 

seçicilərin müvəkkil olunmuş, səlahiyyətli nümayəndəsidir». 

Deputatın hüquqları aşağıdakılardır: 

1. Deputatın Milli Məclisin iclaslarında iştirak etmək hüququ və səs hüququ. Deputat müzakirə 

olunan məsələ barədə fikrini bildirə, təklif və qeydlərini verə bilər.  

2. Deputatın seçmək və seçilmək hüququ. Milli Məclisin sədrinin, sədr müavinlərinin, 

komissiya sədrlərinin və üzvlərinin seçkiləri zamanı deputat özünün və başqa deputatların 

namizədliklərini irəli sürə bilər, namizədlərin müzakirəsində və səsvermədə iştirak edə bilər.  

3. Deputatın qanunvericilik təşəbbüsü hüququ. Deputat qanunvericilik hüququnu aşağıdakı 

formalarda həyata keçirir: 

4. Deputatın sorğu hüququ. 

5. Deputatın məlumat almaq və ya yaymaq hüququ. 

6. Deputatın toxunulmazlığı. 

 

                          Qanunvericilik prosesi. 

 

Qanunvericilik, hüquqyaratma fəaliyyətinin əsas, ən mühüm formasıdır. Qanunvericilik 

fəaliyyəti dedikdə, ali dövlət hakimiyyəti orqanının qanunlar qəbul etməyə yönəldilmiş 

fəaliyyəti başa düşülür. Qanunvericilik fəaliyyəti qanunvericilik prosesi vasitəsilə reallaşır. 

Parlament qanunvericilik fəaliyyətini yerinə yetirərkən qanunvericilik prosesinə ciddi əməl 

edir, çünki qanunvericilik prosesinin pozulması qəbul edilmiş qanunun qeyri-legitimliyinə 

səbəb olur. Qanunvericilik prosesi, istənilən hüquqi proses kimi aşağıdakı mərhələlərdən 

ibarətdir:  

1) Qanun layihəsi və ya qanun təklifinin verilməsi (qanunvericilik təşəbbüsü); 

 2) Qanun layihəsinə parlament palataları və komitələrində (komissiyalarında) baxılması;  

3) Qanunun qəbul edilməsi; 

 4) Qanunun sanksiyalaşdırılması, promulqasiya və dərc edilməsi. 

Qanunvericilik təşəbbüsü - səlahiyyətli subyektin qanun layihəsi və ya qanuna dair təkliflərin 

parlamentin səlahiyyətli orqanına rəsmi surətdə təqdim edilməsidir. Qanun layihəsi və qanuna 

dair təkliflər arasında fərq hərfi mənada özünü göstərir. Belə ki, qanun layihəsi gələcək qanun 

olduğu üçün qanunun bütün atributlarına - preambulaya, maddələrə, bəndlərə, normaların dəqiq 

formulalarına və s. malikdir. Qanuna dair təklif isə - gələcək qanun barəsində ideya, bəzən 

nəzəri konsepsiya şəklində olur. 



 

 

                                    icra hakimiyyəti 

Ali icra hakimiyyətinin dövlət başçısı - prezidentə məxsusluğu artıq hakimiyyət orqanları 

arasında səlahiyyətlərin dəqiq bölüşdürülməsini zəruri edirdi. Deməli, Azərbaycan 

Respublikasında Prezident həm dövlət başçısıdır, həm də icra hakimiyyəti ona mənsubdur. 

Prezidentin hüquqi statusunun əsaslarını ilk növbədə onun səlahiyyətlərinin məcmusu təşkil 

edir. Prezidentin səlahiyyətlərini şərti olaraq dörd qrupa bölmək olar. 

 I. Milli Məclisin fəaliyyəti ilə bağlı səlahiyyətlər. Bura daxildir:  

      1) Prezident Milli Məclisə seçkiləri təyin edir;  

      2) qanunvericilik təşəbbüsü hüququnu həyata keçirir;  

      3) qanunları imzalayır və dərc etdirir, veto hüququndan istifadə edir. 

II. Hökumətin fəaliyyəti ilə əlaqədar olan səlahiyyətlər. Bura daxildir: 

        1) Prezident Baş Naziri təyin edir; 

        2) Nazirlər Kabinetinin iclaslarına sədrlik edir;  

         3) hökumət üzvlərini vəzifəyə təyin və azad edir;  

        4) Nazirlər Kabinetinin iş qaydasını təsdiq edir; 

        5) Nazirlər Kabinetinin təqdim etdiyi dövlət büdcəsini təsdiq üçün Milli Məclisə təqdim 

edir;  

        6) Nazirlər Kabinetinin istefası haqqında qərar qəbul edir. 

III. Xarici siyasət, milli təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində olan səlahiyyətlər. Bura daxildir. 

      1) ölkənin daxili və xaricində ölkəni təmsil edir;  

       2) Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda diplomatik 

nümayəndələrini təyin edir; Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə diplomatik 

nümayəndəliklərinin açılması haqqında Milli Məclisə təqdimat verir;  

     3) Xarici ölkələrin diplomatik nümayəndəliklərinin etimadnamə və övdətnamələrini qəbul 

edir; 

     4) dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələri bağlayır; 

     5) dövlətlərarası beynəlxalq müqavilələrin ratifikasiyası və denansasiyası üçün Milli 

Məclisə təqdim edir;  

     6) silahlı qüvvələrin ali baş komandanıdır; silahlı qüvvələrin ali komanda heyətini (Müdafiə 

Naziri, onun müavinləri və baş qərargah rəisini) vəzifəyə təyin və azad edir; 

    7) Milli Məclisin razılığı ilə fövqəladə və hərbi vəziyyət elan edir;  

    8) Milli Məclisin razılığı ilə müharibə elan edir və sülh bağlayır;  

    9) ölkənin hərbi doktrinasını təsdiq edir;  

    10) Təhlükəsizlik Şurasını yaradır. 

IV. Müvafiq hakimiyyət strukturlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və sair məsələlərlə bağlı 

səlahiyyətlər. Bura aiddir: 

     1) Prezident icra hakimiyyəti orqanlarının Konstitusiyaya, qanunlara və onun fərmanlarına 

zidd olan qərarlarını ləğv edir;  

     2) Prezident icra hakimiyyəti orqanları arasında baş verən münaqişələrin nizama salınması 

üçün razılaşdırıcı proseduradan istifadə edir;  

     3) insan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını və dövlətin suverenliyini, ərazi 

bütövlüyünün qorunması ilə əlaqədar tədbirlər görür;  

     4) referendum təyin edir;  

     5) icra başçılarını vəzifəyə təyin və azad edir;  

     6) vətəndaşlıq məsələlərini həll edir;  

    7) fəxri fərmanlarla təltif edir, fəxri adlar verir. 

Məhkəmə hakimiyyəti - dövlət hakimiyyətinin müstəqil qoludur. 

Hər bir demokratik dövlətdə dövlət hakimiyyəti hüquqi dövlətin əsas prinsipi olan «hakimiyyət 

bölgüsü» əsasında təşkil edilir. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 7-ci maddəsinin 3-cü hissəsində bu prinsip əks olunmuşdur: Azərbaycan 

Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında təşkil edilir: 

qanunvericilik hakimiyyətini Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi həyata keçirir; icra 



 

 

hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə mənsubdur; məhkəmə hakimiyyətini 

Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri həyata keçirir. 

Beləliklə, məhkəmə hakimiyyəti insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını müdafiə edən, 

hüquq qaydasını cinayət və digər hüquq-pozmalardan mühafizə edən və dövlət 

orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi çərçivədən kənara çıxmamasına nəzarət edən dövlət 

hakimiyyətinin bir qoludur. 

Azərbaycan Respublikasının məhkəmə sistemini şərti olaraq iki qrupa bölmək olar:  

a) konstitusiya nəzarəti funksiyasını həyata keçirən məhkəmə orqanı;  

b) ümumi məhkəmələr. 

Hakimlərin hüquqi statusu Konstitusiyada və qanunlarda əks olunmuş bir sıra prinsiplərlə 

müəyyən olunur. Bu prinsiplər sırasına aşağıdakılar daxildir: hakimlərin təyinatı, hakimlərin 

dəyişilməzliyi, hakimlərin müstəqilliyi, hakimliklə bir araya sığmayan fəaliyyətlə məşğul 

olmaması. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 127-ci və «Məhkəmələr və hakimlər 

haqqında» qanunun 100-cü maddəsinə görə hakimlər müstəqildirlər və yalnız Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasına və qanunlarına tabedirlər. 
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                  Yerli özünüidarəetmə. Hüquq və qanun. 

 
 

Azərbaycan Respublikasında yerli özünüidarə vətəndaşların fəaliyyətinin təşkilinin elə bir 

sistemidir ki, bu sistem onlara qanun çərçivəsində yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil və 

sərbəst şəkildə həll etmək hüququnu həyata keçirmək və yerli əhalinin mənafeyi naminə 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 144-cü maddəsinin II hissəsinə uyğun olaraq dövlət 

işlərinin bir hissəsini yerinə yetirmək imkanı verir. Bu hüquqları qanunla müəyyən edilmiş 

qaydada ümumi, bərabər, birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu 

ilə seçilmiş bələdiyyə üzvlərindən ibarət nümayəndəli kollegial orqanlar (bələdiyyələr) və ya 

vətəndaşların yığıncaqları həyata keçirirlər. Bələdiyyələr öz vəzifələrini yerinə yetirmək 

məqsədi ilə onların qarşısında məsuliyyət daşıyan, daimi fəaliyyət göstərən icra strukturları 

yarada bilərlər. 

 

Əsas anlayışlar 

 

1. Bələdiyyə - qanunla müəyyən edilmiş ərazi hüdudları daxilində yerli 

özünüidarəetmə formasıdır. Bələdiyyənin öz mülkiyyəti və yerli büdcəsi olur və o, 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə və bu qanunla səlahiyyətlərinə aid 

edilmiş yerli əhəmiyyətli məsələləri müstəqil surətdə həll edir. Bələdiyyələr bərabərlik 

əsasında qurulur və fəaliyyət göstərirlər.[2] 

2. Bələdiyyə orqanları - səlahiyyətləri çərçivəsində yerli əhəmiyyətli məsələləri həll 

etmək üçün bələdiyyə qulluğunun təşkili məqsədilə bələdiyyə tərəfindən yaradılan və 

dövlət orqanları sisteminə daxil olmayan orqanlardır.[3] 

3. Yerli əhəmiyyətli məsələlər - bələdiyyə əhalisinin həyat fəaliyyətinin bilavasitə 

təmin edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları ilə 

müəyyənləşdirilən məsələlərdir. 

4. Yerli rəy sorğusu - yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində vətəndaşların rəyinin 

öyrənilməsidir. 
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5. Bələdiyyə orqanlarının vəzifəli şəxsi - yerli özünüidarə orqanlarında 

təşkilatçılıq-sərəncamçılıq funksiyalarını yerinə yetirən və dövlət qulluqçuları 

kateqoriyasına aid olmayan, kontrakt (əmək müqaviləsi) üzrə işləyən şəxsdir. 

6. Bələdiyyə mülkiyyəti - bələdiyyəyə mənsub olan bütün növ daşınar və 

daşınmaz əmlakdır. 

7. Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) - Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 

və "Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu ilə müəyyən edilən və bələdiyyələrə ödənilən vergilərdir. [5] 

8. Bələdiyyə qulluğu - yerli özünüidarə orqanlarının səlahiyyətlərini icra etmək 

üçün həmin orqanlarda daimi peşə fəaliyyətidir. 

9. "Bələdiyyə" və "yerli özünüidarə" terminləri və bunların iştirakı ilə düzələn söz 

birləşmələri bələdiyyə, onların orqanları, yerli özünüidarə funksiyalarının həyata 

keçirilməsi ilə bağlı olan müəssisə, idarə və təşkilatlar, mülkiyyət obyektləri və başqa 

obyektlər barəsində, habelə əhali tərəfindən yerli özünüidarənin həyata keçirilməsi ilə 

əlaqədar digər hallarda işlədilir. 

 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının yerli özünüidarəni həyata keçirmək 

hüququ 

 

1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları yaşadıqları ərazilərdə yerli 

özünüidarə hüququnu bələdiyyələrə seçkilər, öz iradəsini birbaşa ifadə etmək, rəy 

sorğusu, müstəqil fikir söyləmək, təkliflər vermək vasitəsilə və digər formalarda həyata 

keçirirlər. 

2. Vətəndaşlar irqindən, milliyyətindən , cinsindən, dilindən, mənşəyindən, əmlak 

və vəzifə mövqeyindən, dinə münasibətindən, əqidəsindən, peşəsindən, siyasi 

partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə münasibətindən asılı 

olmayaraq, yerli özünüidarəni həm bilavasitə, həm də öz nümayəndələri vasitəsilə 

həyata keçirə bilərlər. 

3. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının yerli özünüidarə orqanlarına seçmək 

və seçilmək hüququ vardır. 

4. Bələdiyyə qulluğu Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün eyni dərəcədə 

müyəssərdir. 

5. Hər bir vətəndaşın bələdiyyələrə, bələdiyyə orqanlarına və onların vəzifəli 

şəxslərinə müraciət etmək hüququ vardır. 

6. Bələdiyyələr, bələdiyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri insan və vətəndaş 

hüquqlarına və azadlıqlarına bilavasitə aid sənəd və materiallarla hər bir vətəndaşın 

tanış olmaq, habelə qanunla xüsusi hallar nəzərdə tutulmayıbsa, bələdiyyələrin 

fəaliyyəti haqqında tam məlumat almaq imkanını təmin etməyə, seçicilərin 

tapşırıqlarını yerinə yetirməyə borcludurlar. 

  

 Bələdiyyənin nizamnaməsi bələdiyyənin iclasları və ya vətəndaşların yığıncaqları 

tərəfindən qəbul edilir:  bələdiyyə orqanlarının adları, strukturu, səlahiyyətləri və 

formalaşdırılması qaydası: səlahiyyət müddəti;  bələdiyyə aktlarının qəbul edilməsi və 

qüvvəyə minməsi qaydası; bələdiyyələrin, bələdiyyə orqanlarının və onların vəzifəli 
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şəxslərinin məsuliyyətinin əsasları və növləri;bələdiyyə üzvlərinin statusu və sosial 

təminatları, onların səlahiyyətlərinə xitam verilməsi əsasları və qaydası; bələdiyyə 

orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hüquqları üçün təminatlar;bələdiyyə qulluğu təşkilinin 

şərtləri və qaydası;yerli özünüidarənin həyata keçirilməsinin iqtisadi və maliyyə 

əsasları, bələdiyyə mülkiyyətinə sahibliyin, ondan istifadənin və ona sərəncam 

verilməsinin ümumi qaydası; Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq 

yerli özünüidarənin təşkilinə, bələdiyyələrin və bələdiyyə orqanlarının vəzifəli 

şəxslərinin səlahiyyətinə və fəaliyyət qaydasına dair digər müddəalar. 

Bələdiyyənin nizamnaməsi Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə 

müəyyənləşdirilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmalıdır. Bələdiyyə 

nizamnamələrinin qeydiyyatı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata 

keçirilir. 

Bələdiyyələr hüquqi şəxsdirlər, onların öz möhürü, ştampı və bankda hesabı olur. . Yerli 

özünüidarəni Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmiş ərazilərdə 

yaradılan bələdiyyələr həyata keçirirlər.Müəyyən ərazidə əhalinin sayına görə 

vətəndaşlar yerli özünüidarəni həyata keçirmək hüququndan məhrum edilə bilməzlər. 

Bələdiyyələr Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan 

Respublikasının Seçki Məcəlləsinə, bu Qanuna və özlərinin nizamnamələrinə əsasən 

təşkil edilən, bələdiyyə üzvlərindən ibarət olan seçkili yerli özünüidarə orqanlarıdır. 

 Bələdiyyələrin say tərkibi Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi ilə 

müəyyənləşdirilir. Bələdiyyə üzvü - bələdiyyə seçkilərində seçilmiş, mandatı ərazi seçki 

komissiyası tərəfindən təsdiq edilmiş şəxsdir. Öz səlahiyyətlərini daimi əsasla icra edən 

bələdiyyə üzvü - bələdiyyə büdcəsi hesabına aylıq əmək haqqı alan və əsas iş yeri 

bələdiyyə hesab edilən bələdiyyə üzvüdür. Elmi, yaradıcılıq və pedaqoji fəaliyyət 

istisna olmaqla, öz səlahiyyətlərini daimi əsasla icra edən bələdiyyə üzvü əsas iş yeri 

üzrə başqa yerdə işləyə bilməz. Bələdiyyənin iclasları ayda bir dəfədən az olmayaraq 

bələdiyyənin sədri tərəfindən çağırılır. 

Bələdiyyənin sədri yeni seçilmiş bələdiyyənin birinci iclasında bələdiyyə üzvləri 

sırasından açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə seçilir. Bələdiyyənin sədri bələdiyyə 

üzvlərinin yarısından çoxunun səsini topladıqda seçilmiş hesab olunur. Bələdiyyə 

sədrinin müavinləri bələdiyyə üzvləri sırasından açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə 

seçilir. Bələdiyyə sədrinin müavinləri bələdiyyə üzvlərinin yarıdan çoxunun səsini 

topladıqda seçilmiş hesab ölünür. 

Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətləri aşağıdakı hallarda itirilmiş hesab edilir: 

1) barəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş ittiham hökmü və ya tibbi 

xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair qərarı olduqda; 

2) fəaliyyət qabiliyyətsizliyi və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyəti məhkəmə 

tərəfindən müəyyən edildikdə; 

3) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına xitam verildikdə, başqa dövlətin 

vətəndaşlığını qəbul etdikdə və ya digər dövlət qarşısında öhdəlik götürdükdə 

4) vəfat etdikdə; 

5) məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edildikdə və ya itkin düşmüş hesab edildikdə. 

  

 



 

 

 

 

Mövzu:8 

İnzibati hüququ anlayışı. İnzibati hüquq pozuntuları, inzibati məsuliyyət,  

inzibati tənbeh növləri. 
 

Dövlət icra hakimiyyət orqanlarının idarəcilik, icra və sərəncam fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsi, bir sözlə, icra hakimiyyəti orqanlarının təşkili va fəaliyyəti prosesində müəyyən 

növ içtimai münasibətlər əmələ gəlir. Bu münasibətlər hüquq normaları ilə nizama salınır. 

Həmin normaların sistemi və macmusu inzibati hüquq adlanır. 

İnzibati hüququn mənbəyi və sistemi. İcra hakimiyyəti orqanlarının təşkili və fəaliyyəti 

prosesində yaranan içtimai münasibətlər hüquq normaları ilə tənzimlənir və qaydaya salınır. 

Həmin normalar inzibati hüquq normaları adlanır 

İnzibati hüququn 1 sahəsidir. dövlət idarəetmə orqanının təşkili və icra sərəncam fəaliyyəti 

prosesində əmələ gələn ictimai münasibətləri nizama salır. 

İnzibati hüququn mənbələri: 

1. Konstitusiya 

2. Qanunlar 

3. Nazirlərin qərarı 

4. Məcəllələr 

5. Nizamnamələr 

6. Əmr və təlimatlar   

İnzibati hüququn normaları - icra  sərəncam fəaliyyətini həyata keçirən dövlət orqanlarının 

təşkili qaydasını, bu orqanların və onların qulluqçu, habelə vətəndaşların, dövlət təşkiltlarının və 

digər ictimai təşkiltın, müəssisə və idrələrin dövlət idrəetmə sahəsində vəzifələrinin və 

hüquqlarını müəyyən edir. 

İnzibati hüquq obyekti əksər hallarda insan fəaliyyəti, onların davranışdır. Təşkilat əmək 

xarakterli münasibətlərdə inzibati hüquq  münasibəti obyekt müəyyən əmlakdır. 

İnzibati hüququn subyektləri - idarəetmə prinsipləri, onun orqanlar sistemi, idarəetmə 

fəaliyyətinin formaları və metodları. 

İnzibati hüquq 2 hissədən ibarətdir. 

1. Ümumi hissə 

2. Xüsusi hissə 

Ümumi hissə normaları dövlət idarəetməsinin bütün sahələrini nizamlayır 

Xüsusi hissəyə atrı-ayrı idarəetmə sahələrindəki, ictimai münasibətləri nizamlayan inzibati 

hüquq normaları daxildir:planlaşdırma, uçot,maliyyələşdirmə, inzibati siyasi idarəetmə.  

İnzibati hüququn inkişafı icra hakimiyyətinin səlahiyyətlərinin genişlənməsi ilə əlaqədar və 

inkişaf inzibati orqanlrın ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin səlahiyyətinin  nzamlanmasını tələb edir. 

İnzibati hüquq ayrı-ayrı idaretmə orqalarının funksiya və fəallığının idarəetmə sahəsində başlıca 

olaraq  idarəetmə orqanları arasında münasibətlərin həlli qaydasını nizamlayır. 

İnzibati hüquq münasibatləri dedikdə, icra hakimiyyati orqanlarının fəaliyyəti prosesində, dövlət 

idarəetma sahələrində yaranan və hüquq normaları ilə tənzimlənən ictimai münasibətlər başa 

düşülür. 

İnzibati hüquq pozma - (inzibti xəta) dövlət qaydasına və ya ictimai qaydaya, dövlət 

mülkiyyətinə, vətəndaşları hüquqları,azadlıqları,vəzifələrinə müəyyən olunmuş idarəetmə 

qaydasına qəsd edən hüquqa zidd təqsirkar  hərəkətdir. Qanunvericilikdə  inzibati hüquq 

pozmaya görə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulur. məsələn: ictimai qaydanın pasport sisteminin 

yol hərəkəti qaydalarının, sanitariya qaydalarının, yanğından mühafizə qaydasını, sərhəd rejimi 

qaydalarının pozulması inzibati hüquq pozmadır.Azərbacan Respublikasının qanunvericilik  

aktlarında  aşağıdakı  hallarda inzibati məsuliyyət müəyyən edilir. Xırda xuliqanlığa görə, 

ictimai asayişin qorunması üzrə vəzifəsinin yerinə yetirən polis işçisinin qanun tələbinə qəsdən 



 

 

tabe olmamağa görə, elektrik və istilik enerjisindən qanunsuz istifadəyə görə, tarix və 

mədəniyyət abidələrinin qorunması və onlardan istifadə qaydalarını pozmağa görə və s. 

Hər bir inzibati hüquq pozuntusuna görə protokol tərtib edilir.  Protokol inzibati hüquq 

pozuntusuna görə rəsmi sənəddir.  Bu sənəddə səlahiyyətli şəxslər inzibati hüququ pozma faktını 

qeyd edirlər. Inzibati Hüquq Pozuntusu haqqında protokolun tərtib edilməsi qaydası 

qanunvericiliklə müəyyən olunur. Protokolda protokolun tərtib edildiyi tarix və yer, tərtib edən 

şəxsin vəzifəsi (adı, soyadı, atasının adı), pozuntu törədən şəxs haqqında məlumat, İnzibati 

Hüquq pozuntusunu törədildiyi yer və saat, onun mahiyyəti, həmin pozuntuya görə məsuliyyət 

nəzərdə tutan normativ akt. Şahid, zərər çəkənlər varsa onlar haqqında məlumat, işin həlli üçün 

zəruri olan başqa məlumat. Bu sənəd onu tərtib  edən şəxs  və barəsində tərtib edilən şəxs 

tərəfindən imzalanır. Protokol müvafik inzibati komissiyaya və yaxud inzibati tənbeh qoymaq 

hüququ olan başqa orqana və ya vəzifəli şəxsə göndərilir. İnzibati tənbeh tərtib etmək səlahiyyəti 

olan orqan (vəzifəli şəxs) işə baxdıqda işi yoldaşlıq məhkəməsinə, ictimai təşkilatlara, əmək 

kollektivinə vermək haqqında qərar çıxara bilər. 

İnzibati məsuliyyət – Azərbaycanda vətəndaşlar və vəzifəli şəxslər tərəfindən törədilən İnzibati 

hüquq pozuntusuna görə hüquqi məsuliyyət formasıdır. Təqsirli şəxs inzibati məsuliyyətə, 

qanunvericiliyə və yerli qərarlara əsasən cəlb edilir. 16 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşı inzibati məsuliyyətə cəlb olunur. İnzibati Hüquq pozuntusuna görə qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş inzibati tənbeh tədbiri tətbiq edilə bilər. 

İnzibati tənbeh – Dövlət məcburiyyəti tənbehdir. Bir qayda olaraq törədilmiş inzibati hüquq 

pozuntusuna görə hüquq pozmanı törətmiş şəxsin cəzalandırılması və tərbiyyələndirilməsi, 

ümumiyyətlə hüququ pozanın qarşısını almaq məqsədi ilə tətbiq edilir. İnzibati hüquq pozulması 

haqqında aşağıda növ tədbirlər tətbiq edilir. 

1. Xəbərdarlıq 

2. Cərimə 

3. İnzibati hüquq pozuntusu törədilməsində alət və ya obyekt olunan predmetin müsadirə 

olunması 

4. Xüsusi hüquqlardan məhrum etmə 

5. İslah işləri 

6. İnzibati həbs haqqında qərar qətidir. Həmin qadınlar, 12 yaşlı uşağı olan qadınlar, 16 yaş 

olmayan şəxs, I və II qrup əlilləri barəsində inzibati həbs tətbiq etmək olmaz. 

İnzibati hüquq pozuntusu haqqında işə aşağıdakı orqanlar baxır: 

Rayon, şəhər, qəsəbə, kənd xalq deputatları yanındakı inzibati komissiya, qəsəbə, kənd, xalq 

deputatlarının icra komitəsi, (rayon, şəhər) yetkinlik yaşına çatmayanların işləri üzrə 

komissiya, rayon xalq məhkəməsi. 

 

                                    Mövzu.9 

                          Əmək hüququ anlayışı, əmək müqaviləsi. 
 

Əmək hüququ - milli hüququn aparıcı sahələrindən biridir. O, mülkiyyətin və təsərrüfatçılığın 

formalarından asılı olmayaraq işçilərlə işəgötürən arasındakı muzdlu əmək münasibətlərinin 

tənzimlənməsində mühüm rol oynayır. Özünün Konstitusiya hüququ olan əmək hüququnu 

həyata keçirən hər bir vətəndaş əmək müqaviləsini bağladığı andan əmək hüquq 

münasibətlərinə daxil olur. Əmək hüququnun predmetini təşkil edən münasibətlər arasında 

işçilərlə işəgötürən arasındakı muzdlu əmək münasibətləri əsas yer tutur. Əmək 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu münasibətlər, işçilərin əməyinin təşkilinə dair müəssisələrdə 

əmələ gələn iradəvi sosial münasibətləri özündə əks etdirir. Hal-hazırda əmək münasibətlərinin 

iki əsas qrupu göstərilir: əmək müqaviləsi üzrə işləyənlərin muzdlu əmək münasibətləri və 

əmək proseslərində iştirak etmək üçün müəssisənin əmlakının mülkiyyətçilərinin iştirak 

etdikləri münasibətlər 



 

 

Əmək müqaviləsi əsasında muzdlu əmək münasibətləri, vətəndaşın (işçinin) müəssisənin daxili 

əmək qaydalarına, əmək rejiminə və əməyin təşkilinin digər xüsusiyyətlərinə tabe olmaqla 

müəyyən ixtisas, peşə və vəzifə üzrə əmək funksiyasını yerinə yetirmək məqsədilə müəssisənin 

əmək kollektivinə daxil olması ilə əmələ gəlir. Əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə əmək 

hüquq münasibətləri yaranır. 

Lakin əmək hüququnun predmeti yalnız muzdlu əmək münasibətlərindən ibarət deyildir. Bura 

əməklə sıx bağlı olan və törəmə adlanan aşağıdakı ictimai münasibətlər də daxildir:  

1) məşğulluq və işədüzəltmə üzrə münasibətlər;  

2) təşkilati-idarəçilik münasibətləri;  

3) istehsalatda kadrların peşə hazırlığı və ixtisasının artırılması üzrə münasibətlər;  

4) əmək müqaviləsi tərəflərinin bir-birinə vurduqları maddi ziyanın ödənilməsi ilə bağlı 

münasibətlər;  

5) əməyin mühafizəsi və işçilərin sağlamlığı üzrə münasibətlər; 

 6) əmək mübahisələrinə baxılması üzrə münasibətlər və s.  

Beləliklə, əmək qanunvericiliyi ilə tənzimlənən sosial-ictimai münasibətlərin dairəsini 

müəyyən etməklə əmək hüququnun aşağıdakı anlayışını vermək olar: Əmək hüququ milli 

hüququn müstəqil bir sahəsi olub, işçilərlə işəgötürən 

Əmək hüququ   - Müəssisələrdə, idarələrdə və təşkilatlarda fəhlə və qulluqçuların əməyini 

nizamlayan hüquq sahəsidir. Əmək hüququ   aşağıdakıları nizama salır:  fəhlə və qulluqçuların  

əməyin tətbiqi sahəsində müəssisə, idarə təşkilatlarla münasibətlərini , zəhmətkeşlərin istehsalatın 

idarə edilməsində iş şəraitinin müəyyən edilməsində və həyata keçirilməsində iştirakı sahəsində 

müəssisə, əmək kollektivi və həmkarlar komitəsi arasındakı münasibətləri: əmək mübahisələrinə  

baxılması sahəsindəki mübahisələri: 

Əmək hüququnun 2 funksiyası var: 

1. Əmək hüququnun istehsalat funksiyası - əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, ictimai 

istehsalın səmərəliliyinin artırılması, əmək intizamının möhkəmləndirilməsi. 

2. Əmək hüququnun mühafizəsi funksiyası - zəhmətkeşlərin maddi və mənəvi həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsi, əmək şəraitinin ardıcıl olaraq yaxılaşdırılması. 

Hər iki funksiya bir-biri ilə sıx bağlıdır. İstehsalın inkişafı, işçilərin hüquqlarının təmin edilməsi 

ilə əlaqələndirilir.  İstehsalat və mühafizə funksiyasının birləşməsi əmək hüququnun mühüm 

qanunauyğunluğudur, müəssisənin və işçilərin mənafelərinin əlqəsini təmin edir. 1918 -ci il əmək 

müqaviləsi əməyə cəlb etmənin əsas forması kimi müəyyələşdirildi və bununla da əməyin azadlığı 

prinsipi hüququ cəhətdən təsbit edildi. Azərbaycan Respublikası konstitusiyasında əmək hüququnun 

nizamlanmasının əsas müddəaları göstərilmiş, vətəndaşların əmək, istirahət, sağlamlıq, maddi 

təminat, təhsil, dövlət işlərinin və ictimai işlərin idarə olunmasında iştirak etmə hüququnun 

möhkəmləndirilməsi göstərilmişdir.  

Əmək hüququnun mənbələri içərisində əsas yeri Azərbaycan Respublikasının 12 noyabr 1995-ci 

il Konstitusiyası tutur. Konstitusiya yüksək hüquqi qüvvəyə malik olub, qanunvericiliyin əsasını 

təşkil etdiyinə görə bütün qanunlar və digər dövlət orqanlarının aktları onun əsasında və ona müvafiq 

qaydada qəbul edilir. Burada əməyin hüquqi tənzimləməsinin başlıca əsas prinsipləri müəyyən 

edilib. Konstitusiyanın 35-ci (əmək hüququ), 36-cı (tətil hüququ), 37-ci (istirahət hüququ), 38- ci 

(sosial təminat hüququ), 41-ci (sağlamlığın qorunması hüququ), 59-cu (azad sahibkarlıq hüququ) və 

s. maddələrində təsbit edilən bu prinsiplər milli əmək qanunvericiliyimızin əsas mahiyyəti və 

məzmununu təşkil edir. Əmək hüququnun mənbələri sistemində konstitusiyadan sonra başlıca yeri 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi tutur (Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 1 fevral 

tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş və 1999-cu il iyulun 1-dən qüvvəyə mimişdir). Azərbaycan 

Respublikasının Əmək Məcəlləsi respublika ərazisində əmək münasibətlərini nizamlayan hüquq 

normalarını birləşdirən və sistemləşdirən qanunvericilik aktıdır. 

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi əmək münasibətlərində tərəflərin: - hüquq 

bərabərliyinin təmin edilməsi;  



 

 

- mənafelərinin haqq-ədalətlə və qanunun aliliyinin təmin olunması ilə qorunması; - maddi, 

mənəvi, sosial, iqtisadi və digər həyati tələbatlarını ödəmək məqsədilə əqli, fiziki və maliyyə 

imkanlarından sərbəst istifadə etməsinin təmin edilməsi;  

- əsasən əmək müqaviləsi (kontrakt) üzrə öhdəliklərinin icrasına hüquqi təminat yaradılması 

prinsiplərinə əsaslanır 

Kollektiv müqavilə və saziş hal-hazırda əmək münasibətlərinin tənziminin müqavilə üsullarının 

əsas hüquqi formaları kimi çıxış edir. Əmək Məcəlləsinin 3-cü maddəsinə görə kollektiv müqavilə 

işəgötürənlə əmək kollektivi və ya həmkarlar ittifaqı təşkilatı arasında yazılı formada bağlanan 

əmək, sosial-iqtisadi, məişət və digər münasibətləri tənzimləyən müqavilədir. Bazar iqtisadiyyatına 

keçid dövründə kollektiv müqavilə, əməyin şərtlərini, habelə müəssisənin işçiləri üçün əmək 

şəraitinin təmin edilməsi ilə sıx bağlı olan digər məsələləri müəyyən edən hüquqi akt kimi çıxış edir. 

Kollektiv müqavilənin bağlanmasında kollektiv danışıqlar aparmaq hüququ başlıca yer tutur. 

Kollektiv müqavilənin istənilən tərəfi kollektiv danışıqların təşəbbüsçüsü ola bilər. Təşəbbüskar tərəf 

danışıqların başlanması haqqında digər tərəfi yazılı surətdə xəbərdar edir. Xəbərdar olunan tərəf on 

gündən gec olmayaraq danışıqlara başlamağa borcludur. Əgər müəssisədə həmkarlar ittifaqları 

təşkilatı yoxdursa, əmək kollektivi danışıqlar aparmaq üçün xüsusi səlahiyyətli komissiya yaradır. 

Kollektiv müqavilənin quruluş və məzmununu tərəflər müəyyən edirlər. Kollektiv müqaviləyə, 

bir qayda olaraq, aşağıdakı məsələlər üzrə tərəflərin qarşılıqlı öhdəlikləri daxil edilir: - əməyin 

ödənilməsi qaydaları və miqdarının, pul mükafatlarının, müavinətlərin, əlavələrin və digər 

ödəmələrin müəyyən edilməsi;  

- məşğulluq, kadr hazırlığı və ixtisasartırma, işçilərin sərbəstləşdirilməsi şərtləri;  

- qiymətlərin artımı, inflyasiyanın səviyyəsi nəzərə alınmaqla, əmək haqqı miqdarının 

tənzimlənmə mexanizmi;  

- iş və istirahət vaxtı, məzuniyyətlərin müddəti haqqında şərtlər;  

- işçilərə və onların ailə üzvlərinə mədəni və məişət xidmətlərinin, sosial təminatlar və güzəştlərin 

müəyyən edilməsi;  

- qadınların, 18 yaşına çatmamış işçilərin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması;  

- əməyin mühafizəsinin yaxşılaşdırılması üçün əlavə təminatların müəyyən edilməsi; 

 - əmək vəzifələrini yerinə yetirməklə əlaqədar işçilərə dəyən ziyanın ödənilməsi; 

 - işçilərin ekoloji təhlükəsizliyinin və sağlamlığının gözlənilməsi;  

- kollektiv müqavilənin şərtlərinin pozulmasına görə tərəflərin məsuliyyəti və s 

Əmək Məcəlləsinin 26-cı maddəsinə əsasən kollektiv müqavilənin və sazişin və ya onlarda 

dəyişikliklərin layihəsinin hazırlanması məqsədilə danışıqlar aparmaq üçün tərəflər müvafiq 

səlahiyyətlər verilmiş bərabərsaylı nümayəndələrdən ibarət komissiya yaradırlar. Komissiyanın 

tərkibi, danışıqların gündəliyi, keçirilmə yeri və müddəti tərəflərin birgə qərarı ilə müəyyən edilir. 

Kollektiv müqavilə bir ildən üç ilədək müddətə bağlanır. Kollektiv müqavilə imzalandığı və ya 

müqavilədə göstərilən gündən qüvvəyə minir. Kollektiv müqavilənin yerinə yetirilməsinə nəzarəti 

tərəflər və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. 

Əmək müqaviləsi - işçi ilə müdiriyyət arasında əmək funksiyasına (peşəsinə, ixtisasına və 

vəzifələrinə) dair sazişdir. Əmək hüququnun mühüm institutudur. Əmək müqaviləsində əmək 

funksiyasının müəyyən edilməsi, işin dəyişdirilməsini, yəni işçinin razılığı olmadan onun başqa işə 

keçirilməsini istisna edir. Əmək müqaviləsinin məzmunu tərəflərin hüquq və vəzifələrini müəyyən 

edən şərtlərdən biridir və əsas elementlərlə xarakterizə edilir. 

Bu elementlər 2 yerə bölünür.  

1. Müəyən növ işin yerinə yetirilməsi, yəni konkret ixtisas, dərəcə yaxud vəzifə üzrə 

2. İşçinin müəssisə, idarə, təşkilatın daxili əmək intizamına tabe olması  

Əmək hüququ normaları əmək öıçüsünü və istehlak ölçüsünü nizamlayır. Əmək ölçüsü iş vaxtı 

müddətinin və əmək normalarının müəyyən edilməsidir. Əmək ölçüsü hüquqi cəhətdən əmək 

haqqına dair qanunvericiliklə nizamlanır və 2 tip normalara ayrılır. 

1.  Əməyin ödənilməsinin ümumi qaydalarının tətbiq edən normalar: (kəmiyyət və keyfiyyətinə 

görə orta əmək haqqı) 

2. Əməyin ödənilməsinin konkret məbləğlərini müəyyən edən normalar (vəzifə maaşları) 



 

 

Əmək müqaviləsinin ikinci tərəfi kimi çıxış edən işəgötürən tam fəaliyyət qabiliyyətinə malik 

olan işçilərlə əmək müqaviləsi bağlamaq, ona xitam vermək, yaxud onun şərtlərini dəyişdirmək 

hüququna malik mülkiyyətçi və ya onun təyin etdiyi müəssisənin rəhbəri, səlahiyyətli orqanı, habelə 

hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsdir. Bütün müqavilələrin 

məzmununda tərəflərin hüquq və vəzifələri durur. Əmək müqaviləsinin məzmununda isə əmək 

müqaviləsinin şərtləri durur. Əmək müqaviləsi şərtlərinin iki növü fərqləndirilir: 

 a) qüvvədə olan qanunvericiliklə müəyyən edilən zəruri şərtlər; 

b) əmək müqaviləsi bağlanarkən tərəflərin razılığı əsasında müəyyənləşdirilən əlavə şərtlər. 

 

Qüvvədə olan qanunvericilik, işə qəbul zamanı qanunda müəyyən olunmuş sənədlərdən (əmək 

kitabçası, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, diplom, bəzi hallarda sağlamlıq haqqında arayış) başqa, əlavə 

sənəd tələb etməyə yol vermir. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 45-ci maddəsinə 

əsasən əmək müqaviləsi qabaqcadan müddəti müəyyən edilmədən (müddətsiz) və ya 5 ilədək 

müddətə (müddətli) bağlanıla bilər. Əmək müqaviləsində onun hansı müddətə bağlanması 

göstərilməmişdirsə, həmin müqavilə müddətsiz bağlanmış hesab edilir. 

Əmək müqaviləsi, işçinin peşəkarlıq səviyyəsini, müvafiq əmək funksiyasını icra etmək 

bacarığını yoxlamaq məqsədilə sınaq müddəti müəyyən edilməklə bağlanıla bilər. Sınaq müddəti 3 

aydan artıq olmamaq şərtilə müəyyən edilir. Sınaq müddəti, işçinin faktiki olaraq əmək funksiyasını 

icra etdiyi iş vaxtından ibarətdir. İşçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi, habelə iş yeri və orta 

əmək haqqı saxlanılmaqla işdə olmadığı dövrlər sınaq müddətinə daxil edilmir. 

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin ümumi əsasları Azərbaycan Respublikası Əmək 

Məcəlləsinin 68-ci maddəsində öz əksini tapıb. Bu əsaslar aşağıdakılardır: 

 a) tərəflərdən birinin təşəbbüsü;  

b) əmək müqaviləsinin müddətinin qurtarması; 

 c) əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi;  

 ç) müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi ilə əlaqədar;  

d) tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallar;  

e) tərəflərin əmək müqaviləsində müəyyən etdiyi hallar. 

 ƏM-nin 72-ci maddəsinə əsasən aşağıdakı hallar əmək vəzifələrinin kobud şəkildə pozulması 

hesab edilir: 

 a) üzürlü səbəb olmadan bütün iş günü işə gəlmədikdə; 

 b) alkoqollu içkilər, narkotik vasitələr və psixotrop, toksik və digər zəhərli maddələr qəbul 

edərək işə sərxoş vəziyyətdə gəlmədikdə;  

c) təqsirli hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində mülkiyyətçiyə maddi ziyan vurması;  

ç) təqsirli hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində əməyin mühafizəsi qaydalarını pozaraq iş 

yoldaşlarının səhhətinə xəsarət yetirməsi və ya onların bu səbəbdən həlak olması;  

d) qəsdən istehsal, kommersiya və ya dövlət sirrinin yayılması və ya bu sirrin gizli saxlanılması 

üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi;  

e) əmək fəaliyyəti zamanı yol verdiyi kobud səhvləri, hüquq pozuntuları nəticəsində işəgötürənin, 

müəssisənin və ya mülkiyyətçinin qanuni mənafeyinə ciddi xələl gətirməsi;  

ə) əmək funksiyasını pozduğuna görə əvvəllər işəgötürən tərəfindən verilmiş intizam tənbehindən 

nəticə çıxarmayaraq, altı ay ərzində təkrarən əmək funksiyasını pozması;  

f) iş vaxtı ərzində bilavasitə iş yerində inzibati xətalara və ya cinayət tərkibi olan ictimai-təhlükəli 

əməllərə yol verməsi.  
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                     Əmək haqqı və təminatlar və əmək stajı. 

  

Əmək haqqına hüquqi aspektdən yanaşarkən ilk öncə əmək haqqının qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulan anlayışına nəzər salaq. Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 154.1-ci 

maddəsində aşağıdakı kimi anlayış verilmişdir: "Əmək haqqı - müvafiq iş vaxtı ərzində əmək 

funksiyasını yerinə yetirmək üçün əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş, işçinin gördüyü işə 

(göstərdiyi xidmətlərə) görə işəgötürən tərəfindən pul və ya natura formasında ödənilən gündəlik 

və ya aylıq məbləğ, habelə ona edilən əlavələrin, mükafatların və digər ödənclərin 

məcmusudur".Anlayışdan görüldüyü kimi əmək haqqına yalnız işin sonunda işçiyə gündəlik və 

ya aylıq ödənilən məbləğ aid deyil, buraya həm də əlavələr, mükafatlar və digər ödənclər daxil 

edilir. 

Əmək haqqı - Müəssisə tərəfindən fəhlə və qulluqçuların əməyin kəmiyyətinə uyğun olaraq 

əvvəlcədən müəyyən edilmiş normalarla verilməli haqqdır. 

Fəhlələrin əməyi tarif dərəcələrinə əsasən ödənilir. Qulluqçuların əməyi mərkəzləşmiş qaydada 

müəyyən edilmiş vəzifə maaşları sxeminə əsasən ödənilir. Vəzifə maaşının konkret məbləğini işçinin 

vəzifəsinə və ixtisasına uyğun olaraq müdiriyyət müəyyən edir. 

İş vaxtından artıq iş, istirahət günlərində iş, gecə vaxtı iş, yüksək dərəcədə ödənilir. Yalnız 

qanunvericiliklə müyyən edilmiş hallarda əmək haqqından tutmalara yol verilir. 

Əmək haqqında əlavə - əmək şəraiti ilə əlaqədar əvəzödəmək və ya həvəsləndirmək məqsədi ilə 

işçinin tarif (vəzifə) maaşına, əmək haqqına müəyyən edilən əlavə ödəncdir. 

Mükafat - əməyin kəmiyyət və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə işçinin maddi marağının artırılması 

məqsədi ilə əmək haqqı sistemində nəzərdə tutulan qaydada və formada verilən həvəsləndirici pul 

vəsaitidir. 

Orta əmək haqqı - işçiyə vəzifəsi (peşəsi) üzrə işəgötürən tərəfindən ödənilmiş məvacib və onun 

tərkibinə daxil olan ödənclərin Əmək Məcəlləsində və digər normativ hüquqi aktlarda nəzərdə 

tutulan qaydada müəyyən olunan məbləğdir. 

Əmək haqqından tutmalar - 3 qrupa bölünür: 

1. Vergilərin tutulması: cərimələrin tutulması, islah işləri haqqında hökmlər üzrə tutmalar. 

2. Müdiriyyətin icra sənədləri əsasında həyta keçirdikləri tutmalr, üçüncü şəxslərin  xeyrinə 

tutmalar 

3. Müdiriyyətin təşəbbüsü və göstərişi ilə işçilərin müəssisə və yaxud idarə qarşısında öhdəlikləri 

ödəmək üçün icra edilmiş tutmalar. 

Tutmaların ümumi həcmi verilməli olan əmək haqqının 20% bəzən 50% -dən çox olmamalıdır. 

Müəyyən hallar ilə əlaqədar əmək haqqının ödənilməsi müvafiq olaraq hər bir hala uyğun 

ödənilir. Bu hallardan bəziləri aşağıda qeyd ediləcək: 

1. Xüsusi şəraitdə tətbiq edilən əmək haqqı 

2. Əvəz etmə ilə əlaqədar tətbiq edilən əmək haqqı 

3. İstirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü 

görülən işə görə əmək haqqının ödənilməsi 

4. İş vaxtından artıq vaxtda görülən işə görə əmək haqqının ödənilməsi 

5. Gecə vaxtı və çoxnövbəli iş rejiminə görə haqqın ödənilməsi 

6. Boşdayanma vaxtı əməyin ödənilməsi 
Əmək kitabçası - fəhlə və qulluqçunun əmək fəaliyyətini xarakterizə edən əsas sənətdr. Əmək 

kitabçası əsas iş yerində açılır və işə qəbul edildikdən 1 həftə gec olmayaraq açılır. Əmək kitbçasının 

birinci səhifəsində işçi haqqında ümumi məlumat qeyd edilir: 

Ad, soyad, ixtisas, peşə, təhsil, kitabçanın açılma tarixi və möhür və s. 

İş haqqında məlumat bölməsində müəssisənin adı, işə daxil olma, başqa işə keçirilmə, işdən 

çıxarılma haqqında məlumat qeyd edilir. 



 

 

Əmək qabiliyyəti - Adamın sağlamlığı vəziyyətindən asılı olaraq əmək fəaliyyətində olmaq 

qabiliyyətidir. Adamın yerinə yetirəcəyi işin xarakterindən asılı olarq əmək qabiliyyəti aşağıdakılara 

bölünür: 

1. Ümumi əmək qabiliyyəti - yəni adi şəraitdə hər hansı işi yerinə yetirmək qabiliyyəti. 

2. Peşə əmək qabiliyyəti - Müəyyən peşə, ixtisas üzrə 

3. Xüsusi əmək qabiliyyəti - yəni müəyyən istehsal, yaxud iqlim şəraitində və s. iş yerinə işi 

yerinə yetirmək qabiliyyəti 

Həcminə görə əmək qabiliyyəti 2 yerə bölünür. 

1. Tam əmək qabiliyyəti 

2. Tam olmayn əmək qabiliyyəti (məhdud, qismən) 

Əmək qabiliyyətini itirmək - hüquqda sağlamlıq halıdır: Bu halda fəhlə və yaxud qulluqçu 

xəstələnmə və yaxud zədələnmə nəticəsində əmək funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Əmək 

qabiliyətini itirmiş fəhlə və qulluqçular maddi təminatla (müavinatlar, pensiya və s) təmin olunurlar. 

Əmək qabiliyyətini 2 cür itirmək olur. 

1. Müvəqqəti 

2. Uzun müddətli (əlillik) 

Əmək stajı - Əmək fəaliyyəti və s.ictimai faydalı fəaliyyətin müəyyən edilmiş qaydada 

hesablanan müddətidir. 

Əmək stajı 3 yerə bölünür: 

1. Ümumi iş stajı - Əmək fəaliyyətinin və s.ictimai faydalı fəaliyyətin işdəki fasilələrindən asılı 

olmayaraq ümumi dəvamiyyətidir. 

2. Xüsusi əmək stajı - Əmək fəaliyyəti və s.ictimai faydalı fəaliyyətin ümumi müddətindən lakin 

məzmununa və ya əmək şəraitinə görə o cümlədən iqlim şəraitinə görə ümumi stajdan fərqlənən 

stajdır. Bu yeraltı işlərdə əmək şəraiti zərərli olan işlərdə və s.yerlərdə işləyənlərə daha çox güzəşt 

ediir. 

3. Fasiləsiz əmək stajı - Bir müəssisədə və yaxud müxtəlif müəssisələrdə işin fasiləsiz müddətidir 
 

                                            Mövzu;11 

 

            Əmək intizamı, işçilərin maddi məsuliyyəti, əmək mübahisələri. 
 

Əmək mühafizəsi - İnsanın əmək prosesində təhlükəsizliyin, sağlamlığının və iş qabiliyyətinin 

qorunmasını təmin edən sosial ictimai, təşkilati,  texniki gigiyena və müalicə profilaktika tədbirləri 

və vasitələri, qanunvericilik aktları sistemidir. 

Zəhmətkeşlərin sağlamlığının mühafizəsi, əmək təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, peşə 

xəstəliklərinin aradan qaldırılması dövlətin başlıca vəzifələrindən biridir. Hər il bunun üçün vəsait 

ayrılır. Əməyin mühafizəsinə dair qanunvericiliyə əmək təhlükəsizliyi, istehsalat sanitariyası 

qaydaları və s.aiddir. Müssisə və idarələrin müdiriyyəti sanitariya gigiyena şəraitini təmin etməyə 

borcludur. Əməyin mühafizəsinə dair qaydalara əməl olunmasına xüsusi dövlət orqanları nəzarət 

edir: 

Dövlət mədən texniki nəzarət, dövlət enerji nəzarəti, dövlət sanitariya nəzarəti. 

Əməyin mühafizəsi sahəsindəki qanunvericiliyin pozulmasına görə inzibati məsuliyyət və bəzi 

hallarda cinayət məsuliyyəti müəyyən edilir. 

. Qanunvericilik əməyin mühafizəsi sahəsində ayrı-ayrı kateqoriyalı işçilərə yüksək təminatlar 

verilməsini nəzərdə tutur. Həddi-büluğa çatmamış qadınların və ümumiyyətlə, 21 yaşa qədər 

şəxslərin, həmçinin, sağlamlığı ilə bağlı qadağan olunanların ağır işlərə, zərərli və təhlükəli işlərə 

cəlb olunması qadağandır. 

İşçilər əmək funksiyasını yüksək peşəkarlıq səviyyəsində yerinə yetirməli və müəssisədaxili 

intizam qaydalarına əməl etməlidirlər. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 182-ci 

maddəsinə əsasən, müəssisələrdə əmək müqavilələri, habelə bağlanmış kollektiv müqavilələr üzrə 

tərəflərin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsi, əmək qanunvericiliyinin 



 

 

tələblərinin gözlənilməsi və əmək intizamının təmin olunması məqsədilə müəssisə daxili intizam 

qaydaları qəbul edilə bilər. 

Bir intizam xətasına görə yalnız bir intizam tənbehi verilir. İntizam tənbehi işçiyə, işdə olduğu iş 

günü ərzində verilə bilər. Məzuniyyətdə, ezamiyyətdə olan, əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş 

işçiyə bu müddət ərzində intizam tənbehi verilə bilməz. İntizam tənbehi əməlin aşkarlandığı vaxtdan 

bir ay müddətində verilə bilər. İntizam tənbehi verilən gündən altı ay müddətində qüvvədə olur. Bu 

müddət ərzində işçi yeni bir xata törətməzsə, o, intizam tənbehi almamış hesab olunur.  

Əmək intizamı - Hər bir ictimai əmək növü üçün zəruri olan qaydadır. Müdiriyyət əmək 

intizamını pozan şəxsləri intizam məsuliyyətinə cəlb etməyə, onlar barəsində qanunla müəyyən 

edilmiş digər hüquqi təsir tədbirləri tətbiq etməyə haqlıdır. Əmək intizamının möhkəmləndirilməsi 

xüsusi qanunvericilik aktlarında müəyyən edilir. Müdiriyyət əmək intizamını pozanları aşağıdakı 

hallarda cəzalandıra bilər. 

Məsələn: İşburaxma hallarında növbəti məzuniyyət vaxtının qısaldılması, mükafatdan məhrum 

etmə, növbəti məzuniyyətin verilməsi vaxtının dəyişilməsi və s. Əmək intizamının pozulmasının 

bəzi növləri (istehsalatda spirtli içkilərdən içmə, işdə sərxoş vəziyyətdə olmaq və s.) eyni zamanda 

inzibati hüquq pozma sayılır və buna görə cərimə növündə inzibati msuliyyət tətbiq edilir. 

Əmək intizamının tərbiyə edilməsi və möhkəmləndirilməsi üçün əmək kollektivinə aşağıdakı 

hüquqlar verilir.   

1. Daxili əmək nizam qaydalarını təsbit etmək. 

2. Onlara əmək olunmasını təmin etmək üçün tədbirlər görmək. 

3. Əmək intizamı vəziyyətini müzakirə etmək 

4. Onun möhkəmləndirilməsi üçün tədbir görmək. 

5. Əmək nailiyyətinə görə ictimai həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq etmək. 

6. Qabaqcıl, uzun müddət işləyənlər üçün əlavə güzəştlər müəyyən etmək. 

 
Əmək mübahisələri - müdiriyyət və işin arasında əmək haqqında qüvvədə olan normativ aktların 

tətbiqi məsələləri üzə yaxud yeni əmək şəraitinin dəyişdirilməsi məsələləri üzrə qanunla müəyyən 

edilmiş qaydada həll olunan fikir ayrılığıdır. Əmək mübahisələrinə baxılması məsələləri 

qanunvericiliklə nizamlanır. 

Əmək mübahisələri aşağıdakı səbəbdən əmələ gəlir: 

Əmək qanunvericiliyinin pozulması və qulluqçuların öz əmək vəzifələrinin yerinə yetirilməsi iş 

buraxma, işə gecikmə qüvvədə olan hüquq normaları barəsində işçi və müdiriyyət arasında fikir 

ayrılığı və s. Əmək mübahisələrinə aşağıdakı orqanlar baxırlar. 

1. Əmək mübahisələri komissiyası (ƏMK) 

2. Həmkarlar komitəsi 

3. Xalq məhkəməsi 

Əmək mübahisələrinə baxılması aşağıdakı qaydalarla səciyyələnir: 

1. Əmək mübahisəsinə bir qayda olaraq bilavasitə iş yerindəki orqanlarda baxılır. 

2. Həmkarlar təşkilatına əmək mübahisəsini həll etmək və əmək mübahisəsinin mahiyyəti üzrə 

qərar qəbul etmək hüququ verilməsi. 

3. Əmək mübahisəsinə tezliklə baxılması. (ƏMK - 5 gün, Həmkarlar komitəsi - 7 gün) 

4. Əmək mübahisələrinə açıq baxılması 

5. Qərarın tezliklə icra olunması  10 gün. 

ƏMK - müəssisə, idarə və təşkilatlarda fəhlə və qulluqçular və müdiriyyət arasında əmələ gələn 

əmək mübahisələrinə baxan ilk orqandır.  Fəhlə və qulluqçular öz hüquqlarının pozulduğunu 

bildikləri üçün sonra 3 ay ərzində ƏMK-ya müraciət edə bilər. 

Həmkarlar komitəsi - fəhlə və qulluqçuların ərizəsinə əsasən əmək mübahisəsinə o halda baxır 

ki, ƏMK-da razılıq əldə edilməmiş olsun, habelə  fəhlə və qulluqçular ƏMK-nın qərarlarından 

şikayət vermiş olsun. Həmkarlar komitəsi öz təşəbbüsü və yaxud prokuror təşəbbüsü ilə ƏMK-nın 

qüvvədə olan qanunvericiliyə zidd qərarlarını ləğv etmək hüququna malikdir. Həmkarlar komitəsinin 

əmək mübahisələri üzrə qərarı ilə razı olmayan işçi qərarı aldığı gündən 10 gün ərzində xalq 

məhkəməsinə ərizə ilə müraciət edə bilər. 



 

 

 

 

                                        Mövzu:12 

                                         Sığorta. 

 

Sığorta –şəxslərin əmlakı, həyatı, sağlamlığı, mülki məsuliyyəti, həmçinin qanunvericiliklə 

qadağan olunmayan fəaliyyəti, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar olan əmlak 

mənafelərinin müdafiəsi sahəsində riskin ötürülməsinə və ya bölüşdürülməsinə əsaslanan 

münasibətlər sistemidir. 

İxtisaslaşdırılmış təşkilatlar – sığorta şirkətləri – tərəfindən sığorta etdirənlərin sığorta 

haqlarından (mükafatlarından) formalaşan, sığorta hadisəsi nəticəsində sığorta etdirənə dəyən 

zərərin ödənildiyi sığorta fondunun hesabına fiziki və hüquqi şəxslərin əmlak maraqlarının 

qorunması ilə bağlı olan münasibətlər sistemidir. 

Ümumilikdə sığorta istehsal münasibətlərinin mühüm elementlərindən biridir. Bu, istehsal 

prosesində maddi itkilərin ödənilməsi ilə əlaqədardır və normal, fasiləsiz və müntəzəm təkrar 

istehsalın əsas şərtlərindən hesab edilir. Sığorta xidmətləri sığorta bazarlarında yayılır. Sığorta 

bazarı – pul münasibətlərinin xüsusi sferasıdır və burada alqı-satqı obyekti kimi spesifik xidmət 

– sığorta müdafiəsi, təklif və ona olan tələbatı formalaşdıran pul münasibətləri kimi çıxış edir. 

Sığorta könüllü və icbari formalarda həyata keçirilə bilər. Könüllü sığorta sığortaçı ilə sığortalı 

arasında müqavilə əsasında həyata keçirilir. Sığortanın aparılmasının ümumi şərtlərini və 

qaydalarını müəyyən edən könüllü sığorta qaydası sığortaçı tərəfindən müstəqil müəyyən olunur. 

Sığortanın konkret şərtləri sığorta müqaviləsinin bağlanması zamanı müəyyən olunur. İcbari 

sığorta qanunun qüvvəsi ilə həyata keçirilən sığortadır. 

Qanunvericiliyə zidd olmayan aşağıdakı əmlak mənafeləri sığorta obyektləri ola bilər: 

sığortalının və ya sığorta olunan şəxsin həyatı, sağlamlığı, əmək qabiliyyəti və pensiya təminatı 

ilə əlaqədar (şəxsi sığorta); əmlakın sahibliyi, istifadəsi və sərəncamlığı ilə əlaqədar (əmlak 

sığortası); sığortalı tərəfindən ona və ya fiziki şəxsin əmlakına vurulmuş ziyanın, eləcə də hüquqi 

şəxsə dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə əlaqədar (məsuliyyət sığortası). 

Ölkə ərazisində yerləşən hüquqi şəxslərin əmlak mənafelərinin (təkrar sığorta və qarşılıqlı 

sığorta istisna olmaqla) və ölkənin rezidentləri kimi fiziki şəxslərin əmlak mənafelərinin sığortası 

yalnız sığorta fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə lisenziyası olan hüquqi şəxslər tərəfindən həyata 

keçirilə bilər. 

Sığortaçılar sığorta agentləri və sığorta brokerləri vasitəsi ilə sığorta fəaliyyətini həyata keçirə 

bilərlər. 

Verilmiş səlahiyyətlərə uyğun olaraq sığortaçının adından və onun tapşırığı ilə fəaliyyət göstərən 

fiziki və ya hüquqi şəxslər sığorta agentləridir. Sığortalının yaxud sığortaçının tapşırıqları 

əsasında öz adından sığorta üzrə vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən sahibkarlar qismində 

müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyatdan keçən hüquqi və ya fiziki şəxslər sığorta brokerlər 

sayılır. 

 

Sığortaçı ilə müqavilə bağlanan (sığorta etdirən) və ya xeyrinə sığorta müqaviləsi bağlanan 

(sığorta olunan), yaxud qanuna görə sığortalanmış sayılan fiziki şəxs (fəaliyyət qabiliyyəti 

məhdud olan və ya fəaliyyəti qabiliyyəti məhkəmə tərəfindən məhdudlaşdırılan, eləcə də 

fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxslərdən başqa) və ya hüquqi şəxsdir. 

Başqa sözlə sığortalı – sığorta polisin əmlak, kompaniya və ya şəxsdir. Sığorta polisi isə sığorta 

haqları və sığorta ödənişlərinin həcmini, ödəmə qaydalarını müəyyənləşdirən, bir sözlə, sığorta 

müqaviləsini müəyyənləşdirən sənəddir. 

Sığortaçı. 

Yalnız sığorta və təkrar sığorta fəaliyyətini göstərmək məqsədilə yaradılmış, qanunvericiliklə 

müəyyənləşdirilmiş qaydada xüsusi razılıq almış hüquqi şəxs olan sığorta təşkilatıdır. 

 

 



 

 

Sığortanın funksiyaları. 

Sığortanın iqtisadi mahiyyəti, onun ictimai məqsədlərində ifadə olunan funksiyalarında daha da 

açılır. Funksiyalar sığortanın maliyyə sisteminin bir həlqəsi kimi xüsusiyyətlərini 

aydınlaşdırmağa imkan verən təzahür əlamətləridir. Maliyyə anlayışı öz iqtisadi mahiyyətini hər 

şeydən əvvəl bölgü funksiyası vasitəsilə ifadə edir. Bu funksiya özünü sığortanın funksiyalarında 

göstərir. Sığortanın əsas etibarilə dörd əsas funksiyası var. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: Risk 

funksiyası, Xəbərdarlıq funksiyası, Yığım(əmanət funksiyası),nəzarət funksiyası. Əsas funksiya 

kimi risk funksiyası çıxış edir. Belə ki, zərər həmişə meydana çıxa bilər və hətta hər il təkrar 

oluna bilər. Sığortanın qarşısında qoyulan məqsədlərə uyğun olaraq 

sığortaçı təşkilat zərərçəkmiş təsərrüfat  subyektlərinə pul yardımı göstərməlidir. Bu çərçivədə 

fəaliyyət göstərən sığorta riski funksiyası yenidən bölgü münasibətlərini həyata 

keçirir. Dəyərin pul formasında yenidən bölgüsü, təsadüfi sığorta hadisələrinin baş verməsi ilə 

əlaqədar olaraq sığorta iştirakçıları arasında aparılır. Yenidən bölgü münasibətləri sığortanın 

mahiyyətini əks etdirməklə yanaşı, sığortanın risk funksiyasının həyata keçirilməsində əsas rol 

oynayır. Sığortanın xəbərdarlıq funksiyası əsasən sığorta fondunun vəsaitlərinin müəyyən hissəsi 

hesabına sığorta risklərinin azaldılması tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsinə istiqamətlənir. 

Xəbərdarlıq və ya qabaqcadan xəbər vermə funksiyası, əhalinin və ya təsərrüfat subyektlərinin 

öz mümkün itkilərinin nəticələrini aradan qaldırmağa çağırış olmaqla bütün əmlakın, fəaliyyətin, 

həyatın və s. sığortalanmasını ifadə edir. Yəni sığorta ehtimal olunan itkilərin 

zərərsizləşdirilməsidir. Sığortaya görə ayırmalar sığorta fonduna cəlb olunduğu üçün sığorta həm 

də yığım funksiyasını həyata keçirir. Sığortanın köməyi ilə xeyli miqdarda pul vəsaitlərinin 

toplanılmasının maliyyə siyasəti baxımından çox böyük əhəmiyyəti var. Sığorta münasibətlərinin 

əmanət xarakteri daşıması və onun əmanət funksiyası sığorta ayırmaları hesabına sığorta fonduna 

külli miqdarda pul vəsaitinin toplanması ilə əlaqədardır. Bu isə maliyyə siyasəti baxımından 

əhəmiyyətlidir. Sığortanın başqa bir funksiyası olan nəzarət funksiyası yuxarıda göstərilən üç 

funksiyanın nəticəsi kimi çıxış edir və konkret sığorta münasibətləri zamanı həmin funksiyalarla 

birlikdə meydana çıxır. Nəzarət funksiyası sığorta fondu vəsaitlərinin formalaşdırılması və 

istifadəsi ilə əlaqədardır. Sığorta nəzarətinin qanunvericilik sənədləri əsasında həyata 

keçirilməsi maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsinin tərkib hissəsi kimi çıxış edir. 

Sığortanın ictimai istehsalın fasiləsizliyinin təmin olunmasında və ictimai istehsalın 

balanslaşdırılmasında rolu özünü əsas etibarı ilə sığortanın aparılmasının son nəticələrində 

göstərir. Son nəticə dedikdə əsasən sığorta sahələrinin optimallaşdırılması, sığorta 

əməliyyatlarının inkişaf göstəriciləri, zərərlərin vaxtında aradan qaldırılmasında və s. nəzərdə 

tutulur. 

Sığortanın növləri. 

Sığorta cəmiyyətin ictimai-iqtisadi həyatının bütün tərəflərini əhatə etməklə əhalinin maddi 

rifahının və sahibkarlıq riskinin zəmanətçisi kimi çıxış edir, gözlənilməz və fövqəladə hadisələr 

zamanı əmlak mənafelərinin qorunmasına, dövlətin maliyyə sisteminin möhkəmləndirilməsinə 

təsir göstərir. O, nəinki sığorta hadisələri zamanı büdcəni dəyən zərərlərin ödənilməsindən azad 

edir, hətta uzunmüddətli investisiyaların mənbəyinə çevrilir. Sığorta ixtisaslaşdırılmış 

sığorta təşkilatları tərəfindən həyata keçirilir. Bu təşkilatlar dövlət və qeyri-dövlət təşkilatları ola 

bilər. Onların fəaliyyət sahəsi daxili (məhdud), xarici və yaxud qarışıq sığorta bazarlarını əhatə 

edir. Sığorta bazarının yüksək inkişafı şəraitində sığorta həm ölkə daxilində, həm də xaricdə 

həyata keçirilə bilər. Bu sığortanın təşkilati təsnifləşdirilməsidir. İstənilən təsnifləşdirilmənin 

əsası elə əlamətlərdən ibarət olmalıdır ki, bu bütün həlqələrin qarşılıqlı əlaqələrini təmin etsin. 

Təsnifatın əsasında iki əlamətin nəzərə alınması mümkündür: sığorta obyektlərinin və 

sığorta məsuliyyətinin səviyyəsində fərqlər. Bunlara uyğun olaraq iki təsnifləşdirmə tətbiq 

edilir: sığorta obyektləri üzrə və təhlükəlilik səviyyəsi üzrə. Birinci təsnifat ümumidir, ikincisi 

isə yalnız əmlak sığortasını əhatə etməklə sahə xarakteri daşıyır. 

Sığorta münasibətləri iki formalarda həyata keçirilir: 

1. Məcburi sığorta    2.Könüllü sığorta. 

 



 

 

Məcburi sığorta. 

Məcburi sığorta dövlət tərəfindən qanunvericilik əsasında həyata keçirilməklə cəmiyyətin 

maraqlarının təmin edilməsi üçün hüquqi və fiziki şəxslərin sığorta edilməsidir. Bu müvafiq 

sığortalanmış qrupların qəti müəyyən olunmuş sığorta ödənişinin həyata keçirilməsi deməkdir. 

Yəni maddi zərərlərin ödənilməsi və yaxud digər pulyardımı göstərilməsi lazım gəldikdə bu, 

təkcə konkret zərərçəkənin marağına deyil, ictimai marağa da xidmət edir. Başqa sözlə desək, 

sığortanın məcburi forması sığortaçını müdafiə edir. Ona görədə sosial sığorta, hərbi 

xidmətçilərin sığortası və digər bir neçə sığorta forması bizim ölkədə məcburi sığortadır. Hər bir 

ölkədə məcburi sığorta obyektləri müxtəlifdir. 

Məcburi sığortada bu prinsiplər fərqləndirilir:Sığorta edən müvafiq obyektlərin sığortası üçün 

məcburi sığorta qanunu tətbiq edir, sığorta olunanlar isə sığorta ödənişlərini ödəməlidir. Qanun, 

adətən, aşağıdakı məsələləri nəzərə alır: məcburi sığortaya aid edilən obyektlərin siyahısı; 

sığorta məsuliyyətinin səviyyəsi; 

-tarif dərəcələrinin tətbiq olunma qaydaları; 

-sığorta ödənişlərinin aparılması dövrü; 

-sığorta edənin və sığorta olunanın əsas hüquq və vəzifələri. 

-Məcburi sığorta qanununun həyata keçirilməsi bir qayda olaraq dövlət sığorta orqanlarına 

tapşırılır. 

Qanunda göstərilmiş obyektlərin məcburi sığortasının bütünlüklə əhatə olunması.  Bunun  üçün 

sığorta orqanları hər il bütün ölkə üzrə sığortalanmış obyektlərin qeydiyyatını aparır, sığorta 

ödənişlərinin hesablanmasını və müəyyən olunmuş müddətə yığılmasını həyata keçirir. 

Qanunda göstərilmiş məcburi sığorta obyektlərinin avtomatik olaraq əhatə olunması. Yəni heç 

bir məcburi sığorta obyekti kənarda qala bilməz. Sığorta ödənişlərinin ödənilməsindən asılı 

olmayaraq məcburi sığortanın fəaliyyət göstərməsi. Sığortalananlar, hesablanmış sığorta 

ayırmalarını ödəmədiyi hallarda məsələyə məhkəmə qaydasında baxılır. 

Məcburi sığortanın müddətsizliyi. Sığortaçının sığortalanmış əmlakdan istifadə etdiyi bütün dövr 

ərzində məcburi sığorta fəaliyyətdə olur. Yalnız sahibsiz və köhnəlmiş əmlak bu sığortaya aid 

edilmir. Əmlakın başqasına keçməsi vaxtı sığorta dayandırılmır. Bu sığorta yalnız sığortalanmış 

əmlak öldükdə və ya məhv olduqda öz qüvvəsini itirir. Sığortanın bu formasının həyata 

keçirilməsinə səlahiyyəti olan orqanlar qanunvericilik əsasında müəyyən edilir. 

Könüllü sığorta. 

Məcburi sığortadan fərqli olaraq sığortanın könüllü formasında sığortaçılarla sığorta olunanlar 

arasında müqavilə könüllü olaraq bağlanılır. Qanunvericiliyə uyğun olaraq könüllü sığortanın hər 

bir növü üzrə qaydalar müəyyənləşdirilir, dövlət sığorta nəzarəti orqanları 

tərəfindən lisenziya verilir. Bir qayda olaraq könüllü sığorta müqaviləsi əvvəlcədən müəyyən 

edilmiş sığorta müddəti üçün bağlanılır. könüllü sığorta forması aşağıdakı prinsipləri özündə 

birləşdirir: Könüllü sığorta qanuni yolla və könüllü əsaslarla fəaliyyət göstərir. Qanun könüllü 

sığortaya aid olan bütün obyektləri müəyyənləşdirir. Konkret şərait sığorta qaydaları vasitəsilə 

tənzimlənir; Sığortada könüllü iştirak. Əgər sığortalama şərtlərinə zidd deyilsə, onda sığortaçının 

obyekti sığorta etməməyə haqqı yoxdur. Həmin prinsip sığortalanma haqqında ilk tələbdən sonra 

sığorta müqaviləsinin bağlanmasına təminat verir; Könüllü sığorta obyektlərinin müəyyən 

hissəsini əhatə edir. Belə ki heç də bütün şəxslər sığortada iştirak etməyi arzulamır. Bundan 

başqa, sığorta şərtlərinə uyğun olaraq sığorta müqaviləsinin bağlanması üçün bəzi 

məhdudiyyətlər mövcuddur. Könüllü sığorta həmişə sığorta müddəti ilə məhdudlaşdırılır. 

Müqavilədə müddətin başlama və sona çatma vaxtı xüsusi olaraq müəyyənləşdirilir. Könüllü 

sığortada fasiləsizlik yalnız müddət bitməmişdən qabaq təkrar müqavilənin bağlanması yolu ilə 

müəyyən edilir. 

Könüllü sığorta, sığorta ayırmalarının həm bir dəfəyə, həm də dövrü olaraq ödənilməsi şəraitində 

fəaliyyət göstərir. Könüllü sığorta müqaviləsi yalnız sığorta ayirmalarının bir dəfəlik və ya dövrü 

olaraq ödənilməsi şəraitində qüvvəyə minir. Sığorta ayırmalarının ödənilməsi uzunmüddətli 

sığorta müqaviləsinin fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb olur. “Sığorta haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa əsasən sığorta iki əsas sahədən: həyat və qeyri-həyat sığortası 



 

 

sahələrindən ibarətdir. Sığortaçılar bu sahələrdən biri və ya hər ikisi üzrə fəaliyyət göstərə 

bilərlər. Həyat sığortası–sığortalının ölümü, sağlamlığının, iş qabiliyyətinin qocalığa yaxud 

əlilliyə görə təmamilə və ya qismən itirilməsi halları üçün aparılan sığortadır. Həyat 

sığortası üzrə müqavilə müddəti bitdikdə və ya sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta məbləği 

sığorta müqaviləsində müəyyən edilmiş qaydada və şərtlərlə sığortaçıya və ya onun varisinə 

ödənilir. Həyat sığortası müqavilələri uzun müddətə bağlanılır və bu müddətdə yaranmış 

inflyasiya sığortalıya təminatın verilməsinə maneçilik yarada bilər. Bu baxımdan sığorta şirkəti 

öz fəaliyyətini elə qurmalıdır ki, sığorta müqavilələri üzrə qəbul etdiyi öhdəlikləri müqavilə ilə 

müəyyən olunmuş şərtlər çərçivəsində həyata keçirə bilsin. Qeyri-həyat sığortası-sığorta hadisəsi 

baş verdiyi zaman sığortaçıya vurulan zərərödənilməklə onun məsuliyyəti, əmlakı və əmlak 

mənafeləri ilə bağlı risklərin sığortasıdır. 

Əmlakın sığortası zamanı sığorta məbləği müqavilə bağlanması anında onun həqiqi dəyərindən 

(sığorta dəyərindən) çox ola bilməz. Sığortaçı tərəfindən sığortalının öncə qəsdən aldatmasını 

sübut etməsi halı istisna olmaqla tərəflər sığorta müqaviləsində müəyyən olunan əmlakın 

dəyərini mübahisə obyektinə çevirə bilməzlər. Əgər sığorta müqaviləsi ilə müəyyən məbləğdə 

sığorta ödənişinin ödənilməsi nəzərdə tutulmamışdırsa, sığorta ödəməsi sığorta hadisəsi zamanı 

sığortalının və ya üçüncü şəxsin sığortalanmışın əmlakına dəymiş birbaşa ziyanın ölçüsündən 

çox ola bilməz. Sığorta müqaviləsinin şərtləri ilə sığorta ödəməsi məbləği hədlərində natural 

formada ziyanın kompensasiyası (ödənilməsi) ilə sığorta ödənişinin əvəz olunması nəzərdə tutula 

bilər. Şəxsi sığorta müqaviləsində sığortaçı ilə sazişə görə sığortalı tərəfindən sığorta məbləği 

müəyyən edilir. Sığorta təminatı digər sığorta müqavilələrinə görə, eləcə də sosial sığorta, sosial 

təminat üzrə və ziyanın qaydasında sığortaçıya və ya üçüncü şəxsə çatası məbləğdən asılı 

olmayaraq ona (sığortaçıya və ya üçüncü şəxsə) ödənilir. Bununla belə sığortaçının ölümü 

zamanı xeyir güdənə çatası şəxsi sığorta üzrə sığorta təminatı miras əmlakının tərkibinə daxil 

deyil. 

Sığorta müqaviləsinə və ya qanuna müvafiq olaraq sığortaçıya sığortalanın ödəməli olduğu 

sığorta məbləği sığorta haqqı hesab olunur. Sığorta tarifi sığorta məbləği vahidindən və ya 

sığorta obyektindən sığorta haqqı dərəcəsidir. İcbari sığorta öhdəlikləri üzrə sığorta tarifləri 

icbari sığorta haqqında qanunlarda nəzərdə tutulur. Şəxsi sığortanın könüllü növləri, əmlak 

sığortası və məsuliyyət sığortası üzrə sığorta tarifləri sığortaçı tərəfindən müstəqil hesablanır. 

Sığorta tarifinin konkret ölçüsü tərəflərin razılığı ilə sığorta müqaviləsində müəyyən edilir. 

Sığorta obyekti bir neçə sığortaçı ilə birlikdə bir müqavilə üzrə sığortalana bilər (birgə sığorta). 

Bu zaman hər bir sığortaçının hüquq və vəzifələrini müəyyən edən şərtlər müqavilədə ehtiva 

olunmalıdır. 

Digər sığortaçının (təkrar sığortaçının) sığortalı qarşısında bütün və ya qismən öz öhdəliklərinin 

icrası riskinin müqavilədə müəyyən edilmiş şərtlərdə bir sığortaçı (təkrar sığortaçı) tərəfindən 

sığortalanması təkrar sığorta hesab olunur. Təkrar sığorta haqqında müqaviləni təkrar sığortaçı 

ilə bağlayan sığortaçı sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq tam həcmdə sığortalı qarşısında 

cavabdeh olaraq qalır. 

Sığortaçılar öz fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, öz üzvlərinin maraqlarının qorunması və birgə 

proqramların həyata keçirilməsi üçün ittifaqlarassosiasiyalar və digər birliklər yarada bilərlər. Bu 

birliklərin sığorta fəaliyyəti ilə bilavasitə məşğul olmaq hüququ yoxdur. Sığortalıların birlikləri 

nizamnamələri əsasında fəaliyyət göstərir və sığorta fəaliyyətinə nəzarət üzrə müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanında dövlət qeydiyyatı keçdikdən sonra hüquqi şəxs statusuna malik olurlar. 

Sığortaçıların əsas maliyyə sabitliyi onlarda ödənilmiş nizamnamə kapitalının və sığorta 

ehtiyatlarının, eləcə də təkrar sığorta sisteminin olmasıdır. 

Sığorta ehtiyatları sığortaçılar tərəfindən şəxsi sığorta, əmlak sığortası və məsuliyyət sığortası 

üzrə alınmış sığorta haqqlarından əmələ gəlir. Vergilər ödənildikdən sonra qalan və sığortaçıların 

sərəncamına daxil olan gəlirlərdən onlar öz fəaliyyətini təmin etmək üçün zəruri 

olan fondlar yarada bilərlər. Sığortaçılar sığorta ehtiyatlarını və digər vəsaitləri investisiya etmək 

və digər üsulla yerləşdirmək, eləcə də şəxsi müqaviləyə dair bağlanmış müqavilə üzrə sığorta 

məbləği həcmində bu müqaviləni bağlayan sığortaçılara borc vermək hüququna malikdir. Öz 
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tədiyyə qabiliyyətini təmin etmək üçün sığortaçılar aktivlərlə onların qəbul etdiyi sığorta 

öhdəlikləri arasında normativ nisbətlərə riayət etməlidirlər. Bu nisbətlərin hesablanması 

metodikası və onların normativ ölçüləri sığorta fəaliyyəti üzərində nəzarət üzrə 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunur. 

Xüsusi vəsaitlər və sığorta ehtiyatları hesabına sığortaçıların icrası imkanlarından çox olan 

həcmdə öhdəliklər qəbul edən sığortaçılar müvafin öhdəliklərin icrası riskini təkrar 

sığortaçılardan sığortalamalıdır. 

Hər hansı bir ölkədə sığorta fəaliyyəti üzərində dövlət nəzarəti sığorta fəaliyyəti üzərində nəzarət 

üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir. Azərbaycanda bu funksiyanı 

Maliyyə Nazirliyinin Baş Dövlət Sığorta Nəzarəti İdarəsi həyata keçirir. Onun əsas 

funksiyalarına aiddir: 

Sığorta fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün sığortaçılara lisenziya verilməsi;Sığortaçıların və 

sığortaçıların birliklərinin vahid Dövlət reyestrinin, eləcə də sığorta brokerlərinin reyestrinin 

aparılması; 

Sığorta tariflərinin əsaslandırılması və sığortaçıların tədiyyə qabiliyyətinin təmin edilməsi 

üzərində nəzarət;Sığorta fəaliyyəti haqqında sığorta ehtiyatlarının, göstəricilərinin və sığorta 

əməliyyatlarının uçotu formalarının və hesabının formalaşması və yerləşməsi qaydalarının 

müəyyən edilməsi;Qanunla müəyyən edilmiş qaydada sığorta fəaliyyəti məsələlərinə adi 

normativ və metodik vəsaitlərin hazırlanması; 

Sığorta fəaliyyəti təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və sığortaya dair ölkə qanunvericiliyinin 

inkişafı və təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin müəyyən olunmuş qaydada hazırlanması və təqdim 

edilməsi. 

 

 

                                               Mövzu:13 

 

                                    Iş vaxtı və istirahət vaxtı. 
 

 

   İŞ VAXTI VƏ İSTİRAHƏT VAXTI. 

İş vaxtı -  təqvim vaxtının bir hissəsidir. Həmin vaxtda fəhlə, yaxud  qulluqçu göstərilmiş 

yerdə tapşırılan işi və yaxud digər tapşırıqları yerinə yetirməlidir. İş vaxtının konkret günü və 

saatları qanunla müəyyən edilmiş iş müddətini, norması, daxili əmək nizam qaydları, yaxud 

növbətçilik cədvəli əsasında müəyyən edilir. Bunun fəhlə və qulluqçular üçün işlədikləri yerdən 

asılı olmayaraq iş vaxtının müddətinin həmkarlar komitəsinin razılığı ilə dövlət normalaşdırır. 

Qanunvericilikdə 5 günlük iş  həftəsini saat norması müəyyən edilmişdir. Həmçinin 

bayramqabağı və istirahətqabağı günlərdə iş müddəti də müəyyən edilmişdir. Tam omayan iş 

gününün və tam olmayan iş həftəsinin müddəti işçi ilə müdiriyyət arasında razılığa əsasn 

müəyyən edilir. Həftədə 40 saat, müəyyən kateqoriya işçilər və iş şəraiti üçün isə qısaldılmış 

normalar müəyyən edilmişdir. İş vaxtı normaları dəyişdirilə bilməz və bunlar hökmən əməl 

edilməlidir. 

Fəhlə və qulluqçulrın iş vaxtının müddətinin və istirahət vaxtının sutka, həftə və digər 

təqvim dövründə qanunvericiliyə uyğun olaraq daxili əmək nizam qaydalarında və yaxud növbə 

cədvəlində təsbit edilmiş qaydada bölüşdürülməsi iş vaxtı rejimi adlanır. 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0cra
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B6vl%C9%99t_n%C9%99zar%C9%99ti&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B6vl%C9%99t_reyestri&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Qanun
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Metodik_v%C9%99sait&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99cr%C3%BCb%C9%99
https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99klif


 

 

Bu rejim əmək kollektivi üçün sabiq iş reqlamenti deməkdir.  Onun gündəlik vaxtı, müddəti, 

başlanması, qurtarması, nahar fasiləsi vaxtı, növbələrin sayı  və bir birini əvəz etməsi qaydası, işi 

və istirahət günləri var. İş vaxtından artıq işər, ezamiyyətlər, işlənməmiş iş vaxtı tərkibində 

ayrıca hesablanr. 

iş günü - növbə qrafikinə əsasən, iş günü, yaxud iş qydasıdır. gündəlik işin müddətinin 

sutkada iş vaxtı saatının və dəqiqələrinin qanunla müəyyən edilmiş normalarıdır.  

iş günü 4 yerə bölünür. 

1. qısaldılmış iş günü. 

2. tam iş günü. 

3. tam olmayan iş günü. 

4. normallaşdırılmamış iş günü. 

İş həftəsi - təqvim həftəsində iş vaxtının qanunla müəyyən olunmuş müddətinin normasıdır. 

Həftədə iş günlərinin və istirahət günlərinin sayı ilə xarakterizə olunan iş rejimi müvafiq olaraq 2 

və  1 istirahət günü olmaqla 5 və 6 günlük iş həftəsidir.  

İş ili - Hər hansı müəssisədə, idarədə fəhlə  və yaxud qulluqçu qismində işlənmiş 1 ildir. İş 

ili hər il verilən məzuniyyət hüququ ilə bitir. 

İşdə fasilə - İş günü ərzində işin dayandırılmasıdır. İşdə fasilə bir qayda olaraq 2 saatdan ox 

olmayaraq iş başladıqdan 4 saat sonra verilir. Bəzi kateqoriya işçilər üçün aşağıdakı vaxtlarda iş 

vaxtı müddəti müəyyən edilir. 

1. 15-16 və 16-18 yaşınadək 24-36 saat 

2. Əmək şəraiti zərərli olan işlərdə işləyənlər üçün 36 saat. 

3. Ağır əmək şəraiti və mədən ustaları üçün 30-35 saat 

4. I və II qrup əlillər üçün 36 saat. 

Yüksək intellektual və əsəbi gərginliklə bağlı kateqoriya işçilər üçün 33-39 saat. 

İstirahət hüququ - Vətəndaşların Azərbaycan Konstitusiyası ilə əsas hüquqdan biridir.  

İstirahət günləri - Həftəlik istirahət günləridir. Ümumi istirahət günü Azərbaycanda bazar 

günüdür. 5 günlük iş həftəsində 2-ci istirahət günü iş qrafiki ilə müəyyən edilir. Hər iki istirahət 

günü bir qayda olaraq bir-birinin ardınca verilir. İstehsalatın texniki şəraitə görə dayndırılması 

mümkün olmayan müəssisələrdə fəhlə və qulluqçuların hər qrupuna istirahət günü həmkarlar 

komtəsinin razılığl ilə müdiriyyət tərəfindən təsdiq edilmiş növbə cədvəlinə uyğun olaraq 

həftənin müxtəlif günlərində növbə ilə verilir. Əhaliyə xidmət lüzumu ilə əlaqədar olaraq ümumi 

istirahət günündə işin kəsilməsi mümkün olmayan müəssisələrdə istirahət günü xalq deputatları 

tərəfindən müəyyən edilir. Həftəlik fasiləsiz istirahət müddəti 12 saatdər. istirahət günü müstəsna 

hallarda yalnız nazirlər kabinetinin icazəsi ilə dəyişdirilə bilər. Ayrı-ayrı fəhlə və qulluqçuların 

istirahət günündə işə cəlb edilməsinə yalnız həmkarlar komitəsinin razılığı ilə Azərbaycan 



 

 

Respublikasının qanunlarına əsasən müəyyən edilən müstəsna hallarda icazə verilir. İstirahət 

günündə işləyənə 2 həftə ərzində başqa istirahət günü verilir. başqa istirahət günü vermək 

mümküm olmadıqda istirahət günündə iş 2 qat ödənilir.  

Müəssisələrdə, idarələrdə, təşkilatlarda bu bayram günləri iş öhdəlikləri yerinə yetirilmir 

(Oktyabrın 18-də - Dövlət Müstəqilliyi günü, Noyabrın 12-də - Konstitusiya günü və Noyabrın 

17-də - Milli Dirçəliş günləri istisna olmaqla, belə ki, həmin günlər bayram günləri olsa da 

istirahət günləri deyildir). Ramazan bayramı - iki gün bayram edilir. Bu günlərdə işçilərin işə 

cəlb olunmasına yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müstəsna hallarda yol verilə bilər. 

 Əmək məzuniyyəti - işçinin normal istirahəti, əmək qabiliyyətinin bərpası, sağlamlığının 

mühafizəsi üçün işdən ayrılmaqla öz mülahizəsi ilə istifadə etdiyi, müddəti ƏM-də nəzərdə 

tutulandan az olmayan istirahət vaxtıdır. İşçilərə ödənişli əsas məzuniyyət 21 təqvim günündən 

az olmayaraq verilməlidir. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında çalışan işçilərə, dövlət qulluqçularına, tədris 

müəssisəsində pedaqoji iş aparmayan rəhbər işçilərə, tədris müəssisələrinin metodistlərinə, 

emalatxana rəhbərlərinə, laborantlara, kitabxanaçılara, dayələrə, bədii rəhbərlərə, elmi dərəcəsi 

olmayan elmi işçilərə, həkimlərə, orta tibb işçilərinə, əczaçılara ödənişli əsas məzuniyyət 30 

təqdim günü müddətində verilməlidir. Pedaqoji və elmi fəaliyyətlə məşğul olan işçilərin əmək 

məzuniyyətlərinin müddəti 56 təqvim günü müddətində verilir. Qanunvericilikdə digər sahə 

işçilərinin məzuniyyət müddətləri sadalanıb. İşçilərin AR ƏM-si ilə müəyyən edilmiş 

məzuniyyət hüququ və ondan istifadə qaydaları məhdudlaşdırıla bilməz. 

                                                  Mövzu:14 
 

                          Mülki hüquq anlayışı, predmeti, mənbələri. 

 
Mülki hüquq – hüququn bir sahəsidir. Bu sahənin normaları cəmiyyətdə pul əmtəə formasın 

istifadə ilə şərtlənən əmlak münasibətlərini və ilk növbədə onlarla bağlı olan şəxsi qeyri əmlak 

münasibətlərini nizamlayır. 

Mülki hüququn tətbiqi sferası çox genişdir. O, yalnız əmtəə-pul münasibətlərini deyil, həm də 

mülkiyyət münasibətlərini, dövriyyə iştirakçılarının alqı-satqı, əmlak kirayəsi, borc, podrat, 

habelə komissiya, tapşırıq, saxlama və s. bu kimi müqavilə münasibətlərini nizama salır. Bura, 

həmçinin, vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi, əsassız varlanma nəticəsində əldə edilənlərin 

qaytarılması, əqli mülkiyyət, vərəsəliklə bağlı münasibətlər də aiddir. Bütün bunlar indiki dövrdə 

- bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə mülki hüququn rolunun daha da artmasına səbəb olur. 

İctimai münasibətləri mülki-hüquqi tənzimetmə metodu dedikdə, mülki münasibətləri tənzim 

edən normalarda nəzərdə tutulan forma, üsul və fəndlərin məcmusu başa düşülür. Mülki 

hüququn (predmeti də daxil olmaqla) digər hüquq sahələrindən fərqləndirilməsi məhz bu 

metodun aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir:  

1) Tərəflərin bərabərliyi;  

2) Tərəflərin münasibətin məzmununu müəyyən edən sərbəstliyi (dispozitivliyi); 

3) Tərəflərin təşəbbüskarlığı;  

4) Münasibətlərin bir qayda olaraq iddia qaydasında müdafiəsi;  



 

 

5) Tərəflərin əmlak məsuliyyəti. 

Mülki hüquq münasibətlərinin əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərinə bölgüsü onunla 

xarakterizə olunur ki:  

1. Əmlak münasibətləri iqtisadi dəyərə malik olan münasibətlərdirsə, şəxsi qeyri-əmlak 

münasibətləri maddi məzmuna, iqtisadi dəyərə malik olmayan münasibətlərdir;  

2. Əmlak münasibətlərindən fərqli olaraq, şəxsi qeyri-əmlak münasibətləri vətəndaşların və ya 

təşkilatların qeyri-əmlak marağına xidmət edir;  

3. Əmlak münasibətlərində hüquq varisliyinə yol verilirsə, şəxsi qeyriəmlak münasibətlərində 

hüquq varisliyinə yol verilmir. 

Mülki hüquq münasibətləri içərisində ən çox rast gəlinəni əmlak münasibətləridir. Təşkilatların, 

habelə vətəndaşların mülki hüquqları və vəzifələri əksər hallarda əmlak xarakterli olur. 

 Şəxsi qeyri-əmlak münasibətləri 3 qrupa ayrılır:  

1. Şəxsi qeyri-əmlak xarakterli hüquq münasibətləri; 

 2. Yaradıcı fəaliyyəti özündə cəmləşdirən hüquq münasibətləri; 

 3. Təşkilati hüquq münasibətləri. 

Mülki hüququn predmeti – həm vətəndaşların həm də təşkilatların iştirak etdiyi münasibətdir. 

Mülki hüququn vəzifələri – vətəndaşların maddi və mənəvi tələbatının daha dolğun 

ödənilməsinə kömək etməkdir. 

Mülki hüququn mənbələri – Azərbaycan Respublikası konstitusiyası, Azərbaycan 

Respublikası mülki qanun aktları, respublikanın normativ aktları, müaəssisə və birliklər 

haqqında əsasnamər, təsərrüfat müqavilələri haqqında əsasnamələr qaydalar, nəqliyyat 

nizamnamələri,  mənzil qanunvericilik aktları. 

Mülki hüquq subyektləri  – onların fəaliyyət məqsədlərinə uyğun olaraq  xüsusi hüquq 

qabiliyyətinə və fəaliyyət qabiliyyətinə malik olmalarıdır: 

vətəndaşlar, dövlət, kooperativ, ictimai təşkilatlar,  təsərrüfat arası təşkilatlar, hüquq şəxs 

hüqundan  Istifadə edən təşkilat. 

Mülki hüquq normalarında cəmiyyətin prinsipləri ifadə olunur:  Dövlət mülkiyyətinin aparıcı 

rolu və onun möhkəmləndirilməsi zərurəti, iqdisadiyyatın planlı inkişafı, mülki hüquq 

subyektlərinin hüquq və vəzifələrinin əlaqəsi, vətəndaş və təşkilatların əmlak hüquqlarının və 

mənafelərinin mühafizəsi. 

Mülki-hüquq mühafizəsi – qanunla müəyyən edilmiş qaydada məhkəmə, arbitraj və münsiflər 

məhkəmələri tərəfindən bu hüquqların tanınması, hüquq pozulanadək mövcud olan vəziyyətin 

bərpa edilməsi, öhdəliyin naturada icrası, hüquq münasibətlərinə xitam verilməsi və onların 

dəyişməsi, hüquq pozan şəxsdən vurduğu zərərin əvəzinin alınması, qanunla nəzərdə tutulmuş 

başqa üsulların tətbiq edilməsi ilə həyata keçirilir. 

Mülki hüquqlar və vəzifələr – Mülki hüquqda mülki hüquq münasibətlərinin məzmununu 

təşkil edən hüquqları və vəzifələri  ifadə etmək üçün istifadə olunan anlayışdır. Aşağıdakılara   

bölünür. 

1. Əmlak hüququna və şəxsi qeyri əmlak hüququna 

2. Nisbi hüquq və mütləq hüququna 

3. Əşya hüququna və öhdəlik hüquqa 

Mülki hüquqi nəticələrin baş verməsi üçün tələb olunur ki, onları yaradan şərait qanunla 

müəyyən olunsun. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 14-cü maddəsində deyilir: 

«Mülki hüquqlar və vəzifələr mülki qanunvericilikdə nəzərdə tutulan əsaslardan, habelə fiziki və 

hüquqi şəxslərin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmasa da, mülki qanunvericiliyin prinsiplərinə 

görə mülki hüquqlar və vəzifələr doğuran hərəkətlərindən əmələ gəlir». Hüquqi nəticələr 

müxtəlifdir. Məsələn, insanın doğulması faktı ilə onun mülki hüquq qabiliyyəti yaranır, 

vətəndaşın 18 yaşına çatması ilə o, tam fəaliyyət qabiliyyəti əldə edir, iddianın irəli sürülməsi 

iddia müddətinin axımını kəsir. 

Mülki hüquqda hadisələr də iki qrupa bölünür:  

1. Mütləq və yaxud fors-major hadisələr; 

2.  Nisbi hadisələr 



 

 

Mütləq hadisələr elə hadisələrdir ki, onların yaranması və inkişafı insanın iradəvi fəaliyyəti ilə 

bilavasitə bağlı deyil. Məsələn, zəlzələ, vaxtın keçməsi və s. 

Nisbi hüquqi hadisələr insanların fəaliyyəti nəticəsində yaranır, ancaq bu hərəkətdən asılı 

olmayaraq inkişaf edir. Məsələn, yanğın, insan ölümü, insanın doğulması və s. 

Hərəkətlər insanların iradəvi hərəkətlərinin, yəni şüurlu fəaliyyətinin nəticəsi olan həyati 

faktlardır. Qanun isə onları müəyyən hüquqi nəticə ilə əlaqələndirir. Hüquqi faktların 

əksəriyyətini hərəkətlər təşkil edir. Hərəkətlər də öz növbəsində hüquqauyğun və hüquqazidd 

hərəkətlərə bölünür. 

Mülki hüquqda bəzən hərəkətsizlik də, yəni qanunla nəzərdə tutulmuş müəyyən hərəkətləri 

etməmək də hüquqi nəticələrə səbəb olur. Məsələn, kreditorun vaxtı çatmış və ona təklif 

olunmuş icranı qəbul etməməsi və ya borclunun öz öhdəliyini icra edə bilmək üçün ondan 

gözlədiyi hərəkətləri yerinə yetirməməsi və s 

Fiziki şəxsin mülki hüquqi fəaliyyət qabiliyyəti, o, yetkinlik yaşına, yəni on səkkiz yaşına 

çatdıqda tam həcmdə əmələ gəlir. Bu cür şəxslər hüquqlar əldə etməkdə və həyata keçirməkdə, 

öz üzərinə müvafiq vəzifələr qoymaq və onları icra etməkdə, habelə öz hərəkətlərinə görə 

məsuliyyət daşımaqda müstəqildir. Şəxsin tam fəaliyyət qabiliyyətinə malik olması bir sıra sosial 

və psixoloji hallardan asılıdır. 7 yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanların (azyaşlıların) 

fəaliyyət qabiliyyəti yoxdur. 7 yaşından 18 yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanların 

məhdud fəaliyyət qabiliyyəti vardır. Mülki qanunvericilik bu yaşda olan şəxslərin də aşağıdakı 

qruplarını fərqləndirir: 

 1) 7 yaşından 14 yaşınadək olan məhdud fəaliyyət qabiliyyətli şəxslər;  

2) 14 yaşından 18 yaşınadək olan məhdud fəaliyyət qabiliyyətli şəxslər 
Mülki hüquq münasibətlərinin obyektlərinə aşağıdakılar daxildir: 1) əşyalar; 2) yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticələri; 

3) işlər və xidmətlər; 4) qeyri-maddi nemətlər. 
Mülki proses – məhkəmə tərəflərindən mülki işlərə baxılmasının və həll edilməsinin mülki 

prosesual hüquq normaları ilə müəyyən edilməsi qaydasıdır. Habelə məhkəmənin və digər 

orqanların icrası qaydasıdır. Mülki proses aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:  Onların hər birində 

məhkəmə müəyyən vəzifələri icra edir. Mülki işin başlanması,  istintaq hərəkətləri, məhkəmə 

baxışı. 

Mülki cavabdeh – cinayətləin prosesində cinayətlə vurulmuş ziyana görə maddi məsuliyyət 

daşıyan şəxsdir. O aşağıdakı hüquqa malikdir: 

- İddia etirazını bildirmək, izahat vermək, sübutların təqdim etmək,vəsait vermək, ibtidai 

istintaq qurtardıqdan sonra işin materialları ilə tanış olmaq, məhkəmə baxışında iştirak etmək, 

etiraz etmək, şikayət vermək. O həmçinin şahid kimi də dindirilə bilər. 

Mülki hüquq 5 bölmələrdən ibarətdir. 

1. Ümumi müddəalar 

2. Öhdəlik hüququ 

3. Vərəsəlik hüququ 

4. Mülkiyyət hüququ 

5. Mənəvi yaradıcılığın inkişafı. 
 

 

                                         Mövzu:15 

             Mülkiyyət hüququ, Onun əldə edilməsi, itirilməsi və müdafiəsi. 

 
Mülkiyyətçilik elə anlayışlara aiddir ki, onun ətrafında uzun əsrlər boyu insanların düşüncələri 

qarşı-qarşıya gəlmişdir. Lakin, təkcə nəzəri döyüşlərlə iş bitmir. İnsanların mülkiyyətçilik 

münasibətlərinin dəyişdirilməsi, bu sahədə yeni münasibətlərin bərqərar olunması uğrunda 

mübarizələri bütün dünyada həmişə sosial təbəddülatların meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. 

Bu mübarizələr bəzən müvəffəqiyyətli, bəzən də çox uğursuz nəticələrə səbəb olmuşdur. 

Olmuşdur ki, cəmiyyət, həqiqətən, öz inkişafının yeni, daha yüksək pilləsinə qalxmışdır. Lakin, 



 

 

mülkiyyətçilik münasibətlərinin dağıdılması nəticəsində cəmiyyətin çox geri düşməsi və bu 

gerilikdən uzun müddət çıxa bilməməsi halları da olmuşdur. 

Mülkiyyətin elementar izahından belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, o,  insanın əşyaya 

münasibəti deməkdir. Lakin bu mülkiyyətin məzmununun açılmasında kifayət edici deyildir. 

Belə ki, mülkiyyətçi öz əşyası ilə bağlı digər, kənar şəxslərlə də münasibətdə olur. Buna görə 

de mülkiyyət təkcə insanın əşyaya münasibətində deyil, həmin əşya barəsində insanlar 

arasındakı münasibətlərdə özünü göstərir. Münasibətlərin bir qütbündə əşyaya öz əşyası kimi 

münasibət göstərən mülkiyyətçi, digər qütbündə isə həmin əşyaya yad münasibət göstərməyə 

borclu olan digər, üçüncü şəxslər çıxış edir. Bu o deməkdir ki, bütün üçüncü şəxslər özgə 

əşyasına, o cümlədən bu əşyada təcəssüm edən mülkiyyətçinin iradəsinə hər cür təcavüzdən 

imtina etməyə borcludurlar. 

Mülkiyyət - ictimai münasibətdir. Əgər özgə şəxslərdə mülkiyyətçinin əşyasına «özgəninki» 

münasibəti olmasaydı, mülkiyyətçinin də həmin əşyaya «özününkü» münasibəti olmazdı. 

İctimai münasibət kimi mülkiyyətin məzmunu mülkiyyətçinin maddi nemətlərin istehsalı, 

bölgüsü, dəyişməsi və istifadə edilməsi prosesində digər şəxslərlə çıxış etməsi labüd olan əlaqə 

və münasibətlərdə açılır.  

Mülkiyyət maddi və iradəvi məzmuna malik olan ictimai münasibətdir və əmlak 

münasibətlərində başlıca yer tutur. Lakin bu, mülkiyyətin xarakteri üçün kifayət hesab oluna 

bilməz. Bunun üçün mülkiyyətçinin ona mənsub əmlaka hər hansı bir konkret formada ifadə 

oluna bilən iradəvi aktını göstərməsi lazımdır. Mülkiyyətçi öz əmlakıyla bağlı istənilən 

münasibətə girə bilər, bir şərtlə ki, bu qanunvericiliklə qadağan edilməsin və yaxud 

mülkiyyətin sosial təbiətinə zidd olmasın. Mülkiyyətçinin iradəsi ona mənsub əmlaka sahiblik, 

istifadə və sərəncamda ifadə olunur. Mülkiyyətçinin əşyaya (əmlaka) münasibətdə konkret aktı, 

nəticə etibarilə bunlarla məhdudlaşır. 

Sahiblik dedikdə, mülkiyyətçinin əmlak (əşya) üzərində faktiki sahibliyi, yəni təsərrüfat ağalığı 

başa düşülür. Sahiblikdə mülkiyyətçilik münasibətlərinin tarazlığı, əmlakın fərdə və kollektivə 

bağlılığı əks olunur. Əmlakdan onun faydalı təbii xassələrinin hasil edilməsi, habelə ondan 

fayda götürülməsi istifadə adlanır. İstifadədən fayda - gəlir, artım, bəhər, törəmə şəklində və 

başqa formalarda ola bilər. Sərəncam dedikdə isə mülkiyyətçi tərəfindən əmlakın hüquqi 

müqəddəratının təyin edilməsi başa düşülür. Bu, əmlakın özgəninkiləşdirilməsi, kirayə 

verilməsi, girov qoyulması və s. üsullarla ola bilər. Əmlakdan istifadə edilməsi və onun 

üzərində sərəncam verilməsində, artıq mülkiyyət münasibətlərinin dinamikası ifadə olunur. 

Sahiblik hüququ - əmlaka (əşyaya) faktiki sahibliyi həyata keçirməyin hüquqi cəhətdən təmin 

edilmiş imkanıdır. Söhbət əgər faktiki sahiblikdən gedirsə, bu o demək deyildir ki, sahibkar 

əşya ilə bilavasitə təmasda olsun. Məsələn, uzunmüddətli məzuniyyətdə olan şəxs onun evində 

olan əmlakın sahibi olaraq qalır. Deməli, əşyaya faktiki sahib olmağa mahiyyətcə müvəqqəti 

iqtidarsızlıq və ya imkansızlıq, əşyaya sahibliyi ləğv etmir. 

. Dövlət mülkiyyət hüququ. Bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi ölkələrdə belə, istehsal fondları 

strukturunda dövlət mülkiyyəti mühüm çəkiyə malikdir. Əsas həyati təminat yaradan maddi 

ehtiyatların (ərzaq, yanacaq və s. vəsaitlərin) əsas hissəsi dövlətin əlindədir. İstehsal, sosial-

mədəni və s. təyinatlı obyektlərin böyük bir hissəsinin dövlət mülkiyyətində olması iki amillə 

bağlıdır. Birincisi, gözlənilməz hadisələrlə zəngin olan dünyada hər bir dövlət öz təhlükəsizliyi 

haqqında düşünməlidir. Təhlükəsizlik dedikdə, yalnız hərbi təhlükəsizlik deyil, eyni zamanda 

ekoloji, sanitar-epidemioloji, aclıq və s. təhlükə nəzərdə tutulur. İkincisi, bu dövlətin yerinə 

yetirməli olan sosial funksiyasından irəli gəlir. 

Mülkiyyət hüququ – Azərbaycan konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş mülkiyyət formalarını 

konstitusiyaya uyğun nizamlayır. 

Mülkiyyət hüququ maddi nemətlərin ayrı-ayrı şəxslərə, yaxud kollektivlərə məxsus 

olduğunu təsdiq və mühafizə edən, mülkiyyətçinin  öz əmlakına münasibətdə hüquqlarının 

həcmini və məzmununu, onların həyata keçirilməsi üsullarını və dairəsini müəyyən edən hüquq 

normalarının məcmusudur. 



 

 

Mülkiyyət hüququnun anlayışının açılması mülkiyyətçinin malik olduğu səlahiyyətlərlə başa 

çatmır. İş ondadır ki, eyni səlahiyyətlərə həm mülkiyyətçi, həm də digər şəxslər (məsələn, 

mülkiyyətçinin əmlakına tam təsərrüfatçılıq aparmaq hüququ olan şəxs və s.) malik ola bilər. 

Bunun üçün məhz mülkiyyətçinin səlahiyyətlərini əks etdirən spesifik əlamətlər müəyyən 

olunmalıdır. Bu əlamətlər ondan ibarətdir ki, mülkiyyətçi öz səlahiyyətlərini öz mülahizəsinə 

görə həyata keçirir. Bu zaman mülkiyyətçi öz mülahizəsinə görə səlahiyyətlərini həyata 

keçirmək və ya əmlak üzərində sərəncam vermək hüququnu digər şəxslərin həmin əmlak 

üzərində iradəsindən asılı olmayaraq bilavasitə qanuna əsaslanaraq həyata keçirir. Digər 

şəxslərin əmlak üzərində iradəsi isə təkcə qanuna söykənmir, eyni zamanda mülkiyyətçinin 

iradəsindən asılı olur və onunla şərtlənir. Mülkiyyət hüququ mütləq 

Mülkiyyət hüququnun formaları öz növbəsində növlərə bölünə bilər. Məsələn, vətəndaşların 

və ya hüquqi şəxslərin mülkiyyəti növ kimi müvafiq mülkiyyət formalarının tərkibində nəzərdən 

keçirilə 

Tarixən aşağıdakı mülkiyyət növləri mövcuddur: 

1. Şəxsi mülkiyyət  - o şeylər, o predmetlər ola bilər ki, həmin insanın öz əmək gəliri ilə 

əldə edilsin. 

2. Xüsusi mülkiyyət – istehsal vasitələri üzərində ayrı-ayrı adamların mülkiyyətindən 

danışılır: 

3. İctimai mülkiyyət – dövlət, kolxoz, kooperativ mülkiyyyəti 

Mülkiyyətin obyekti -  hər şeydən əvvəl onun maddi  zəmini və varlığıdır. Obyekt dedikdə 

əmlak, istehsal, istehsal vasitələri, konkret müddəalar nəzərdə tutulur. 

Mülkiyyətin subyekti – şəxslər, sosial  qruplar, icma, müxtəlif cəmiyyətlər,təşkilatlar, 

kooperativlər,  hüquqi və fiziki şəxslər 

Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsinin ilkin və törəmə üsulları qüvvədə olan qanunvericiliklə 

birbaşa olaraq təsbit edilməmişdir. Lakin bu üsullar qanunun təfsirində öz əksini tapır. 

İlkin üsulla mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi o deməkdir ki, əşya üzərində mülkiyyət 

hüququ əvvəllər heç kəsə məxsus olmamışdır və ilk dəfə əldə edilir 

Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsinin ilkin üsuluna aşağıdakılar aid edilir: yeni hazırlanmış 

əşya üzərində mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi; emal; yığılması hamıya müyəssər olan 

əmlakın mülkiyyətə götürülməsi; sahibsiz əmlak üzərində mülkiyyət hüququ; tapıntı; nəzarətsiz 

heyvanlar; dəfinə; əldə etmə müddəti; özbaşına (icazəsiz) tikilmiş tikililər üzərində mülkiyyət 

hüququnun əldə edilməsi və s.  

Mülkiyyətin formaları: 

1. Xırda əmtəə istehsalı ilə səciyyələnən mülkiyyəti 

2. Xüsusi mülkiyyət 

3. Dövlət mülkiyyəti 

4. Kooperativ mülkiyyəti 

5. Səhmdar cəmiyyətlər mülkiyyəti 

6. əmək kollektivlərinin mülkiyyəti 

7. bələdiyyə mülkiyyəti 

8. şəxsi mülkiyyəti 

9. qarışıq mülkiyyəti 

Mülkiyyətçi qanunla müəyyən olunmuş qaydada əmlakı əmlaka sahiblik , əmlakdan istifadə 

və onun üzərində sərəncam vermək hüququna malikdir. Mülkiyyətçi öz mülahizələrini qanunla 

müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirə bilər. Mülkiyyət hüququ əldə edilməsi və yaxud ona 

xitam verilsin qanunvericiliklə nizamlanır. 

Mülkiyyət formalarının reallaşması aşağıdakı kimi olur: 

1. Mülkiyyətçi onu satıb sərvətin başqa formalarına çevirə bilər. 

2. İcarəyə verib əvəzinə icarə haqqı ala bilər. 

3. Kreditə verib əvəzinə % ala bilər 

4. Mülküyyətinə görə mənfəət götürə bilər. 

5. Mülkiyyətinə görə gömrük haqqı, vergi ala bilər. 



 

 

6. Mülkiyyəti girov qoya bilər. 

7. Mülkiyyəti kirayə verib kirə haqqı ala bilər. 

Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi üsulları ilkin və törəmə olmaqla iki yerə bölünür. İlkin və 

törəmə üsulların fərqləndirici kriteriyalarına gəlincə, birincisində kriteriya kimi iradəvi, 

ikincisində isə hüquq varisliyi əsas götürülür. 

Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsinin ilkin üsuluna aşağıdakılar aid edilir: yeni hazırlanmış 

əşya üzərində mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi; emal; yığılması hamıya müyəssər olan 

əmlakın mülkiyyətə götürülməsi; sahibsiz əmlak üzərində mülkiyyət hüququ; tapıntı; nəzarətsiz 

heyvanlar; dəfinə; əldə etmə müddəti; özbaşına (icazəsiz) tikilmiş tikililər üzərində mülkiyyət 

hüququnun əldə edilməsi və s. 

Mülkiyyət hüququnun törəmə üsulla əldə edilməsinə aiddir: milliləşdirmə; özəlləşdirmə; 

hüquqi şəxsin ləğvi və yenidən təşkili zamanı onun əmlakına mülkiyyət hüququnun əldə 

edilməsi; rekvizisiya və müsadirə; vərəsəlik hüququ əsasında mülkiyyət hüququnun əldə 

edilməsi və s. 

Mülki qanunvericiliyə əsasən, mülkiyyət hüququnun itirilməsinin (xitamının) aşağıdakı növləri 

fərqləndirilir:  

1. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyat yazısının ləğv edilməsi, habelə daşınmaz 

əmlakın tamamilə məhv olması;  

2. Daşınar əşyanın mülkiyyətçisinin mülkiyyət hüququndan imtina etməsi, əşyanın məhv 

olması və ya sonralar hər hansı başqa şəxsin bu əşyaya mülkiyyət hüququnu əldə etməsi;  

3. Öhdəliklər üzrə tutmanın əmlaka yönəldilməsi;  

4. Qanuna görə həmin şəxsə mənsub ola bilməyən əmlakım özgəninkiləşdirilməsi;  

5. Sahənin alınması ilə əlaqədar daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsi;  

6. Təsərrüfatsızcasına saxlanan mədəni sərvətlərin satın alınması;  

7. Rekvizisiya;  

8. Müsadirə. 

                                               Mövzu:16. 

 

              Öhdəlik hüququ. Növləri və xitam verilməsi. 

 

Öhdəlik hüququ mülki hüququn həcm etibarilə ən böyük və geniş yarımsahəsidir. Bu yarımsahə 

Azərbaycan Respublikasının mülki hüququnun ən iri hissəsi olub, özündə Mülki Məcəllədə olan 

normaların yarısından çoxunu birləşdirir.Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, mülki 

qanunvericilik öhdəlikdə ikidən çox tərəfin iştirak etməsinə yol verir. Belə ki, öhdəlikdə kreditor 

və ya borclu kimi eyni zamanda bir neçə şəxs iştirak edə bilər (MM-in 387-ji maddəsinin 1-ji 

bəndi). Başqa sözlə desək, öhdəlikdə kreditora qarşı bir neçə borclu şəxs dura bilər. Məsələn, iki 

vətəndaş avtomobili qaçırarkən avtomobil tamam dağılıb sıradan çıxır. Hər iki vətəndaş zərərin 

əvəzini mülkiyyətçiyə ödəməlidirlər. Bir neçə kreditor eyni bir borclu şəxsdən öhdəliyin icrasını 

tələb etmək hüququna malik ola bilərlər. Məsələn, ər-arvaddan hər birinin onların ümumi 

mülkiyyətində olan torpağın icarəsi üzrə haqq verilməsini tələb etmək hüququ vardır. Elə hallar 

da ola bilər ki, öhdəlikdə eyni zamanda bir neçə kreditor və bir neçə borclu şəxs çıxış edə bilər. 

Belə halda öhdəlikdə şəxslər çoxluğu haqqında söhbət gedə bilər. Bu cür öhdəliklər çoxsaylı 

şəxslərin iştirak etdikləri öhdəliklər adlandırılır. Həmin öhdəliklər iştirakçıların sayına görə 

mürəkkəb xarakterə malikdir 

Öhdəliyin əmələ gəlmə əsaslarından biri hüquqi əməllərdir. Hüquqi əməllər elə hüquqauyğun 

hərəkətlərdir ki, bu hərəkətlər xüsusi olaraq hüquq münasibətlərinin yaranması, dəyişməsi və ya 

xitam olunmasına, yəni hüquqi nəticə əldə edilməsinə yönəlmir, lakin bu cür nəticənin əmələ 

gəlməsinə səbəb olur. Məsələn, traktorçu kəndli (fermer) təsərrüfatı başçısının malik olduğu 

torpaq sahəsini şumlayarkən dəfinə tapır. Torpaq sahəsinin mülkiyyətçisi ilə traktorçu arasında 



 

 

öhdəlik yaranır. Bu öhdəliyə görə, traktorçu dəfinənin yarısını fermer təsərrüfatı başçısına 

verməlidir. Dəfinənin tapılması hüquqi əməldir və bu, öhdəliyin əmələ gəlməsinə səbəb olur. 

Başqa bir misalda vətəndaş özgə şəxsə məxsus olan itirilmiş əşyanı tapır. Bu hərəkət də hüquqi 

əməldir. İtirilmiş əşyanı tapan şəxs tapıntı barədə onu itirmiş şəxsə və ya onun mülkiyyətçisinə 

məlumat verməlidir (MM-in 186-jı maddəsinin 1-ji bəndi). Belə halda da öhdəlik əmələ gəlir. 

Hüquqi əməl (əşyanı tapmaq) isə bu öhdəliyin əmələ gəlməsinə əsas olan hüquqi faktdır. 

 
Öhdəlik hüququ – Mülki hüququn ən geniş sahəsidir. Buraya öhdəlik haqqında ümumi 

müddəalar müqavilə və öhdəliyin ayrı-ayrı növü haqqında normalar daxildir. Mülki hüquqda 

öhdəliyin icrasından birtərəfli qaydalara imtina etməyə yol verilməməsi, öhdəlik bağlayan 

şəxslər üçün plan aktlarının məcburiliyi, öhdəliyin icrasının reallığı prinsipini, borclunun təqsirli 

olduqda məsuliyyəti,  öhdəlik hüququnun digər ümumi əsasları möhkəmləndirilir. 

Borclunun şəxsiyyəti ilə bağlı olan öhdəliklər odur ki, bu öhdəliklər icranın yalnız şəxsən 

borclu tərəfindən həyata keçirilməsini və başqa şəxsə həvalə edilməməsini nəzərdə tutur. Bu cür 

öhdəliyə misal olaraq rəssamın şəkil (portret) çəkməsini, vəkalət alanın tapşırıq müqaviləsi 

əsasında tapşıranın tapşırığını şəxsən icra etməsini və s. göstərmək olar. Belə öhdəliklərdə 

borclunun başqası ilə əvəz edilməsi mümkün deyil və bu, yolverilməzdir. Borclunun ölümü və 

ya hüquqi şəxsin ləğv edilməsi ilə öhdəlik də xitam olunur, onun icrasının hüquqi varislik 

qaydasında həyata keçirilməsi istisna edilir, yəni hüquqi varislər (vərəsələr) belə öhdəliyi icra 

edə bilməzlər. 

Kreditorun şəxsiyyəti ilə bağlı olan öhdəliklər odur ki, bu cür öhdəliklər kreditorun başqa 

birisilə əvəz edilməsinin mümkün olmamasını nəzərdə tutur. Bu öhdəliklərdə kreditorun 

dəyişdirilməsi yolverilməzdir. Məsələn, alimentlər haqqında, həyat və sağlamlığa vurulan zərərin 

əvəzinin ödənilməsi haqqında öhdəliklər bu cür öhdəliklərə misal ola bilər; aliment alan şəxs 

(kreditor) ölür və bu zaman onu başqa bir şəxslə əvəz etmək qeyrimümkündür. 

Əmələ gəlmə əsaslarına görə öhdəliklər iki cür olur: müqavilə öhdəlikləri; 

müqavilədənkənar öhdəliklər.  

Müqavilə öhdəlikləri dedikdə, müqavilə əsasında yaranan öhdəliklər başa düşülür. Bu cür 

öhdəliklərin yaranmasını şərtləndirən müqavilələr normal iqtisadi dövriyyəni qaydaya salır.  

Müqavilədənkənar öhdəliklər o öhdəliklərdir ki, onların yaranması birtərəfli əqdlərlə 

(hərəkətlərlə) və ya hüquqazidd hərəkətlərlə bağlı olur. Birtərəfli əqdlərdən (hərəkətlərdən) 

əmələ gələn öhdəliklərə aiddir: xüsusi mükafatlandırma vədi öhdəliyi; müsabiqə öhdəliyi; 

özgəsinin işini tapşırıqsız aparma öhdəliyi; oyunların və mərclərin keçirilməsindən əmələ gələn 

öhdəlik 

Öhdəlik – Mülki hüquq münasibətidir. Bu münasibətə görə bir şəxs (borclu) başqa şəxsin 

(kreditorun) xeyrinə müəyyən hərəkət etməlidir. (əmlak verməli, pulu ödəməli, iş yerinə 

yetirməli) Kreditor borcludan öhdəliklərin icrasını tələb etməyə haqlıdır. Dövlət hüquqi  şəxs, 

vətəndaşlar öhdəliyin  tərəfləri ola bilər. Öhdəlik bir qayda olaraq müqavilədən, əqddən, plan 

aktından, inzibati aktlardan, başqa şəxsə ziyan vurmaqdan əmələ gəlir. Öhdəlik  vasitə ilə 

vətəndaşlar müxtəlif ehtiyaclarını ödəyir.  Təşkilatlar isə sosial iqdisadi  inkişafa dair dövlət 

planlarının icrasını təmin edirlər. Vətəndaşların hüquq və vəzifələri məzmunundan asılı olaraq 

öhdəlik aşağıdakılara bölünür. 

1. əvəzli öhdəlik - əvəzli surətdə işin görülməsinə və xidmətin göstərilməsinə yönəlmiş 

öhdəlik. 

2. əvəzsiz 

3. Dövlət mülkiyyətinin və vətəndaşların mülkiyyətinin, digər əmlak hüququnun və onlarla 

bağlı  şəxsi qeyri əmlak hüququnun mühafizəsinə yönəlmiş öhdəlik 

4. İkitərəfli – Hər 2 tərəfli hüquq və vəzifələri 

5. Bir tərəfli – bir tərəfli hüquq, o birinin vəzifəsi 

6. Paylı öhdəlik – iştirakçiların hər biri öhdəlik icra etməli olduqda və yaxud onun icrasını 

bərabər payda tələb etməli olduqda. 



 

 

7. Solidar öhdəlik – kreditor iştirakçılardan birgə icrasını və yaxud onların hər birindən  

ayrılıqda  icranı tələb edirsə. 

Öhdəliyin icrası – öhdəlik məzmununu təşkil edən hərəkətlərdir. Öhdəlik könüllü icra 

edilmədikdə kreditorun məhkəməyə yaxud arbitraja müraciət etməsi ilə üzərinə öhdəlik 

götürmüş şəsx barəsində dövlət məcburiyyət tədbirləri  tətbiq edilə bilər. 

Öhdəliyə aşağıdakı hallarda xitam verilə bilər: öhdəliyin icra edilməsi ilə , qarşılıqlı 

tələblərin ödənilməsi ilə, öhdəliklərin icrasının mümkün olması ilə, tərəflərin razılığı ilə. 

Öhdəliyin tərəfləri dedikdə, öhdəlik hüquq münasibətlərində çıxış edən iştirakçılar başa düşülür. 

Hər bir hüquq münasibətində olduğu kimi, öhdəlikdə iki tərəf iştirak edir: səlahiyyətli şəxs; 

borclu şəxs. 

Səlahiyyətli şəxs öhdəliyin kreditoru adlanır. Kreditor dedikdə, elə bir səlahiyyətli şəxs başa 

düşülür ki, o, borclu olan tərəfdən müəyyən fəal hərəkətlər etməyi tələb etmək ixtiyarına 

malikdir. Bu isə təsadüfi deyil. Belə ki, öhdəliyin mahiyyətini təşkil edən maddi nemətlərin 

mübadilə prosesi fəal hərəkətlər olmadan mümkün deyil. 

Öhdəlikdə çıxış edən ikinci tərəf borclu şəxs adlanır. Borclu şəxs dedikdə, öhdəlikdə iştirak edən 

elə bir tərəf başa düşülür ki, ona müəyyən fəal hərəkətlər etmək və ya müəyyən hərəkəti 

etməkdən çəkinmək vəzifəsi həvalə edilir. O, debitor (latınca «debitor» — borclu) da adlanır. 

Debitor kreditorun tələbini yerinə yetirməli olan tərəfdir. Məsələn, kirayə öhdəliyində kirayəçi 

borclu şəxs (debitor) hesab olunur. Kirayəçi nəzərdə tutulan müddətdə kirayəyə götürdüyü 

əşyanı kirayəyə verənə qaytarmağa borcludur. Kirayəyə verən isə öhdəliyin kreditoru sayılır. O, 

nəzərdə tutulan müddət başa çatdıqda, kirayəçidən əşyanı geri qaytarmaq hüququna malikdir. 

Öhdəliyin özünün saxlanması və ləğv edilməməsi ilə onda iştirak edən tərəflərin — 

kreditorun və borclu şəxsin başqa biri ilə əvəz olunmasına öhdəlikdə şəxslərin dəyişməsi deyilir. 

Belə halda əvvəlki tərəf öhdəlik münasibətlərindən çıxır, onun yerini başqası tutur. Öhdəlikdən 

çıxan tərəfin bütün hüquq və vəzifələri öhdəlik münasibətlərinə daxil olan yeni subyektə keçir. 

Bununla hüquq varisliyi yaranır. Amma öhdəliyin özü saxlanılır, yəni ləğv edilmir. 

Beləliklə, öhdəlik dedikdə, iqtisadi dövriyyə (əmtəə mübadiləsi) iştirakçıları arasında əmələ 

gələn elə nisbi hüquq münasibəti başa düşülür ki, bu münasibət əsasında əmtəə formalı maddi və 

digər nemətlər bir şəxsdən digərinə keçir və buna uyğun olaraq bir şəxs (borclu) digər şəxsin 

(kreditorun) tələbi ilə onun xeyrinə müəyyən hərəkətlər etməyə (əmlak verməyə, iş yerinə 

yetirməyə, pul verməyə, xidmət göstərməyə və s.) borclu olur 

 Öhdəliyin xitamı dedikdə, öhdəliyin elementlərindən birinin mövcudluğuna son qoyulması 

başa düşülür. Öhdəliyin xitamı əsası üçün hüquqi faktlar yaranmalıdır. Öhdəliklərin icra edilməsi 

onlara xitam verilməsi əsasdır. Öhdəliklərə xitam verilməsinin əsasları dedikdə, qanunda nəzərdə 

tutulan elə bir hüquqi faktlar nəzərdə tutulur ki, bu faktların nəticəsində öhdəliklərin mövcud 

olmasına son qoyulur. Qüvvədə olan qanunvericiliyimizdə öhdəliyin xitamı üsullarının təxmini 

siyahısı verilmişdir. 

Öhdəliklərə icra nəticəsində xitam verilməsi – borclunun ona həvalə olunmuş vəzifəsini həyata 

keçirməsi deməkdir.  Yəni öhdəlik icra olunur. Birtərəfli əqd olaraq kreditor tərəfindən 

ıöhdəliyin icrası barədə borcluya rəsmi arayış verir. 

Öhdəliklərə qarşılıqlı tələblərin əvəzləşdirilməsi ilə xitam verilməsi – 2 şəxs arasında mövcud 

olan və icra müddəti çatan qarşılıqlı tələb hüququna xitam verir. Birtərəfli əqddir. 

Öhdəliklərin peşman haqqı verilməklə xitam olunması – tərəflərin razılaşması ilə öhdəliyin 

əvvəlki predmetini başqa predmetlə əvəz etməklə öhdəliyə xitam verilməsidir. Peşman haqqı pul, 

beh, əmlak ola bilər. İkitərəfli əqddir. 

Öhdəliklərə novasiya nəticəsində xitam verilməsi – köhnə öhdəliyin yeni öhdəliklə dəyişməsini 

(tərəflərin razılaşması nəticəsində) nəzərdə tiurur. İkitərəfli əqddir. 

Öhdəliklərin depozitə qoyulması nəticəsində xitam verilməsi – kreditorun icranı qəbulunun 

yubandırılması, kreditorun olduğu yerin məlum olmaması nəticəsində borclunun əmlakın 

məhkəməyə və notariata verməsi başa düşülür.  Bu barədə borclu kreditora depozitə qoyma 

barədə arayış(bildiriş) göndərməlidir. 



 

 

Öhdəliklərə borcun bağışlanması ilə xitam verilməsi – kreditorun borclunun üzərinə düşən 

vəzifədən azad etməsi başa düşülür. Birtərəfli əqddir. 

Öhdəliklərə müddətin keçməsi ilə əlaqədar xitam verilməsi – hüquqların həyata keçirilməsi 

müddəti ərzində bu hüquqlar həyata keçirilməzsə, onda onlara xitam verilir. 2 cür mövcud olma 

müddəti vardır: ümumi(10 il); xüsusi(5 və 30 il). 

İcranın mümkün olmamasına görə öhdəliyin xitamı – dövlət və bələdiyyə aktına əsasən 

öhdəliyin xitamı, borclunun ölümü nəticəsində öhdəliklərin xitamı və s. öhdəliklərin xitamı 

əsasları mövcuddur. 

 

                                               Mövzu:17. 

                                 Mənəvi yaradıcılığın nəticələri. 

 
 

Əqli mülkiyyət nə deməkdir? 

 Əqli mülkiyyət nə deməkdir? “Bütün incəsənət əsərləri və ixtiralar insan dühasından yaranır. 

Bunlar insanın layiqli həyatı üçün təminat mənbəyidir. İncəsənət və ixtiraların bütün növlərinin 

etibarlı qorunması dövlətin borcudur”. Doktor Arpad Boqşa məxsus olan bu əhəmiyyətli sözlər 

ÜƏMT-nin Cenevrədə yerləşən mənzil-qərargahının günbəzində yazılıb. Yazı mahiyyətcə və 

fəlsəfi baxımdan parlaq və anlaşıqlı şəkildə əqli mülkiyyətin müasir dünyada rol və 

əhəmiyyətini təsvir edir. Bəs əqli mülkiyyətə daxil edilən əsərlər, ixtiralar və insan zəkasının 

digər yaradıcılıq sərvətləri nə cür təsvir olunmalıdır? Həqiqətən, bizi əhatə edən ənənəyə 

çevrilmiş, istifadə edilən predmetlər çoxluğunun yaradıcıları vardır. Həmin əşyaların 

yaradıcılarına, yaradıcı şəxslərinə onlar tərəfindən fikirləşib, gözəl və rahat şəklə gətirildiyinə 

görə biz minnətdar olmalıyıq. Kitab və kompüterlər, saat, yuyucu maşınlar və bizim təmasda 

olduğumuz digər predmetlər öz yaradıcılarının beyin, zəka, yaradıcılıq, bir sözlə əqli 

(intellektual) əməyinin nəticələrinin məhsuludur. Bu predmetlər yaradıcıların müxtəlif 

intellektual əməyinin birləşməsi, sintezidir. Nümunə kimi, saatı götürək. Kimsə saat 

mexanizminin işləməsini kəşf edib, digər yaradıcı onun müəyyən funksional xassələrini 

təkmilləşdirib, üçüncüsü saatı bugünkü formaya gətirib, nəhayət, digəri öz ustalığı ilə siferblatı 

yaraşdırıb. Bu birgə zəhmətlər əməyin böyük intellektual məsrəflərini tələb edib ideya kəşfə, 

yaxud ixtiraya çevrilib əsər yaradılıb. O zaman bir suala cavab axtaraq, əgər yaranan əşyaya, 

predmetə bu gün hamı yanaşa bilirsə, bunlar hamı üçün faydalı, lakin adi əşyaya çevrilibsə, 

onda nə vaxtsa bu predmetlər yalnız öz yaradıcılıqlarına məxsus idi, onların yaradıcılıq nəticəsi 

idi və nəhayət, yaradıcı şəxslərin mülkiyyəti idi. 

Azərbaycanda ayrıca Müəllif Hüquqları Agentliyi də var. Müəllif Hüquqları Agentliyi 2005-ci 

ildə yaradılıb. Agentlik müəlliflik hüququ, əlaqəli hüquqlar və digər əqli mülkiyyət hüquqları 

sahəsində mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı kimi bu sahədə dövlət siyasətini və idarəçiliyini 

həyata keçirir. Hazırda Agentliyin inzibati idarəçiliyində 5 Qanun, o cümlədən 

“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında”, 

“İnteqral sxem topologiyalarının hüquqi qorunması haqqında”, “Məlumat 

toplularının hüquqi qorunması haqqında”, 

“Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında”, “Əqli 

mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında” qanunlar vardır. 

Mənəvi yaradıcılığın  -mülkü hüquq nizamlanan nəticələri müxtəlifdir. Yaradıcılıq 

nəticələri dedikdə buraya elm, ədəb, incəsənət əsərləri, kəşfləri, sənaye nümunələri əmtəə 

nişanları və s.aiddir. 

Yaradıcılıq fəaliyyəti ilə əlaqədar mülki hüququn 2 forması var. 

1. Müəlliflik hüququ 

2. İxtiraçılıq hüququ 

Müəlliflik hüququ – mülkü hüquqda elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin yaradılması və 

onlardan istifadə edilməsi ilə əlaqədar əmələ gələn münasibətləri nizamlayan hissədir. 



 

 

Müəlliflik hüququ normaları mülki qanunvericiliyə əsaslanır. Müəlliflik haqqının müxtəlif 

nəticələrinə dair aktlarda o cümlədən tipik müəlliflik müqavilələrində də var. Bu hüquq müəllifin 

yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticələrini dərk etməyə imkan verən hər hansı obyektiv formada ifadə 

edilmiş əsərə aid edilir. Əsərin faktiki mövcud olması. əsərdən istifadə etmək imkanı olan 

vətəndaşlar və təşkilatlar, müəlliflər arasında mütləq hüquq münasibətləri yaradır. Bu hüquq ilk 

növbədə müəllifə məxsusdur. 

Müəlliflik hüququ bir icra səlahiyyətləri əhatə edir: Ad hüququ, əsəri dərc etmək hüququ, 

təkrar dərc etmək, yaymaq hüququ, toxunulmamazlıq hüququ. 

Əsərin toxunulmamazlıq hüququ o deməkdir ki, müəəlifin razılığı olmadan əsər çap 

edildikdə ona illüstrasiya, müqəddimə, ön söz, təsvir, izahat əlavə etmək olmaz. Bu hüquq 

müəllifin bütün həyatı boyu və ölümündən 70 il sonra qüvvədə olur.  Pozulmuş müəlliflik 

hüququ, inzibati hüquq, cinayət hüququ və mülki hüquq qaydasında bərpa olunur. 
Müəllifin şəxsi hüquqlarının qorunması haqqında belə göstərişi olmadıqda o, vəfat edəndən 

sonra şəxsi hüquqlarının qorunmasını onun vərəsələri, yaxud vərəsələri yoxdursa və ya müəlliflik 

hüququnun qorunma müddəti qurtarmışdısa, belə hüquqların qorunmasını həyata keçirən müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurum yerinə yetirir. 

“müəllif” — əsərin yaradıcısı olan fiziki şəxs, 

Müəlliflik hüququnun  müddəaları aşağıdakılara şamil edilir: 

1) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan və ya Azərbaycan 

Respublikası ərazisində daimi yaşayış yeri olan fiziki şəxsin, yaxud Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi üzrə hüquqi şəxsin müəlliflik hüququna və ya əlaqəli 

hüquqlara malik olduğu elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərləri, ifalar və fonoqramlar; 
2) Azərbaycan Respublikası ərazisində ilk dəfə dərc edilmiş (buraxılmış) elm, ədəbiyyat 

və incəsənət əsərləri və ya fonoqramlar. Əsər və fonoqram Azərbaycan Respublikasının 

hüdudlarından kənarda ilk dəfə dərc edildikdən (buraxıldıqdan) sonra 30 gün keçənədək 

Azərbaycan Respublikası ərazisində dərc edildikdə Azərbaycan Respublikasında da ilk dəfə dərc 

edilmiş (buraxılmış) sayılır; 

3) Azərbaycan Respublikası ərazisində ilk dəfə edilmiş ifalar, yaxud bu maddənin 2-ci 

hissəsinin müddəalarına uyğun surətdə qorunan fonoqrama yazılmış ifalar, yaxud fonoqrama 

yazılmamış, lakin yayım təşkilatının bu maddənin 4-cü hissəsinə uyğun surətdə qorunan 

verilişinə daxil edilmiş ifalar; 

4) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi üzrə hüquqi şəxs sayılan və verilişlərini 

Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən ötürücülərin köməyi ilə həyata keçirən yayım 

təşkilatlarının verilişləri; 

5) Azərbaycan Respublikası ərazisində olan memarlıq əsərləri;  

6) Azərbaycan Respublikasının iştirak etdiyi beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq 

qorunan digər elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərləri, ifalar, fonoqramlar və yayım təşkilatlarının 

verilişləri. 

7) Azərbaycan Respublikasının ərazisində Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq elə əsərlərə və əlaqəli hüquqlar obyektlərinə qorunma 

tətbiq edilir ki, mənşə ölkəsində həmin obyektlər üçün müəyyən edilmiş qorunma müddətləri 

bitməmiş olsun. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların qüvvədə 

olma müddəti mənşə ölkəsində müəyyən edilmiş qorunma müddətlərindən çox ola bilməz; 

8) bu qanunun müddəaları Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrə uyğun olaraq və ya qarşılıqlı prinsiplər əsasında Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşları ilə yanaşı, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə də şamil edilir.  

 Müəlliflik hüququ təyinatından, dəyərindən və məzmunundan, habelə ifadə formasından 

və üsulundan asılı olmayaraq yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticəsi olan həm açıqlanmış, həm 

də açıqlanmamış, obyektiv formada mövcud olan elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinə şamil edilir. 

 



 

 

Müəlliflik hüququnun şamil edildiyi həm açıqlanmış, həm də açıqlanmamış əsərlər 

aşağıdakı obyektiv formalarda mövcud ola bilər: 

-yazılı (əlyazması, makina yazısı, not yazısı və s.); 

-şifahi (kütləvi çıxış, kütləvi ifa və s.); 

-səs, yaxud videoyazılma (mexaniki, maqnit, rəqəmli, optik və s.); 

-təsviri (rəsm, eskiz, şəkil, plan, cizgi, kino-, tele-, video-, yaxud fotokadr və s.); 

-həcmli — fəzavi (heykəl, model, maket, tikili və s.); 

-digər formalar. Əsərin hissələri (adı, personajı və s. 
Qanunla nəzərdə tutulmuş müəlliflik hüququnun və əlaqəli hüquqların pozulmasına görə Azərbaycan 

Respublikası qanunvericiliyinə uyğun mülki, inzibati və cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. 

 Pozulmuş müəlliflik hüququnun və əlaqəli hüquqların bərpasının təminatı üçün səlahiyyətli 

vəzifəli şəxslər və orqanlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına uyğun lazımi tədbirləri 

görməlidirlər. 

Kiminsə hüququ – digərinin vəzifəsi deməkdir və müəlliflik hüququ ilə verilən qorunma 

imkanları, o cümlədən, müəllif tərəfindən hüquqlarının həyata keçirilməsi, həyata keçirilməsinə 

icazə verilməsi və istifadəyə qadağa qoyulması müəlliflik hüququ institutunun üç budağını 

yaradır: 

hüquqların qorunması; 

hüquqların həyata keçirilməsi; 

hüquqların təminatı (pozulmuş hüquqların müdafiəsi və bərpası). 

 

İxtiraçılıq hüququq – mülki hüququn ixtira və səmərələşdirmə təklifləri ilə bağlı münasibətləri 

nizamlayır. 

 

İxtira elmin, texnikanın müxtəlif sahələrində texniki həllinə görə fərqlənən və iqtisadi səmərə 

verən yenilik. 

-bu yeniliyin aşkar edilməsi; 

-yaradıcı iş nəticəsində keçmişdə məlum olmayan yeni bir şey tapma, kəşf, icad etmə, naməlum 

olan, yenilik əldə etmə; yaratma; Məsələn, yeni maşın ixtira etmək. 

məcazi mənada uydurma, qondarma, yalan. Məsələn, bu söz sənin ixtirandır; 

-xalq təssərrüfatının, sosial və mədəni quruculuğun və ya müdafiəsinin hər hansı sahəsində 

məsələnin müsbət səmərə verməklə yeni və mühüm fərqlərlə texniki həlli; 

-məhsulun texniki səviyyəsinin və keyfiyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasını, 

texnologiyanın təkmilləşdirilməsini, əmək səmərəliliyinin qaldırılmasını və əmək fəaliyyəti 

şəraitinin yaxşılaşdırılmasını mümkün edən texniki yenilik; 

-sözün geniş mənasında – texnikanın mövcud səviyyəsini yüksəltməklə məsələnin yeni texniki 

həlli. Məhdud mənada ixtira dövlətin ixtira kimi tanıdığı və ölkənin mövcud qanunvericiliyinə 

uyğun olaraq mühafizə etdiyi texniki nəticədir. 

-mövcud olmayan materiya konstruksiyası və ya yeni xüsusi üsul olub, təsərrüfat üçün 

əhəmiyyətə malikdir. Yeniliyi tapanlara ixtiraçılar deyilir. İxtiraçı adını almaq üçün verilmiş 

problem həllinin ixtiraçılıq səviyyəsi olmalıdır. İxtira kimi qurğu, üsul, əşya, bitkilərin və 

heyvanların hüceyrələrinin quruluşlarının təsviri göstərilə bilər. İxtira sənaye mülkiyyəti sayılır. 

İxtiraçılıq hüququ patentlə müdafiə olunur. Bu hüquq müəyyən vaxta və əraziyə aid edilir. 

İxtira etməyi nə sənət, nə də elm kimi başa düşmək lazımdır. Bu əqli əmək olub, müəyyən 

problemi aşkar edib onun həllinin göstərilməsindən ibarətdir. Hər bir insan ixtiraçı ola bilər. 

Burada ideyaya malik olub, onu həyata keçirmək iradəsinə malik olanlar ilə başqaları 

fərqləndirilirlər. 
 

       “Hər kəsin əqli mülkiyyət hüququ vardır. Müəlliflik hüququ, ixtiraçılıq hüququ və əqli 

mülkiyyət hüququnun başqa növləri qanunla qorunur.” Bu norma yaradıcılıq müstəqilliyini 

təmin etməklə təyinatından, dəyərindən və məzmunundan, habelə ifadə formasından və 

https://az.wikipedia.org/wiki/Patent
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üsulundan asılı olmayaraq yaradıcılıq fəaliy-yətinin nəticəsi olan həm açıqlanmış, həm də 

açıqlanmamış obyektiv formada mövcud olan bütün elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin 

qorunmasına hüquqi baza yaradır və obyektiv formada olan hər hansı yaradıcılıq nəticəsini 

qorumaqla yaradıcı şəxslərə mövzu, janr və forma seçimində tam azadlıq, müstəqillik imkanı 

verir. 

İxtiraçılıq hüququ ixtiraçıların və səmərələşdiriricilərin yaradıcılıq fəaliyyətinin inkişafına şərait 

yaradılmasına, zəhmətkeşlərin kütləvi texniki yaradıcılığının hesabına elmi texniki 

nailiyyətlərinin artırılması və nailiyyətlərdən maksimum səmərəli istifadə edilməsinə yönəldilir, 

bu hüququn mühüm prinsipləri mülki qanunvericilik əsasında müəyyən edilir.  

İxtiraçının öz yaratdığı təklifin müəllifi sayılmaq hüququ var. O yaratdığı ixtiraya öz adını və ya 

xüsusi adın verilməsini verə bilər. İxtira və səmərəliləşdirmə təklifi müəlliflərinin əsas əmlak 

hüququ, haqq almaq  hüququdur. Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən ixtiraçılara əməkdar 

ixtiraçı, fəxri adlar verilə bilər. 

 

 

                                          Mövzu:18 
 

           Əqd və müqavilələrin bağlanması formaları və növləri.   

 
Əqdlərin anlayışı və əlamətləri. Əqdlər hüquqi faktların ən geniş yayılmış növlərindən biridir. 

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 324.1-ci maddəsində əqdin anlayışı verilmişdir: 

«Əqd mülki hüquq münasibətinin əmələ gəlməsinə, dəyişdirilməsinə və ya xitamına 

yönəldilmiş birtərəfli, ikitərəfli və ya çoxtərəfli iradə ifadəsidir». 

 Əqdlər aşağıdakı əlamətlərlə xarakterizə olunur: 

 1) əqd həmişə iradəvi akt olub, adamların hərəkətlərini ehtiva edir;  

2) əqd hüquqauyğun hərəkətdir;  

3) əqd xüsusi olaraq mülki hüquq münasibətlərinin əmələ gəlməsinə, dəyişməsinə və xitamına 

yönələn hərəkətdir; 4) əqd müəyyən hüquqi nəticələr əmələ gətirən hərəkətdir. Hər bir əqd 

iradəvi akt kimi bir sıra psixoloji amillərlə bağlıdır.  

Əqdin bağlanması üçün hər şeydən əvvəl tərəflərin arzusu, istəyi olmalıdır. Mülki hüquqda bu, 

daxili iradə adlanır. Lakin təkcə daxili iradənin mövcudluğu əqdin bağlanması üçün kifayət 

deyildir. Bunun üçün həm də daxili iradənin digər şəxslərə bildirilməsi, elan olunması lazımdır. 

Buna, iradə ifadəsi deyilir. Demək, əqd həm subyektiv elementi - iradəni, həm də obyektiv 

elementi - iradə ifadəsini özündə birləşdirir. Hüquqi nəticələr iradə ifadəsi ilə bağlıdır. Onun 

sayəsində əqdlərə aydınlıq və dəqiqlik gətirilir. 

Mülki hüquqda daxili iradənin ifadə üsulları üç qrupa bölünür: 

 1) düzünə iradə ifadəsi. Bu, şifahi və yaxud yazılı formada yerinə yetirilir. Məsələn, 

müqavilənin bağlanması, zərərin əvəzinin ödənilməsi haqqında razılığın bildirilməsi və s.  

2) dolayı iradə ifadəsi. Əgər şəxsin hərəkətlərindən onun iradəsini müəyyən etmək 

mümkündürsə bu, dolayı iradə ifadəsi adlanır. Mülki hüquqda, adətən buna konklyudent 

(latınca concludere - nəticə çıxartmaq, nəticəyə gəlmək mənasını bildirir) iradə ifadəsi deyilir. 

Məsələn, elektrik qatarında getməyə bilet almaq və yaxud mağazaların piştaxtalarında 

qoyulmuş mallar şəxslərin əqd bağlamaq arzularını özündə əks etdirir və s.  

3) susmaq nəticəsində iradə ifadəsinin bildirilməsi. Bu üsulla iradənin bildirilməsinə yalnız 

qanunvericiliklə müəyyən edilən hallarda və yaxud tərəflərin razılığı ilə yol verilir. Məsələn, 

iştirakçılarından birinin müqavilənin şərtlərinin dəyişdirilməsi haqqında verilmiş təklifinə digər 

tərəfin susması onun razılığını göstərir. 

Əqdlər üçün ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən psixoloji amillərdən biri də motivdir. Motivi, 

əqdin əsasından fərqləndirmək lazımdır. Əqdin əsasını hüquqi məqsəd, hüquqi nəticə təşkil 

edir. Məsələn, alqı-satqı müqaviləsində məqsəd əşyanı alıcının mülkiyyətinə verməkdir. Yeri 

gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, əqdin əsası təsadüfi məqsəd olmayıb, həmin əqd üçün tipik 

və daimi xarakter daşıyır. Əqdin əsası həyata keçirilə bilən və qanuni olmalıdır. Əgər bağlanan 



 

 

vaxt əqdin məqsədi həyata keçirilə bilən deyildirsə, onda o, hüquqi əhəmiyyət kəsb etmir. 

Hüquqi nəticə yaratmaq niyyəti ilə deyil, yalnız görünüş üçün bağlanan əqd etibarsızdır. Motiv 

isə şəxsi hər bir halda müqavilə bağlamağa sövq edən psixoloji amildir. Buna görə də əqdin 

motivləri çoxsaylı, əsas isə bir dənədir. Motivlər əqddən kənarda qalır, onun məzmununda öz 

ifadəsini tapmır və hüquqi fakt mənası daşımır. Məsələn, əgər şəxs ad günündə hədiyyə vermək 

üçün hər hansı bir əşya alırsa, onda bu motiv alqı-satqı müqaviləsinin hüquqi tərkibinə daxil 

edilmir 

Əqdlərin növləri. Mülki hüquqda əqdlər müxtəlif əsaslara görə təsnifləşdirilir. İştirakçıların 

sayından asılı olaraq əqdlər birtərəfli, ikitərəfli və ya çoxtərəfli əqdlərə bölünür. Mülki 

qanunvericiliyə və ya tərəflərin razılaşmasına uyğun olaraq, bağlanması üçün bir tərəfin iradə 

ifadəsinin zəruri və yetərli olduğu əqd birtərəfli əqddir. Vəsiyyətnamənin tərtib edilməsi, 

etibarnamənin verilməsi və s. birtərəfli əqdlərə misal ola bilər. Adətən, birtərəfli əqd bir şəxs 

tərəfindən bağlanılır. Birtərəfli əqddə iradə bir neçə şəxs tərəfindən ifadə oluna bilər. Məsələn, 

ümumi etibarnamənin verilməsi və s. Bəzən birtərəfli əqdin hüquqi nəticələr yaratması üçün 

iradə ifadəsinin ünvanlanmış şəxs tərəfindən qəbul edilməsi lazım olur. Əgər bu şəxs, belə 

iradə ifadəsinin mövcudluğunu bilmirsə, onda birtərəfli əqd hüquqi əhəmiyyət kəsb etmir. Belə 

ki, əgər müqavilənin pozulması haqqında xəbərdarlıq digər tərəfə çatmayıbsa, onda o, hüquqi 

nəticələr yarada bilməz. İki tərəfin qarşılıqlı iradə ifadəsinin razılaşdırılması ilə yaranan əqdlərə 

ikitərəfli əqdlər deyilir. İkitərəfli əqdlər müqavilə adlanır. İkitərəfli əqdlər, əqdin ən geniş 

yayılmış növüdür. Ikitərəfli əqdlərə, alqı-satqı, əmlak kirayəsi, sığorta və s. müqavilələr misal 

ola bilər. Üç və ya daha çox tərəf arasında iradə ifadəsinin razılaşdırılmasından yaranan əqdlərə 

çoxtərəfli əqdlər deyilir. Məsələn, bir neçə hüquqi şəxsin yeni binalar tikməsi üçün müqavilə 

bağlaması. Əqdlər əvəzli və əvəzsiz olmaqla iki yerə bölünürlər. Əvəzli əqddə bir tərəfin etdiyi 

hərəkətin və yaxud verdiyi əmlakın əvəzində o biri tərəf də qarşılıqlı olaraq müəyyən hərəkət 

edir və yaxud əmlakın dəyərini ödəyir. Məsələn, alqısatqı müqaviləsində satıcının vəzifəsi 

əşyanı vermək, alıcının vəzifəsi isə müqavilədə şərtləşdirilmiş qiyməti ödəməkdir. Mülki-

hüquqi əqdlərin əksəriyyəti əvəzlidir. Bundan fərqli olaraq əvəzsiz əqdlərdə tərəfiər bir-

birilərindən qarşılıqlı təminat almırlar. Məsələn, bağışlama, əmlakdan əvəzsiz istifadə 

müqavilələri əvəzsizdir. Bəzi əqdlər həm əvəzli, həm də əvəzsiz olurlar. Saxlama müqaviləsi 

belə əqdlərə misal ola bilər. Əvəzsiz əqdlər əsasən, fiziki şəxslər arasında bağlanır. Hüquqi 

şəxslər arasında bağlanan əqdlər bir qayda olaraq əvəzlidir. 

Mülki hüquqda konsensual və real əqdlər fərqləndirilir. Konsensual (latınca consensus - 

razılaşma, saziş) əqdlərin bağlanması üçün əqddə iştirak edən tərəflərin iradə ifadələri və 

razılığı kifayətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, mülki dövriyyədə bağlanan əqdlər konsensual 

xarakter daşıyır. Məsələn, alqı-satqı, podrat müqavilələri və s. 

Real əqdlərin bağlanması üçün razılığın olması kifayət deyil. Burada əşyanın verilməsi, əqdin 

predmetinin göz qabağında olması mütləq lazımdır. Məsələn, borc müqaviləsi, bağışlama 

müqaviləsi və s 

Hüquqi əsasından asılı olaraq əqdlər kauzal və mücərrəd əqdlərə bölünürlər. Həqiqiliyi 

(etibarlılığı) əqdin əsasından asılı olan əqdlərə kauzal (latınca causa - səbəb) əqdlər deyilir. 

Mülki hüquqda əqdlərin əksəriyyəti kauzal xarakter daşıyır. Kauzal əqdin əsas cəhəti onun hər 

hansı bir hüquqi məqsəd güdməsindədir. Məsələn, əmlak kirayə müqaviləsinin məqsədi əşyanı 

istifadəyə qoymaq, borc müqaviləsinin məqsədi isə pulu və ya əşyanı verməkdir. Kauzal 

əqdlərin hüquqiliyi onun məqsədindən irəli gəlir. 

ərin hüquqiliyi onun məqsədindən irəli gəlir. Həqiqiliyi əqdin əsasından asılı olmayan əqdlərə 

mücərrəd əqdlər deyilir. Mücərrəd latınca abstrakt sözündəndir, «qoparma», «ayırma» 

deməkdir. Mücərrəd əqd öz məqsədindən ayrılmış olur. Bu əqdlərə vekseli misal göstərmək 

olar. 

Mülki qanunvericilikdə əqdlər müddətli və şərti əqdlərə bölünürlər. Əksər hallarda əqdlərdə 

müddət göstərilir. Belə hallarda əqdin hüquqi nəticələri müəyyən vaxtın kəsilməsi ilə bağlı 

olur. Əqddə müddət üç məna daşıyır. Başlanğıc müddət əqdin tərəflərinin hüquq və 



 

 

vəzifələrinin yarandığı anı, icra müddəti əqdin yerinə yetirilməsi vaxtını, sonuncu müddət isə 

əqdin xitam olunduğunu göstərir. 

Əqddə müddət müəyyən və qeyri-müəyyən ola bilər. Əgər vaxt dəqiq göstərilməyibsə, onda 

vəzifəli şəxs (kreditor) istənilən vaxt əqdin icrasını tələb edə bilər. Əgər tərəflər hüquq və 

vəzifələrin əmələ gəlməsini baş veribverməyəcəyi məlum olmayan hallardan asılı etmişlərsə, 

əqd şərtlə bağlanmış sayılır.  

Əqdlər aşağıdakı şərtlərlə bağlana bilər: 

 a) pozitiv şərt;  

b) neqativ şərt;  

c) təxirəsalıcı şərt; 

 ç) ləğvedici şərt 

 

Pozitiv şərt o deməkdir ki, əqd hansısa hadisənin müəyyən müddətdə baş verəcəyi şərti ilə 

bağlanmışdır. Əgər həmin müddət bitmiş və hadisə baş verməmişsə, şərt qüvvədən düşmüş 

sayılır. Əgər müddət müəyyənləşdirilməyibsə şərt istənilən vaxt yerinə yetirilə bilər. Hadisənin 

baş verməsinin mümkünsüzlüyü aydın olduqda şərt qüvvədən düşmüş sayıla bilər (Mülki 

Məcəllənin 328.4-cü maddəsi). 

Neqativ şərt o deməkdir ki, əqd hansısa hadisənin müəyyən müddətdə baş verməyəcəyi şərtilə 

bağlanmışdır. Əgər həmin müddət bitənədək hadisə baş verməzsə və ya həmin hadisənin baş 

verməsinin mümkünsüzlüyü müddət bitənədək aydın olarsa, şərt yerinə yetirilmiş sayılır. Əgər 

müddət  müəyyənləşdirilməyibsə, şərt yalnız hadisənin baş verməyəcəyinin aydın olduğu vaxt 

yerinə yetirilmiş sayılır (Mülki Məcəllənin 328.5-ci maddəsi) 

 

Əqdlərin formaları. Əqd bağlanarkən iradənin ifadə üsulu əqdin forması adlanır. Əqdin 

etibarlı olması üçün qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş formaya riayət edilməsi zəruridir. 

Belə forma müəyyənləşdirilməyibsə, tərəflər onu özləri müəyyənləşdirə bilərlər. Əqdlər şifahi 

və ya yazılı formada bağlanır. Şifahi bağlana bilən əqd o halda bağlanmış sayılır ki, şəxsin əqdi 

bağlamaq iradəsi onun rəftarından məlum olur. Mülki Məcəllənin 330-cu maddəsinə əsasən, bu 

Məcəllə ilə və ya tərəflərin razılaşması ilə yazılı forması müəyyənləşdirilməmiş əqd şifahi 

bağlana bilər. Əgər tərəflərin razılaşmasında ayrı qayda müəyyənləşdirilməyibsə, bağlanarkən 

icra edilən bütün əqdlər şifahi bağlana bilər, amma notarial forması müəyyənləşdirilmiş əqdlər 

və sadə yazılı formasına riayət edilməməsi etibarsızlığına səbəb olan əqdlər istisna təşkil edir. 

 

Yazılı əqd onun məzmununu ifadə edən və əqdi bağlayan şəxs və ya şəxslər və ya onların 

lazımınca vəkil etdikləri şəxslər tərəfindən imzalanmış sənədin tərtibi yolu ilə bağlanmalıdır. 

Yazılı formada əqdin bağlanmasının aşağıdakı müsbət cəhətləri vardır:  

1.Yazılı formada bağlanması şifahiyə nisbətən əqdin məzmununu daha geniş açır;  

2. Mülki dövriyyənin işirakçılarına öz iradələrini dəqiq ifadə etməyə və müqaviləni dəqiq 

yerinə yetirməyə imkan verir; 

 3. Əqddən irəli gələn öhdəliklərin tərəflərdən birinin yerinə yetirməməsi hallarını aradan 

qaldırmaq üçün məhkəmənin işini yüngülləşdirir. 

 

Yazılı əqdlər də iki cür olur: sadə əqdlər və notarial qaydasında təsdiq edilməli olan əqdlər. 

Sadə yazılı formada bağlanan əqdlərdə müqavilə üçün lazım olan bütün rekvizitlər – tərəflərin 

adları, əqdin məzmunu, iştirakçıların imzaları göstərilməlidir. Bu cür əqdlərin etibarlı olması 

üçün əqddə iştirak edən şəxslərin mütləq imzaları olmalıdır. Əgər fiziki şəxs bədən qüsuruna, 

xəstəliyinə və ya savadsızlığına görə əqdi özü imzalaya bilmirsə, əqdi onun xahişi ilə başqa 

fiziki şəxs imzalaya bilər. Başqa fiziki şəxsin imzası əqdi bağlayanın özünün imza edə 

bilməməsinin səbəbləri göstərilməklə, notarius tərəfindən və ya bu cür notarial hərəkəti etməyə 

hüququ çatan digər vəzifəli şəxs tərəfindən təsdiqlənməlidir. 

 



 

 

Notarial formanın sadə yazılı formadan fərqi ondan ibarətdir ki, əqdin notariat qaydasında 

təsdiqlənməsi yazılı sənəddə notariusun və ya bu cür 95 notarial hərəkəti yerinə yetirməyə 

hüququ çatan digər vəzifəli şəxsin təsdiqləyici qeyd etməsi yolu ilə həyata keçirilir. 

 

Əqdlərin etibarsızlığı. Mülki qanunvericilikdə əqdin etibarsız hesab olunması üçün aşağıdakı 

ünsürlərdən birinin qüsurlu olması vacibdir: 

 1) subyekt tərkibinə görə;  

2) məzmununa görə;  

3) formasına görə; 

 4) iradə və iradə ifadəsinə görə. 

Subyekt tərkibinə görə bağlanan əqdlərin etibarsızlığı onunla şərtlənir ki, əqd onu bağlayan 

şəxslərin hüquq və fəaliyyət qabiliyyətinə uyğun gəlmir. Belə əqdlərin etibarsızhğı çox zaman 

onların fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya fəaliyyət qabiliyyəti məhdudlaşdırılmış şəxslər 

tərəfindən bağlanılması ilə izah olunur. Mülki Məcəllənin 342.1-ci maddəsinə əsasən psixi 

pozuntu nəticəsində fəaliyyət qabiliyyəti olmayan sayılmış fiziki şəxsin bağladığı əqd 

etibarsızdır. Belə əqdin tərəflərindən hər biri aldıqlarının hamısını digər tərəfə eynilə 

qaytarmalı, alınanları eynilə qaytarmaq mümkün olmadıqda isə onun dəyərini pulla ödəməlidir. 

Bundan başqa, əgər fəaliyyət qabiliyyətli tərəf digər tərəfin fəaliyyət qabiliyyəti olmadığını 

bilirdisə və ya bilməli idisə, ona dəymiş real zərərin əvəzini də ödəməlidir. 

Spirtli içkilərdən və ya narkotik vasitələrdən sui-istifadə etməsi, habelə qumara qurşanması 

nəticəsində fəaliyyət qabiliyyəti məhkəmə tərəfindən məhdudlaşdırılmış fiziki şəxsin öz 

himayəçisindən razılıq almadan əmlaka dair sərəncam verilməsi barədə bağladığı əqd 

himayəçinin iddiası ilə məhkəmə tərəfindən etibarsız sayıla bilər. Belə qayda yetkinlik yaşına 

çatmayanlar tərəfindən bağlanmış əqdlərə də şamil edilir. Bu şəxslər yalnız qanunvericiliklə 

nəzərdə tutulmuş qaydada xırda məişət əqdlərini bağlaya bilərlər. Hüquqi şəxslərin bağladığı 

əqdlər aşağıdakı əsaslara görə etibarsız hesab olunur: 

1) hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyətindən kənara çıxmaqla bağladığı əqdlər;  

2) hüquqi şəxsin orqanının öz səlahiyyətlərini aşmaqla bağladığı əqdlər. 

Hüquqi şəxsin öz nizamnaməsində müəyyənləşdirilmiş fəaliyyət məqsədlərinə zidd olaraq 

bağladığı əqd və ya müvafiq fəaliyyətlə məşğuliyyət üçün xüsusi icazəsi (lisenziyası) olmayan 

hüquqi şəxsin bağladığı əqd, əgər əqddə iştirak edən digər tərəfin onun qanunsuz olduğunu 

bildiyi və ya bilməli olduğu sübuta yetirilərsə, həmin hüquqi şəxsin, onun təsisçisinin və ya 

hüquqi şəxsin fəaliyyətinə nəzarət edən orqanın iddiası ilə məhkəmə tərəfindən etibarsız sayıla 

bilər (Mülki Məcəllənin 349-cu maddəsi) 

Formasına görə bağlanan əqdlərin etibarsızlığı onunla şərtlənir ki, qanunla müəyyən olunmuş 

formaya riayət edilmir. Formanı pozmaqla bağlanmış əqdlər bilavasitə qanunda göstərilmiş 

hallarda etibarsız sayılır. İradə və iradə ifadəsindəki qüsurlar aşağıdakı hallarda özünü göstərir: 

 1) daxili iradənin deyil, yalnız iradə ifadəsinin mövcudluğu. Bunlara zorakılıq, hədə təsiri 

altında bağlanan əqdlər, habelə öz hərəkətlərinin mənasını başa düşməyən və ya öz 

hərəkətlərinə rəhbərlik edə bilməyən şəxslərin bağladıqları əqdlər aiddir.  

2) iradə ifadəsinin daxili iradənin düzgün əks etdirməməsi. Məsələn, bir tərəfin 

nümayəndəsinin digər tərəflə pis niyyətlə razılığa gəlməsi nəticəsində bağlanmış əqdlər və s. 

 3) daxili iradənin, qeyri-normal amillərin təsiri altında formalaşması. Bu cür etibarsız əqdlərə 

aldatma, yanılma və ya ağır vəziyyətə düşmə nəticəsində bağlanan əqdləri misal göstərmək 

olar. 

 4) iradə və iradə ifadəsinin yalnız görünüş üçün mövcudluğu. Bura aiddir: uydurma və yalan 

əqdlər. 

Əvəzli və vəzsiz olmasıəlamətinə görə iki növə bölünür: 

1) Əvəzli əqd odur ki, bu əqdə görə bir tərəf öz üzərinə düşən vəzifələrin icrası müqabilində 

qarşı tərəfdən müəyyən haqq və digər qarşılıqlı əvəz almaq hüququna malikdir. 



 

 

2) Əvəzsiz əqd isə bir tərəfin digər tərəfdən haqq və ya digər qarşılıqlı əvəz almadan onun üçün 

müəyyən hərəkət etməsi, yəni əmlak verməsi, xidmət göstərməsi, iş görməsi və ya pul 

verməsidir. Birtərəfli əqdlər həmişə əvəzsiz olur. 

Əqdin bağlanmış hesab edilməsini şərtləndirən vaxt anı kimi meyara görə 2 növü var: 
1)Konsensual əqdlər odur ki, bu cür qədlərin bağlanmış hesab edilməsi üçün tərəflərin 

razılaşması kifayətdir (alqı-satqı). 

2) Real əqdlər odur ki, tərəflərin razılığından əlavə, həm də əşya, pul verilsin (dəmiryolu ilə 

yükdaşıma). Bəzən isə ya konsensual, ya da real ola bilər. Məsələn, sığorta, bağışlama. 

Əqdin hüquqi məqsədinin etibarlı olması əhəmiyyətinə görə: 

1) Kazual əqdlər odur ki, bu qədlərin məzmunundan onların hüquqi məqsədini açıq-aydın 

görmək olur. Məs: alqı-satqı müqaviləsindən görünür ki, əvəzli olaraq mülkiyyət hüququnun 

əldə etməkdən ibarətdir. Burada hüquqi əsas onların məcburi və zəruri elementi hesab edilir. 

2) Abstrakt əqdlər odur ki, bu əqdlərin hüquqi əsasının  onun məzmunun əsasında 

müəyyənləşdirilməsi mümkün olmur. Məsələn, çek verilməsi, veksel, qarantiya və s. 

Şərtli və şərtsiz əqdlər əqdin hüquqi nəticəsinin müəyyən edilmiş hallardan asılı olaraq əmələ 

gəlməsi meyarına görə iki növə ayrılır: 

1) Adi əqdlər odur ki, tərəflər hüquqi nəticənin əmələ gəlməsini hər hansı şərtdən asılı etmirlər. 

Hüquq və vəzifələrin yaranması və xitam verilməsi hansısa şərtlə bağlı deyil. 2) Şərtlə bağlanılan 

əqdlər odur ki, tərəflər hüquqi nəticələrin baş verməsini və ya verməməsini məlum olmayan 

hallardan asılı edirlər. Bu hallar mənfi və müsbət ola bilər. 

 

 

Mülki Məcəllənin 340-cı maddəsinə əsasən, uydurma əqd ona uyğun hüquqi nəticələr yaratmaq 

niyyəti olmadan yalnız görünüş üçün bağlanmış əqddir. Uydurma əqd əhəmiyyətsizdir. Yalan 

əqd isə başqa əqdi pərdələmək məqsədilə bağlanan əqddir. Yalan əqd etibarsızdır. Yalan əqdə 

onun mahiyyəti nəzərə alınmaqla, tərəflərin həmin əqdi bağlayarkən əslində nəzərdə tutduqları 

əqdə aid olan qaydalar tətbiq edilir. 

Ümumiyyətlə, əqdin etibarsızlığı o deməkdir ki, əqd formasında həyata keçirilən hərəkətlər 

hüquqi fakt əlamətinə malik olmur. Etibarsız əqd onun etibarsızlığı ilə bağlı nəticələr istisna 

olmaqla, hüquqi nəticələrə səbəb olmur. Bu cür əqd bağlandığı andan etibarsızdır. 

Hüquq normasına uyğun gəlməyən əqdlər bağlandığı andan buna aid iddianın qaldırılmasından 

və məhkəmə tərəfindən etibarsız sayılıbsayılmamasından asılı olmayaraq özlüyündə 

əhəmiyyətsiz əqdlərdir. Bu cür əqdlərin etibarsızlığı nəticələrinin tətbiq edilməsi tələbini hər bir 

maraqlı şəxs irəli sürə bilər. Məhkəmənin bu cür nəticələri öz təşəbbüsü ilə tətbiq etmək 

ixtiyarı vardır. Bağlandığı andan tərəflər üçün hüquq və vəzifələr yaradan, lakin etiraz 

nəticəsində məhkəmə qaydasında etibarsız hesab edilən əqdlər mübahisəli əqdlər adlanır. Bu 

əqdlər məhkəmədə mübahisələndirilməmişsə və onlar tərəfindən etibarsız sayılmamışdırsa, 

qüvvədə qalır. Əqdi, həmin hissə daxil edilmədən bağlamağın mümkünlüyü güman edilərsə, 

əqdin bir hissəsinin etibarsız sayılması onun qalan hissələrinin etibarsızlığına səbəb olmur. 

Əgər mübahisəli əqdi məhkəmə etibarsız sayırsa o, bağlandığı andan belə hesab edilir, 

məhkəmənin qətnaməsi geriyə qüvvəyə malik olur. Əqdin etibarsız sayılmasının birinci nəticəsi 

onun icrasının yolverilməzliyidir. Əgər belə əqd tərəflərdən biri və yaxud hər ikisi tərəfindən 

icra edilmişsə onda məsələ bir qədər mürəkkəbləşir. Belə hallarda restitusiya (latınca restitutio 

– bərpa deməkdir) tətbiq olunur. 

Mülki hüquqda əqd etibarsız sayıldıqda, əqd bağlamış tərəflərin əvvəlki vəziyyətlərinə 

qaytarılması restitusiya adlanır. Əqdin etibarsız sayılması aşağıdakı nəticələrə səbəb olur:  

1) ikitərəfli restitusiyanın tətbiq edilməsi;  

2) birtərəfli restitusiyanın tətbiq edilməsi;  

3) restitusiyanın rədd edilməsi. 

Əqd bağlayarkən tərəflərdən biri qəsdən digər tərəfin zərərinə, onun hüquqlarını və qanuni 

mənafeyini pozmaqla və yaxud dövlətin və cəmiyyətin mənafeyinə zidd hərəkət etdiyi halda 

yalnız birtərəfli restitusiya tətbiq edilir. Birtərəfli restitusiyaya zərər çəkən barəsində yol verilir. 



 

 

Aldatma, zorakılıq, hədə təsiri altında, habelə bir tərəfin nümayəndəsinin digər tərəflə pis 

niyyətlə razılığa gəlməsi və ya şəxsin ağır vəziyyətə düşməsi nəticəsində bağlanmış əqdlər 

üçün məhz birtərəfli restitusiya nəzərdə tutulur. Bu zaman yalnız təqsirli tərəf aldığını 

bütünlüklə qaytarır və çəkilmiş xərcləri ödəyir, zərərçəkənin təqsirli tərəfdən  aldığı isə dövlət 

mədaxilinə tutulur. 

Bəzi hallarda əqdin etibarsız sayılması, əqdin etibarsızlığında təqsirli tərəf üçün digər tərəfin 

çəkdiyi zərəri ödəmək öhdəliyini əmələ gətirir. Göründüyü kimi mülki hüquqda əqdin etibarsız 

sayılmasının mühüm əhəmiyyəti vardır. Bu, hüquq qaydalarının qorunmasına, qanunazidd olan 

hüquq və vəzifələrin yaranmasının qarşısını almağa yönəldilməklə mülki dövriyyənin normal 

inkişafına şərait yaradır. 

Müqavilə iki tərəfli əqddir. Müqavilə elə razılaşma formasıdır ki, ən azı iki tərəf iştirak etmiş 

olsun. Müqavilə növlərini mülki müqavilə və əmək müqaviləsi olmaqla iki yerə bölmək olar. 

Digər meyarlar üzrə də müqavilə növləri təsnifləşdirilə bilərlər, məsələn əvəzli müqavilələr və 

əvəzsiz müqavilələr; Real Müqavilələr (predmetin təqdim edilməsi ilə bağlanır) və konsensual 

müqavilələr (öhdəliyin götürülməsi ilə bağlanır). Müqavilə növlərindən asılı olaraq şifahi, 

yazılı və ya notariat qaydasında bağlanıla bilər.  

 

Bağlanması üçün 2 və daha çox şəxsin iradə ifadəsi tələb olunan əqdlərə müqavilə deyilir. Mülki 

hüquqda müqavilə termini 3 mənada işlədilir: 

Hüquqi fakt mənasında – mülki hüquq və vəzifələr əmələ gətirir, dəyişdirir və xitam edir; 

Hüquq münasibəti mənasında – müqavilənin icrası, onun icrasına görə məsuliyyət. 

Müqavilənin qiyməti və müddəti müqavilə öhdəliyi ilə həll olunur; 

Sənəd mənasında – tərəflərin sazişini, onların hüquq və vəzifələrini obyektiv formada ifadə 

edir. 

      Müqavilələr müxtəlif əsas və meyarlara görə müxtəlif növlərə bölünürlər: 

Müqavilələr, onların əmələ gəlməsi, dəyişməsi və ya xitam edilməsinə yönələn ictimai 

münasibətlərin xarakterinə görə bölünürlər: a)əmlak müqavilələri – maddi nemətlərin 

mübadilə prosesinə toxunur, əmlakın bir şəxsdən digərinə keçməsini, xidmət göstərməsi və iş 

görülməsini 

əmələ gətirən münasibətləri tənzimləyir;             b) təşkilati müqavilələr – maddi yox, 

iştirakçılar arasında gələcəkdə əmtəə mübadiləsini həyata keçirmək üçün yaxşı şərait yaradan 

təşkilati münasibətləri tənzimləyir. 

Nəticə, məqsəd kimi meyara əsasən: a) əsas müqavillələr — əmtəə mübadiləsi ilə bağlı hüquqi 

nəticələr yaradır; b)ilkin müqavilə — tərəflər gələcəkdə əsas müqavilə bağlanması barədə 

tərəflərin razılığını ifadə edir, gələcəkdə əmlakın verilməsi, xidmətlərin göstərilməsi, işlərin 

yerinə yetirilməsini öhdələrinə götürürlər. 

Ümumi müqavilələr – sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən kommersiya təşkilatlarının 

istehlakçılarının hüquqlarının  nisbətən güclü olan, bazarda üstün mövqe tutan şəxslərdən 

qorumaqdan ibarətdir. 

Müqavilənin bağlanması qaydası və onun şərtlərinin müəyyən 

edilməsində tərəflərin iştirakı kimi əlamətə görə: a) qarşılıqlı razılığa əsaslanan müqavilə — 

şərtlərini hər 2 tərəf müəyyən edir; b) qoşulma müqaviləsi – şərtlərin müəyyənləşdirilməsində 

yalnız bir tərəf iştirak edir. 

Kimin mənafeyi üçün bağlanması əlamətinə görə: a) müqaviləni bağlayanın xeyrinə bağlanılan 

müqavilə — bu müqavilədə hüquq və vəzifələr onu bağlayan tərəflər üçün əmələ gəlir və onlar 

icranı tələb etmək hüququna malikdirlər; b) 3-cü şəxsin xeyrinə bağlanılan müqavilə — tərəflər 

müqaviləni adı sənəddə göstərilmiş və ya göstərilməmiş borclunun xeyrinə bağlayırlar, lakin, 

borclu bu müqavilənin bağlanmasında iştirak etmir. 

Müqavilənin bağlanmış hesab edilməsi anına görə: a) konsensual – tərəflər müqavilənin 

şərtləri barədə tam razılığa gəlməsidir; b) real- bu 

müqavilədə tərəflərin razılığa gəlməsi kifayət deyil, bunun üçün tərəflər müəyyən hərəkətləri də 

yerinə yetirməlidir. 



 

 

Müqavilənin əvəzli olub-olmamasına görə: a)əvəzli – müqaviləni bağlayan tərəf öz vəzifəsinin 

icrası müqabilində qarşı tərəfdən haqq və ya qarşılıqlı əvəz alır;b) əvəzsiz – tərəfin etdiyi 

hərəkətə görə qarşı tərəfdən haqq və ya digər qarşılıqlı əvəz alması nəzərdə tutulmur. 

Müqaviləni bağlayan tərəflərin iradələrini ifadə etmək əlamətinə görə: a) ikitərəfli   

müqavilələrin bağlanması üçün 2 tərəfin iradəsinin ifadəsi kifayətdir; b)çoxtərəfli müqavilələrin 

bağlanması üçün 2 tərəfdən çox tərəfin iradə ifadəsi tələb olunur. 

müqaviləni bağlayan tərəflər arasında hüquq və vəzifələrin bölünməsinin xarakterindən asılı 

olaraq: a) birtərəfli – bir tərəf üçün tərəf üçün vəzifələr yaradır; b) ikitərəfli – müqavilə 

tərəflərinin hamısı üçün hüquq və vəzifələr yaranır. 

Əmələ gətirdiyi hüququn növünə görə müqavilələr 2 yerə bölünür: a) əşya müqaviləsi əşya 

hüquqlarını müəyyən edən müqavilədir; b) öhdəlik müqaviləsi isə öhdəlik hüquqları yaradır. 

 

 

                                                    Mövzu:19 
 

                                                           Vərəsəlik. 
Vərəsəlik Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində geniş izahı qeyd edilmişdir. 

Vərəsəlik məsələsi vəfat edən şəxsin adına olan mənzilin vərəsələr tərəfindən rəsmiləşdirilməsi 

üçün ilk öncə icra nümayəndəliyindən, JEK - dən, MİS - dən vərəsəlik arayışı alındıqdan sonra 

vərəsələr qohumluq faktını təsdiq edəcək sənədləri yəni doğum şəhadətnamələri, şəxsiyyət 

vəsiqələri ilə birlikdə Notariat xidmətə və ya ərazi üzrə asan xidmətə müraciət etməlidir. Vəfat 

edən şəxsin mənzilinin çıxarışı yoxdursa bu zaman notariat xidmətdən məktub almalı DƏDRX - 

nə təqdim etməli vəfat edənin adına çıxarış aldıqdan sonra notariat xidməti tərəfindən vərəsəlik 

şəhadətnaməsi almalı sonra isə DƏDRX- nin ərazi üzrə idarəsinə təqdim edib vərəsəlik 

şəhadətnaməsində kimin adı qeyd edilibsə həmin şəxs öz adına çıxarış ala bilər. Bir şəxsin adına 

rəsmiləşdirilməsi üçün isə digər vərəsələr öz payından imtina etdikdə mümkündü. Vərəsələr 

arasında razılıq olmadıqda notariat xidmətdən imtina alıb məhkəməyə müraciət edərək payların 

bölünməsini istəyə bilərlər. Vəfat edən şəxsin atası, anası, əri (arvadı), övladları birinci növbəli 

vərəsidirlər. Əgər əmlak nikah dövründə alınıbsa ərə (arvada) digər vərəsələrə münasibətində 

daha çox pay düşür. Digər məsələ isə əmlak vəsiyyət edilsə belə digər vərəsələlərin məcburi payı 

mövcuddur. Digər məsələ isə Miras fiziki şəxsin ölümü və ya məhkəmə tərəfindən ölmüş elan 

edilməsi ilə açılır. Miras qoyanın öldüyü gün və ya fiziki şəxsin ölmüş elan edilməsi barədə 

məhkəmə qərarının qüvvəyə mindiyi gün mirasın açıldığı vaxt sayılır. Miras qoyanın yaşayış 

yeri, bu məlum olmadıqda isə mirasın olduğu yer mirasın açıldığı yer sayılır. Əgər miras 

müxtəlif yerlərdədirsə, mirasın açıldığı yer daşınmaz əmlakın və ya onun qiymətli hissəsinin 

olduğu yer, daşınmaz əmlak olmadıqda isə daşınar əmlakın və ya onun əsas hissəsinin olduğu 

yer sayılır. Müvəqqəti xaricdə yaşamış və orada ölmüş Azərbaycan Respublikası vətəndaşının 

ölümündən sonra mirasın açıldığı yer onun xaricə getməzdən əvvəl Azərbaycan Respublikasında 

yaşadığı yer, bu yer məlum olmadıqda isə mirasın və ya onun əsas hissəsinin olduğu yer sayılır. 

Xaricdə daimi yaşamış Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ölümündən sonra mirasın açıldığı 

yer onun yaşadığı ölkə sayılır. 

Azərbaycan Respublikasında yaşamış Azərbaycan Respublikası vətəndaşı xarici dövlətdə 

mirası həmin dövlətin qanunvericiliyinə uyğun alır. Qanun üzrə vərəsəlik zamanı 

aşağıdakılar bərabər pay hüquqlu vərəsələr sayılırlar: 
Birinci növbədə - ölənin uşaqları, miras qoyanın ölümündən sonra doğulmuş uşaq, arvad (ər), 

valideynlər (övladlığa götürənlər). 

Övladlığa götürülən və onun övladları övladlığa götürənin vərəsələri və ya qohumları kimi 

övladlığa götürənin uşaqlarına və onların övladlarına bərabər tutulurlar. 

Bu sonuncuların nəvələri, nəticələri və uşaqları o halda qanun üzrə vərəsə sayılırlar ki, mirasın 

açıldığı vaxt miras qoyanın vərəsələri olacaq valideynləri sağ olmasın. Onlar qanun üzrə 

vərəsəlik zamanı onların ölmüş valideyninə çatası paydan bərabər miras alırlar. 



 

 

Sonuncuların nəvələri, nəticələri və uşaqları, əgər onların valideynləri mirasın qəbulundan imtina 

etmişlərsə, vərəsə ola bilməzlər. 

Övladlığa götürən və onun qohumları övladlığa götürülənin və onun övladlarının vərəsələri kimi 

övladlığa götürülənin valideynlərinə və digər qan qohumlarına bərabər tutulurlar. Övladlığa 

götürülən və ya onun övladları öldükdən sonra övladlığa götürülənin valideynlərinə, onun 

yüksələn xətt üzrə digər qan qohumlarına, bacı və qardaşlarına qanun üzrə vərəsəlik hüququ 

daha mənsub olmur. 

İkinci növbədə - ölənin bacıları və qardaşları. Miras qoyanın bacısı uşaqları və qardaşı uşaqları 

və onların uşaqları o halda qanun üzrə vərəsə sayılırlar ki, mirasın açıldığı vaxt miras qoyanın 

vərəsəsi olacaq valideynləri sağ olmasın. Onlar qanun üzrə vərəsəlik zamanı onların ölmüş 

valideyninə çatası miras payını bərabər olaraq miras alırlar. 

Üçüncü növbədə - həm ana tərəfdən, həm də ata tərəfdən nənə və baba, nənənin anası və atası, 

babanın anası və atası. Nənənin anası və atası, babanın anası və atası o halda qanun üzrə vərəsə 

sayılırlar ki, mirasın açıldığı vaxt nənə və baba sağ olmasın. 

Dördüncü növbədə - xalalar və bibilər, dayılar və əmilər. 

Beşinci növbədə - xala uşaqları və bibi uşaqları, dayı uşaqları və əmi uşaqları, onlar sağ 

olmadıqda isə onların uşaqları. 

Vərəsə ola bilməzlər: 
- Ləyaqətsiz vərəsə -- (Miras qoyanın son iradəsini həyata keçirməsinə qəsdən maneə törətmiş və 

bununla da özünün və ya özünə yaxın şəxslərin vərəsəliyə çağırılmasına və ya miras paylarının 

artırılmasına kömək göstərmiş, yaxud vəsiyyət edənin vəsiyyətnamədə ifadə edilmiş son 

iradəsinə qarşı qəsdən cinayət və ya digər əxlaqsız hərəkət törətmiş şəxs (ləyaqətsiz vərəsə) nə 

qanun üzrə, nə də vəsiyyət üzrə vərəsə ola bilməz, bu şərtlə ki, həmin hallar məhkəmə tərəfindən 

təsdiq edilsin). 

- Boşanmış ər-arvadın vərəsəlik zamanı vəziyyət-- (Nikahı ləğv etmiş ər-arvad bir-birindən sonra 

vərəsə ola bilməzlər). 

- Vərəsə ola bilməyən valideynlər -- (Valideynlik hüquqlarından məhrum edilmiş və mirasın 

açıldığı günədək bu hüquqları bərpa edilməmiş valideynlər uşaqlarının qanun üzrə vərəsələri ola 

bilməzlər. Miras qoyanın saxlanması üzrə öhdələrinə qoyulmuş vəzifələrdən qəti surətdə boyun 

qaçıran şəxslər də qanun üzrə vərəsə ola bilməzlər, bir şərtlə ki, bu hal məhkəmə tərəfindən 

təsdiq edilsin). 

Nikah münasibətlərinin faktik xitamı zamanı vərəsəlik hüququndan məhrum edilmə -- (Əgər 

arvadın (ərin) miras qoyanla nikahına mirasın açılmasından azı üç il əvvəl faktik xitam verildiyi 

və ərlə arvadın ayrı yaşadıqları təsdiq edilərsə, məhkəmənin qərarı ilə arvad (ər) qanun üzrə 

vərəsəlik hüququndan məhrum edilə bilər). 

 Vərəsəlik mülki hüququn ən mürəkkəb institutlarından biri olaraq bütün dövrlərdə olduğu 

kimi, indi də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Vərə-səlik hüququ nədir? Bu hüquq necə həyata 

keçirilməlidir? Ümumiyyətlə, mülki qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bu hüquqlardan 

necə istifadə edilir? 

    Zaman-zaman bu suallara bir çox şəxslər cavab tapmaqda çətinlik çəkirlər. Qeyd edək 

ki, ölkə vətəndaşları müxtəlif dövlət aktları və ya vərəsəlik hüququ əsasında əmlak sahibi olurlar. 

Vəfat etmiş şəxsdən mi-ras qalmış əmlakın onun vərəsələrinin adına rəsmiləşdirilməsi vərəsəlik 

hüquq normaları ilə nizamlanır. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəl-ləsinin 527-ci maddəsinə 

müvafiq olaraq vərəsəlik qanun üzrə və və-siyyət üzrə həyata keçirilir. Deməli, vərəsəlik ya 

qanun, ya da vəsiyyət üzrə olmalıdır.Ölmüş şəxsin əmlakının digər şəxslərə (bir və ya bir neçə) 

keçməsi vərəsəlik adlanır. Başqa sözlə, vərəsəlik dedikdə, ölən vətəndaşın (miras qoyanın) 

əmlak və bəzi şəxsi qeyri-əmlak hüquq və vəzifələrinin qanunla müəyyən edilmiş qaydada digər 

şəxsə (vərəsəyə) keçməsi başa düşülür. 

Mülkiyyət (iqtisadi mənada) dövlət və hüquq yaranana qədər, mül-kiyyət hüququ isə dövlətin 

yaranması ilə meydana gəldiyi kimi, vərə-səlik hüququ da mülkiyyət hüququnun nəticəsi 

qismində yalnız dövlətin yaranması ilə meydana gəldi. 



 

 

Vərəsəlik (xüsusi mənada) universal varislikdir. Bu o deməkdir ki, vərəsəliyə daxil olan vərəsə 

miras qoyanın bütün əmlakını (və ya bir neçə vərəsə olduqda əmlakın müəyyən hissəsini) vahid 

tam kimi bir akt-la əldə edir. Vərəsəliyin ümumi xarakteri onda özünü göstərir ki, mirasın 

tərkibinə daxil olan həm hüquqlar, həm də vəzifələr dərhal vərəsəyə ke-çir, vərəsə mirasın 

tərkibində elə hüquq və vəzifələr əldə edə bilər ki, onların mövcud olması barədə heç bilmirdi və 

s. Vərəsəlik ümumi vəya universal hüquqi varislik kimi başa düşülür. Onu xüsusi və ya sinqulyar 

hüquqi varislikdən fərqləndirmək lazımdır. Sinqulyar hüquqi varies yal-nız hər hansı bir hüquq 

və ya hüquqlar qrupunu əldə edir. Ona ayrı-ayrı vəzifə də keçə bilər. 

Universal hüquqi varislik bilavasitə varislikdir, çünki hüquq və və-zifələr bir şəxsdən başqasına 

üçüncü  subyektin iştirakı olmadan keçir. Sinqulyar varislik isə öz hüquqlarını və ya ayrı-ayrı 

hüququ bilavasitə miras qoyandan deyil, vərəsədən alır. 

 Bununla yanaşı Roma hüququnda ölən şəxsdən sonra sinqulyar varislik, yəni şəxsə ayrı-ayrı 

hüquqlar - leqatlar və imti-nalar adlanan  hüquqlar verilməsi də məlum idi . 

Vərəsəlik hüququnu obyektiv və subyektiv mənada fərqləndirmək lazımdır. Obyektiv mənada 

bu, ölən vətəndaşın hüquq vəzifələrinin di-gər şəxslərə keçməsi prosesini tənzimləyən 

normaların toplusudur. Sub-yektiv mənada vərəsəlik hüququ dedikdə, şəxsin vərəsəliyə 

çağrılmaq hüququ və eləcədə mirası qəbul etdikdən sonar onun səlahiyyətləri başa düşülür. 

Vərəsəlik ya vəsiyyətnamə üzrə, ya da qanun üzrə (şəxs vəsiyyət-namə qoymadıqda, ya o 

etibarsız hesab edildikdə, ya da vəsiyyətnamədə təyin edilən vərəsə vərəsəliyi qəbul etmədikdə) 

mümkün idi. 

Roma vərəsəlik hüququnun xarakterik xüsusiyyəti eyni bir şəxsdən sonra vərəsəlik zamanı 

göstərilən iki əsasın (vəsiyyətnamə və qanunun) birləşdirilmə-sinin yol verilməzliyi idi, yəni 

mirasın bir hissəsinin vəsiyyətnamə üçün vərəsəyə keçməsinə, həmin mirasın digər hissəsinin isə 

qanun üzrə vərəsələrə keçməsinə yol verilmirdi ("nemo pro parte testatus pro parte intestatus 

decedere potest" aforizmini də bu mənada başa düşmək lazımdır,yəni ölmüş şəxsin əmlakının bir 

hissəsinə vərəsəlik üzrə, o biri hissəsinə isə qanun üzrə vərəsəlik ola bilməz). 

 Vərəsəlik prosesində vərəsəliyin açılmasını və vərəsəliyə daxil ol-manı fərqləndirmək lazımdır. 

Vərəsəliyin açılması vərəsəlik hüquq mü-nasibətlərinin əmələ gəlməsi adlanır. Vərəsəlik miras 

qoyan öldüyü anda açılır (ümumiyyətlə, yalnız ölmüş fiziki şəxsdən sonra miras almaq olar-dı). 

Yəni, vərəsəliyin açılması həmişə müəyyən vaxtda və müəyyən yer-də baş verir ki, bu da çox 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Vərəsəliyin açıl-ması vaxtı miras qoyanın ölüm günü, onun ölmüş 

élan edilməsi halında məhkəmə qərarının qanuni qüvvəyə mindiyi gün hesab olunur. Müəyyən 

şəxslər üçün miras əldə etmək hüququnun alınması vərəsəliyin açılması ilə bağlıdır. Ancaq bu 

şəxslər vərəsəlik açılan anda miras qoyandan son-ra qalan əşyaların mülkiyyətçiləri, onun 

öhdəlikləri üzrə borclu və s. olmurlar, bir sözlə, vərəsəlik açılan anda vərəsəlik hüququ hələ 

vərəsələrə keçmir, hüquqlar yalnız vərəsə mirası qəbul etmək iradəsini ifadə et-dikdə vərəsəliyə 

daxil olma anında keçir. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, qədim aqnat ailədə bilavasitə ev sahibinə 

tabe olanlar (uşaqlar, həmçinin əvvəllər ölmüş uşaqlardan olan nəvələr) "zəruri" vərəsələr hesab 

edilir-dilər və vərəsəliyin qəbul edilməsi aktından asılı olmayaraq miras əmlak əldə edirdilər. 

Vəsiyyət edənin vəsiyyətnaməsi ilə azadlığa buraxılan və vərəsə təyin edilən qul da "zəruri" 

vərəsə hesab olunurdu. 

Bir-birinə münasibətdə vərəsələr olan şəxslərin eyni vaxtlı ölümü halında, vərəsəlik onların hər 

birinin ölümündən dərhal sonra ayrı-ayrı-lıqda açılır. Vərəsəliyin açılma yeri miras qoyanın 

axırıncı daimi yaşayış yeridir. Bu məlum olmadıqda isə onun əmlakının və ya əmlakın əsas his-

səsinin yerləşdiyi yerdir. 

Müvəqqəti olaraq xaricdə yaşayan və orada ölmüş vətəndaşlardan sonra vərəsəliyin açıldığı yer 

onların xaricə gedənə qədər axırıncı daimi yaşayış yeri hesab olunur. Bu da məlum olmadıqda 

isə onun əmlakının və ya əmlakın əsas hissəsinin ölkəmizin ərazisindəki yerləşdiyi yer he-sab 

olunur. Xaricdə daimi yaşamış vətəndaşlar üçün vərəsəliyin açıldığı yer onların yaşadıqları ölkə 

hesab olunur. 

Vərəsəliyin açılış yeri mənzil-istismar təşkilatının, küçə komitəsi-nin , yerli hakimiyyətin arayışı 

ilə və ya miras qoyanın yaşayış yeri gös-tərilməklə iş yerindən arayış ilə təsdiq edilir. 



 

 

 

 VƏRƏSƏLİK ÜZRƏ HÜQUQ VARİSLİYİNİN SUBYEKTLƏRİ. 

Vərəsəlik üzrə hüquq münasibətlərinin varisliyin subyektləri miras qoyan və vərəsələrdir. Miras 

qoyan ölümündən sonra vərəsəlik üzrə hü-quq varisliyinin baş verdiyi şəxsdir. Miras qoyanlar 

xarici ölkə vətəndaş-ları, eləcə də ölkə ərazisində yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslər ola bilər. 

Hüquqi şəxslər miras qoya bilməz: onlar xitam olunduqda (ləğv edildikdə, yenidən təşkil 

edildikdə) onların əmlakı öz nizamnamələrinə və ya mülkiyyətçinin göstərişinə əsasən başqa 

şəxslərə keçir. 

Vərəsələr – miras qoyanın hüquqi varisləri kimi qanunda və ya və-siyyətnamədə göstərilən 

şəxslərdir. Mülki hüququn hər bir subyekti: və-təndaş, hüquqi şəxs, dövlət və ya bələdiyyə 

qurumu irs qoya bilər. vətən-daşlar və dövlət həm qanun üzrə, həm də vəsiyyətnaməyə görə 

vərəsə ola bilərlər. Həm də, vətəndaşın miras almaq imkanı onun fəaliyyət qa-bliyyətinin 

həcmindən asılı deyildir. Təşkilatlar yalnız onların xeyrinə vəsiyyətnamə tərtib edildiyi halda 

vərəsə ola bilər. 

Qüvvədə olan qanunvericilik ləyaqətsiz vətəndaşları vərəsəlik hü-ququndan məhrum etmək 

haqqında normaları nəzərdə tutur. 

Birinci, miras qoyanın onun vərəsələrindən hər hansı birinin əley-hinə, yaxud miras qoyanın 

vəsiyyətnamədə ifadə olunmuş axırıncı iradə-sinin həyata keçirilməsi əleyhinə hüquqazidd 

hərəkətlər etməklə özləri-nin vərəsəliyə çağrılmasına imkan yaradan vətəndaşlar nə qanun üzrə, 

nə də vəsiyyər üzrə vərəsə ala bilməzlər. Bu hallar məhkəmə qaydasında təsdiq edilməlidir.  

İkincisi, valideynlik hüququndan məhrum edilən və vərəsəlik açı-lan anda bu hüququ bərpa 

edilməyən valideynlər uşaqları öldükdən son-ra qanun üzrə valideyn ola bilməzlər. Bu hal 

məhkəmə qaydasında təs-diq edilməlidir. 

Üçüncüsü, miras qoyan şəxsi saxlamaq üzrə öz vəzifələrini yerinə yetirməkdən qəsdən boyun 

qaçıran valideynlər və yetkinlik yaşına çat-mış uşaqlar qanun üzrə vərəsə ola bilməzlər. Bu hal 

məhkəmə qaydasın-da təsdiq edilməlidir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, ikinci və üçüncü hallarda söhbət ancaq qanun üzrə vərəsəliyin 

qadağan olunmasından gedir. Nə qədər ki, əmlakı istənilən şəxsə vəsiyyət etmək olar, belə 

hallarda vəsiyyət üzrə vərəsəlik istisna olunmur. 

Təşkilatlar yalnız vəsiyyət üzrə vərəsə ola bilər. bununla yanaşı on-lar məhz təşkilatın xeyrinə 

mirasdan imtina etmiş vərəsələrdən əmlakı ala bilər. 

Dövlətin həm qanun üzrə, həm də vəsiyyət üzrə əmlakın hamısına və ya bir hissəsinə vərəsə 

olmaq imkanı vardır. Mülki Məcəllənin 552-ci maddəsində miras əmlakın tam və ya qismən 

dövlətə keçməsi haqqında konkret hallar sadalanır: 

əmlak dövlətə vəsiyyət edilmişdirsə; 

         2.miras qoyanın nə qanuna, nə də vəsiyyətə görə vərəsələri yox-dursa; 

 3. vərəsələrin hamısı miras qoyan tərəfindən vərəsəlik hüququndan məhrum edilmişdirsə; 

 4. vərəsələrin heç biri mirası qəbul etməmişdirsə; 

 Vərəsələrdən kimsənin mirasdan dövlətin xeyrinə imtina etdiyi hal-da, həmin vərəsəyə 

çatmalı plan miras əmlak payı dövlətə keçir. Əgər qanun üzrə vərəsələrin olmadığı halda miras 

qoyanın əmlakının bir hissəsi vəsiyyət edilmişsə, miras əmlakın qalan hissəsi dövlətə keçir. 

 

                                      Mövzu:20 

                 Nigah və ailəqanunu. Ailə hüquqlarına görə nigah. 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasında nəzərdə tutulan əsas insan və vətəndaş hüquqlarına və azadlıqlarına uyğun 

olaraq ailə münasibətlərinin yaranmasının və möhkəmlənməsinin, onlara xitam verilməsinin 

prinsiplərini, ailə münasibətlərinin iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini, dövlət orqanlarının bu 

sahədə vəzifələrini, habelə vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı qaydalarını 

tənzimləyən normaları müəyyən edir. 



 

 

 Azərbaycan Respublikasının ailə qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasından, bu Məcəllədən, bu Məcəlləyə uyğun olaraq qəbul edilmiş digər müvafiq 

qanunvericilik aktlarından və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrdən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasında ailə dövlətin himayəsindədir. Analıq, 

atalıq, uşaqlıq qanunla mühafizə edilir. Ailə qanunvericiliyi ailənin möhkəmləndirilməsi 

zəruriyyətindən, ailə münasibətlərinin qarşılıqlı məhəbbət və hörmət hissləri əsasında 

qurulmasından, ailənin işinə hər kəsin qarışmasının yolverilməzliyindən, ailə üzvlərinin ailə 

qarşısında qarşılıqlı yardım və məsuliyyətindən, onların hüquqlarının maneəsiz həyata 

keçirilməsinin təmin olunmasından və bu hüquqların məhkəmədə müdafiəsi imkanlarından irəli 

gəlir. Azərbaycan Respublikasında nikah və ailə münasibətlərinin hüquqi baxımdan 

tənzimlənməsi dövlət tərəfindən həyata keçirilir və yalnız müvafiq icra hakimiyyəti orqanında 

bağlanmış nikah tanınır. Dini kəbinkəsmə (dini nikah) hüquqi əhəmiyyətə malik deyildir. Bu 

müddəa müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaradılmasınadək bağlanmış dini nikahlara və 

onların təsdiqinə dair sənədlərə, doğum, nikahın bağlanması, nikahın pozulması və ölüm 

haqqında sənədlərə aid deyildir. 

Ailə Məcəlləsi ilə tənzimlənən münasibətlər 
Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi nikahın bağlanması, nikaha xitam verilməsi və onun 

etibarsız sayılması qaydaları və şərtlərini müəyyən edir, ailə üzvləri (ər-arvad, valideynlər və 

uşaqlar), eləcə də ailə qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallarda və həddə başqa qohumlar və 

digər şəxslər arasında yaranan əmlak və şəxsi qeyri-əmlak münasibətlərini tənzimləyir, habelə 

valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların tərbiyəyə götürülməsi qaydalarını müəyyən edir. 

Ailə münasibətlərinin hüquqi tənzimi qadınla kişinin nikahının könüllülüyü, ər-arvadın hüquq 

bərabərliyi, ailədaxili məsələlərin qarşılıqlı razılıq əsasında həll olunması, uşaqların ailə 

tərbiyəsinin üstünlüyü, onların rifahına və inkişafına qayğı, ailənin yetkinlik yaşına çatmayan və 

əmək qabiliyyəti olmayan üzvlərinin hüquq və mənafelərinin müdafiəsinin təmin olunması 

prinsiplərinə uyğun həyata keçirilir.Nikah kişi ilə qadının ailə qurmaq məqsədilə müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınan könüllü ittifaqıdır.Nikaha daxil olarkən və ailə 

münasibətlərində sosial, irqi, milli, dini və dil mənsubiyyətinə görə vətəndaşların hüquqlarının 

hər hansı formada məhdudlaşdırılması qadağandır.Ailənin başqa üzvlərinin və digər 

vətəndaşların mənəviyyatının, sağlamlığının, hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi 

məqsədi ilə vətəndaşların ailədəki hüquqları yalnız qanun əsasında məhdudlaşdırıla bilər. 

 Ailə hüquqlarının həyata keçirilməsi və ailə vəzifələrinin yerinə yetirilməsi 

Ailənin bir üzvü öz hüquqlarını həyata keçirərkən və vəzifələrini yerinə yetirərkən ailənin başqa 

üzvlərinin və digər vətəndaşların hüquqlarını, azadlıqlarını və qanuni mənafelərini 

pozmamalıdır.Ailə hüquqları məhkəmələr, Ailə məcəlləsindənəzərdə tutulmuş hallarda müvafiq 

icra hakimiyyəti və digər dövlət orqanları tərəfindən qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qayda 

müdafiə olunur. 

Nikahın bağlanma qaydası və şərtləri: 

 Nikah müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin, bu 

Məcəllənin 13.3-cü maddəsinə uyğun olaraq, tibbi müayinədən keçdiklərini təsdiq edən arayış 

əlavə edilməklə, bu barədə ərizə verdikləri gündən 1 ay sonra onların iştirakı ilə bağlanır. Üzürlü 

səbəblər olduqda, nikahın bağlanma müddəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən azaldıla 

və ya 1 aydan çox olmayan müddətə uzadıla bilər. Xüsusi hallarda (hamiləlik, uşağın doğulması 

və digər hallarda) nikah ərizə verilən gün bağlana bilər. Ər-arvadın hüquq və vəzifələri müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən nikahın bağlanmasının dövlət qeydiyyatı günündən 

yaranır.Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı nikahın qeydiyyatından imtina etdikdə nikaha daxil 

olmaq istəyən şəxslər (onlardan biri) inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət edə bilərlər. 

Azərbaycan Respublikasında nikah yaşı 18 yaş müəyyən olunur. Üzürlü səbəblər olduqda, 

nikaha daxil olmaq istəyən və nikah yaşına çatmamış şəxslərin yaşadıqları ərazinin müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı onların xahişi ilə nikah yaşının 1 ildən çox olmayaraq azaldılmasına icazə 

verə bilər. 

 Nikahın bağlanma şərtləri 



 

 

 Nikahın bağlanması üçün nikaha daxil olan şəxslərin yazılı razılığı, Ailə Məcəlləsinin 13.3-cü 

maddəsinə uyğun olaraq, tibbi müayinədən keçdiklərini təsdiq edən arayışın təqdim edilməsi və 

onların nikah yaşına çatmaları zəruridir. 

 

 Nikahın bağlanmasına mane olan hallar: 

Aşağıdakı şəxslər arasında nikahın bağlanmasına yol verilmir: 

--yaxın qohumlar (valideynlər və uşaqlar, baba-nənə və nəvələr, doğma və ögey (ümumi ata və 

anası olan) qardaş və bacılar); 

--övladlığa götürənlər və övladlığa götürülənlər; 

--ikisindən biri və ya hər ikisi başqası ilə nikahda olan şəxslər; 

--tibbi müayinədən keçdiklərini təsdiq edən arayışı təqdim etməkdən imtina edən şəxslər; 

--ikisindən biri və ya hər ikisi ruhi xəstəlik və ya kəmağıllıq nəticəsində məhkəmə tərəfindən 

fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilən şəxslər. 

Nikaha xitam verilməsi: 

 Ər (arvad) öldükdə, yaxud məhkəmə qaydasında ölmüş elan edildikdə nikaha xitam verilir.Ərin 

(arvadın) və ya onların hər ikisinin ərizəsi əsasında, eləcə də məhkəmə qaydasında fəaliyyət 

qabiliyyəti olmayan hesab edilən ərin (arvadın) qəyyumunun ərizəsi əsasında nikaha xitam verilə 

bilər. 

Ərin nikahın pozulmasını tələb etmək hüququnun məhdudlaşdırılması: 

Arvadın hamiləliyi dövründə və ya uşağın doğulmasından sonra 1 il müddətində arvadın razılığı 

olmadan ər nikaha xitam verilməsi barədə iddia qaldıra bilməz. 

Nikaha xitam verilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, bu Məcəllənin 19—21-ci maddələrində 

nəzərdə tutulmuş hallarda isə məhkəmə tərəfindən həyata keçirilir.Ər-arvadın yetkinlik yaşına 

çatmayan ümumi uşaqları olmadıqda, nikaha onların razılığı əsasında müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanında xitam verilə bilər. 

Yetkinlik yaşına çatmayan ümumi uşaqlarının olmasından asılı olmayaraq ərin (arvadın) ərizəsi 

əsasında nikaha xitam verilməsi aşağıdakı hallarda müvafiq icra hakimiyyəti orqanında aparılır: 

-- ər (arvad) məhkəmə qaydasında itkin düşmüş hesab edildikdə; 

--ər (arvad) məhkəmə qaydasında fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edildikdə; 

--ər (arvad) cinayət törətməyə görə ən azı 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunduqda. 

Nikahın pozulmasının dövlət qeydiyyatı qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən aparılır. 

Ər-arvadın birgə yaşamasının və ailənin saxlanmasının qeyri-mümkünlüyü məhkəmə tərəfindən 

müəyyən edildikdə, nikah məhkəmə qaydasında pozulur. 

Tərəflərdən birinin nikahın pozulması haqqında razılığı olmadıqda, məhkəmə ər-arvadın 

barışması üçün 3 ay müddət müəyyən etməklə işi təxirə sala bilər. Barışıq olmadıqda və ya onlar 

(onlardan biri) nikahın pozulmasında təkid etdikdə nikah pozulur. 

Ər -arvadın yetkinlik yaşına çatmayan ümumi uşaqları olduqda və ya ər (arvad) nikahın 

pozulmasına razı olmadıqda nikah məhkəmə qaydasında pozulur. 

Ər-arvadın razılığı olduqda, lakin onlardan biri müvafiq icra hakimiyyəti orqanında nikahın 

pozulmasından yayındıqda (ərizə verməkdən imtina etdikdə, nikahın pozulmasının dövlət 

qeydiyyatı üçün gəlmədikdə və s.) nikahın pozulması məhkəmə qaydasında həyata 

keçirilir.Nikahın pozulması barədə məhkəmənin qətnaməsi qanuni qüvvəyə mindiyi gündən 3 

gün müddətində məhkəmə bu qətnamədən çıxarışı müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 

göndərməyə borcludur. 

Ər (arvad) nikahın pozulması haqqında şəhadətnaməni alana qədər yenidən nikaha daxil ola 

bilməz.Ölmüş elan edilən və ya itkin düşmüş hesab edilən ər (arvad) gəlib çıxdıqda məhkəmənin 

müvafiq qətnamələri ləğv olunmaqla, nikah müvafiq icra hakimiyyəti orqanında onların birgə 

ərizəsinə əsasən bərpa oluna bilər.Tərəflərdən biri yeni nikaha daxil olubsa, nikah bərpa oluna 

bilməz. 

Etibarsız hesab edilmiş nikah onun bağlandığı gündən etibarsız sayılır. 

Nikahın etibarsız sayılmasını aradan qaldıran hallar 



 

 

 Nikahın etibarsız sayılması barədə işə baxılanadək nikahın bağlanmasına qanuna görə mane 

olan hallar aradan qalxdıqda, məhkəmə həmin halların aradan qalxdığı vaxtdan nikahı etibarlı 

hesab edə bilər. 

Yetkinlik yaşına çatmayan ərin (arvadın) mənafeyi tələb etdikdə, eləcə də nikahın etibarsız 

sayılması barədə onun razılığı olmadıqda, nikah yaşına çatmayan şəxslə bağlanmış nikahın 

etibarsız sayılması barədə iddianı məhkəmə rədd edə bilər. 

Saxta nikaha daxil olmuş şəxslər məhkəmədə işə baxılana qədər faktiki olaraq ailə qurublarsa, 

məhkəmə nikahı saxta hesab edə bilməz. 

Ər-arvad arasında nikah bağlanması üçün qanunla qadağan olunmuş qohumluq halları və ya 

nikah bağlanarkən onlardan birinin başqa şəxslə pozulmamış nikahda olduğu hallar istisna 

olmaqla, əvvəllər pozulmuş nikah sonradan etibarsız sayıla bilməz. 

 Nikahı etibarsız sayılmış şəxslərin birgə əldə etdikləri əmlaka Azərbaycan Respublikası Mülki 

Məcəlləsinin ümumi paylı mülkiyyət haqqında müddəaları tətbiq edilir. 

28.3. Bu Məcəllənin 38 və 39-cu maddələrinə əsasən ər və arvad arasında bağlanmış nikah 

müqaviləsi etibarsız sayılır. 

28.4. Nikahın etibarsız sayılması bu nikahdan doğulan və ya nikahın etibarsız sayılması 

günündən sonra 300 gün ərzində doğulan uşaqların hüquqlarına təsir etmir. 

Nikah etibarsız hesab edilərkən məhkəmə, belə nikahın bağlanması nəticəsində hüquqları 

pozulmuş ərin (arvadın) saxlanması üçün digər tərəfdən Ailə Məcəllə 

sinin 85—86-cı maddələrinə uyğun olaraq vəsait tuta bilər, habelə nikah etibarsız hesab edilən 

vaxtadək həmin şəxslərin birlikdə əldə etdikləri əmlakın bölgüsü zamanı Məcəllənin 32-ci, 36—

37-ci maddələrində müəyyən edilmiş normaları tətbiq edə, həmçinin nikah müqaviləsini 

tamamilə və ya qismən etibarlı hesab edə bilər.Ər (arvadın) ona vurulmuş maddi və ya mənəvi 

ziyanın mülki qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydalar üzrə ödənilməsini tələb edə 

bilər.Nikah etibarsız hesab edildikdə, ər (arvad) nikah qeydə alınan zaman keçdiyi soyadı 

saxlaya bilər. 

 Nikah müqaviləsinin bağlanma qaydası. 

 Nikah müqaviləsi nikahın bağlanmasının dövlət qeydiyyatına qədər, eləcə də nikah dövründə 

istənilən vaxtda bağlana bilər.Nikahın bağlanmasının dövlət qeydiyyatına qədər bağlanmış nikah 

müqaviləsi nikahın bağlanmasının dövlət qeydiyyatına alındığı gündən qüvvəyə minir.Nikah 

müqaviləsi yazılı formada bağlanır və notariat qaydasında təsdiq olunur. 

 

Ailə üzvlərinin aliment öhdəlikləri 

Valideynlərin və uşaqların aliment öhdəlikləri. 
  Valideynlər uşaqlarını saxlamağa borcludurlar.Uşaqlarını saxlamağın qayda və formasını 

valideynlər müstəqil müəyyən edirlər.Valideynlər bu Məcəllənin 16-cı fəslinə uyğun olaraq 

yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlarını saxlamaq barədə saziş (aliment ödənilməsi barədə saziş) 

bağlamaq hüququna malikdirlər.Valideynlər uşaqlarını saxlamadıqda uşaqların saxlanması üçün 

vəsait (aliment) valideynlərdən məhkəmə qaydasında tutulur.Aliment ödənilməsi barədə 

valideynlər arasında saziş olmadıqda, valideynlər (onlardan biri) uşaqları saxlamadıqda və 

məhkəməyə bu barədə iddia verilmədikdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı yetkinlik yaşına 

çatmayan uşaqlar üçün aliment tutulması barədə valideynlərə (onlardan birinə) qarşı iddia 

qaldırmaq hüququna malikdir. 

 Ər və arvad bir-birinə maddi cəhətdən kömək etməlidirlər. 

Bu köməyin göstərilməsindən imtina edildikdə və ər-arvad arasında alimentin ödənilməsi barədə 

saziş olmadıqda aşağıdakılar buna zəruri vəsaitə malik olan digər tərəfin aliment ödəməsini 

məhkəmə qaydasında tələb etmək hüququna malikdirlər:əmək qabiliyyəti olmayan və maddi 

yardıma ehtiyacı olan ər və ya arvad;hamiləliyi dövründə və ümumi uşaqlarının doğulduğu 

gündən üç il ərzində arvad;sağlamlıq imkanları məhdud ümumi uşağa qulluq edən və ehtiyacı 

olan ər və ya arvad—uşaq 18 yaşına çatana qədər;18 yaşından yuxarı I dərəcə əlilliyi 

olan ümumi uşağa qulluq edən və ehtiyacı olan ər və ya arvad. 



 

 

Aliment ödənilməsi barədə ər-arvad və ya keçmiş ər-arvad arasında saziş olmadıqda, məhkəmə 

qaydasında ərə (arvada) və ya keçmiş ərə (arvada) ödənilməli olan alimentin miqdarı məhkəmə 

tərəfindən keçmiş ərin (arvadın) ailə və maddi vəziyyəti, tərəflərin digər diqqətəlayiq olan 

maraqları nəzərə alınmaqla, hər ay ödənilməli olan sabit pul məbləği formasında müəyyən 

edilir. Aliment ödənilməsi barədə saziş üzrə alimentin ödənilməsi qaydası və üsulları həmin 

sazişdə tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən olunur.Alimentlər aliment ödəməli şəxsin 

qazancından və ya digər gəlirindən müvafiq hissədə; sabit pul məbləğində müntəzəm ödəməklə; 

sabit pul məbləğində birdəfəlik ödəməklə; əmlak təqdim olunması yolu ilə və barəsində razılıq 

əldə olunmuş digər üsullarla alına bilər.Aliment ödənilməsi barədə sazişdə aliment 

ödənilməsinin müxtəlif üsulları nəzərdə tutula bilər. 

 

 

 

Mövzu:21 

Övladlığa götürmə, qəyyumluq və himayəçilik, nigaha xitam verilməsi. 
 

Övladlığa götürmə, qəyyumluq və himayəçilik. 

Övladlığa götürməyə yetkinlik yaşına çatmayanlar barəsində və yalnız onların mənafeyi naminə 

uşağın doğumu müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydə alındıqdan sonra yol verilir. Bir uşaq 

iki şəxs tərəfindən (ər-arvaddan başqa) övladlığa götürülə bilməz.Ər (arvad) özünün nikahdan 

olmayan uşağını və ya arvadının (ərinin) uşağını övladlığa götürə bilər.Uşağın mənafeyinə cavab 

verən hallar istisna olmaqla, qardaş və bacıların müxtəlif şəxslər tərəfindən övladlığa 

götürülməsinə yol verilmir.Əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən uşaqların, 

habelə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan, lakin bu Məcəlləyə uyğun olaraq vahid 

uçota alınmış uşaqların, övladlığa götürülməsinə, həmin uşaqları Azərbaycan Respublikası 

ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ailələrinə tərbiyəyə vermək 

mümkün olmadıqda və ya vətəndaşlığından və yaşayış yerindən asılı olmayaraq qohumları 

(bacıları, qardaşları, nənələri, babaları, valideynlərinin bacıları, qardaşları, onların övladları) 

övladlığa götürmədikdə icazə verilir.Uşaqlar Azərbaycan Respublikasından daimi olaraq kənarda 

yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına, uşaqların qohumu olmayan əcnəbilərə və 

vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Məcəllənin 119.1-ci maddəsinə uyğun olaraq vahid uçota 

alındığı gündən 6 ay müddət bitdikdən sonra övladlığa verilə bilərlər. Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşı olmayan, lakin Ailə Məcəlləsinin 119.1-ci maddəsinə uyğun olaraq 

vahid uçota alınmış uşaqların Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayan 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına, uşaqların qohumu olmayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı 

olmayan şəxslərə övladlığa verilməsinə 1 il müddət keçdikdən sonra yol verilir. 

 Övladlığa götürmə qaydası: 

Övladlığa götürmə üç mərhələdə həyata keçirilir: 

----övladlığa götürmək istəyən şəxsin (şəxslərin) uçota alınması; 

----övladlığa götürmənin uşağın mənafeyinə uyğunluğunun müəyyən edilməsi; 

---övladlığa götürmə barədə məhkəmə qərarının qəbul edilməsi. 

---Övladlığa götürmək istəyən şəxsin (şəxslərin) uçota alınması Məcəllənin 119-cu maddəsinə 

uyğun olaraq həyata keçirilir.Övladlığa götürmənin uşağın mənafeyinə uyğunluğu müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən 1 ildən çox olmayan müddətdə aşağıdakı qaydada müəyyən edilir: 

övladlığa götürmək istəyən şəxslə (şəxslərlə) müsahibə aparılması; 

övladlığa götürmək istəyən şəxslərin təlimlərə cəlb edilməsi; 

övladlığa götürmək istəyən şəxsə uyğun uşağın, övladlığa götürülən uşağa uyğun valideynin 

seçilməsi; 

övladlığa götürülən uşaqla övladlığa götürmək istəyən şəxsin (şəxslərin) uşağın yerləşdiyi 

müəssisədə görüşünün təşkili; 

övladlığa götürülən uşağın sınaq müddətində uşağı övladlığa götürmək istəyən şəxsin (şəxslərin) 

evində yerləşdirilməsi.Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların övladlığa götürülməsi, o 



 

 

cümlədən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşaqların əcnəbilər və vətəndaşlığı 

olmayan şəxslər tərəfindən övladlığa götürülməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən müəyyən edilir.Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı övladlığa götürmənin məqsədləri, 

övladlığa götürmək istəyən şəxsin (şəxslərin) həyat şəraiti, ailə tərkibi, ailə üzvlərinin övladlığa 

götürməyə münasibətini öyrənmək məqsədilə elektron informasiya sistemində uçota alınma 

ardıcıllığına uyğun olaraq seçilmiş övladlığa götürmək istəyən şəxslə (şəxslərlə) müsahibə 

keçirir, habelə bu Məcəllənin 118.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydaya uyğun olaraq 

həmin şəxsin (şəxslərin) maddi-məişət şəraitinin müayinəsini aparır.Öz ölkələrində övladlığa 

götürmə ilə bağlı təlim keçmiş əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər istisna olmaqla, 

müsahibədən keçmiş övladlığa götürmək istəyən şəxs (şəxslər) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən övladlığa götürmə ilə bağlı 30 (otuz) gündən çox olmayan müddətdə təlimlərə cəlb 

edilir. Öz ölkəsində övladlığa götürmə ilə bağlı təlim keçməsi barədə təsdiqedici sənəd 

(sertifikat) təqdim edən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər təlimlərə cəlb edilmirlər. 

 Təlimin nəticələri bu Məcəllənin 118.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş qayda ilə müəyyən 

edilən meyarlara əsasən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qiymətləndirilir.Təlimin 

nəticələri müsbət qiymətləndirildikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, övladlığa götürmək 

istəyən şəxsin (şəxslərin) və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşağın istək və mənafeyini 

nəzərə almaqla, övladlığa götürülən uşağa uyğun valideyn və övladlığa götürmək istəyən şəxsə 

(şəxslərə) uyğun uşaq seçir və uşağın yerləşdiyi müəssisədə sosial işçinin iştirakı ilə onların 

görüşünü (görüşlərini) təşkil edir. Məcəllənin 118.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş görüşün 

(görüşlərin) nəticəsinə dair sosial işçinin hesabatı nəzərə alınmaqla, müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı uşağın övladlığa götürmək istəyən şəxsin (şəxslərin) ailəsində sınaq müddəti ilə 

yerləşdirilib-yerləşdirilməməsi barədə qərar qəbul edir. Uşaq övladlığa götürmək istəyən şəxsin 

(şəxslərin) ailəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və övladlığa götürmək istəyən şəxs 

(şəxslər) arasında bağlanmış müqavilə əsasında yerləşdirilir.Uşaq Azərbaycan Respublikasının 

hüdudlarından kənarda yaşayan övladlığa götürmək istəyən şəxsin (şəxslərin), o cümlədən 

əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ailəsində sınaq müddətində həmin şəxslərin 

Azərbaycan Respublikasında mülkiyyətində yaşayış sahəsi olduğu hallarda həmin yaşayış 

sahəsində, əks halda Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinə uyğun olaraq olduqları 

yer üzrə qeydiyyata alındıqdan sonra həmin yerlərdə yerləşdirilir.Sosial işçi uşağın övladlığa 

götürmək istəyən şəxsin (şəxslərin) ailəsində sınaq müddətində yerləşdirilməsinin monitorinqini 

aparır. Monitorinqin nəticəsi mənfi olduqda uşaq sosial xidmət müəssisəsinə qaytarılır və 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən  Məcəllənin 118.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş 

qaydaya uyğun olaraq reabilitasiya tədbirləri görülür.Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı uşağın 

övladlığa götürmək istəyən şəxsin (şəxslərin) ailəsində sınaq müddətində yerləşdirilməsinin 

nəticələrinə əsasən övladlığa götürmənin uşağın mənafeyinə uyğunluğu barədə rəy verir. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının uşağın övladlığa götürülməsi ilə bağlı rəyi müsbət olduqda, 

uşağı övladlığa götürmək istəyən şəxs (şəxslər) həmin rəylə birlikdə Azərbaycan 

Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinə uyğun olaraq ərizə ilə məhkəməyə müraciət edir. 

Məhkəmənin müvafiq qərarı qəbul edilənədək, habelə məhkəmə tərəfindən uşağın övladlığa 

verilməsi barədə müsbət qərar qəbul edildikdə, Məcəllənin 118.9-cu maddəsi ilə müəyyən 

edilmiş sınaq müddəti həmin qərarın qanuni qüvvəyə mindiyi günədək uzadılır. Müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının uşağın övladlığa verilməsi ilə bağlı rəyi mənfi olduqda və ya məhkəmə 

uşağın övladlığa verilməsindən imtina olunması barədə qərar qəbul etdikdə uşaq yerləşdiyi 

müəssisəyə qaytarılır və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən nəzərdə tutulmuş qaydaya 

uyğun olaraq reabilitasiya tədbirləri görülür.Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının övladlığa 

götürmənin övladlığa götürülən uşağın mənafeyinə uyğunluğu haqqında rəyi mənfi olduqda, 

uşağı övladlığa götürmək istəyən şəxs (şəxslər) müəyyən edilmiş prosedurları təkrar 

keçməlidirlər. 

Uşaq yaxın qohumlar (bacı-qardaş, nənə-baba, valideynlərinin bacıları, qardaşları, onların 

övladları) tərəfindən övladlığa götürüldükdə, Ailə Məcəlləsininin 18.1.1-ci və 118.3.1-ci 

maddələrinin tələbləri həmin şəxslərə də şamil edilir.Uşaq ögey ata, ögey ana tərəfindən 



 

 

övladlığa götürüldükdə (hər iki valideynin vəfat etdiyi hallar istisna olmaqla) bu Məcəllənin 

118.3-cü maddəsinin tələbləri onlara şamil olunmur. 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan uşaqlar əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər 

tərəfindən övladlığa götürüldükdə, uşağı övladlığa götürmək istəyən şəxsə (şəxslərə) hüquqi 

yardım akkreditə edilmiş orqan tərəfindən həyata keçirilir.Akkreditə edilmiş orqan müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

 Övladlığa götürmək istəyən şəxsin (şəxslərin) və övladlığa götürülən uşaqların hüquq və 

vəzifələri məhkəmənin uşağın övladlığa götürülməsinin müəyyən olunması barədə qətnaməsinin 

qanuni qüvvəyə mindiyi gündən yaranır.Məhkəmə uşağın övladlığa götürülməsi barədə 

qətnamənin qüvvəyə mindiyi gündən 3 (üç) gün müddətində bu qətnamədən çıxarışı müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanına göndərməyə borcludur. Uşağın övladlığa götürülməsi vətəndaşlıq 

vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı üçün müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyata 

alınır.Övladlığa götürmə barədə qərar məhkəmə tərəfindən uşağı övladlığa götürmək istəyən 

şəxsin (şəxslərin), Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşaq əcnəbilər və ya vətəndaşlığı 

olmayan şəxslər tərəfindən övladlığa götürüldüyü zaman isə övladlığa götürmək istəyən şəxs 

(şəxslərin) və ya onların müraciəti əsasında akkreditə edilmiş orqanın ərizəsi əsasında qəbul 

edilir. Övladlığa götürmə barədə ərizəyə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının iştirakı ilə mülki 

prosessual qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş xüsusi icraat qaydasında baxılır. 

Ögey ata (ögey ana) tərəfindən övladlığa götürülmə zamanı məhkəmə prosesində müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının iştirakı tələb olunmur. 

Ər-arvaddan biri əcnəbi olan nikahda olan şəxs (yaxın qohumlar (bacı-qardaş, nənə-baba, 

valideynlərinin bacıları, qardaşları, onların övladları) istisna olmaqla) tərəfindən övladlığa 

götürmə əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən övladlığa götürməyə bərabər 

tutulur. 

Uşağı övladlığa götürmək istəyən şəxs (şəxslər) aşağıdakı hallarda müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən uçotdan çıxarılır: 

vəfat etdikdə; 

Məcəllənin 118.3.1-ci maddəsinə uyğun olaraq müsahibədən övladlığa götürmənin 

məqsədlərinin uşağın mənafeyinə uyğun olmadığı səbəbindən keçmədikdə; 

Məcəllənin 120.1.6-cı maddəsində göstərilən cinayət əməllərinin törədilməsinə görə məsuliyyətə 

cəlb edildikdə; 

Məcəllənin 120.2-ci maddəsi ilə müəyyən edilən xəstəliklərdən birinə tutulduqda; 

. barəsində cinayət təqibi üzrə icraat aparılan şəxslər, cinayət təqibi müddətində. Məcəllənin 

119.9.2-ci maddəsinə əsasən uçotdan çıxarılan şəxslər, Məcəllənin 119.1-ci maddəsinə uyğun 

olaraq 1 (bir) ildən sonra təkrar uçota alınırlar. 

Övladlığa götürmək hüququ olan şəxslər 
 Aşağıdakılar istisna olmaqla, hər iki cinsdən olan Ailə Məcəlləsinin 121.1-ci və 121.2-ci 

maddələri ilə müəyyən edilən tələblərə cavab verən şəxs (şəxslər) övladlığa götürən ola bilərlər: 

məhkəmə tərəfindən fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli hesab 

edilən şəxslər; 

məhkəmə tərəfindən valideynlik hüquqlarından məhrum edilmiş və ya valideynlik hüquqları 

məhdudlaşdırılmış şəxslər; 

qanunla üzərinə qoyulan vəzifəni yerinə yetirmədiyinə görə qəyyum və ya himayəçi 

vəzifələrindən kənarlaşdırılmış şəxslər; 

əvvəllər məhkəmə tərəfindən təqsirkar bilinərək bu hüququ ləğv edilmiş şəxslər; 

səhhətinə görə valideyn vəzifələrini həyata keçirə bilməyən şəxslər;  

məhkumluğun götürülməsi və ödənilməsi nəzərə alınmadan, sülh və insanlıq, ictimai 

təhlükəsizlik və ictimai mənəviyyat əleyhinə, həyat və sağlamlıq, şəxsiyyətin azadlığı və 

ləyaqəti, şəxsiyyətin cinsi toxunulmazlığı və cinsi azadlığı əleyhinə, yetkinlik yaşına 

çatmayanlar və ailə münasibətləri əleyhinə qəsdən törədilən ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərə 

görə məhkum olunmuş şəxslər və bu cinayətləri törətdiyinə görə barəsində cinayət təqibinə 

bəraətverici əsaslar olmadan xitam verilmiş şəxslər; 



 

 

barəsində cinayət təqibi üzrə icraat aparılan şəxslər, cinayət təqibi müddətində; ailədə 

adambaşına düşən orta aylıq gəliri ailə üzvlərinin hər biri üçün (övladlığa götürüləcək uşaq da 

nəzərə alınmaqla) ölkə üzrə müəyyən olunmuş yaşayış minimumunun məbləğindən (Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşı olan uşaqları övladlığa götürmək istəyən əcnəbilər və vətəndaşlığı 

olmayan şəxslər üçün yaşadıqları ölkə üzrə orta aylıq əməkhaqqının 2 (iki) mislindən) az olan 

şəxslər (ögey ata (ögey ana) və yaxın qohumlar (bacı-qardaş, nənə-baba, valideynlərinin bacıları, 

qardaşları, onların övladları) istisna olmaqla). 

Övladlığa götürməyə, qəyyumluğa və himayəyə qəbul etməyə imkan verməyən xəstəliklərin 

siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunur.Aralarında nikah olmayan 

şəxslər birlikdə eyni uşağı övladlığa götürə bilməzlər.Nikahda olmayan əcnəbilər və vətəndaşlığı 

olmayan şəxslər (yaxın qohumları olan uşağın övladlığa götürülməsi istisna olmaqla) tərəfindən 

uşaqların övladlığa götürülməsinə yol verilmir. Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan uşağı 

övladlığa götürmək istəyən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin mülkiyyətində, orada 

yaşayan hər bir şəxs nəzərə alınmaqla yerləşdiyi ölkənin müvafiq qanunvericiliyinə əsasən 

minimum normadan az olmayan yaşayış sahəsi olmalıdır. 

Uşaqlar üzərində qəyyumluq və himayə. 

Qəyyumluq və himayə valideynlərini itirmiş uşaqlaraonların saxlanması, tərbiyə olunması, təhsil 

alması, habelə onların hüquq və vəzifələrinin qorunması məqsədilə müəyyən olunur.Qəyyumluq 

14 yaşınadək, himayəçilik 14 yaşından 18 yaşınadək olan uşaqlar üzərində təyin edilir.Uşaqlara 

qəyyumluq və himayə təyin edilməsi və bunun xitamı Azərbaycan Respublikasının mülki 

qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. 

 Uşaqların qəyyumu (himayəçisi) 

 Yalnız yetkinlik yaşına çatmış və tam fəaliyyət qabiliyyəti olan şəxslər qəyyum (himayəçi) təyin 

edilirlər. Uşaqlara qəyyum (himayəçi) təyin edilərkən qəyyumun (himayəçinin) əxlaqı və başqa 

cəhətləri, onun qəyyumluq (himayə) vəzifəsini yerinə yetirə bilməsi, onun və ailəsinin uşaqla 

ünsiyyəti və münasibəti, habelə mümkünsə, uşağın öz arzusu nəzərə alınmalıdır. 

 Alkoqolik və narkomanlar, qəyyumluq (himayə) vəzifələrini icra etməkdən kənarlaşdırılmış, 

valideynlik hüquqları məhdudlaşdırılmış şəxslər, keçmiş övladlığa götürənlər, əgər onların 

təqsiri üzündən övladlığa götürmə ləğv olunmuşsa və səhhətinə görə uşağı tərbiyə etmək 

vəzifəsini həyata keçirə bilməyən şəxslər  qəyyum (himayəçi) ola bilməzlər 

 Sosial xidmət müəssisələrində yerləşən uşaqlar üzərində qəyyumluq (himayə) təyin 

edilməsi  Tam dövlət himayəsində olmaqla sosial xidmət müəssisələrində yerləşən uşaqlara 

qəyyum (himayəçi) təyin olunmur. Bu vəzifə həmin müəssisələrin rəhbərliyinə həvalə edilir. 

Uşaqların müvəqqəti olaraq belə müəssisələrə yerləşdirilməsi qəyyumların (himayəçilərin) 

hüquq və vəzifələrini məhdudlaşdırmır.Qəyyumluq və himayə orqanları uşağın  göstərilən 

müəssisələrdə saxlanmasına, tərbiyə və təhsilinə daimi nəzarət edir.Məcəllənin 138.1-ci 

maddəsində göstərilən müəssisələrin məzunlarının hüquqlarının qorunması qəyyumluq və 

himayə orqanına həvalə edilir. 

 Uşağın qəyyumunun (himayəçisinin) hüquq və vəzifələri 

 Uşağı tərbiyə etmək, onun sağlamlığının, fiziki və psixi, mənəvi və əxlaqi inkişafının qeydinə 

qalmaq uşağın qəyyumunun (himayəçisinin) hüquq və vəzifəsidir.Qəyyumluqda (himayədə) olan 

uşağın qəyyumunun (himayəçisinin) qəyyumluq və himayə orqanlarının tövsiyələrini və uşağın 

rəyini nəzərə almaqla, onun tərbiyə üsullarını sərbəst müəyyənləşdirmək hüququ vardır. Qəyyum 

(himayəçi) uşağın rəyinə uyğun olaraq onun ümumi orta təhsil alması üçün təhsil müəssisəsini və 

təhsilin formasını seçmək hüququna malikdir, uşağın ümumi orta təhsil almasını təmin 

etməlidir.Qəyyumluqda (himayədə) olan uşağı hər hansı təşkilat, şəxs və ya yaxın qohum qanuni 

əsas olmadan saxlayarsa, qəyyumun (himayəçinin) məhkəmə yolu ilə uşağın qaytarılmasını tələb 

etmək hüququ var.Uşağın valideynləri, yaxın qohumları ilə ünsiyyət uşağın maraqlarına cavab 

vermədiyi hallardan başqa, qəyyumun (himayəçinin) uşağın onlarla ünsiyyət saxlamasına icazə 

verməmək hüququ yoxdur.Qəyyumun (himayəçinin) mülki hüquq və vəzifələri Azərbaycan 

Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə müəyyən edilir.Uşağa qəyyumluq (himayəçilik) vəzifəsi 



 

 

təmənnasız yerinə yetirilməlidir. Hər ay uşağın qəyyumuna (himayəçisinə) onun saxlanması 

üçün dövlət tərəfindən təyin edilmiş maddi vəsait verilir. 

 

Himayədar ailənin yaranması 
 Himayədar ailə uşağı tərbiyə olunmaq üçün vermə müqaviləsi əsasında yaranır. Bu müqavilə 

qəyyumluq və himayə orqanı ilə himayədar valideynlər (uşağı tərbiyə olunmaq üçün ailəyə 

götürmək arzusunda olan ər-arvad və ya ayrı-ayrı vətəndaşlar) arasında bağlanır. Himayədar 

ailəyə tərbiyə üçün yalnız yetkinlik yaşına çatmamış uşaq və yalnız müqavilə ilə nəzərdə 

tutulmuş müddətə verilə bilər.Himayədar ailə haqqında əsasnamə müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən təsdiq olunur. 

 Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallar 

istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının ərazisində əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan 

şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşağı övladlığa götürmə və ya 

övladlığa götürmənin ləğvi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata 

keçirilir.Azərbaycan Respublikasının ərazisində əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs 

tərəfindən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan uşaq, övladlığa götürənin ölkəsinin (daimi 

yaşadığı ölkənin) qanunvericiliyinə uyğun olaraq övladlığa götürüldükdə, həmin ölkənin 

qanunvericiliyi ilə yanaşı,  Məcəllənin 66.6-cı, 117-135-ci maddələrinə də əməl olunmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində xarici vətəndaş olan uşaq Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşı tərəfindən övladlığa götürüldükdə, buna uşağın qanuni nümayəndəsinin və uşağın 

vətəndaşı olduğu dövlətin səlahiyyətli orqanının, eləcə də həmin dövlətin qanunvericiliyi ilə 

tələb olunduqda uşağın özünün razılığını almaq zəruridir.Uşağın Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilmiş hüquqları 

övladlığa götürmə nəticəsində pozula bilərsə, övladlığa götürmə, övladlığa götürənin 

vətəndaşlığından asılı olmayaraq, həyata keçirilə bilməz, həyata keçirilmiş övladlığa götürmə isə 

məhkəmə qaydasında ləğv olunmalıdır.Övladlığa götürənin vətəndaşı olduğu dövlətin 

səlahiyyətli orqanı tərəfindən Azərbaycan Respublikasının xaricdə yaşayan uşağını övladlığa 

götürməsi o şərtlə Azərbaycan Respublikasında etibarlı hesab edilir ki, buna Azərbaycan 

Respublikasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanından əvvəlcədən müvafiq razılıq alınsın. 

 

 
 

                                     Mövzu:22. 

Ər-arvadın hüquq və vəzifələri,valideyn və uşaqların hüquq və vəzifələri. 

 
Ər-arvadın hüquq və vəzifələri, valideyn və uşaqların hüquqları. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit edilmiş qadın və kişinin hüquq bərabərliyinə 

uyğun olaraq ər və arvad ailə münasibətlərində bərabər şəxsi və əmlak hüquqlarına 

malikdirlər.Analıq, atalıq, uşaqların tərbiyəsi və təhsili, eləcə də ailənin digər məsələləri ər-

arvadın hüquq bərabərliyi prinsiplərinə uyğun olaraq birgə həll edilir.Ər (arvad) özünə 

məşğuliyyət, sənət və yaşayış yeri seçməkdə azaddır.Ər-arvad ailədə öz münasibətlərini 

qarşılıqlı yardım və hörmət hissi əsasında qurmalı, ailənin möhkəmləndirilməsi və rifahı üçün 

birgə fəaliyyət göstərməli, övladlarının inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmalı və onların 

sağlamlığının qayğısına qalmalıdırlar. 

 Ər-arvad öz arzuları ilə onlardan birinin soyadını özləri üçün ümumi soyad seçə, yaxud onlardan 

hər biri nikahdan əvvəlki soyadını saxlaya və ya öz ərinin (arvadının) soyadını öz soyadı ilə 

birləşdirə bilər.Nikaha daxil olanların biri və ya hər ikisi qoşa soyada malik olduqda soyadların 

birləşdirilməsinə yol verilmir.Ər-arvaddan birinin soyadını dəyişdirməsi digərinin soyadının 

dəyişdirməsinə səbəb olmur.Nikah pozulduqda ər (arvad) ümumi soyadlarını saxlamaq və ya 

nikahdan əvvəlki soyadını bərpa etmək hüququna malikdir. 

Ər-arvadın birgə mülkiyyəti. 



 

 

Nikah müddətində ər-arvadın əldə etdikləri əmlak onların ümumi birgə mülkiyyəti sayılır. 

Ər-arvadın ümumi birgə mülkiyyətinə:onların hər birinin əmək, sahibkarlıq və intellektual 

fəaliyyəti nəticəsində əldə etdikləri gəlirlər, aldıqları pensiya və müavinətlər, eləcə də xüsusi 

təyinatı olmayan digər pul ödəmələri (şikəstlik, sağlamlığın bu və ya digər formada pozulması 

nəticəsində əmək qabiliyyətinin itirilməsinə görə ödənilən məbləğ, maddi yardımın məbləği və 

s.); 

ər-arvadın ümumi gəlirləri hesabına əldə edilən daşınar və daşınmaz əşyalar, qiymətli kağızlar, 

kredit idarələrinə və s. kommersiya təşkilatlarına qoyulmuş paylar, əmanətlər, kapitaldan olan 

paylar və əmlakın ər-arvaddan kimin adına əldə olunmasından, yaxud əmanətin kimin adına və 

ya kim tərəfindən qoyulmasından asılı olmayaraq nikah dövründə ər-arvadın qazandığı hər hansı 

sair əmlak daxildir.Nikah dövründə ev təsərrüfatı ilə, uşaqlara qulluq etməklə məşğul 

olduğundan və ya digər üzürlü səbəblərə görə müstəqil qazancı olmayan ər (arvad) da ümumi 

əmlak üzərində hüquqa malikdir. 

Nikaha daxil olanadək onlara məxsus olan əmlak, habelə nikah dövründə hədiyyə şəklində və ya 

vərəsəlik qaydasında, digər əvəzsiz əqdlər üzrə əldə etdikləri əmlak ər-arvadın hər birinin ayrıca 

mülkiyyətindədir (ər-arvadın hər birinin əmlakıdır).Ziynət əşyaları istisna olmaqla, fərdi istifadə 

şeyləri (geyim, ayaqqabı və s.) nikah zamanı ər-arvadın ümumi vəsaiti hesabına əldə edilsə də, 

ər-arvaddan kimin istifadəsində olubsa, ona məxsusdur. Nikahda olduqları dövrdə ər-arvadın 

ümumi əmlakı və ya hər birinin əmlakı, yaxud da ər-arvadın hansınınsa əməyi hesabına ər-

arvadın hər birinin əmlakının dəyərini xeyli artıran vəsaitin qoyulması (əsaslı təmir, yenidən 

quraşdırma, avadanlığı dəyişdirmə və s.) müəyyən edilərsə, həmin əmlak onların birgə 

mülkiyyəti sayıla bilər. 

Ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi. 

 Ər-arvadın ümumi əmlakının bölünməsi nikah dövründə, eləcə də onlardan birinin tələbi ilə 

nikah pozulduqdan sonra, habelə kreditor ödəməni ər-arvadın ümumi əmlakında olan onlardan 

birinin payına yönəltmək üçün ümumi əmlakın bölünməsi tələbi barədə ərizə verdikdə həyata 

keçirilir.Ər-arvadın ümumi əmlakı onların sazişi əsasında bölünə bilər. Belə saziş ər-arvadın 

arzusu ilə notariat qaydasında təsdiq edilə bilər. Mübahisə olduqda, ər-arvadın ümumi əmlakının 

bölünməsi, eləcə də bu əmlakda ər-arvadın paylarının müəyyən olunması məhkəmə qaydasında 

həyata keçirilir.Məhkəmə ər-arvadın ümumi əmlakını bölərkən onların tələbi ilə hər birinə 

çatacaq əmlakı müəyyən edir. Ər-arvaddan birinə, dəyəri ona çatası payın dəyərini aşan əmlak 

verildikdə, bunun əvəzində digərinə müvafiq məbləğdə pul və ya başqa kompensasiya verilə 

bilər.Məhkəmə, ər-arvadın ailə münasibətlərinə xitam verdiyi və ayrı yaşadığı dövrdə hər birinin 

qazandığı əmlakı onların hər birinin mülkiyyəti hesab edə bilər.Yetkinlik yaşına çatmayan  

uşaqların tələbatını ödəmək üçün əldə olunan şeylər (geyim, paltar, ayaqqabı, məktəbli və idman 

ləvazimatları, musiqi alətləri, uşaq kitabxanası və s.) bölünmür və əvəzi ödənilmədən uşaqları ilə 

birgə yaşayan valideynə verilir.Ər-arvadın ümumi əmlakı hesabına yetkinlik yaşına çatmayan 

ümumi uşaqların adına qoyulmuş əmanətlər həmin uşaqlara məxsus hesaba edilir və ümumi 

əmlakın bölünməsi zamanı nəzərə alınmır.Ər-arvadın ümumi əmlakı bölündükdə, nikah 

dövründə həmin əmlakın bölünməmiş hissəsi, eləcə də nikah dövründə sonradan qazanılmış 

əmlak onların birgə mülkiyyətini təşkil edir.Nikah pozulduqda ər-arvadın ümumi əmlakının 

bölünməsi haqqında onların tələbinə 3 illik iddia müddəti tətbiq olunur. 

Valideynlərin və uşaqların hüquq və vəzifələri. 

 Uşağın ailədə yaşamaq və tərbiyə olunmaq hüququ var. 

  18 yaşına (yetkinlik yaşına) çatmayan və tam fəaliyyət qabiliyyəti əldə etməyən şəxslər uşaq 

hesab olunurlar.Hər bir uşaq ailədə yaşamaq və tərbiyə almaq, öz valideynlərini tanımaq və 

onların qayğısından istifadə etmək, uşağın maraqlarına zidd olan hallar istisna olmaqla, onlarla 

birgə yaşamaq hüququna malikdir.Uşaq öz valideynləri tərəfindən tərbiyə olunmaq, öz 

maraqlarının təmin olunması, hərtərəfli inkişafı, onun ləyaqətinə hörmət olunması hüququna 

malikdir.Valideynlər olmadıqda, onlar valideynlik hüquqlarından məhrum olunduqda və ya uşaq 

valideyn himayəsini itirdiyi digər hallarda, uşağın ailədə tərbiyəsi bu Məcəllənin 18-ci fəslində 

müəyyən olunmuş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təmin edilir. Uşaq 



 

 

valideynləri, babaları, nənələri, qardaşları, bacıları və başqa qohumları ilə ünsiyyətdə olmaq 

hüququna malikdir.Valideynlərinin nikahının pozulması və ya etibarsız sayılması, 

valideynlərinin ayrı yaşaması uşağın hüquqlarına təsir etmir.Valideynlər ayrı yaşadıqda uşaq 

onların hər biri ilə ünsiyyət hüququna malikdir.Valideynlər müxtəlif dövlətlərdə yaşadıqda da 

uşaq öz valideynləri ilə ünsiyyətdə olmaq hüququna malikdir.Uşaq öz hüquqlarının və qanuni 

mənafelərinin müdafiəsi hüququna malikdir. 

Uşağın hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi valideynlər (onları əvəz edən şəxslər),  

Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş hallarda isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və məhkəmə 

tərəfindən həyata keçirilir.Qanunvericiliyə uyğun olaraq yetkinlik yaşına çatana qədər tam 

fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilən şəxslər öz hüquq və vəzifələrini, o cümlədən müdafiə 

hüququnu müstəqil həyata keçirirlər.Uşağın valideynləri (onları əvəz edən şəxslər) tərəfindən 

sui-istifadə etmə hallarından müdafiə olunmaq hüququ vardır.Uşağın hüquqları və qanuni 

mənafeləri pozulduqda, o cümlədən valideynləri (onlardan biri) uşağın təhsili, tərbiyəsi üzrə 

vəzifələrini yerinə yetirmədikdə və ya valideynlik hüquqlarından sui-istifadə etdikdə, uşaq öz 

hüquqlarını qorumaq üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanına, 14 yaşına çatdıqda isə 

məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir. Uşağın həyat və sağlamlığının təhlükədə 

olması, onun həyatına, sağlamlığına və ya mənəviyyatına təhlükə törədə bilən fəaliyyətə cəlb 

olunması, hüquqlarının və qanuni mənafelərinin pozulması barədə məlumatı olan vəzifəli şəxslər 

və digər vətəndaşlar bu barədə uşağın faktiki olduğu yerin müvafiq icra hakimiyyəti orqanına 

məlumat verməyə borcludurlar. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı bu cür məlumat aldıqda uşağın 

hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi üçün zəruri tədbirlər görməyə borcludur.Uşaq 

hüquqlarının həyata keçirilməsinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları nəzarət edirlər. 

 Valideynlər öz uşaqları barəsində bərabər hüquq və vəzifələrə malikdirlər. Uşaqlar yetkinlik 

yaşına çatdıqda, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər nikah bağladıqda, eləcə də yetkinlik yaşına 

çatmayan uşaqlar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda tam fəaliyyət qabiliyyəti əldə 

etdikdə valideynlərin bu fəsildə göstərilən hüquq və vəzifələrinə xitam verilir.Valideynlər 

uşaqlarını tərbiyə etmək hüququna malikdirlər və uşaqlarını tərbiyə etməyə 

borcludurlar.Valideynlər uşaqlarının tərbiyəsinə, sağlamlığına və onların psixi, fiziki, mənəvi 

inkişafına görə məsuliyyət daşıyırlar.Valideynlər digər şəxslərlə müqayisədə öz uşaqlarının 

tərbiyəsində üstün hüquqlara malikdirlər.Valideynlər uşaqların əsas ümumi təhsil almasını təmin 

etməyə borcludurlar.Valideynlər uşaqların ümumi orta təhsil almasına qədər onların maraqlarını 

nəzərə almaqla təhsil müəssisəsini və təhsil formasını seçmək hüququna malikdirlər.Dövlət 

valideynlərin bu hüquq və vəzifələrinə qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada yalnız uşağın 

mənafeyi tələb etdiyi hallarda müdaxilə edə bilər. 

Valideynlik hüquqları uşaqların mənafeyinə zidd həyata keçirilə bilməz.Valideynlik hüquqlarını 

həyata keçirərkən valideynlər uşaqların mənəvi inkişafına, fiziki və psixi sağlamlığına xələl 

yetirməməlidirlər. Uşaqların tərbiyəsində onların istismarına, təhqir edilməsinə, mənəviyyatının 

alçaldılmasına, qəddarlığa, kobudluğa, biganəliyə yol verilə bilməz. Valideynlik hüquqlarını 

həyata keçirərkən uşaqların hüquq və mənafelərinə ziyan vuran valideynlər qanunvericiliklə 

müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.Uşaqların tərbiyə və təhsilinə aid olan bütün 

məsələlər uşaqların hüquq və mənafeləri, onların rəyi nəzərə alınmaqla, valideynlərin qarşılıqlı 

razılığı əsasında həll olunur. Valideynlər (onlardan biri) öz aralarında olan narazılığı həll etmək 

üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanına və ya məhkəməyə müraciət edə bilərlər.Valideynlər ayrı 

yaşadıqda uşaqların yaşayış yeri onların razılığı ilə həll edilir. Valideynlər arasında razılıq 

olmadıqda, məhkəmə mübahisəni uşaqların hüquq və mənafelərini, onların rəyini və sair halları 

(uşaqların qardaş və bacılarına, valideynlərdən hər birinə olan bağlılığı, valideynlərin əxlaqi və 

digər şəxsi keyfiyyətləri, uşağın yaşı, onun inkişafı və tərbiyəsi üçün şərait yaradılması) nəzərə 

almaqla həll edir. 

 

  

 

 



 

 

Valideynlik hüquqlarından məhrumetmə aşağıdakı formalarda ola bilər. 

- Valideynlər (onlardan biri) valideynlik hüquqlarından aşağıdakı hallarda məhrum edilə bilərlər: 

- öz valideynlik vəzifələrini yerinə yetirmədikdə; 

- alimenti qəsdən ödəmədikdə; 

- heç bir üzürlü səbəb olmadan uşağı doğum evindən və yaxud hər hansı müalicə, tərbiyə, 

əhalinin sosial müdafiəsi müəssisəsindən və digər analoji müəssisələrdən götürməkdən imtina 

etdikdə; 

- valideynlik hüquqlarından sui-istifadə etdikdə; 

- uşaqlara qarşı məişət zorakılığı ilə bağlı hərəkətlər törətdikdə; 

 - xroniki alkoqol və narkomaniya xəstəsidirsə; 

- uşaqların və ya ərinin (arvadının) sağlamlığına və ya həyatına qarşı qəsdən edilmiş cinayət 

törətdikdə. 

Valideynlik hüquqlarından məhrumetmə qaydası. 

 Valideynlik hüquqlarından məhrumetmə məhkəmə qaydasında həll edilir. Məhkəmə valideynlik 

hüquqlarından məhrumetmə işlərinə valideynlərdən (onları əvəz edən şəxslərdən) birinin 

ərizəsinə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının, habelə yetkinlik yaşına çatmayanların hüququnu 

müdafiə edən orqanın və ya müəssisələrin müraciətinə əsasən onların iştirakı ilə baxır. 

Valideynlik hüquqlarından məhrumetmə işinə baxılarkən məhkəmə valideynlik hüquqlarından 

məhrum edilmiş valideynlərdən (onlardan birindən) uşağa aliment tutulması məsələsini də həll 

edir.Valideynlik hüquqlarından məhrumetmə işinə baxılarkən məhkəmə valideynin (onlardan 

birinin) hərəkətlərində cinayət əməli olduğunu aşkar edərsə, bu barədə prokurora məlumat 

verməyə borcludur.Məhkəmə, valideynlik hüquqlarından məhrumetmə haqqında qətnamə qanuni 

qüvvəyə mindikdən sonra 3 gündən gec olmayaraq bu qətnamədən çıxarışı müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanına göndərməlidir. 

Valideynlik hüquqlarının bərpası 

 Valideynlərin (onlardan birinin) həyat tərzi, əxlaqı, uşağın tərbiyəsinə münasibətləri dəyişdikdə, 

valideynlik hüquqları bərpa edilir. 

Valideynlik hüquqlarının bərpası valideynlik hüquqlarından məhrum edilmiş valideynlərin 

(onlardan birinin) ərizəsinə əsasən məhkəmə yolu ilə həll edilir.Valideynlik hüquqlarının bərpası 

işinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının iştirakı ilə baxılır.Valideynlik hüquqlarının bərpası ilə 

bağlı valideynlərin ərizəsi ilə birlikdə uşağın valideynlərə (onlardan birinə) qaytarılması tələbinə 

də baxıla bilər.Valideynlik hüquqlarının bərpası uşağın mənafeyinə zidd olarsa, məhkəmə 

valideynlərin (onlardan birinin) valideynlik hüquqlarının bərpası iddiasını uşağın rəyini nəzərə 

almaqla rədd edə bilər.Uşaq 10 yaşına çatmışsa, ancaq onun razılığı ilə valideynlik hüquqları 

bərpa edilə bilər.Uşaq övladlığa götürülmüşsə və övladlığa götürmə ləğv edilməmişsə, 

valideynlik hüquqları bərpa edilə bilməz. 

 Valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması. 

  Məhkəmə valideynlik hüquqlarından məhrum etmədən uşağın mənafeyini nəzərə almaqla, 

valideynlərdən (onlardan birindən) uşağın alınması barədə qətnamə qəbul edə bilər.Uşağın 

valideynlərlə (onlardan biri ilə) qalması onlardan asılı olmayan hallarda (psixi pozğunluq və ya 

başqa xroniki xəstəliklər, ağır vəziyyət və s.) uşağın həyatı üçün təhlükə yaradırsa, valideynlik 

hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına yol verilir.Valideynlərin davranışı onlarla qalan uşaq üçün 

təhlükəlidirsə, valideynlik hüquqlarından məhrumetmə üçün əsas yoxdursa, valideynlik 

hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına yol verilir. Valideynlər öz davranışını dəyişməzlərsə, 

valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması barədə məhkəmə qətnaməsinin çıxarılmasından 6 

ay keçdikdən sonra müvafiq icra hakimiyyəti orqanı uşaqların mənafeyini nəzərə alaraq 

valideynlik hüquqlarından məhrumetmə iddiası qaldırmalıdır. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

valideynləri (onlardan birini) bu müddətdən də tez valideynlik hüquqlarından məhrumetmə 

barədə iddia qaldıra bilər. 

Uşağın yaxın qohumları, yetkinlik yaşına çatmayan uşaqları müdafiə edən orqanlar, 

məktəbəqədər, ümumtəhsil və başqa müəssisələr valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması 

barədə iddia qaldıra bilərlər.Valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması işinə müvafiq icra 



 

 

hakimiyyəti orqanının iştirakı ilə baxılır. Bu zaman məhkəmə valideynlərdən (onlardan birindən) 

aliment tutulması məsələsini də həll edir.Valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması haqqında 

qətnamə qanuni qüvvəyə mindikdən sonra 3 gündən gec olmayaraq məhkəmə bu qətnamədən 

çıxarışı müvafiq icra hakimiyyəti orqanına göndərməlidir. 

 

 

 

                                           Mövzu:23 

Cinayət hüququ anlayışı, cinayətdə iştirakçılıq, cinayət məsuliyyəti. 
. 
 

Cinayət hüququ - hüququn bir sahəsidir. Mövcud ictimai münasibətlər sistemi üçün 

təhlükəli əməllərin cinayət olmasını və cəzalandrılmasını müəyyən edən hüquq normalarının 

mövcudluğudur. 

Cinayət hüququnun vəzifəsi - Azərbaycanda ictimai quruluşu, başqa hüquq və azadlıqlarını, 

habelə hüquq qaydalarını cinayətkar qəsdlərdən qorumaqdır. 

Cinayət hüququ konstitusion prinsiplərə əsaslanır. Bu peinsipə uyğun olaraq hərəkətlərində 

cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulan cinayət tərkibi olmayan hər hansı şəxs cinayət 

məsuliyyətinə cəlb olunmur., məhkəmənin hökmü olmayan hər kəs cinayət məsuliyyətinə cəlb  

oluna bilməz. 

Azərbaycan cinayət hüququnun 2 prinsipi var.  

1. Ümumi prinsiplər 

2. Xüsusi prinsiplər 

Ümumi prinsipıərə aiddir. 

1. Azərbaycan cinayət hüququnun humanist prinsipləri - məqsəd ondadır ki, cəza fiziki əsab 

yaxud insan ləyaqətini alçaltmaq məqsədini güdmür. Cəzanın məqsədi cinayətkarı islah etmək və 

yenidən tərbiyələndirməkdir. Şərti məhkum etmə bu prinsip əsasında müəyyən edilir. 

2. Azərbaycan cinayət hüququnun məsuliyyətin labüdlüyü prinsipi - cinayət 

qnunvericiliyinin qanunlarına əsasən  hər bir cinayətin vaxtında və bütövlükdə açılması tələbinin 

dönmədən həyata kemirilməsi deməkdir. Bu cinayət edənin hər birinin ədalətli 

cəzalandırılmasına onun yenidən tərbiyələndiriməsinə, habelə yeni cinayətlərin qarşısının 

alınmasına kömək edir. 

Xüsusi prinsiplərə aiddir. 

1. Təqsirə görə məsuliyyət prinsipi 

2. Cəzanın fərdiləşməsi prinsipi 

3. əzanın törədilmiş cinayət ağırlığına uyğun olmasıı prinsipi 

Cinayət hüququ 2 hissədən ibarətdir. 

1. Ümumi hissə - burada cinayət məsuliyyətinin ümumi müddəaları, xülasəsi verilir, cinayət 

anlayışı müəyyən edilir. Burada təqsirin forma və növləri cinayət məsuliyyətini müəyyən edən 

hallar (anlaşılmamazlıqlar,zəruri müdaf, son zərurət) cinayətə hazırlıq, cinayətə sui qəsd, 

iştirakçılığa görə məsuliyyət qaydasını və şərtlərini müəyyən edən normalar daxildir. 

2. Xüsusi hissə - burada ayrı - ayrı cinayət növləri və onlara görə müvafiq cəza növləri 

müəyyən edilib. Məs: dövləti cinayətə görə şəxsiyyətin həyatı, səhhəti, azadlığı və ləyaqəti 

əleyhinə cinayətlər, hərbi cinayətlər və s. 

Cinayət hüquq elmi - Cinayət qanunun təcrübəsini öyrənir, onun təkmilləşdirilməsinə 

yönəltmək elmi cəhətdən əsaslandırılmış zəmanətləri irəli sürür. Cinayət hüquq elmində cinayət 

sosial hadisə kimi öyrənilir. 

Cinayət qanunu - Respublikanın qanunvericilik aktıdır.  Cinyət hüququnun ümumi 

qaydalarını, hansı ictimai təhlükəli əməllərin cinyət əməli olmsını və onları törədən şəxslərə 

tətbiq olunan cəzaları müəyyən edir. 1958 cinayət qanunvericiliyinin əsaslarının qanunları təsdiq 

edilib. Hər bir respublikanın özünün cinayət qanunu- cinayət məcəlləsi var.Əsaslara müəyyən 

edilmiş prinsiplər, ümumi qaydalar və digər qanunlar daxildir. Azərbaycan vətəndaşları cinayəti 



 

 

harada etmələrindən asılı olmayaraq Azərbaycan ərazisində cinayətə cəlb edilmişlərsə və ya 

məhkəməyə verilmişlərsə Azərbaycan cinayət qanununa əsasən cəzalandırılırlar. Həmin şəxslər 

artıq xaricdə cinayətə cəlb edilmişlərsə, məhkəmə onların cəzasını yüngülləşdirə bilər, yaxud 

onları cəzadan təmamilə  azad edə bilər. Azərbaycan ərazisində cinayət etmiş xarici vətəndaşlar 

yalnız beynəlxalq sazişlərlə müəyyən edilmiş hallarda Azərbaycan qanunlarına görə məsuliyyət 

daşıyır. 

Cinayət - Azərbaycan ictimai quruluşuna, onun siyasi və iqdisadi siyasətinə, dövlət 

mülkiyyətinə, şəxsiyyətinə vətəndaşların siyasi əmək, əmlak və başqa hüquq və azadlıqlarına 

qəsd edən, cinayət qanunda nəzərdə tutulan ictimai təhlükəli əməl, habelə hüquq qaydasına qəsd 

edən cinayət qanunda nəzərdə tutulan ictmai təhlükəli əməldir. 

Cinayət əlamətləri: 

1. İctimai təhlükəlik 

2. Hüquqa zidd olması 

3. Qəsd və ya ehtiyatsızlıq təqsir formalrıdır. Onların məzmunu qanunla müəyyən 

edilmişdir. 

Cinayət tərkibi - Törədilmiş əməli konkret cinayət növü kimi xarakterizə edən əməllərin 

məcmusudur, cinayət məsuliyyəinin əsasıdır. 

Cinayət tərkibinin 4 qrup əlaməti var. 

1. Cinayət obyekti 

2.Obyektiv tərəf 

3. Cinayətin subyekti 

4. Subyektiv tərəf 

Aşağıdakı cinayət tərkibi fəqləndirilir. 

1. Əməlin ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə görə - əsas cinayət tərkibi ağırlaşdığı hal, 

yüngülləşdirici hallarda cinayət tərkibi. 

2 Cinayəti  idarəetmə üsuluna görə - Adi və mürəkkəb cinayət tərkibi, 2 obyekti, 2 hərəkətli 

cinayət tərkibi. 

3. Cinayəti təsvir etmə və konstruksiya xüsusiyyətinə görə - formal tərkib, maddi tərkib. 

Şəxsiyyətin əməlində yalnız cinayət tərkibi olduqda və yalnız tərkibi müəyyən edilmiş 

cinayətə görə cinayət məsuliyyəti və cəza müəyyən edilir. 

Cinayət axtarışı - polisin ən mühüm vəzifələrindən biridir. Cinayət axtarış orqanı kimi 

Cinayət axtarış orqanı - kimi təhqiqat orqanı cinayət işlərinə başlaya bilər və ictintaq 

hərəkətlərini həyata keçiə bilər. Cinayət axtarışında müvafiq idarələr, öbələr, bölmələr və 

s.hissələr yaradılmışdır və onlr müəyyən cinayət növlərinin qrşısını almaq və kökünü kəsmək 

sahəsində ixtisaslaşır. 

Cinayət etməyə sui-qəsd - Cinyət hüququnda qəsdən törədilən  cinayətlərin edilməsinə 

yönəldilən, lakin təqsirkarın iradəsindən asılı olmayaraq başa çatmayan əməldr.(Məs. öldürmək 

məqsədilə başqasına atılan güllənin başqa şəxsə dəyməsi)  

Cinayət etməyə sui-qəsdin 2 növü var. 

1. Başa çatdırılan cinayət etməyə sui-qəsd - bu halda təqsirkar cinayəti etmək üçün zəruri 

saydığı bütün hərəkətləri törədir, lakin onun iradəsindən asılı olmayaraq cinayətin nəticəsi baş 

vermir. 

2. Başa çatdırılmayan cinayət etməyə sui-qəsd - bu halda isə təqsirkar zəruri saydığı 

hərəkətlərin hamısını öz iradəsindən asılı olmayaraq törədə bilmir. 

Cinayət əməli - cinayətkar qanunu ilə qorunan ictimai münasibətlərə sui-qəsd edən anti 

sosial, insan davranışı normalarından kənar hərəkətdir. 

Cinayət motivi - Cinayətə əməl etməyə daxili meylidir, mühüm kriminoloji və cinayət 

hüququ əhəmiyyətə malikdir. Cinayət hüququnda cinayət motivi cinayətin subyektiv hissəsinin 

elementidir. cinayət tərkibini göstərən əlamətdir. 

Cinayət işinə başlama - Cinayət prosesinin ilkin mərhələsidir. Bu zaman müstəntiq, 

təhqiqat orqanı, yaxud məhkəmə baş vermiş və ya hazırlanmaqda olan cinayət haqqında alınmış 

məlumatı araşdırır. 



 

 

Cinayət məsuliyyəti - Hüquqi məsuliyyət növlərindən biridir. Törədilmiş cinayətin hüquqi 

nəticəsi kimi cəza məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqi ilə təqsirkarı mühakimə edilməsini nəzərdə 

tutur. 

Cinayət məsuliyətinə cəlb etmə. 

Cinayət işinə  başlama, istiqnaq aparmaq və məhkəmə baxışı mərhələlərindən ibarətdir.  

Cinayətə hazırlıq, cinayətə qəsd, cinayətdə iştirakçılığa görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə 

tutulmuşdur. Cinayət məsulyyətinə cəlb edilən və barəsində cəza tətbiq edilən şəxs cəzanı çəkib 

qurtardıqdan sonra, habelə onun məhkumluğu ödənildikdən və ya götürüldükdən sonra onun 

cinayət məcəlləsinə cəlb edilməsinin bütün hüquqi nəticələri aradan qalxır. 

Cinayət məsuliyyəti  aşağıdakı xarakterlərə malikdir. 

1. Cinayət məsuliyyətinin ümumi xarakteri - bu o deməkdir ki, yalnız bir subyekt dövlət və 

ya daha konkret olaraq dövlətin yalnız bir orqanı- məhkəmə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək və 

onun tətbiq etmək səlahiyyətinə malikdir. 

2. Cinayət məsuliyyətinin şəxsi xarakteri  yəni konkret cinayət yalnız şəxsən özü törədən, 

yaxud onun törədilməsində iştirak edən şəxs məsuliyyətə cəlb olunur. 

Cinayətin resedivi - Cinayətin çoxluğu növüdür. Cinayət residivi cinayətkar fıaliyyətin ən 

təhlükəli formasıdır. Aşağıdakı növləri var. 

1. Faktik cinayət residivi  - cinayətlərin sadə təkrarıdır. 

2. Leqal cinayət residivi - o cinayət residivinə deyilir ki, ona görə qanunda xüsusi olaraq 

məsuliyyət müəyyən edilmişdir. 

3. Kriminoloji cinayət residivi - faktiki cinayət residivi ilə eynidir. 

4. Cinayət hüququ cinayət residivi - Azı 2 cinayətin törədilməsidir ki, bu zaman əvvəl 

törədilmişəmələ görə hər hansı növdə cəza təyin edilmiş olsun. 

5. Pentensiar cinayət residivi - azı 2 cinayətin törədilməsidir ki, bu zaman onların hər biri 

üçün azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza təyin edilir. 

Cinayət məcəlləsi- Azərbaycan Respublikasında hansı ictimai təhlükəli əməllərin cinayət 

olmasını və onların törədilməsinə görə cəzaları müəyyən edən sistemləşdirilmiş respublika 

qanunvericilik aktıdır. 

Cəza - sinfi kateqoriyadır, törədilmiş cinayətə görə xüsusi dövlət məcburiyyəti tədbiridir.  

Azrbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyinin əsaslarında müəyyən edilir ki, cəza 

törədilmiş cinayətə görə cəz deyil, o həm də məhkumları islah etmək və əməyə vicdanlı 

münasibət, qanunlara ciddi əməl etməli, məhkumlar və başqa şəxslər tərəfindən cinayətlər 

edilməsinin qarşısını almaq məqsədini güdür. Cəza yalnız məhkəmə tərəfindən cinayət prosesual 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş cinayət qanununa ciddi əməl olunmaqla təyin edilir. 

Cəza növləri - Cinayət hüququna dövlət məcburiyyətinin xüsusi növüdür. Cəza növlərinin 

cəza törətmiş şəxslər barəsində dövlətin adından məhkəmə təyin edir. Qanunda müəyyən 

ardıcıllıqla göstərilən cinayət növləri cəza sistemini təşkil edir. 

Cəza növləri : 2 yeRə bölünür. 

1. Əsas cəza növləri: azadlqdan məhrum etmə, sürgün, köçürmə, intizam batalyonuna 

göndərmə, əmlak müsadirəsi. 

2. Əlavə cəza növləri: cərimə, ictimai məzəmmət, hərbi rütbədən və xüsusi addan 

məhrumetmə, vəzifədən çıxarma. 

Cəza tədbiri - Cinayət hüququnda məhkəmənin hökmü ilə məhkum barəsində təyin edilmiş 

cəzanın müəyyən növü və ölçüsüdür.Cəza tədbiri edilmiş cinayətin təsvir olunduğu cinayət 

qanunun konkret normasının sanksiyasına əsaslanır. məs: azadlıqdan məhrum etməklə, islah 

işləri cəzanın növləri, məhkəmə hökmü ilə konkret şəxslə 2 il müddətinə təyin edilən bu cür islah 

işləri cəza tədbiridir. 

Cəzanın icrası - Azərbaycanda səlahiyyətli dövlət orqanlarının məhkəmənin cəzanın tətbiqi 

haqqında ittiham hökmünün göstərişlərinin həyata keçirilməsi üzrə fəaliyyətidir. Cəzanın icrası 

cəzadan azad etmə ilə başa çatır. 

Cəzadan azad etmə - dedikdə cəzanı çəkməkdən azadetmə,vaxtından əvvəl azadetmə, 

cinayət məsuliyyətindən azad etmə nəzərdə tutulur. 



 

 

Cəzanı əvəzetmə - Bu o deməkdir ki, cəzanın çəkilməmiş hissəsini daha yüngül cəza ilə 

əvəz etmə və ya əksinə. 

 

 

 

                                             Mövzu:24 

                    Insan alverinə qarşı mübarizə. 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Azərbaycan Respublikasında insan alverinin 

profilaktikasının, insan alverinə qarşı mübarizənin hüquqi və təşkilati əsaslarını, habelə insan 

alveri qurbanlarının hüquqi vəziyyətini müəyyən edir, insan alveri qurbanlarının müdafiəsi və 

onlara yardım göstərilməsi məsələlərini tənzimləyir. 

 Bu Qanunda aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə olunur: 

insan alveri - zor tətbiq etmək hədəsi ilə və ya zor tətbiq etməklə, hədə-qorxu və ya digər 

məcburetmə vasitələri ilə, oğurlama, dələduzluq, aldatma yolu ilə, təsir imkanlarından və ya 

zəiflik vəziyyətindən sui-istifadə etməklə, yaxud digər şəxsə nəzarət edən şəxsin razılığının 

alınması üçün maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər verməklə və ya almaqla 

insanların istismar məqsədilə cəlb edilməsi, əldə edilməsi, saxlanılması, gizlədilməsi, daşınması, 

verilməsi və ya qəbul edilməsi (uşağın istismar məqsədilə cəlb edilməsi, əldə edilməsi, 

saxlanılması, gizlədilməsi, daşınması, verilməsi və ya qəbul edilməsi, bu maddədə göstərilən 

üsullardan istifadə olunmasa da, insan alveri hesab edilir); 

insanların istismarı - məcburi əmək (xidmət), cinsi istismar, köləlik, köləliyə bənzər adətlər və 

onlardan irəli gələn asılılıq vəziyyəti, insan orqanlarının və toxumalarının qanunsuz çıxarılması, 

şəxs üzərində qanunsuz biotibbi tədqiqatların aparılması, qadının surroqat ana kimi istifadə 

edilməsi, qanunsuz, o cümlədən cinayətkar fəaliyyətə cəlb etmə, habelə insanların digər formada 

istismar edilməsi, 

məcburi əmək (xidmət) - qanunsuz olaraq şəxsin müəyyən işin yerinə yetirilməsinə (xidmətin 

göstərilməsinə) məcbur edilməsi; 

 cinsi istismar - şəxsin fahişəlikdə, seksual köləlikdə və ya pornoqrafik materialların istehsalında 

istifadə edilməsi, digər şəxslərin cinsi istismarından mənfəət əldə edilməsi; 

köləlik - şəxs üzərində mülkiyyət hüququna xas olan səlahiyyətlərin tam və ya qismən həyata 

keçirilməsi; 

köləliyə bənzər adətlər - 1956-cı il 30 aprel tarixli “Köləliyin, qul ticarətinin və köləliyə oxşar 

institutların və adətlərin ləğv olunması haqqında Əlavə Konvensiya”nın 1-ci maddəsində 

göstərilmiş institut və adətlər; 

insan alverçisi - insan alveri ilə əlaqədar hər hansı fəaliyyəti həyata keçirən fiziki və ya hüquqi 

şəxs; 

insan alverinin qurbanı - insan alverindən zərər çəkmiş, yaxud zərər çəkməsi ehtimal olunan 

şəxs; 

18 yaşına çatmayan şəxs; 

insan alverinin potensial qurbanları - avaralıqla və ya dilənçiliklə məşğul olanlar, səfil, əxlaqsız 

həyat tərzi sürənlər, kimsəsiz, baxımsız, təhsildən qərəzli şəkildə yayınan uşaqlar, narkotik 

vasitələrdən və psixotrop maddələrdən asılılığı olan şəxslər. 

İnsan alverinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən, bu 

Qanundan və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarından ibarətdir. 

 İnsan alverinə qarşı mübarizənin məqsədləri 

şəxsiyyətin və cəmiyyətin insan alverinin istənilən formalarından müdafiəsindən,insan alverinin 

aşkar edilməsi və qarşısının alınmasından, habelə nəticələrinin aradan qaldırılmasından ibarətdir. 

insan alverinin səbəblərinin, insan alverinə şərait yaradan halların müəyyən edilməsi və aradan 

qaldırılması; şəxslərin insan alverinin qurbanına çevrilməsi riskinin azaldılması,  insan alveri 

qurbanlarının hüquqlarının bərpası və sosial reabilitasiyası vasitəsilə nail olunur. 

Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizə aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır: 



 

 

insan alveri qurbanlarının cəmiyyətdə ayrı-seçkiliyə məruz qalmasının qarşısının alınması; 

insan alveri qurbanlarının təhlükəsizliyinin və onlarla nəzakətli rəftarın təmin edilməsi,  insan 

alverinə görə cəzanın labüdlüyü,  

 hüquqi, siyasi, sosial-iqtisadi və təşkilati xarakterli profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi,  

insan alverinə qarşı mübarizəyə qeyri-hökumət təşkilatlarının cəlb edilməsi,  insan alverinə qarşı 

mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi. 

 İnsan alverinə qarşı mübarizə aparan dövlət orqanlarına kömək göstərilməsi 

Dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları, vəzifəli şəxslər, fiziki və hüquqi şəxslər insan alverinə 

qarşı mübarizə aparan dövlət orqanlarına kömək göstərməlidirlər. 

 İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planı 
Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilən 

Azərbaycan Respublikasında İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planı (bundan 

sonra - Milli Fəaliyyət Planı) insan alverinə qarşı mübarizədə müvafiq qurumların qarşılıqlı 

fəaliyyətinə imkan verən səmərəli sistemi təmin etmək məqsədi daşıyır. 

Milli Fəaliyyət Planı insan alverinə qarşı mübarizədə əsas vəzifələri, onların icra edilməsində 

müxtəlif qurumların (icra hakimiyyəti orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları, beynəlxalq 

tərəfdaşlar və digər orqanlar) iştirakını və bu qurumların fəaliyyətinin Milli Koordinator 

tərəfindən əlaqələndirilməsini, insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində digər tədbirləri nəzərdə 

tutur.Milli Fəaliyyət Planının səmərəliliyini artırmaq, o cümlədən insanların təhlükəsizliyini 

təmin etmək və məlumatları qorumaq məqsədilə Milli Fəaliyyət Planı iştirakçılarının öz 

vəzifələrini icra etməsi “yalnız zəruri məlumatlara malik olma” prinsipinə əsaslanır. Bu prinsipin 

tətbiq edilməsi iştirakçıların yalnız səlahiyyətləri daxilində Milli Fəaliyyət Planının icrasında 

iştirak etməsini təmin edir və Milli Fəaliyyət Planı iştirakçılarının korrupsiyaya məruz qalmasına 

və insan alveri ilə bağlı cinayətləri törədən şəxslərin iştirakçılara təsir edə bilməsinə qarşı 

səmərəli müdafiəni təmin etmək məqsədi daşıyır. 

 İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinator 

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təyin edilən İnsan 

alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinator (bundan sonra - Milli Koordinator) Milli 

Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsi üzrə məsul şəxsdir.Milli Fəaliyyət Planı iştirakçılarının 

qarşılıqlı əməkdaşlığının vahid sistemini yaratmaq və bu qurumlar arasında məlumat 

mübadiləsini təmin etmək məqsədilə Milli Koordinator tərəfindən həmin qurumların 

fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi həyata keçirilir.Milli Koordinator insan alveri ilə bağlı 

cinayətlərlə əlaqədar əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin və cinayət təqibinin daha səmərəli surətdə 

həyata keçirilməsi məqsədilə təhlükəsizlik, sərhəd xidməti, polis, prokurorluq orqanları, 

məhkəmələr, digər dövlət orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə zəruri əlaqələr qurur. 

Milli Koordinatorun funksiyaları Milli Fəaliyyət Planı ilə müəyyən edilir.Milli Koordinator 

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına, Azərbaycan Respublikasının 

Milli Məclisinə və Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinə 

(Ombudsmana) Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizəyə dair illik məlumat 

təqdim edir. 

İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi polis qurumu 

 Milli Fəaliyyət Planında göstərilən vəzifələrin səmərəli icrası, insan alveri qurbanlarının 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onlara peşəkar yardım göstərilməsi, insan alverinə qarşı 

mübarizə sahəsində məlumatların vahid mərkəzdə cəmlənməsi və qorunması, insan alverinə 

qarşı mübarizənin xüsusi təlim keçmiş peşəkar polis əməkdaşları və lazımi avadanlıqla təchiz 

edilmiş polis qurumu tərəfindən həyata keçirilməsi məqsədilə xüsusi polis qurumu yaradılır. 

Xüsusi polis qurumu insan alveri qurbanlarının müəyyən edilməsi və müdafiə edilməsi ilə 

yanaşı, həmçinin insan alveri ilə bağlı cinayətlər üzrə səlahiyyətləri daxilində əməliyyat-axtarış 

fəaliyyətini və cinayət təqibini həyata keçirir. İnsan alveri ilə bağlı cinayət işləri üzrə araşdırma 

aparılarkən toplanan məlumatların qeydə alınması və istifadəsi üçün vahid məlumat bazası 

yaradılır. İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi polis qurumu birbaşa Milli Koordinatora 

tabedir.Xüsusi polis qurumunun əməkdaşları xidmətə şəffaflıq əsasında, digər meyarlarla yanaşı 



 

 

şəxsi keyfiyyətlər, peşə hazırlığı, təhsil səviyyəsi və psixoloji dayanıqlıq baxımından insan 

alverinə qarşı mübarizə üzrə xüsusi polis qurumunda xidmətə yararlı olmaları nəzərə alınmaqla 

qəbul edilirlər. Xüsusi polis qurumuna xidmətə qəbul olunmuş əməkdaşlar əsasən aşağıdakı 

məsələlər üzrə təlim keçirlər: 

-insan alveri qurbanlarından və digər mənbələrdən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

məlumatların, sənədlərin və digər əşyaların əldə edilməsi, təhlili və sübut qismində təqdim 

edilməsi; 

- insan alveri qurbanlarının müəyyən edilməsi üsulları; 

müəyyən müşahidə üsullarından və texniki vasitələrdən istifadə edilməsi; 

 İnsan alveri qurbanları ilə davranış qaydaları. 

 Şəxsin insan alverindən zərər çəkməsi ehtimal edildikdə, yaxud insan alveri ilə bağlı 

cinayətlərin törədilməsi və ya hazırlanması digər orqanlar tərəfindən aşkar edildikdə, bu barədə 

xüsusi polis qurumuna dərhal məlumat verilməli, müvafiq sənədlər həmin quruma təqdim 

edilməli və zəruri kömək göstərilməlidir.İnsan alverinə qarşı mübarizə aparan hüquq-mühafizə 

orqanları xüsusi polis qurumu ilə qarşılıqlı əlaqələrin təmin edilməsi məqsədilə əlaqələndirici 

qismində fəaliyyət göstərən və insan alveri üzrə təlim keçmiş əməkdaşlarını müəyyən edirlər. 

İnsan alverinə qarşı mübarizə sahəsində vəzifələr 

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı insan alverinə qarşı mübarizəni 

insan alveri ilə bağlı cinayətlərin, habelə insan alveri üzrə mütəşəkkil cinayətkarlığın qarşısını 

almaq, onları aşkar etmək və aradan qaldırmaq yolu ilə həyata keçirir. İnsan alverinin qurbanı 

olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda 

olduqları təqdirdə, onların hüquq və mənafelərinin müdafiəsini Azərbaycan Respublikasının 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirir. Azərbaycan Respublikasının xaricdəki 

diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları öz səlahiyyətləri daxilində və yerləşdikləri ölkənin 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq insan alverinə qarşı mübarizəni həyata keçirən orqanlara 

hərtərəfli yardım edirlər.Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı insan 

alverinə qarşı mübarizəni transmilli mütəşəkkil cinayətkar qrupların insan alverçiləri ilə 

əlaqələrini müəyyən etmək, habelə insan alveri ilə bağlı transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığın 

qarşısını almaq, onu aşkar etmək və aradan qaldırmaq yolu ilə həyata keçirir. 

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanları insan alverinə qarşı mübarizəni 

insan alverçilərinin Azərbaycan Respublikasının dövlət və gömrük sərhədlərini keçməsini, 

habelə insan alveri qurbanlarının Azərbaycan Respublikasının dövlət və gömrük sərhədlərindən 

keçirilməsini aşkar etmək və aradan qaldırmaq, bu cür əməllərin qarşısını almaq yolu ilə həyata 

keçirirlər. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı insan alveri 

qurbanlarının sosial reabilitasiyası üzrə təkliflər hazırlayır və Azərbaycan Respublikasının 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edir. 

 Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı insan alveri qurbanlarına tibbi, o 

cümlədən psixoloji yardımın göstərilməsi üzrə proqramlar və kompleks tədbirlər planları 

hazırlayır və həyata keçirir.Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı təhsil 

müəssisələrinin tədris planlarında insan alverinin profilaktikasına və qarşısının alınmasına 

yönəldilmiş kurslar nəzərdə tutur, insan alveri ilə mübarizə aparan mütəxəssislərin hazırlanması 

üçün tədris proqramları hazırlayır. 

İnsan alverinin qarşısının alınması sahəsində qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq 

Dövlət orqanları insan alverinin qarşısının alınması sahəsində qeyrihökumət təşkilatları ilə 

əməkdaşlıq edirlər. 

İnsan alverinin qarşısının alınması sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları insan 

alverinin potensial qurbanlarının maarifləndirilməsi işlərinə, insan alveri qurbanları üçün xüsusi 

müəssisələrin fəaliyyətinin təşkil edilməsinə, insan alveri qurbanlarına hüquqi yardımın 

göstərilməsinə və onların sosial reabilitasiyasına cəlb edilirlər. 

Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı bu Qanunun 10.2-ci maddəsində 

nəzərdə tutulan məqsədlər üçün zəruri ehtiyacları Milli Koordinatorla birlikdə müəyyən edərək 

qrantlar verə bilər. 



 

 

 

 İnsan alverinin profilaktikasının təşkili 

İnsan alverinin profilaktikası müxtəlif dövlət proqramları çərçivəsində xüsusi tədbirlər sistemi 

əsasında təşkil edilir. 

 İnsan alverinin profilaktikası üzrə tədbirlər sisteminə aşağıdakılar daxildir: 

 insan alverinin qarşısının alınması, xüsusilə də gender aspektləri üzrə tədqiqatların aparılması; 

insan alverinə şərait yaradan sosial problemlərin həllinə yönəldilmiş proqramların hazırlanması 

və həyata keçirilməsi; 

qadın və uşaqların hüquqi və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi; 

 insan alverinin potensial qurbanlarının ictimai-faydalı əməyə cəlb edilməsi, onların 

məşğulluğunun təmin edilməsi; 

 insan alverindən zərər çəkmiş şəxslərin işə götürülməsi üçün sahibkarların həvəsləndirilməsi;  

insan alverinin potensial qurbanları arasında maarifləndirmə və təbliğat işinin təşkil edilməsi, 

onların insan alveri qurbanlarını gözləyən təhlükə, dövlət tərəfindən təmin edilən müdafiə 

tədbirləri, insan alverinə qarşı dövlət tərəfindən həyata keçirilən inzibati, cinayət-hüquqi və digər 

tədbirlər barədə məlumatlandırılması; 

 uşaqların baxımsızlığına və kimsəsizliyinə şərait yaradan səbəb və halların aşkar edilməsinə və 

aradan qaldırılmasına yönəldilmiş sosial, hüquqi, pedaqoji və digər tədbirlər sisteminin 

yaradılması və ondan səmərəli istifadə edilməsi;təhsildən yayınan uşaqların aşkar edilməsi, 

onların tərbiyə edilməsi və təhsil almaları üçün tədbirlərin görülməsi; 

 təhsil müəssisələri, uşaq evləri, internat məktəbləri və yetkinlik yaşına çatmayanların 

baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikasını həyata keçirən digər orqan və 

müəssisələrdə xüsusi proqramların hazırlanması və həyata keçirilməsi; 

 insan alverinə qarşı mübarizəni həyata keçirən orqanların əməkdaşları üçün xüsusi tədris 

kurslarının təşkil edilməsi. 

İNSAN ALVERİ  QURBANLARININ SOSİAL REABİLİTASİYASI VƏ MÜDAFİƏSİ. 
 İnsan alveri qurbanları üçün xüsusi müəssisələr 

İnsan alveri qurbanlarının müdafiəsi üçün aşağıdakı xüsusi müəssisələr yaradılır: insan alveri 

qurbanlarının müvəqqəti yaşaması üçün sığınacaqlar, insan alveri qurbanlarına yardım 

mərkəzləri. Xüsusi müəssisələrdə bütün xidmətlər ödənişsiz göstərilir. Xüsusi müəssisələrdə hər 

hansı pullu xidmətlərin göstərilməsinə yol verilmir. Xüsusi müəssisələrin yaradılması, 

maliyyələşdirilməsi, fəaliyyəti, habelə onların fəaliyyətinə nəzarət qaydaları Azərbaycan 

Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

 İnsan alveri qurbanlarının müvəqqəti yaşaması üçün sığınacaqlar. 

 İnsan alveri qurbanlarına layiqli yaşayış şəraitinin yaradılması, onların təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi, orada sığınacaq tapan şəxslərin qida və dərman preparatları ilə təmin edilməsi, onlara 

təxirəsalınmaz tibbi, psixoloji, sosial və hüquqi yardımın göstərilməsi üçün yaradılır. 

Sığınacaqlarda insan alveri qurbanlarına telefonla danışmaq və tərcüməçinin xidmətlərindən 

istifadə etmək imkanı yaradılır. Konfidensial söhbət aparılması üçün xüsusi yerlər 

ayrılır.Sığınacaqlarda insan alveri qurbanlarının şəxsiyyətinin anonimliyi təmin edilir və onların 

razılıqları olmadan barələrində cinayət təqibi orqanlarına və ya digər dövlət orqanlarına məlumat 

verilmir.Sığınacaq davranışından, cinayət təqibi orqanları ilə əməkdaşlıq etmək və insan 

alverçilərinə qarşı ifadə vermək istəyindən asılı olmayaraq insan alverinin qurbanına onun xahişi 

ilə 30 gün müddətinə təqdim edilir. Sığınacaq verilmə müddəti xüsusi polis qurumunun və ya 

insan alveri qurbanının vəsatəti ilə uzadıla bilər. Bütün hallarda sığınacağa yerləşdirmə və 

sığınacaq verilmə müddətinin uzadılması insan alveri qurbanının razılığı ilə həyata keçirilir. 

İnsan alverinin qurbanı olmuş uşaqlara sığınacaq verilməsi və onların orada saxlanılması bu 

Qanunun 16-cı maddəsinə müvafiq olaraq həyata keçirilir. 

 İnsan alveri qurbanlarına yardım mərkəzləri 

İnsan alveri qurbanlarına yardım mərkəzləri (bundan sonra – yardım mərkəzləri) insan alveri 

qurbanlarına onların hüquq və mənafelərinin müdafiəsinə dair mövcud inzibati və hüquqi 

prosedurlar haqqında izahatlar vermək, tibbi, psixoloji və digər zəruri yardımın göstərilməsi, 



 

 

habelə insan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyasına kömək məqsədilə yaradılır. Yardım 

mərkəzlərində insan alveri qurbanlarının şəxsiyyətinin anonimliyi təmin edilir və onların 

razılıqları olmadan barələrində cinayət təqibi orqanlarına və ya digər dövlət orqanlarına məlumat 

verilmir. İnsan alverinin qurbanı uşaqlar olduqda onlar barədə qəyyumluq və himayə orqanına və 

Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyaya 

dərhal məlumat verilir.Yardım mərkəzlərində davranışından, cinayət təqibi orqanları ilə 

əməkdaşlıq etmək və insan alverçilərinə qarşı ifadə vermək istəyindən asılı olmayaraq, özünü 

insan alverinin qurbanı kimi təqdim edən hər hansı şəxsə onun xahişi ilə yardım göstərilir. 

Yardım mərkəzlərində şəxsin insan alverinin qurbanı olması ehtimal olunduqda, bu Qanunun 13-

cü maddəsinə uyğun olaraq həmin şəxsin sığınacaqda yerləşdirilməsi üçün tədbirlər görülür. 

 
 

 

Mövzu:25. 

Səhiyyə qanunvericiliyi. Tibb işçiləri tərəfindən edilmiş cinayətlərə görə 

məsuliyyət. 
Əhalinin sağlamlığının qorunması hər bir insanın fiziki və ruhi sağlamlığının mühafizəsinə, onun 

fəal uzun ömürlüyünün artırılmasına, tibbi yardımla təminatına yönəldilmiş siyasi, iqtisadi, 

hüquqi, elmi, tibbi, sanitariya-gigiyena xarakterli tədbirlərin məcmusundan ibarətdir.Bu Qanun 

əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində vətəndaşlarla dövlət orqanları, eləcə də dövlət və 

qeyri-dövlət səhiyyə sistemlərinin subyektləri arasında yaranan münasibətləri tənzimləyir. 

 Əhalinin sağlamlığının qorunmasının əsas prinsipləri. 

Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində insan və vətəndaş hüquqlarına dövlət təminatı və bu 

təminatla bağlı hüquqi və fiziki şəxslərin məsuliyyəti; 

əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

tibbi-sosial yardımın hamı üçün mümkünlüyü; 

sağlamlığın itirilməsi zamanı vətəndaşların sosial müdafiəsi. 

Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində dövlətin vəzifələri. 

əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində dövlət siyasətinin əsaslarının müəyyən edilməsi, 

insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi; 

sağlamlığın qorunması sahəsində dövlət proqramlarının hazırlanması və həyata keçirilməsi; 

səhiyyə sisteminin təşkili qaydalarının və fəaliyyətinin müəyyənləşdirilməsi; 

dövlət səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsi; 

ətraf mühitin qorunmasının, ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi; 

məcburi sığorta üzrə sığorta məbləğinin və sığorta haqqının ödənilməsi qaydasının 

müəyyənləşdirilməsi; 

əhalinin xüsusi qrupları üçün tibbi-sosial yardım göstərilməsinə təminat verilməsi; 

dövlət və qeyri-dövlət səhiyyə sistemi müəssisələri arasında sağlam rəqabətə təminat verilməsi; 

ailənin, valideynlərin və uşaqların mühafizəsi; 

səhiyyə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsi. 

Dövlət səhiyyə sisteminə Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, dövlət 

tabeçiliyindəki müalicə-profilaktika, elmi-tədqiqat, təhsil, əczaçılıq, sanitariya-profilaktika 

müəssisələri, eləcə də səhiyyənin maddi-texniki təchizatı ilə məşğul olan, tibbi texnika və 

dərman vasitələri istehsal edən müəssisələr, sanitariya-epidemiologiya xidməti, məhkəmə-tibb 

ekspertizası daxildir.Xəstələndikdə, əmək qabiliyyətini itirdikdə və digər hallarda vətəndaşların 

tibbi-sosial yardım almaq hüququ vardır.Tibbi-sosial yardım dövlət və qeyri-dövlət səhiyyə 

sistemi, eləcə də sosial müdafiə sistemi müəssisələrində göstərilir.Vətəndaşlar tibbi sığorta 

sistemindəki tibb müəssisələrində qanunvericiliyə uyğun olaraq icbari tibbi sığorta əsasında tibbi 

yardımla təmin edilirlər.Vətəndaşların könüllü tibbi sığorta əsasında, eləcə də müəssisələrin, 

təşkilatların ayrı-ayrı şəxslərin vəsaitləri və qanunvericilikdə qadağan edilməyən digər mənbələr 

hesabına tibbi yardım almaq və digər əlavə tibbi xidmət növləri ilə təmin olunmaq hüququ 



 

 

vardır.Güzəştli şərtlərlə protez-ortopedik məmulatlar, eşitmə aparatları, hərəkətetmə və digər 

reabilitasiya vasitələri ilə təmin olunmaq hüququ olan vətəndaşların kateqoriyaları və güzəştlərlə 

təminat qaydaları qanunvericilikdə müəyyən edilir.Vətəndaşların ixtisaslaşdırılmış müəssisələrdə 

tibbi-sosial ekspertizadan keçmək hüququ vardır. İdmanla məşğul olan uşaqların, 

yeniyetmələrin, tələbələrin, əlillərin və pensiyaçıların, məcburi köçkünlərin və onlara bərabər 

tutulan şəxslərin dövlət tibb müəssisələrində pulsuz tibbi nəzarət olunmaq hüququ 

vardır. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları təhsil müəssisələrinin vəsaiti hesabına əyani təhsil 

alan tələbələrin hər il kompleks tibbi müayinədən keçirilməsini təmin edirlər. Yoluxucu 

xəstəliklər aşkar edildikdə, ətrafdakıları xəstələnməkdən qorumaq məqsədilə işdən 

kənarlaşdırılmış şəxslərin, karantinlə əlaqədar müavinət almaq hüququ vardır. 

Yetkinlik yaşına çatmayanların: 

 müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada dövlət səhiyyə sisteminin uşaq və 

yeniyetmə tibb xidməti müəssisələrində pulsuz dispanser nəzarətində olmaq və müalicə 

olunmaq; 

 sanitariya-gigiyena tələblərinə cavab verən şəraitdə təhsil almaq və əməklə məşğul olmaq;  

peşə yararlığı müəyyənləşdirilərkən pulsuz tibbi məsləhətlər almaq; 

büdcə vəsaitləri hesabına müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada güzəştli 

şərtlərlə qidalanmaq və tibbi sosial yardım almaq hüququ vardır.Fiziki və ya ruhi çatışmazlıqları 

olan yetkinlik yaşına çatmayanlar valideynlərinin və ya qanuni nümayəndələrinin müraciəti ilə 

sosial müdafiə sistemi müəssisələrində saxlanıla bilərlər. 

İnsanın ölüm anını tibb işçisi (həkim, feldşer) təsdiq edir. 

İnsanın ölüm anının müəyyən edilməsi, reanimasiya tədbirlərinin dayandırılması meyarları və 

qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

Tibbi göstərişlər əsasında transplantasiya məqsədilə insan orqan və (və ya) toxumalarının 

götürülməsinə icazə verilir. 

Transplantasiya məqsədi ilə insanı, onun orqan və (və ya) toxumalarının götürülməsinə məcbur 

etmək qadağandır. 

Toxuma komponentlərindən hazırlanmış köçürmə materialları və preparatları istisna olmaqla 

insan orqan və (və ya) toxumaları alqı-satqı obyekti ola bilməz və onların alqı-satqısında iştirak 

edən şəxslər qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. 

Evtanaziya, yəni xəstənin xahişi ilə onun ölümünü hər hansı vasitə, yaxud hərəkətlə 

tezləşdirmək, həyatın davam etməsinə kömək edən süni tədbirlərin dayandırılması 

qadağandır.Xəstəni bilərəkdən evtanaziyaya meyl etdirən və ya evtanaziya edən şəxs 

qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyır. 

Keçirilmiş laboratoriya eksperimentinin nəticələrinə əsaslanaraq dövlət və qeyri-dövlət səhiyyə 

müəssisələrində biotibbi tədqiqatların aparılmasına icazə verilir.İnsanın obyekt şəklində hər 

hansı biotibbi tədqiqata cəlb olunması yalnız onun razılığı ilə aparıla bilər.Biotibbi tədqiqata 

razılıq alındıqda müayinənin məqsədləri, kənar təsirləri, baş verə biləcək risk dərəcəsi, müddəti 

və nəticəsi barədə vətəndaşa məlumat verilməlidir. Tədqiqatın mərhələsindən asılı olmayaraq 

vətəndaşın istənilən vaxt ondan imtina etmək hüququ vardır.Həkim resepti əsasında buraxılan 

dərman vasitələrinin, habelə müəyyən edilmiş qaydada yoxlamadan keçməmiş profilaktika, 

diaqnostika və müalicə üsullarının kütləvi informasiya vasitələri ilə təbliği qadağandır. 

Tətbiqinə icazə verilməyən, lakin müəyyən edilmiş qaydada baxılmaqda olan diaqnostika və 

müalicə üsullarından, habelə dərman vasitələrindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı və 

pasiyentin yazılı razılığı ilə, eləcə də yetkinlik yaşına çatmayanların və qanunvericilikdə 

müəyyən edilmiş qaydada fəaliyyət qabiliyyəti olmayan hesab edilən şəxslərin həyatı təhlükədə 

olduqda onların valideynlərinin və ya qanuni nümayəndələrinin yazılı razılığı ilə istifadə edilə 

bilər. 

Azərbaycan qanunvericiliyində tibbi səhvə görə cəza. 

Cinayət Məcəlləsinin 131-ci maddəsinin 1-ci bəndinə görə 

ehtiyatsızlıqdan sağlamlığa az ağır zərbə vurma halı minimum əmək haqqı məbləğinin üç yüz 

mislinədək miqdarda cərimə və ya 1 ilədək müddətə islah işləri və ya 6 ayadək müddətə 



 

 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 131-ci maddənin 2-ci 

bəndindəisəehtiyatsızlıqdansağlamlığaağırzərbəvurmahalındaminimuməmək haqqı məbləğinin 

500 mislinədək miqdarda cərimə və ya 2 ilədək müddətə islah işləri və ya 2 ilədək müddətə 

azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 6 ayadək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəza nəzərdə 

tutulub. Əgər həkim xətası nəticəsində xəstə həyatını itiribsə, Cinayət Məcəlləsinin 124-cü 

maddəsinə əsasən, ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə halları üç ilədək müddətə azadlığın 

məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır. Cinayət 

Məcəlləsinin 314-cü maddəsinə görə, səhlənkarlıq nəticəsində həkim vicdansız və laqeyd 

münasibəti üzündən öz xidməti vəzifəsini lazımi qədər yerinə yetirməməsi sonucunda 

vətəndaşların sağamlıq hüquqlarına və  qanun mənafelərinə zərər vurduqda minimum əmək 

haqqının 500 mislindən 1000 mislinədək və ya 2 il islah işləri, 6 aya zadlıqdan məhrumetmə ilə 

cəzalandırılır. 

 

 

 

 

                                        Mövzu:26. 

Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərə görə məsuliyyət. 

 
 

Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər 

Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərlə mübarizədə 

qanunvericiliyin inkişafı 

 

Cinayət və ishal cəzaları haqqında Qanunnamənin (1885-ci il) Xüsusi hissəsinin “Xüsusi 

şəxslərin mülkiyyətinə qarşı cinayətlər və xətalar haqqında” adlanan bölməsini xarakterizə edən 

ən mühüm müddəaları qeyd edək. Bu akt həmin cinayət tərkiblərini qruplaşdıraraq bir neçə yerə 

bölmüşdü: a) özgənin əmlakını məhv etmə və zədələmə; b) özgənin daşınmaz əmlakını ələ 

keçirmə; c) əmlakı talama; d) özgənin mülkiyyətini mənimsəmə və gizlətmə; e) müqavilələrlə və 

başqa öhdəliklərlə əlaqədar cinayətlər. 

1903-cü il Cinayət qanunnaməsi bir çox yeniliklər gətirmişdi. Mülkiyyət əleyhinə olan 

cinayətləri vahid qrup halında birləşdirməsə də, bu akt hər birində eyni formalı əmlak qəsdləri 

birləşdirilmiş  yeddi fəsil ayırmışdı. Belə fəsillərdən biri, əvvəlki kimi, əmlakı və başqa əşyaları 

zədələmə ilə əlaqədar əməlləri birləşdirirdi, lakin həmin fəsildə əsas diqqət artıq əməlin 

törədilməsinin ümumtəhlükəli üsuluna deyil, təqsirin formasına və zədələnən obyektin 

xüsusiyyətlərinə yetirilirdi. 

Bir-birindən çox az fərqlənən Respublikanın 1922-ci il və 1927-ci il cinayət məcəllələri 

Cinayət qanunnaməsinin dövlət, ictimai və şəxsi (xüsusi) əmlakın vahid cinayət-hüquq 

mühafizəsi haqqında və mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin talamalara və başqa qəsdlərə 

bölünməsi haqqında ideyasını davam etdirmişdir. 1925-ci il bir tərəfdən dövlət və ictimai 

mülkiyyətə, digər tərəfdən isə xüsusi şəxslərin mülkiyyətinə qarşı yönəlmiş qəsdlərə görə 

müxtəlif sanksiyalar müəyyən edilmişdir, lakin 1927-ci il CM-də artıq belə bölgü yox idi. 

Qanunsuz ov etmə, balıq tutma, yerin təkindən istifadə etmə və s., sonra isə ehtiyatsızlıqdan 

dəniz teleqraf kabelini zədələmə, keyfiyyətsiz tikinti idarəetmə qaydası əleyhinə olan cinayətlər 

hesab edilməyə başlamışdı. Talama hesab edilməyən əmlak cinayətləri sırasına təkcə müəllifin 

hüquqlarının pozulması, sələmçilik deyil, həm də dələduzluq, hədə-qorxu ilə tələb etmə və etibar 

edilmiş əmlakı mənimsəmə aid edilmişdi. Özü də dələduzluq (müəyyən sənədləri saxtalaşdırma, 

əşyaları saxtalaşdırma dələduzluğun bir növü hesab edilirdi) aldatma və ya etibardan sui-istifadə 

etmə yolu ilə tamah məqsədi ilə əmlak əldə etmə kimi, yəni daha geniş mənada izah edilmişdi. 

Hədə-qorxu ilə tələb etməyə gəldikdə isə birincisi, şəxsiyyətə zor tətbiq etmək hədəsi ilə, 

ikincisi, zərərçəkmişi rusvay edən məlumatlar yayma və ya onu hüquqazidd əməli barədə 



 

 

hakimiyyət orqanlarına xəbər vermək hədəsi ilə əmlakı və ya əmlaka olan hüququ vermək tələbi 

fərqləndirilirdi. İkinci halda hədə-qorxu ilə tələb etmə şantaj adlanırdı. 

“Talama” termini ilə əhatə olunan qəsdlərin əlamətlərinin təsvirinə gəldikdə isə sovet cinayət 

qanunvericiliyi oğurluğu, soyğunçuluğu və quldurluğu talama hesab edirdi. Respublikanın 1922-

ci il CM-nə əsasən oğurluq “başqa şəxsin və ya idarənin sahibliyində, istifadəsində və ya 

sərəncamında olan əmlakı gizli talamadır” 

Azərbaycan Respublikasının 1960-cı il CM-nin ən əhəmiyyətli fərqləndirici cəhəti ondan 

ibarət idi ki, o, uzun müddət sosialist (dövlət və ictimai) əmlakına və vətəndaşların şəxsi 

əmlakına qəsdi bir birindən fərqləndirmişdi. 

 

                   Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin ümumi 

                                 xarakteristikası və təsnifatı 

 

Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər haqqında fəsil “iqtisadi sahədə cinayətlər” bölməsinin tərkib 

hissəsidir. Bu səbəbdən onların ümumi obyekti iqtisadi münasibətlərdir (istehsal 

münasibətlərinin məcmusudur). Bunlara ilk növbədə istehsal alət və vasitələri, habelə əmək 

predmetləri ilə bağlı mülkiyyət münasibətləri aiddir. Beləliklə, istehsal alət və vasitələri, əmək 

predmetləri ilə bağlı mülkiyyət münasibətləri iqtisadi münasibətlər adlanan daha mürəkkəb 

qrupun tərkib hissəsidir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 13-cü maddəsinə əsasən, ölkəmizdə mülkiyyətin 

üç növü – dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyət tanınır. Azərbaycan Respublikasının Mülki 

Məcəlləsinə müvafiq olaraq, bütün mülkiyyət formaları eyni dərəcədə mühafizə olunur. Bu 

cinayət-hüquqi mühafizəyə də aiddir. Ona görə də konkret cinayət törədilərkən bilavasitə obyekt 

qismində mülkiyyətin istənilən forması çıxış edə bilər. Öz əmlakı mülkiyyət əleyhinə olan 

cinayətlərin cinayət-hüquqi mühafizəsinin obyekti ola bilməz. Öz əmlakı barəsində hərəkətlər 

yalnız o halda hüquqazidd sayılır ki, onlar başqa vətəndaşların qanunla qorunan hüquq və 

mənafelərini pozsun. Belə halda cinayət-hüquqi mühafizəsinin obyekti artıq mülkiyyət 

münasibətləri deyil, başqa nemətlər – ictimai qayda, ictimai təhlükəsizlik, şəxsiyyətin həyat və 

sağlamlığıdır. Mülkiyyət başqa cinayətlər törədilərkən də cinayətkar qəsdin obyekti ola bilər. 

Buna misal olaraq əmlakın məhv edilməsi və ya zədələnməsi ilə birləşmiş xuliqanlığı, 

terrorçuluğu, talanlarla, əmlakın yandırılması, məhv edilməsi ilə müşayiət olunan kütləvi 

iğtişaşları və s. göstərmək olar. Belə cinayətlərdə mülkiyyət münasibətləri əlavə və ya fakültativ 

obyekt kimi çıxış edir. Mülkiyyətə qəsd isə əsas obyektə – ictimai təhlükəsizliyə və ya ictimai 

qaydaya qəsdin yalnız üsuludur. 

Təhlil olunan cinayətlərdə mülkiyyət münasibətləri cinayətin əsas bilavasitə obyekti 

qismində çıxış edir. 

Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin predmeti Mülki Məcəllədə göstərilən istənilən 

mülkiyyət obyektləri (bəzi istisnalarla) ola bilər. 

Beləliklə mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin predmeti pul və qiymətli kağızlar da daxil 

olmaqla əşyalar, bəzi hallarda isə (dələduzluq və hədə-qorxu ilə tələb etmə tərkiblərində) həm 

də əmlak hüquqlarıdır. Bu zaman həm daşınar, həmdə daşınmaz əmlak predmet ola bilər. 

Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin obyektiv cəhəti. Mülkiyyət əleyhinə olan 

cinayətlərin əksəriyyəti qanunverici tərəfindən maddi cinayət tərkibinin köməyi ilə ifadə 

olunmuşdur. Onların obyektiv cəhəti üç məcburi ünsürdən ibarətdir: əməl, nəticə və əməllə 

nəticə arasında səbəbli əlaqə. Yalnız iki cinayət formal tərkibə malikdir: quldurluq və hədə-

qorxu ilə tələb etmə. Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərin böyük əksəriyyətində əməl hərəkət 

formasında təzahür edir. Yalnız aldatma və ya etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə əmlak ziyanı 

vurma hərəkətsizlik yolu ilə törədilə bilər. Əmlakı ehtiyatsızlıqdan məhv etmə və ya zədələmə 

zamanı da hərəkətsizlik istisna olunmur. Cinayətin nəticəsi həmişə maddi xarakterli olub, əmlak 

ziyanının vurulmasında ifadə olunur. Özü də əksər hallarda cinayətin nəticələri əmlakın 

mülkiyyətçisinə və ya qanuni sahibinə vurulan birbaşa real ziyandan ibarət olur. 



 

 

Subyektiv cəhətdən mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərdən yalnız biri – əmlakı 

ehtiyatsızlıqdan məhv etmə və ya zədələmə təqsirin ehtiyatsızlıq formasında törədilə bilər. 

Qalan cinayətlər qəsdən törədilir. Həm də yalnız özgənin əmlakını qəsdən məhv etmə və ya 

zədələmə həm birbaşa, həm də dolayı qəsdlə törədilə bilər. Qalan cinayətlər birbaşa qəsdlə 

edilir. Cinayət məsuliyyətinin yarandığı yaşa görə mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər təqribən iki 

bərabər qrupa bölünür. Dələduzluğa, mənimsəmə və ya israf etməyə, aldatma və ya etibardan 

sui-istifadə etmək yolu ilə əmlak ziyanı vurmaya, əmlakı ehtiyatsızlıqdan məhv etmə və ya 

zədələməyə görə məsuliyyət 16 yaşdan yaranır. Oğurluğa, soyğunçuluğa, quldurluğa, hədə-qorxu 

ilə tələb etməyə, talama məqsədi olmadan qanunsuz olaraq avtomobil və başqa nəqliyyat 

vasitələrini ələ keçirməyə, ağırlaşdırıcı hallarda əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələməyə 

görə məsuliyyət  14 yaşdan nəzərdə tutulmuşdur. 

Cinayət tərkibinin subyektiv cəhətinin əlamətlərinə görə mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər 

tamah məqsədi ilə və tamah məqsədi olmadan törədilən cinayətlərə bölünür. Tamah məqsədi 

olmadan törədilən cinayətlər qrupuna özgənin əmlakının məhv edilməsi və ya zədələnməsi ilə 

əlaqədar olan cinayətlər daxildir. Tamah məqsədi ilə törədilən cinayətlərdə subyektiv cəhətin 

məcburi ünsürü qismində tamah məqsədi və ya tamah motivi vardır. 

 

                                         Talama 

 

Cinayət hüququnda “talama” termini iki mənada işlədilir. Birinci mənada bu, mülkiyyət 

əleyhinə cinayət törədilməsinin konkret üsuludur. İkinci mənada isə bu termin talamanın 

istənilən forma və növünü xarakterizə edən hüquqi anlayış kimi işlədilir. Talamanın predmeti 

ilk növbədə əşyalardır. Əşya maddi aləmin predmetləridir. Belə predmetlər çox müxtəlif 

olduğundan, bir tərəfdən, onları müəyyən şəkildə təsnifləşdirmək, digər tərəfdən isə talamanın 

predmeti ola biləcək əşyaları müəyyən ümumi əlamətlərlə ayırmaq cəhdi təbiidir. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 14-cü maddəsinə müvafiq olaraq, təbii 

sərvətlər (yerin təki, yeraltı hissə, orada olan faydalı qazıntılar, enerji və başqa ehtiyatlar) 

Azərbaycan Respublikasına mənsubdur. Yerin təkinin hər hansı hissəsi alqı-satqı, bağışlama, 

vərəsəlik, girov predmeti ola və ya başqa formada özgəninkiləşdirilə bilməz. Yerin təki ilə 

əlaqədar əqdlər etibarsızlıq və cinayət məcəlləsinə səbəb olur. Belə bir sual doğur ki, bəs bu 

məsuliyyət necə yaranır? Axı Azərbaycan Respublikasının CM-nin 191-ci maddəsində torpaqla 

əlaqədar qanunsuz əqdlərin qeydiyyatına görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur, yerin 

təki ilə əlaqədar qanunsuz əqdlərin qeydiyyatına görə isə cinayət məsuliyyəti müəyyən 

edilməmişdir. Daşınar əşyalar içərisində talamanın predmeti ilk növbədə valyuta, ikinci növbədə 

qiymətli kağızlardır. Talamanın predmeti qiymətli kağızlardan başqa, necə deyərlər, surroqat 

qiymətli kağızlar da ola bilər. Onlar Mülki Məcəlləyə əsasən, qiymətli kağızlar hesab edilmir, 

lakin sahibinin müəyyən əmlak hüquqlarını – müəyyən əmlaka, xidmətə və ya işə hüquqlarını 

təsdiq edir. Çox vaxt belə kağızlar yalnız müəyyən sahədə dövriyyədə olan surroqat ödəniş 

vasitəsi kimi çıxış edir. Onlara aşağıdakılar aid edilə bilər: yanacaq-sürtgü materialları talonları; 

gediş-gəliş sənədləri (abonomentlər, gediş-gəliş biletləri); metroda gediş haqqı ödəmək üçün 

jetonlar; poçt ödəniş nişanları (markalar, açıqcalar, zərflər və s.); lotereya biletləri (pul-şey, 

kitab, zərgərlik lotereyaları və s.). Müvafiq dəyişikliklər daxil edilmədən özlüyündə müəyyən 

maddi dəyərlərin işlərin və ya xidmətlərin daşıyıcısı olmadan kağızlar talama predmeti ola 

bilməz. Belə kağızlar sırasına aid edilə bilər: kassirlər tərəfindən və ya kassa aparatlarından 

satılan nəqliyyatda gediş-gəliş biletləri; nəqliyyatda gediş-gəliş biletlərinin blankları; 

etibarnamələr. Onların götürülməsinə müxtəlif cinayət-hüquqi qiymət verilə bilər: 

Həmin sənədlərin sonradan şəxsi istifadə məqsədi ilə (məsələn, nəqliyyatda pulsuz gediş 

üçün istifadə etmə) götürülməsi CM-nin 326-cı maddəsi üzrə rəsmi sənədlərin oğurlama və 28-ci 

və 184-cü maddələri üzrə aldatma yolu ilə əmlak ziyanı vurmaya hazırlıq kimi tövsif edilməlidir. 

Dəfinə mülkiyyətçisinin müəyyən etmək mümkün olmayan və ya mülkiyyətçisi qanun üzrə 

artıq hüquqlarını itirdiyi torpağa basdırılmış və ya başqa üsulla gizlədilmiş pul və ya digər 

əşyalardır. Lakin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 187.3-cü maddəsinə müvafiq 



 

 

olaraq, aşkar edilən dəfinə tarix və ya mədəniyyət abidələrinə aid olduqda, elmi dəyərli əmlak 

olduqda dövlət mülkiyyətinə verilməlidir. Torpaq sahəsinin (tikilinin) mülkiyyətçisi və dəfinəni 

tapmış şəxs isə bəxşiş almaq hüququ əldə edirlər. Belə hallarda dəfinənin mənimsənilməsini 

dövlət əmlakını talama kimi qiymətləndirmək lazımdır. Özü də bu zaman təqsirli şəxslərin əməli 

CM-nin 183-cü maddəsi ilə tövsif edilməlidir, çünki cinayətin predmeti xüsusi tarixi, elmi, bədii 

və ya mədəni dəyərə malik əşyadır. 

Talamanın formaları əmlakın götürülməsi üsulundan asılıdır. Azərbaycan Respublikasının 

CM-də talamanın altı forması təsbit olunmuşdur: oğurluq – özgənin əmlakını gizli talama; 

dələduzluq – etibardan sui-istifadə etmə və ya aldatma yolu ilə əmlakı ələ keçirmə və ya əmlak 

hüquqlarını əldə etmə; etibar edilmiş əmlakı mənimsəmə; etibar edilmiş əmlakı israf etmə; 

soyğunçuluq – özgənin əmlakını açıq götürmə; quldurluq – özgənin əmlakını zorla götürmə. 

Qanunverici öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə əmlakı ələ keçirməni talamanın müstəqil 

forması hesab etməyib, talamanın üç formasının – dələduzluğun, mənimsəmənin və israf etmənin 

tövsifedici əlaməti kimi nəzərdə tutmuşdur. 

Talamanın növləri talanmış əmlakın miqdarından asılıdır və aşağıdakılardır: xırda talama; az 

miqdarda talama; xeyli miqdarda ziyan vurmaqla talama; külli miqdarda talama və xüsusi dəyəri 

olan əşyaları talama. 

CM-nin 177-ci maddəsinin reydinə əsasən, talanan əmlakın dəyəri şərti maliyyə vahidinin 

7000 mislindən artıq olduqda, talama külli miqdarda törədilmiş hesab edilir. Talama o vaxt 

xeyli miqdarda törədilmiş hesab edilir ki, talanan əmlakın miqdarı şərti maliyyə vahidinin 1000 

mislindən 7000 mislinədək olsun. 

Talama o vaxt az miqdarda törədilmiş hesab edilə bilər ki, talama nəticəsində xeyli 

miqdarda ziyan vurulmamış olsun, yəni talanmış əmlakın şərti maliyyə vahidinin 1000 mislindən 

az olsun. 

CM-nin başqa fəsilləri ilə nəzərdə tutulmuş talamalar (banditizm, radioaktiv materialları 

talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etmə, odlu silahı, döyüş sursatını, partlayıcı maddələri və 

qurğuları talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etmə, narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və ya 

prekursorları talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etmə) da yaradır. 

 

                                     Oğurluq 

 

Oğurluq ölkənin əmlakını gizli olaraq talamadır. Məhz götürmənin gizli üsulu olduğu 

talamanın başqa formalarından fərqləndirir. Götürmənin gizliliyinin iki meyarı vardır; obyektiv 

və subyektiv. Obyektiv meyar o deməkdir ki, şəxs həqiqətən başqalarından xəlvətdə fəaliyyət 

göstərir. Aşağıdkı variantları ayırmaq olar. Birincisi, götürmə mülkiyyətçisinin, qanuni sahibin, 

yaxud kənar şəxslərin olmadığı şəraitdə baş verir. İkincisi, götürmə yuxarıda sadalanan şəxslərin 

yanında, lakin onlardan xəlvəti baş verir (məsələn, yatmış şəxsin, hissiyatsız vəziyyətdə sərxoş 

olan şəxsin olduğu yerdə oğurluq). Üçüncüsü, götürmə göstərilən şəxslərin yanında və onlar 

üçün aşkar şəkildə də mümkündür, lakin onlar təqsirli şəxsin əməlinin hüquqazidd və cinayətkar 

xarakterini dərk etmirlər. Çox vaxt götürmənin cinayət xarakterli olması kənar şəxslər üçün 

aydın olmur (məsələn, vağzalda əşyaların oğurlanması zamanı), lakin bəzən mülkiyyətçinin özü 

də nə baş verdiyini dərhal dərk etmir. Belə halların dələduzluqdan fərqləndirilməsinin meyarları 

dələduzluğun tərkibi təhlil edilərkən nəzərdən keçiriləcəkdir. Nəhayət, dördüncü variant ondan 

ibarətdir ki, əmlak kənar şəxslərin yanında və onlar üçün aşkar şəkildə götürülür, lakin onlar 

cinayətkara mane olmağı arzu etmirlər, yaxud onun davranışını bəyənirlər və cinayətkar bunu 

dərk edir və buna güvənir. Belə halda söhbət cinayətkarın yaxın qohumlarının, dosrlarının 

yanında talamadan gedir ki, onları da kənar şəxslər adlandırmaq olmaz. 

Oğurluğun subyektiv cəhəti birbaşa qəsdlə və tamah məqsədi ilə xarakterizə olunur. Oğurluq 

zamanı birbaşa qəsd aşağıdakı məzmuna malikdir: təqsirkar nə həqiqi nə də güman edilən 

hüququ olmadığı özgənin əmlakını gizli, qanunsuz və əvəzsiz götürdünü dərk edir, öz hərəkətləri 

ilə əmlakın mülkiyyətçisinə ziyan vurduğunu qabaqcadan görür və bunu arzu edir. 

Oğurluğun subyekti ümumidir: 14 yaşına çatmış anlaqlı fiziki şəxs. 



 

 

Oğurluğu soyğunçuluqdan da fərqləndurmək lazımdır. Əsas fərd götürmənin üsulundan 

ibarətdir. Oğurluq zamanı götürmənin üsulu gizli, soyğunçuluq zamanı isə açıqdır. 

Dələduzluğu oğurluqdan fərqləndirək. Əvvələr qeyd etdiklərimizi ümumiləşdirərək, 

aşagıdakı meyarları ayıraq. Birincisi, oğurluq zamanı talamanın predmeti yalnız əmlak ola bilər, 

dələduzluğun predmeti isə həm əmlak, həm də əmlak hüquqları ola bilər. İkincisi, oğurluq 

zamanı əmlak zərər çəkmişin iradəsindən kənar, ondan gizli götürülür. Dələduzluq zamanı isə 

mülkiyyətçi və ya qanuni sahib cinayətkar tərəfindən etibardan sui-istifadə və ya aldatma 

nəticəsində yanılaraq əmlakı ona özü verir. Üçüncüsü, dələduzluq zamanı əmlak cinayətkara 

həmin əmlaka sərəncam vermək üzrə hərəkətləri hüquqi cəhətdən etibarlı olan fəaliyyət 

qabiliyyətli şəxs tərəfindən verilməlidir. Əgər təqsirkar etibardan sui-istifadə və ya aldatma yolu 

ilə yaşına və ya psixi pozuntularına görə fəaliyyət qabiliyyətsiz və ya məhdud fəaliyyət 

qabiliyyətli şəxsin əmlakını ələ keçirirsə, onda onun əməli dələduzluq deyil, oğurluq tərkibi 

yaradacaqdır, çünki belə şəxslərin iradəsi hüquqi cəhətdən əhəmiyyətsizdir. Dördüncüsü 

dələduzluq zamanı şəxs əmlakı hər hansı hüquqi səlahiyyətlırin (sahiblik, istifadə, bəzən 

sərəncam) həyata keçirilməsi üçün cinayətkara verir. Əgər mülkiyyətçi əmlakı cinayətkara özü, 

lakin hər hansı səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi üçün deyil, sırf texniki funksiyaların yerinə 

yetirilməsi (yoxlamaq, baxmaq, qiymətləndirmək) üçün verirsə, dələduzluq deyil, oğurluq 

mövcuddur. Beşincisi, aldatma elementləri təkcə dələduzluqda deyil, oğurluqda da ola bilər. 

Lakin dələduzluq zamanı aldatma mülkiyyətin ələ keçirilməsinin üsuludur, oğurluq zamanı isə 

aldatmadan yalnız əmlakın əl çatan olmasına nail olmaq üçün istifadə edilir və bundan sonra 

həmin əmlak mülkiyyətçidən gizli götürülür. 

Soyğunçuluğun subyektiv cəhəti birbaşa qəsdlə və yamah məqsədi ilə xarakterizə olunur. 

Soyğunçuluğun subyekti ümumidir: 14 yaşa çatmış anlaqlı fiziki şəxs. 

Soyğunçuluq tərkibində yaşayış sahəsinə, habelə binaya, anbara və ya başqa saxlanc 

yerlərinə qanunsuz olaraq girmə əlaməti də müəyyən özünəməxsusluğa malikdir. 

Soyğunçuluq zamanı insanların həyatı və sağlamlıöı üçün təhlükıli olmayan zor tətbiq 

edilməsinin nəticələri CM-nin 132-ci (döymə) və 145-ci (qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə) 

maddələri üzrə müstəqil cinayət tərkibləri yarada bilər. 

Quldurluq özgənin əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə hücuma məruz qalmış şəxsin həyatı və 

ya sağlamlığı üçün təhlükəli zorakılıqla və ya belə zorakılıq tətbiq ediləcəyi hədəsi ilə bağlı olan 

basqındır. 

Obyektiv cəhətdən quldurluq iki əməldən – basqından və zorakılıq zorakılıq tətbiq 

edilməsindən ibarət cinayətdir. 

Quldurluğun subyekti 14 yaşına çatmış anlaqlı fiziki şəxsdir. Quldurluğa görə cinayət 

məsuliyyəti 14 yaşından, banditizmə görə isə 16 yaşdan yaranır. Quldur basqını banda hesab 

edilən sabit və silahlı şəxslər qrupu tərəfindən törədildikdə, təqsirli şəxslərin əməlləri CM-nin 

181-ci və 217-ci maddələri üzrə cinayətlərin ideal məcmusunu yaradır. 

Talanların və yanğınların törədilməsi, məhv edilməsi CM-nin 220-ci maddəsində nəzərdə 

tutulmuş cinayətin də əlamətidir. Bu cinayətdə həmin əməllər kütləvi iğtişaşın tərkib 

hissələridir. Kütləvi iğtişaş hakimiyyət və idarə etmə orqanlarının fəaliyyətindən kütlələrin 

narazılığının təzahür formasıdır. Beləliklə, kütləvi iğtişaş siyasi xarakterli motivlərlə törədilir. 

CM-nin 186-cı madəsinin xuliqanlıqdan fərqli yuxarıda nəzərdən keçirilmişdir. 

CM-nin 246-cı maddəsində nəzərdə tutlmuş cinayıt tərkibi – tarix və mədəniyyət 

abidələrinin qəsdən məhv etmə və ya korlama CM-nin 186-cı maddəsində təsbit olunmuş ümumi 

normadan cinayətin predmetinin əlamətlərinə görə ayrılmış xüsusi cinayət tərkibidir. CM-nin 

246-cı maddəsi həmin obyektlərin məhz tarixi və ya mədəni dəyərlərin daşıyıcısı kimi məhv 

edilməsinə və korlanmasına görə məsuliyyət müəyyən edir. Həmin obyektlər fiziki cəhətdən 

məhv edilməyə də bilər (məsələn, memarlıq abidəsi olan binanın müasir tərzdə yenidən 

tikilməsi). CM-nin 186-cı maddəsində söhbət fiziki məhvdən və ya zədələnmədən gedir. 

Cinayətin predmetini əlamətlərinə görə CM-nin 186-cı maddəsindən aşağıdakı tərkiblərdə 

ayrılmışdır: CM-nin 254-cü maddəsi – torpaqları korlama; CM-nin 266-cə maddəsi – nəqliyyat 



 

 

vasitələrini və ya yolları yararsız vəziyyətə salma: CM-nin 349-cu maddəsi – hərbi əmlakı 

qəsdən məhv etmə və ya zədələmə. 

 

 

 

                                               Mövzu:27. 

                          Dövlət cinayətlərinə görə məsuliyyət. 
 

Dövlətə xəyanət 

 Dövlətə xəyanət, yəni Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi toxunulmazlığı, dövlət 

təhlükəsizliyi və ya müdafiə qabiliyyəti zərərinə olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı 

tərəfindən qəsdən törədilən əməl: düşmən tərəfinə keçmə, casusluq, dövlət sirrini xarici dövlətə 

vermə, Azərbaycan Respublikasına qarşı düşmənçilik fəaliyyəti aparmaqda xarici dövlətə, 

təşkilata və ya onların nümayəndələrinə kömək etmə— 

əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla on iki ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrindən və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi 

ilə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrdən Azərbaycan xalqına və konstitusiyalı dövlət 

orqanlarına qarşı istifadə etmə 

 Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrindən və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi 

ilə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrdən Azərbaycan xalqına və konstitusiyalı dövlət 

orqanlarına qarşı istifadə etmə— 

yeddi ildən on iki müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. [751] 

Eyni əməllər ağır nəticələrə səbəb olduqda— 

on iki ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum 

etmə ilə cəzalandırılır. 

 Casusluq 

Dövlət sirri olan məlumatları xarici dövlətə, xarici təşkilata və ya onların nümayəndələrinə 

vermə, yaxud vermək məqsədilə oğurlama, toplama və ya saxlama, habelə xarici ölkələrin xüsusi 

xidmət orqanlarının tapşırığı ilə Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyi zərərinə olaraq 

istifadə etmək üçün sair məlumatları vermə, vermək məqsədilə oğurlama və ya toplama, əgər 

casusluq əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs tərəfindən törədilərsə— 

əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla on ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 Dövlət xadiminin və ya ictimai xadimin həyatına sui-qəsd etmə (terror aktı) 

 Dövlət xadiminin və ya ictimai xadimin, habelə xarici dövlət nümayəndəsinin xidməti və ya 

siyasi fəaliyyətinə son qoymaq və ya bu fəaliyyətə görə qisas almaq məqsədi ilə onun həyatına 

sui-qəsd etmə (terror aktı)— 

on dörd ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum 

etmə ilə cəzalandırılır. 

 Hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya onu zorla saxlama, dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla 

dəyişdirmə 

 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına zidd olaraq hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, 

yaxud hakimiyyətin zorla saxlanılmasına, habelə dövlətin konstitusiya quruluşunun zorla 

dəyişdirilməsinə yönələn hərəkətlər— 

on iki ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum 

etmə ilə cəzalandırılır. 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunun, o cümlədən onun dünyəvi xarakterinin 

zorla dəyişdirilməsinə və ya ərazi bütövlüyünün parçalanmasına, yaxud hakimiyyətin zorla ələ 

keçirilməsinə yönələn hərəkətlərin dini düşmənçilik, dini radikalizm və ya dini fanatizm 

zəminində törədilməsi – 
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on beş ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum 

etmə ilə cəzalandırılır.  

Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələri və ya qrupları yaratma 

 Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr və ya 

qruplar yaratma, eləcə də onların yaradılmasında və fəaliyyətində iştirak etmə, onları silahla, 

döyüş sursatı ilə, partlayıcı maddələrlə, hərbi texnika ilə, yaxud əsgəri ləvazimatla təchiz etmə— 

üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Dini düşmənçilik, dini radikalizm və ya dini fanatizm zəminində bu Məcəllənin 279.1-ci 

maddəsində nəzərdə tutulan silahlı birləşmələr və ya qruplar yaratma, həmin birləşmə və ya 

qruplarda iştirak etmə – 

altı ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Bu Məcəllənin 279.1-ci və 279.1-1-ci maddələrində nəzərdə tutulan birləşmələrin və ya qrupların 

tərkibində müəssisələrə, idarələrə, təşkilatlara və ya ayrı-ayrı şəxslərə basqın etmə—[ 

yeddi ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Bu Məcəllənin 279.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan əməllər adamların həlak olmasına və ya 

digər ağır nəticələrə səbəb olduqda— 

əmlakı müsadirə olunmaqla və ya olunmamaqla on iki ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.    

 Silahlı qiyam 

 Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirmək və ya Azərbaycan 

Respublikasının ərazi bütövlüyünü parçalamaq məqsədilə silahlı qiyam təşkil etmə və ya 

qiyamda fəal iştirak etmə— 

on iki ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum 

etmə ilə cəzalandırılır. 

 

 Dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar 

  

Hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, zorla saxlanılmasına və ya Azərbaycan Respublikasının 

konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə və ya ərazi bütövlüyünün parçalanmasına 

yönələn açıq çağırışlar etmə, habelə bu cür məzmunlu materialları yayma— 

beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Eyni əməllər təkrar və ya bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə— 

beş ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Bu Məcəllənin 281.1 və 281.2-ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş əməllər xarici təşkilatların və 

onların nümayəndələrinin tapşırığı ilə törədildikdə— 

yeddi ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Təxribat 

 Azərbaycan Respublikasının müdafiə qabiliyyətini və iqtisadi təhlükəsizliyini zəiflətmək 

məqsədilə müəssisələrin, qurğuların, yolların, əlaqə və rabitə vasitələrinin, əhalinin həyat 

təminatı obyektlərinin dağıdılmasına, yaxud zədələnməsinə yönəldilən partlayışlar, yanğınlar və 

sair hərəkətlər törətmə, həmçinin eyni məqsədlə kütləvi surətdə zəhərləmə və ya insanlar və 

heyvanlar arasında yoluxucu xəstəliklər yayma— 

səkkiz ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Eyni əməllər mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə— 

on iki ildən iyirmi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 Milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması[ 

 Milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınmasına, milli ləyaqətin alçaldılmasına, 

habelə milli, irqi və ya dini mənsubiyyətindən asılı olaraq vətəndaşların hüquqlarının 

məhdudlaşdırılmasına və ya üstünlüklərinin müəyyən edilməsinə yönələn hərəkətlər, aşkar 

surətdə, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə olunmaqla törədildikdə— 

səkkiz min manatdan on iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri 

və ya iki ildən dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır 
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Bu Məcəllənin 283.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər dini düşmənçilik, dini radikalizm 

və ya dini fanatizm zəminində törədildikdə – 

üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər: 

zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə törədildikdə; 

şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə; 

mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə— 

üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Bu Məcəllənin 283.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllərin dini düşmənçilik, dini radikalizm 

və ya dini fanatizm zəminində törədilməsinin maliyyələşdirilməsi – 

üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.[763] 

  

Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda silahlı münaqişələrdə iştirak etmək 

məqsədi ilə sabit qrup yaratma 

  

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarını və ya Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan 

vətəndaşlığı olmayan şəxsləri dini məzhəbləri yaymaq, dini ayinlərin icrası adı altında, yaxud 

dini düşmənçilik, dini radikalizm və ya dini fanatizm zəminində Azərbaycan Respublikasının 

hüdudlarından kənarda aparılan silahlı münaqişələrə cəlb etmə, yaxud bu məqsədlə döyüş 

təlimləri keçirmə, yaxud həmin məqsədlə fəaliyyət göstərən sabit qrup yaratma və ya belə qrupa 

rəhbərlik etmə  

doqquz ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Eyni əməllər yetkinlik yaşına çatmayan şəxsi cəlb etməklə törədildikdə - 

on iki ildən on beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Bu Məcəllənin 283-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qruplarda, təlimlərdə və ya silahlı 

münaqişələrdə iştirak etmə – 

yeddi ildən on bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Bu Məcəllənin 283-1.1 – 283-1.3-cü maddələrində nəzərdə tutulan hərəkətlərin törədilməsinə 

açıq çağırışlar etmə, habelə bu cür məzmunlu materiallar yayma - 

beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Qeyd: Bu Məcəllənin 283-1.1 – 283-1.3-cü maddələrində nəzərdə tutulan əməli törətmiş şəxs 

hakimiyyət orqanlarını vaxtında xəbərdar etməklə və ya başqa üsulla həmin maddələrdə nəzərdə 

tutulan əməllərin qarşısının alınmasına yardım etdikdə və onun əməlində başqa cinayətin tərkibi 

olmadıqda, cinayət məsuliyyətindən azad edilir. 

 Dövlət sirrini yayma 

 Şəxs tərəfindən ona etibar edilmiş və ya xidməti vəzifəsinə və yaxud işinə görə ona məlum olan 

dövlət sirrini təşkil edən məlumatların yayılması, dövlətə xəyanət əlamətləri olmadıqda— 

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 

məhrum edilməklə üç ildən altı ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər ağır nəticələrə səbəb olduqda— 

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 

məhrum edilməklə dörd ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.   

 Dövlət sirri təşkil edən məlumatların qanunsuz əldə edilməsi 

 Dövlət sirri təşkil edən məlumatların, məzmununda dövlət sirri olan sənədlərin, habelə 

barəsindəki məlumatlar dövlət sirri olan əşyaların zor tətbiq etmək hədəsi ilə və ya zor tətbiq 

etməklə, hədə-qorxu və ya digər məcburetmə vasitələri ilə, talama, aldatma yolu ilə, yaxud məxfi 

məlumatların gizli əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi və ya digər texniki vasitələrdən 

istifadə etməklə qanunsuz əldə edilməsi, dövlətə xəyanət və ya casusluq əlamətləri olmadıqda – 

iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 
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Məzmununda dövlət sirri olan sənədləri itirmə 

 

 Məzmununda dövlət sirri olan sənədlərin, habelə barəsindəki məlumatlar dövlət sirri olan 

əşyaların, etibar olunan şəxs tərəfindən göstərilən sənədlərlə və ya əşyalarla Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş davranış qaydalarının pozulması 

nəticəsində onların ehtiyatsızlıqdan itirilməsi ağır nəticələrə səbəb olduqda— 

üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ildən beş ilədək müddətə azadlığın 

məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 

məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır. [ 

  

 

 

                                        Mövzu:28. 

            Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərə görə məsuliyyət. 

 
 

                                     Şəxsiyyətin azadlığı əleyhinə olan cinayətlər 

 

a) azadlıq əleyhinə olan ictimai təhlükəli əməllərlə mübarizədə cinayət 

qanunvericiliyinin inkişafı 

 

     Azərbaycan Respublikasının 1922-ci il ilk CM “tamah və ya sair şəxsi niyyətlərlə sağlam 

olduğunu bilə-bilə şəxsi ruhi xəstələr üçün xəstəxanaya yerləşdirmə”ni azadlıqdan məhrum 

etmənin ağırlaşdırıcı halı kimi deyil, müstəqil tərkibi kimi müəyyən edirdi. Şəxsi azadlığa edilən 

qəsdin əlavə olaraq 3 növü fərqləndirilirdi: 1) hər hansı bir şəxsi tutma və ya hər hansı yerdə 

yerləşdirmə yolu ilə zorakılıqla, qanunsuz olaraq azadlıqdan məhrum etmə; 2) həyat və 

sağlamlıq üçün təhlükəli və ya əzab verməklə müşayiət olunan üsulla azadlıqdan məhrum etmə; 

3) tamah məqsədilə, qisas hissi və ya s. “şəxsi niyyətlə” öz uşağını oğurlama, gizlətmə və ya 

dəyişdirmə. Azərbaycan Respublikasının 1927-ci il CM-də də məsələ yalnız bir fərqlə bu 

qaydada öz həllini tapdı. Həmin məcəllədə zərər çəkmiş şəxsin həyat və sağlamlığı üçün 

təhlükəli olan və ya ona əzab əziyyət verməklə müşayiət olunan üsulla azadlıqdan məhrum etmə 

müstəqil cinayət tərkibi kimi deyil, qanunsuz olaraq zorla azadlıqdan məhrum etmənin 

tövsifedici əlaməti kimi nəzərdə tutulurdu. 

Azərbaycan Respublikasının 1960-cı il CM-nin ilkin redaksiyası da şəxsi azadlığa edilən 

qəsdlərin daha dar dairəsini əks etdirirdi. Burada qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə (o 

cümlədən, həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli üsulla və ya zərər çəkmişə fiziki əzab verməklə 

müşayiət olunan üsulla) və uşağın oğurlanması və ya dəyişdirilməsi haqqında söhbət gedirdi. 

Lakin 80-ci illərin sonuna qədər sağlam olduğunu bilə-bilə şəxsin psixiatriya xəstəxanasına 

qoyma yolu ilə azadlıqdan məhrum etmənin cəzalandırılması haqqında heç nə deyilmirdi. Məhz 

həmin illərdə Azərbaycan Respublikasının 1960-cı il CM belə əməllərə görə məsuliyyət nəzərdə 

tutan maddə ilə tamamlandı. Hüquq ədəbiyyatında şəxsi azadlığa edilən qəsdlər çərçivəsində 

bəzən öldürməklə, ağır bədən xəsarəti yetirməklə və ya əmlakını məhv etməklə hədələmə də 

nəzərdən keçirilir. Çünki bu əməllər də şəxsin öz mülahizəsi ilə qərar qəbul etməsinə mane olan 

psixi zorakılıqla xarakterizə olunur. Bir qədər sonra – 1993-cü ildə azadlıq əleyhinə 

cəzalandırılmalı olan əməllərin dairəsi bu sıraya girov götürmə tərkibinin daxil edilməsi ilə 

genişləndirildi. Həmin ildə CM-də nəinki uşağın, həmdə istənilən şəxsin oğurlanmasına görə 

məsuliyyət müəyyən edildi. Bütün bu kimi hallarda şəxsiyyətin fiziki azadlığını, yəni sərbəst yer 

seçmə imkanını nəzərdə tutaraq, Azərbaycan Respublikasının 1960-cı il CM Xüsusi hissəsinin 

başqa fəsilləri çərçivəsində digər azadlıqların (siyasi, sosial, iqtisadi) cinayət-hüquqi 

mühafizəsini həyata keçirirdi. 



 

 

Cinayət-hüquqi mühafizənin obyekti kimi azadlığın analoji və dar mənada anlayışı 

Azərbaycan Respublikasının 1999-cu CM-də il öz əksini tapmışdır. Bununla yanaşı, araşdırılan 

cinayətləri şəxsiyyət əleyhinə edilən qəsdin müstəqil növü kimi (cəzalar haqqında qanunnamə və 

cinayət qanunnaməsi) yaxud şəxsiyyət üzərində zorakılığın növü kimi (1922 və 1926-cı il 

cinayət məcəllələri) və ya öz istiqamətinə görə insanın həyat və sağlamlığını təhlükə altına qoyan 

əməllərə yaxın olan cinayətlər kimi nəzərdə tutan əvvəlki cinayət qanunvericiliyindən fərqli 

olaraq, qüvvədə olan qanun şəxsiyyətin şərəf və ləyaqətinə toxunduğuna görə azadlıq əleyhinə 

edilən əməllərin ümumi xüsusiyyətlərini (yetirilən zərərin xarakterini və istiqamətini) nəzərdə 

tutur və ona görə də onları “şəxsiyyətin azadlığı və ləyaqəti əleyhinə olan cinayətlər” adlı fəsildə 

birləşdirir. Bu növ cinayətlərə öldürməklə hədələməni aid etməyən qanunverici Azərbaycan 

Respublikasının 1960-cı il CM-nin girov götürmə və ya saxlanmanı azadlıq əleyhinə edilən 

cinayət kimi nəzərdə tutan mövqeyini də əsassız saymışdır. Sanki bu mövqe etiraz doğurmalı idi, 

çünki faktiki olaraq bu cinayətin əsas istiqaməti haqqında mübahisəli təsəvvür yaradır. Lakin 

həqiqətdə məsələ bir qədər başqa cürdür. Bununla əlaqədar həmin məsələyə ətraflı toxunmadan 

qüvvədə olan CM-nin mövqeyini müdafiə edirik. 

 

b) şəxsiyyətin azadlığı əleyhinə olan cinayətlərin anlayışı və növləri 

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 28-ci və 32-ci maddələri insanın azadlığını, 

şəxsi toxunulmazlığını ən yüksək dəyərlər sırasına daxil edir və bunların təhlükəsizliyinə təminat 

verir. Konstitusiyanın 28-ci maddəsində deyilir: “Hər kəsin azadlıq hüququ vardır. Azadlıq 

hüququ yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada tutulma, həbsəalma və ya azadlıqdan 

məhrumetmə yolu ilə məhdudlaşdırıla bilər”. 

Qüvvədə olan CM-nin şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər fəslində azadlığa, şərəf və ləyaqətə 

qəsd edən cinayətlərin aşağıdakı növlərinə görə məsuliyyət müəyyən edilir: 

adam oğurluğu (maddə 144); 

qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə (maddə 144); 

qanunsuz olaraq psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirmə (maddə 144); 

İnsanın fiziki (şəxsi) azadlığı ən mühüm nemətdir, şəxsiyyətin və bütövlükdə cəmiyyətin 

normal inkişafının şərtidir. Təsadüfi deyildir ki, Mülki və Siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq 

müqavilənin 9-cu maddəsində, eləcə də insan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin 3-cü 

maddəsində hər bir insanın azadlığı və şəxsi toxunulmazlıq hüququ elan edilir. Qeyd edilən 

beynəlxalq sənədlərin, eləcə də daxili milli qanunların mövqeyinə görə heç bir şəxsin kölə 

edilməsinə, yaxud da insanın iradəsi əleyhinə bu və ya başqa şəraitdə saxlanılmasına, əsas 

olmadan həbs edilməsinə, tutulmasına, habelə qovulmasına yol verilmir. 

Beləliklə, insanın azadlığıma qəsd edən cinayətlər – insanın azadlığının təhlükəsizliyini 

təmin edən münasibətlərə qəsd edən, ictimai təhlükəli, cinayət qanunu ilə qadağan edilən, 

təqsirli, qeyri-əxlaqi əməllərdir. 

 

                                               Adam oğurluğu 

 

Təhlil edilən hər şeydən əvvəl insan hüquq və azadlıqları haqqında beynəlxalq sənədlərin 

təsiri altında yaranmışdır. Onların sırasına ilk növbədə aiddir: 1948-ci il İnsan hüquqlarının 

Ümumi Bəyannaməsi, Siyasi və mülki hüquqlar haqqında 1966-cı il Beynəlxalq Paktı. Adları 

çəkilən sənədlərin müddəaları Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında öz inkişafını 

tapmışdır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası hər bir vətəndaşın şəxsi azadlıq və 

toxunulmazlıq hüququnu müəyyən edir. 

CM-nin 144-cü maddəsi üzrə əsas obyekt qismində insanın azadlıq hüququ çıxış edir. Şəxsi 

azadlıq yaşayış yeri, olduğu yeri seçmək, yerdəyişmə azadlığıdır. Bu hüquq yaşından, sosial 

statusundan, anlaqlığından asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara məxsusdur və şəxsən, yaxud 

azyaşlılar, xəstələr, anlaqsızlardan söhbət gedirsə, onların valideynləri, yaxınları və ya qanuni 

nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirilir. 



 

 

Bu maddədə əsas obyektdən başqa fakültativ obyekt – zərər yetirmək təhlükəsinə məruz 

qalan həyat və sağlamlıq (CM-nin 144.2.2 və 144.2.4-cü maddələri) də fərqləndirilə bilər) 

Adam oğurluğunun obyektiv cəhəti zərərçəkmiş şəxsi onun daimi və ya müvəqqəti olduğu 

yerdən iradəsi əleyhinə və ya iradəsindən kənar qanunsuz olaraq başqa yerə yerləşdirmədə ifadə 

olunur. 

“İradəsi əleyhinə” termini zərərçəkmişin zor tətbiq etməklə oğurlandığını bildirir. Bu əl-

qolunu bağlama, zorla nəqliyyat vasitəsinə yerləşdirmədə, zərərçəkmişin oğurlayanların 

tələblərindən imtina etdiyi hallarda fiziki təsir tətbiq etmə hədəsində ifadə oluna bilər.  

Zərərçəkmişi iradəsindən kənar oğurlanma dedikdə, onun gizli, yaxud aldatma yolu ilə 

yaşadığı yerdən götürülməsi başa düşülür. Gizlilik o hallarda ola bilər ki, baş verənlərin şahidləri 

olmasın, yaxud olsa da, təqsirkarların hərəkətlərinin qanunsuzluğunu dərk etməsinlər. Məsələn, 

şahidlərin iştirakı ilə oğurlayanlar “təxirəsalınmaz yardım” briqadası görüntüsü altında yüksək 

dozalı yuxu dərmanı verdikləri oğurlanan şəxsi avtomaşına yükləyirlər. 

Oğurluğun aldatma üsulu zərərçəkmişə bilə-bilə onun işə, yaxın adamı ilə görüşə və ya 

işgüzar görüşə çağırılması haqqında yalan məlumat vermədə ifadə oluna bilər. 

CM-nin 144-cü maddəsində nəzərdə tutulan cinayət formal tərkiblidir. Başqa şəxs oğurlanan 

andan cinayət başa çatmış sayılır. Zərərçəkmişin saxlandığı müddətin əhəmiyyəti yoxdur, çünki 

tövsif üçün oğurluq faktının özü vacibdir. 

Oğurluğun subyektiv cəhəti birbaşa qəsdlə xarakterizə olunur. Təqsirkar zərərçəkmişi 

yaşadığı yerdən başqa yerə apardığını dərk edir və bunu arzu edir. 

 Motiv və məqsədlər müxtəlif ola bilər. Bu, daha çox tamah olur: zərərçəkmişin 

yaxınlarından və qohumlarından tələb olunan pul; oğurlananın “köləliyə” satılmasından gələn 

gəlir; orqan və toxumaların transplantasiya üçün donor qismində qanunsuz istifadə edilmək üçün 

satma; uşaqları övladlığa götürülmək üçün xaricə satma, yaxud onlardan qanunazidd 

məqsədlərlə, məsələn, fahişəxanalarda, hərəmxanalarda, əxlaqsızlıq yuvalarında seksual ist ismar 

məqsədlərlə istifadə etmə və s. 

Tamah hissləri təqsirkarın uşaqların və ya digər himayədə olanların saxlanmasına, təmin 

edilməsinə maddi xərclər çəkmək vəzifəsindən azad olunmağa etdiyi cəhdlərdə, kreditorun 

borcundan azad olma istəyində və s. təzahür edə bilər. Mümkün olanlar içərisindən tamah 

motivinə qanunverici daha çox əhəmiyyət verir və ona görə də CM-nin 144.2.6-cı maddəsi üzrə 

onu məcburi əlamət kimi nəzərdə tutur. Tamah motivi müəyyən edilən hallarda oğurlayanın 

əməli CM-nin 144.2.6-cı maddəsi ilə tövsif edilməlidir. Belə tövsif, həm də o zaman mövcud 

olur ki, təqsirkar faktiki olaraq maddi mənfəət əldə etməsin və ya maddi xərclərdən azad 

olmasın. 

Tamahdan başqa adam oğurluğunun motivi ola bilər: qisas, xuliqanlıq hissləri, biznesdə 

rəqibi aradan qaldırmaq və s. Onların müəyyən olunması cinayət işinin başlanması, əməlin 

tövsifi və cəza təyini haqqında məsələ həll olunan zaman nəzərə alına bilər. Belə ki, əgər 

təqsirkar uşağı oğurlayıb sonra onu satarsa, əməl CM-nin 144.2.6-cı və yetkinlik yaşına 

çatmayanın alqı-satqısına görə 173-cü maddəsi ilə tövsif edilməlidir. 

Cinayətin subyekti ümumidir: cinayət törədilən ana qədər 14 yaşına çatmış şəxs. 

CM-nin 144-cü maddəsi üzrə subyektlər sırasından o şəxslər qrupunu istisna etmək lazımdır 

ki, onların hərəkətləri zahirən oğurluq kimi görünür, lakin faktiki olaraq oğurlayanın, 

oğurlananın və üçüncü şəxslərin qarşılıqlı münasibətləri başqa hüquq sahələrinin normativ 

aktları və ya qanunları ilə (xüsusən, Ailə Məcəlləsi ilə) tənzim olunur. Valideynlərdən birinin 

azyaşlı uşaqla görüşməyə icazə vermədiyi ikinci valideyn tərəfindən uşağın götürülməsi oğurluq 

sayıla bilməz. Onların fikrincə, uşağın mənafeyi naminə hərəkət etdikləri hallarda yaxın 

qohumlar (qardaş, bacı, baba, nənə) oğurlayanlar sayıla bilməzlər. Şübhəsiz ki, cinayət 

məsuliyyətinin istisna edilməsi üçün həmin şəxslərin əməllərində tamah motivi olmamalıdır. 

 

                          

 

 



 

 

                   Qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə 

 

Qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə şəxsi motivlərlə bağlı olur. Xüsusən bu qəbildən olan 

əməllər, adətən, qısqanclıq, intiqam və s. bu kimi motivlərlə törədilir. 

Cinayətin subyekti 16 yaşına çatmış fiziki anlaqlı şəxslər ola bilər. 

Bu cinayətin tövsifedici hallarına aiddir: eyni əməllərin: a) iki və ya daha çox şəxsə qarşı 

törədilməsi; b) təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə hamilə vəziyyətində olan qadına qarşı 

törədilməsi; c) yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində törədilməsi; d) bir qrup şəxs, 

qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik (cinayətkar təşkilat) 

tərəfindən törədilməsi (CM-nin 34-cü maddəsinə bax); e) zərərçəkmiş şəxsin həyatı və ya 

sağlamlığı üçün təhlükəli olan zor tətbiq etməklə törədilməsi; f) silahdan, yaxud silah kimi 

istifadə edilən əşyalardan istifadə etməklə törədilməsi. 

 

                                                  böhtan  

 

Şərəf – cəmiyyətin üzvü kimi vətəndaşın sosial ölçüləri, əxlaqi keyfiyyətləri haqda ona 

verilən ictimai qiymətdir. Şəxsiyyətə verilən qiymət xeyli dərəcədə onun özündən, 

davranışından, dövlətə, cəmiyyətə, kollektivə və başqa şəxslərə münasibətindən asılıdır. 

Ləyaqət – şəxsiyyətin daxilən özünə verdiyi qiymətdir, onun öz şəxsi keyfiyyətləri, 

qabiliyyətləri, dünyagörüşü, özünün cəmiyyət üçün kəsb etdiyi əhəmiyyəti haqqında 

təsəvvürləridir. 

Nüfuz – şəxsin cəmiyyətdə, kollektivdə, dostlarının əhatəsində, təşkilatda öz qabiliyyətinə, 

mövqeyinə, ictimai əhəmiyyət kəsb etməsinə görə başqa şəxslə tərəfindən ona verilən qiymətdir. 

CM-nin 147 və 148-ci maddələri ilə vətəndaşların şərəfinə və ləyaqətinə böhtan və təhqir 

formalarında qəsd edən əməllərə görə cinayət məsuliyyəti müəyyən edilir. 

 

Təhqir – söymək, başqalarının gözü önündə yamsılamaq, bədənin hərəkəti ilə, üz-gözün 

ifadələri ilə zərərçəkmişi ələ salmaq, döymək və ya bədənə ağrı yetirmək məqsədi güdmədən 

zərərçəkmişin üzünə şapalaq vurmaq, şəxsi ləyaqəti alçaldan məzmunda məktub yazmaq, 

şəkillər çəkmək, telefonla zəng edib təhqir etmək və s. bu kimi hərəkətlərdə ifadə olunur. 

Şərəf və ləyaqəti cinayət hüququ ilə yanaşı mülki hüquq da qoruyur. 
 

 

 

 

 

 

                                         Mövzu:29. 

                             Ekologiya hüququ. 

 

 

 
EKOLOLOJİ  CİNAYƏTLƏR 

  

İşlərin yerinə yetirilməsi zamanı ətraf mühitin mühafizəsi (qorunması) qaydalarını pozma 

 Sənaye, kənd təsərrüfatı, elmi və digər obyektlərin layihələşdirilməsi, yerləşdirilməsi, tikintisi, 

istismara buraxılması və istismarı zamanı ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına riayət olunması 

üçün cavabdeh şəxslər tərəfindən bu qaydaların pozulması radioaktiv fonun əhəmiyyətli 

dərəcədə dəyişməsinə, insan sağlamlığına zərər vurulmasına və ya heyvanların kütləvi məhvinə 

və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda— 



 

 

iki ildən beş ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə müəyyən 

vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya 

edilməməklə beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 Ekoloji cəhətdən təhlükəli maddələrin və tullantıların dövriyyəsi qaydalarını pozma 

  

248.1. Təhlükəli tullantıların qadağan olunmuş növlərinin istehsalı, müəyyən edilmiş qaydaların 

pozulması ilə radioaktiv, bakterioloji, kimyəvi maddələrin və tullantıların daşınması, saxlanması, 

basdırılması, istifadəsi və ya sair dövriyyəsi, əgər bu əməllər insan sağlamlığına və ya ətraf 

mühitə əhəmiyyətli ziyan vurma təhlükəsi yaratdıqda—üç min manatdan altı min manatadək 

miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın 

məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər ətraf mühitin çirklənməsinə, zəhərlənməsinə, insan sağlamlığına zərər vurulmasına 

və ya heyvanların kütləvi məhvinə səbəb olduqda və ya təhlükəli ekoloji vəziyyət zonasında 

törədildikdə—iki ildən beş ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya beş ilədək 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Bu Məcəllənin 248.1 və ya 248.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan 

zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya insanların kütləvi xəstələnməsinə səbəb olduqda— 

üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 Baytarlıq qaydalarını və bitki xəstəliklərinə və ziyanvericilərinə qarşı müəyyən edilmiş 

mübarizə qaydalarını pozma 

 Baytarlıq qaydalarının pozulması, ehtiyatsızlıqdan epizootiyanın yayılmasına və ya digər ağır 

nəticələrə səbəb olduqda—üç min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya iki 

ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Bitki xəstəliklərinə və ya ziyanvericilərinə qarşı müəyyən edilmiş mübarizə qaydalarının 

pozulması ehtiyatsızlıqdan ağır nəticələrə səbəb olduqda—üç min manatdan altı min manatadək 

miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlığın 

məhdudlaşdırılması və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır[  

 Suyu (su mənbələrini) çirkləndirmə 

 Yerüstü və ya yeraltı suların, istifadə olunan su mənbələrinin çirkləndirilməsi, tükənməsi və ya 

onların təbii xassələrinin başqa cür dəyişdirilməsi, heyvanlar və ya bitki aləminə, balıq və digər 

su bioresurslarına, meşə və ya kənd təsərrüfatına əhəmiyyətli zərərin vurulmasına səbəb 

olduqda—üç min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya beş ilədək müddətə 

müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya 

iki ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya altı 

ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər insan sağlamlığına zərər vurulmasına və ya heyvanların kütləvi məhvinə səbəb 

olduqda, habelə qoruqların ərazisində və ya təhlükəli yaxud fövqəladə ekoloji vəziyyət 

zonasında törədildikdə—altı min manatdan doqquz min manatadək miqdarda cərimə və ya iki 

ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır 

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 

üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 Atmosferi (havanı) çirkləndirmə 

 Çirkləndirici maddələrin havaya buraxılması qaydalarının pozulması və ya avadanlıqların, 

qurğuların və digər obyektlərin istismarı qaydalarının pozulması havanın çirkləndirilməsinə və 

ya onun təbii xassələrinin başqa cür dəyişilməsinə səbəb olduqda— 

üç min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 

tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya bir ilədək 

müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya altı ayadək 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 



 

 

 Eyni əməllər insan sağlamlığına zərər vurulmasına səbəb olduqda—altı min manatdan doqquz 

min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə 

azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır.  

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 

üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 Dəniz mühitini çirkləndirmə 

 Dəniz mühitini quruda olan mənbələrdən çirkləndirmə, yaxud nəqliyyat vasitələrindən və ya 

dənizdə quraşdırılmış süni qurğulardan insan sağlamlığı və dənizin canlı sərvətləri üçün zərərli 

olan, yaxud dənizdən qanuni istifadəyə mane olan maddələri və ya materialları tullama və ya 

basdırma qaydalarını pozmaqla dəniz mühitini çirkləndirmə— 

üç min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 

tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya bir ilədək 

müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər insan sağlamlığına, heyvanlar və bitki aləminə, balıq və digər su bioresurslarına, 

ətraf mühitə, istirahət zonalarına və ya qanunla qorunan digər maraqlara əhəmiyyətli zərər 

vurulmasına səbəb olduqda—altı min manatdan doqquz min manatadək miqdarda cərimə və ya 

iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki 

ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda—üç ildən beş ilədək 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 Sahilyanı şelf haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini pozma 

  

Qanunsuz olaraq Azərbaycan Respublikasının sahilyanı şelfində tikililər və ya başqa qurğular 

ucaltma, onların ətrafında təhlükəsizlik zonasını yaratma, habelə quraşdırılan tikililərin və dəniz 

gəmiçiliyinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vasitələrinin tikintisi, istismarı, mühafizəsi və ya 

ləğv olunması qaydalarını pozma— 

dörd min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və 

ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə ilə cəzalandırılır.  

Azərbaycan Respublikasının sahilyanı şelfində xarici hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən təbii 

sərvətlərin tədqiqi, kəşfiyyatı, işlənməsi və başqa işlər görülməsi, əgər bu hərəkətlərin həyata 

keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrdə və ya 

Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət orqanlarının verdiyi xüsusi icazədə nəzərdə 

tutulmamışdırsa—iki ildən beş ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ildən beş 

ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.   

 Torpaqları korlama 

 Saxlanması, istifadə edilməsi yaxud daşınması zamanı gübrələrlə, təhlükəli kimyəvi və ya 

bioloji maddələrlə davranış qaydalarının pozulması nəticəsində təsərrüfat və ya başqa fəaliyyətin 

zərərli məhsulları ilə torpaqların zəhərlənməsi, çirkləndirilməsi yaxud onların başqa cür 

korlanması, insanların sağlamlığına və ya ətraf mühitə əhəmiyyətli ziyanın vurulmasına səbəb 

olduqda— 

üç min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 

tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya bir ilədək 

müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə cəzalandırılır.] 

Eyni əməllər fövqəladə və təhlükəli ekoloji vəziyyət zonasında törədildikdə—iki ilədək müddətə 

islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda—üç ildən beş ilədək 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 Yerin təkinin qorunması və istifadəsi qaydalarını pozma 

  



 

 

Dağ-mədən müəssisələrinin və ya yeraltı qurğuların, faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqəsi 

olmayan layihələşdirilməsi, yerləşdirilməsi, tikintisi, istismara buraxılması və ya istismarı 

zamanı yerin təkinin qorunması və istifadə edilməsi qaydalarının pozulması, habelə faydalı 

qazıntıların yerləşdiyi ərazidə qanunsuz tikinti aparılması əhəmiyyətli zərərə səbəb olduqda— 

altı min manatdan on min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 

tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya bir ilədək 

müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya bir ilədək 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Bu Məcəllənin 255.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş 

şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda –cinayət nəticəsində vurulmuş 

ziyanın iki mislindən üç mislinədək miqdarda cərimə edilməklə və ya edilməməklə üç ildən beş 

ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır 

 Balıq və digər su bioresurslarını qanunsuz tutma 

  

Balıq və digər su bioresurslarının qanunsuz tutulması xeyli miqdarda ziyan vurduqda — 

iki min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə və ya iki yüz qırx saatdan üç yüz 

iyirmi saatadək ictimai işlər və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə 

azadlığın məhdudlaşdırılması ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər: 

külli miqdarda ziyan vurulmaqla törədildikdə; 

özüyeriyən və özüüzən nəqliyyat vasitəsindən və ya partlayıcı və ya kimyəvi maddələrdən və 

ya balıq və digər su bioresurslarının kütləvi məhvinə səbəb olan vasitələrdən istifadə etməklə 

törədildikdə;  

qoruqların ərazisində və ya fövqəladə yaxud təhlükəli ekoloji vəziyyət zonasında törədildikdə— 

üç min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və 

ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə ilə cəzalandırılır.  

Bu Məcəllənin 256.1-ci və ya 256.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər şəxs tərəfindən öz 

qulluq mövqeyindən istifadə etməklə və ya qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs yaxud 

mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə—altı min manatdan doqquz min manatadək miqdarda 

cərimə və ya iki ildən beş ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə 

müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə 

iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.   

Balıq və digər su bioresurslarının qorunması qaydalarını pozma 

 Körpülərin, bəndlərin tikintisi, partlayış işlərinin və ya digər işlərin həyata keçirilməsi, habelə 

suburaxıcı qurğuların istismarı balıq və digər su bioresurslarının qorunması qaydalarını 

pozmaqla törədildikdə və bu əməllər balıq və digər su bioresurslarının kütləvi məhvinə səbəb 

olduqda— 

üç min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə 

tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya bir ilədək 

müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə cəzalandırılır.  

Qanunsuz ov etmə 

  

Lazımi icazə olmadan və ya qadağan edilmiş yerlərdə, yaxud qadağan edilmiş vaxtda, qadağan 

edilmiş alət və üsullarla ov etmə xeyli miqdarda ziyan vurduqda—iki min manatdan üç 

min manatadək miqdarda cərimə və ya iki yüz qırx saatdan üç yüz iyirmi saatadək ictimai işlər 

və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə 

cəzalandırılır.  

Eyni əməllər: 

külli miqdarda ziyan vurulmaqla törədildikdə; 

partlayıcı maddələrdən və ya quşların və heyvanların kütləvi məhvinə səbəb olan başqa 

üsullardan istifadə etməklə törədildikdə; 



 

 

ovlanması tamamilə qadağan edilmiş quşlara və heyvanlara qarşı törədildikdə; 

qoruqların ərazisində və ya ekoloji fəlakət və fövqəladə ekoloji vəziyyət zonasında 

törədildikdə—üç min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə 

islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır 

Bu Məcəllənin 258.1-ci və 258.2-ci maddələrində nəzərdə tutulan əməllər:  

vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə; 

qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə— 

altı min manatdan doqquz min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ildən beş ilədək müddətə 

azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək 

müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum 

edilməklə və ya edilməməklə iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır.  

 Qanunsuz ağac kəsmə 

 Meşələrdə və ya xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərində ağacların, kolların və ya digər 

yaşıllıqların, eləcə də meşə fonduna daxil olmayan ağacların, kolların və ya digər yaşıllıqların 

qanunsuz kəsilməsi (götürülməsi) xeyli miqdarda ziyan vurduqda -beş min manatdan yeddi min 

manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə 

azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən 

fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə iki ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər: 

təkrar törədildikdə; 

qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; 

 şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə; 

külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə - 

yeddi min manatdan doqquz min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ildən beş ilədək müddətə 

azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən 

fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə iki ildən beş ilədək 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Bu Məcəllənin 259.1-ci və ya 259.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər qabaqcadan əlbir 

olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə - 

doqquz min manatdan on bir min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ildən beş ilədək müddətə 

azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən 

fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ildən altı ilədək 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 Meşələri və digər yaşıllıqları məhv etmə və ya zədələmə 

 Odla və ya digər yüksək təhlükə mənbələri ilə ehtiyatsız davranma üzündən meşələri, meşə 

fonduna daxil olmayan ağac və ya kol əkililərini və digər yaşıllıqları məhv etmə və ya 

zədələmə— 

min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya bir 

ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə 

ilə cəzalandırılır.  

Bu Məcəllənin 260.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər külli miqdarda ziyan vurmaqla 

törədildikdə - 

iki min manatdan dörd min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və 

ya bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə ilə cəzalandırılır  

Yandırma və ya digər ümumi təhlükəli üsulla və ya zərərli maddələrlə, istehsalat və məişət 

tullantıları ilə çirklənməsi nəticəsində, meşələri və ya meşə fonduna daxil olmayan ağac və ya 

kol əkililəri və digər yaşıllıqları məhv etmə və ya zədələmə -iki min manatdan üç min manatadək 

miqdarda cərimə edilməklə və ya edilməməklə iki ildən beş ilədək müddətə azadlığın 



 

 

məhdudlaşdırılması və ya iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır.  

Bu Məcəllənin 260.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər külli miqdarda ziyan vurmaqla 

törədildikdə -üç min manatdan yeddi min manatadək miqdarda cərimə edilməklə və ya 

edilməməklə beş ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin və təbiət obyektlərinin mühafizə rejimini pozma 

 Qoruqların, milli parkların, təbiət abidələrinin və ya dövlət tərəfindən xüsusi mühafizə olunan 

təbiət ərazilərinin mühafizə rejiminin pozulması əhəmiyyətli zərər vurulmasına səbəb olduqda— 

üç min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya 

bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə ilə cəzalandırılır. 

HƏRƏKƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN İSTİSMARI 

QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 

 Dəmir yolu, su və ya hava nəqliyyatının hərəkət təhlükəsizliyi və istismarı qaydalarını pozma 

 Yerinə yetirdiyi işlə və ya tutduğu vəzifə ilə əlaqədar dəmir yolu, su və ya hava nəqliyyatının 

hərəkət təhlükəsizliyi və istismarı qaydalarına riayət etməyə borclu olan şəxs tərəfindən həmin 

qaydaların pozulması, ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır və ya az ağır zərər 

vurulmasına səbəb olduqda— 

iki ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 

məhrum edilməklə beş min manatdan yeddi min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək 

müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır zərər vurulmasına səbəb 

olduqda – üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 

hüququndan məhrum edilməklə üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır 

Bu Məcəllənin 262.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş 

şəxsin ölümünə səbəb olduqda—üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən 

fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Bu Məcəllənin 262.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox 

şəxsin ölümünə səbəb olduqda—üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən 

fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma 

 Avtomobil, tramvay və ya digər mexaniki nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs tərəfindən yol 

hərəkəti və ya nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması, ehtiyatsızlıqdan 

zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır  zərər vurulmasına səbəb olduqda— 

iki ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə beş min 

manatdan yeddi min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki 

ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə 

ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır zərər vurulmasına səbəb 

olduqda –üç ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum 

edilməklə bir ildən üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Bu Məcəllənin 263.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş 

şəxsin ölümünə səbəb olduqda—üç ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək 

hüququndan məhrum edilməklə iki ildən altı ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır.  

Bu Məcəllənin 263.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox 

şəxsin ölümünə səbəb olduqda—beş ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək 



 

 

hüququndan məhrum edilməklə beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır. 

Qeyd: 

1. Bu Məcəllənin 263.1-ci maddəsində «digər mexaniki nəqliyyat vasitəsi» dedikdə trolleybuslar, 

traktorlar, motosikllər, habelə başqa özüyeriyən maşın və mexanizmlər nəzərdə tutulur.   

2. Bu Məcəllənin 263.1 və ya 263.1-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş cinayəti törətmiş şəxs 

zərərçəkmiş şəxslə barışdıqda və ona dəymiş ziyanı tamamilə ödədikdə cinayət məsuliyyətindən 

azad edilir. Bu halda şəxsin əməllərində inzibati xəta tərkibinin əlamətləri olduqda o, 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada 

məsuliyyətə cəlb edilir.  

 Yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını sərxoş halda və ya nəqliyyat 

vasitələrini idarə etmək hüququ olmayan şəxs tərəfindən pozma 

 Bu Məcəllənin 263.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllərin alkoqollu içkilərin qəbulu, 

narkotik vasitələrdən, psixotrop maddələrdən və digər güclü təsir edən maddələrdən istifadə 

edilməsi nəticəsində sərxoş halda olan və ya nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququ olmayan 

şəxs tərəfindən törədilməsi ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır zərər 

vurulmasına səbəb olduqda -üç ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan 

məhrum edilməklə altı min manatdan səkkiz min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək 

müddətə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə üç ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin 

sağlamlığına ağır zərər vurulmasına, yaxud ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsinin idarə 

edilməsi zamanı ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır və ya ağır zərər 

vurulmasına səbəb olduqda -dörd ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan 

məhrum edilməklə dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda- 

beş ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə beş ildən 

səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan iki və ya daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda - 

beş ilədək müddətə nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə yeddi 

ildən on iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 Yol nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçma 

  

Bu Məcəllənin 263-cü və ya 263-1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş nəticələrin baş verdiyi 

hallarda nəqliyyat vasitəsini idarə edən və yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitəsinin istismarı 

qaydalarını pozan şəxsin yol nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçması—üç ilədək müddətə nəqliyyat 

vasitələrini idarə etmək hüququndan məhrum edilməklə iki ilədək müddətə azadlığın 

məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Nəqliyyat vasitələrini keyfiyyətsiz təmir etmə və ya onları texniki cəhətdən nasaz vəziyyətdə işə 

buraxma 

 Nəqliyyat vasitələrinin və ya nəqliyyat avadanlıqlarının keyfiyyətsiz təmir edilməsi, habelə 

nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyətinə cavabdeh olan şəxs tərəfindən texniki cəhətdən nasaz 

nəqliyyat vasitələrinin istismara buraxılması, ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az 

ağır və ya ağır zərər vurulmasına səbəb olduqda—iki min manatdan dörd min manatadək 

miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə və ya bir ilədək müddətə azadlığın 

məhdudlaşdırılması və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır zərər vurulmasına səbəb 

olduqda –üç min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah 

işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır  

Bu Məcəllənin 265.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş 

şəxsin ölümünə səbəb olduqda—beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 



 

 

Bu Məcəllənin 265.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan iki və ya daha çox 

şəxsin ölümünə səbəb olduqda—üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır. 

 Ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsinin istismara verilməsi qaydalarının pozulması 

 Ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxsin belə nəqliyyat 

vasitəsinin idarə edilməsinə buraxılması, yaxud ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələrinin 

sürücülərinin reysqabağı tibbi müayinəsinin təşkil edilməməsi, ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş 

şəxsin sağlamlığına az ağır  zərər vurulmasına səbəb olduqda  

iki ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 

məhrum edilməklə iki min manatdan dörd min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək 

müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır  

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır zərər vurulmasına səbəb 

olduqda –üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 

hüququndan məhrum edilməklə üç min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya iki 

ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə 

ilə cəzalandırılır.  

Bu Məcəllənin 265-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş 

şəxsin ölümünə səbəb olduqda - 

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 

məhrum edilməklə iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Bu Məcəllənin 265-1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan iki və ya daha 

çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda -üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən 

fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə üç ildən səkkiz ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

  Nəqliyyat vasitələrini və ya yolları yararsız vəziyyətə salma 

  

Dağıtmaq, zədələmək və ya başqa üsulla yolların, nəqliyyat vasitələrinin və ya nəqliyyat 

avadanlığının yararsız vəziyyətə salınması ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az 

ağır və ya ağır zərər vurulmasına və ya külli miqdarda ziyan vurulmasına səbəb olduqda— 

üç min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya 

iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 

iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Bu Məcəllənin 266.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan iki və ya daha çox 

şəxsin ölümünə səbəb olduqda—üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır. 

  Nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz işləməsini təmin edən qaydaları pozma 

 Sərnişin, piyada və ya yol hərəkətinin digər iştirakçıları (bu Məcəllənin 263-264 maddələrində 

nəzərdə tutulmuş şəxslər istisna olmaqla) tərəfindən yol hərəkəti və ya nəqliyyat vasitələrinin 

istismarı qaydalarının pozulması, ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır və ya 

ağır zərər vurulmasına səbəb olduqda—iki min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə və 

ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması ilə 

cəzalandırılır.  

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır zərər vurulmasına səbəb 

olduqda –üç min manatdan dörd min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah 

işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya altı ayadək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Bu Məcəllənin 267.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş 

şəxsin ölümünə səbəb olduqda—üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 



 

 

Bu Məcəllənin 267.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan iki və ya daha çox 

şəxsin ölümünə səbəb olduqda—üç ildən altı ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır. 

 Magistral boru kəmərlərinin inşası, istismarı və ya təmir edilməsi zamanı təhlükəsizlik 

qaydalarını pozma 

 Magistral boru kəmərlərinin inşası, istismarı və ya təmiri zamanı təhlükəsizlik qaydalarının 

pozulması, ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır zərər vurulmasına səbəb 

olduqda—üç min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə 

azadlığın məhdudlaşdırılması bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır zərər vurulmasına səbəb 

olduqda – 

dörd min manatdan altı min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə azadlığın 

məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb 

olduqda—beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Bu Məcəllənin 268.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan iki və ya daha çox 

şəxsin ölümünə səbəb olduqda— 

üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 Gəmi kapitanının fəlakətə uğrayanlara kömək göstərməməsi 

 Dəniz və ya sair su yolunda fəlakətə uğrayanlara gəmi kapitanı tərəfindən öz gəmisi, onun 

heyəti və sərnişinləri üçün ciddi təhlükə olmadan kömək edə bildiyi halda kömək 

göstərməməsi—iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlığın 

məhdudlaşdırılması və ya eyni müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 Beynəlxalq uçuş qaydalarını pozma 

  

Müəyyən edilmiş icazədə göstərilən marşrutlara, enmə yerlərinə, hava qapılarına, uçuş 

yüksəkliyinə riayət etməmə və ya beynəlxalq uçuş qaydalarını başqa cür pozma— 

iki min manatdan dörd min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və 

ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 

hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə 

ilə cəzalandırılır 

 Aviasiya təhlükəsizliyinə təhdid yaradan əməllər 

 Uçuş vaxtı hava gəmisində olan şəxsə zor tətbiq etmə, belə zorun tətbiqi hava gəmisinin 

təhlükəsizliyinə təhdid yaratdıqda –min manatdan min beş yüz manatadək miqdarda cərimə və 

ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya altı ayadək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 

altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Uçuş vaxtı hava gəmisinə bilə-bilə yalan məlumat ötürmə, yaxud hava gəmisinin aeronaviqasiya 

avadanlığını qəsdən qanunsuz olaraq məhv etmə, zədələmə və ya fəaliyyətinə müdaxilə etmə, 

uçuş vaxtı hava gəmisinin təhlükəsizliyinə təhdid yaratdıqda –iki ilədək müddətə islah işləri və 

ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə ilə cəzalandırılır.Hava limanının avadanlığı və qurğularını, yaxud hava limanında yerləşən 

və istismarda olmayan hava gəmilərini qəsdən qanunsuz olaraq məhv etmə və ya onlara 

əhəmiyyətli zərər vurma, habelə hava limanı xidmətlərinin işini qəsdən qanunsuz olaraq pozma, 

hava limanının təhlükəsizliyinə təhdid yaranmasına səbəb olduqda –üç ildən beş ilədək müddətə 

azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır. 

İstismarda olan hava gəmisini qəsdən məhv etmə, habelə hava gəmisinə qəsdən onun sıradan 

çıxmasına səbəb olan və ya uçuş təhlükəsizliyinə təhdid yaradan zərər yetirmə –üç ildən səkkiz 

ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

İstismarda olan hava gəmisinin məhv edilməsinə və ya onun uçuş təhlükəsizliyinə təhdid 

yaradacaq dərəcədə zədələnməsinə səbəb ola bilən qurğu və ya maddəni hava gəmisində qəsdən 

qanunsuz olaraq yerləşdirmə, yaxud belə qurğu və ya maddənin istismarda olan hava gəmisində 



 

 

yerləşdirilməsinə qəsdən qanunsuz olaraq şərait yaratma –səkkiz ildən on iki ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

  

 

 

                                            Mövzu:30. 

 

                            Korrupsiyaya qarşı mübarizə. 
 

 

Korrupsiya cinayətləri və qulluq mənafeyi əleyhinə olan digər cinayətlər 

 Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə 

 Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, yəni vəzifəli şəxsin xidməti vəzifələrinin icrası ilə 

əlaqədar özü və ya üçüncü şəxslər üçün qanunsuz üstünlük əldə etmək məqsədilə öz qulluq 

səlahiyyətlərindən qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə etməsi və ya qulluq mənafeyi 

tələb etdiyi halda istifadə etməməsi fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və qanuni 

mənafelərinə, yaxud cəmiyyətin və ya dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər 

vurduqda –iki min manatdan dörd min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə 

müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə və ya 

iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya  üç 

ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Bu Məcəllənin 308.1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş əməllər ağır nəticələrə səbəb olduqda və 

ya seçkinin (referendumun) nəticələrinə təsir məqsədilə törədildikdə—üç ilədək müddətə 

müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə , 

əmlakı müsadirə olunmaqla üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır.  

Qeyd: Bu fəslin maddələrində “vəzifəli şəxs” dedikdə aşağıdakı şəxslər başa düşülür: 

1. hakimiyyət nümayəndələri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və 

qanunları ilə müəyyən olunmuş qaydada dövlət orqanlarına seçilmiş və ya təyin edilmiş, yaxud 

xüsusi səlahiyyət əsasında dövlət və ya yerli özünüidarə orqanlarını təmsil edən şəxslər, zabit, 

gizir və ya miçman olan hərbi qulluqçular, dövlət qulluqçuları (dövlət qulluğunun xüsusi 

növündə çalışan şəxslər daxil olmaqla), bələdiyyə üzvləri və bələdiyyə qulluqçuları; 

2. dövlət orqanlarında seçkili vəzifələrə namizədliyi qanunla müəyyən edilən qaydada qeydə 

alınmış şəxslər; 

3. dövlət və bələdiyyə müəssisə, idarə və təşkilatlarının, o cümlədən publik hüquqi şəxslərin, 

həmçinin kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarının rəhbərləri və işçiləri;  

4. dövlət və bələdiyyə müəssisə, idarə və təşkilatlarında, o cümlədən publik hüquqi şəxslərdə, 

həmçinin kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarında xüsusi səlahiyyət üzrə təşkilati-

sərəncamverici və ya inzibati-təsərrüfat funksiyalarını yerinə yetirən şəxslər  

5. hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər; 

6. xarici ölkələrin dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri, xarici ölkələrin seçkili dövlət orqanlarının 

üzvləri, beynəlxalq təşkilatların vəzifəli şəxsləri və digər qulluqçuları, beynəlxalq parlament 

assambleyalarının üzvləri; 

7. beynəlxalq məhkəmələrin hakimləri və digər vəzifəli şəxsləri, Azərbaycan Respublikası və ya 

xarici ölkələrin qanunlarına, habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrə əsasən fəaliyyət göstərən yerli, xarici və beynəlxalq arbitrlər, xarici və ya 

yerli andlı iclasçılar.   

 Dövlət büdcəsinin, məqsədli büdcə fondlarının və ya büdcədənkənar dövlət fondlarının 

vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə etməmə[ 

  

http://www.e-qanun.az/alpidata/code/data/0/c_c_11.htm#_edn826


 

 

Dövlət büdcəsinin, məqsədli büdcə fondlarının və ya büdcədənkənar dövlət fondlarının 

vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə etməmə, bu əməllər xeyli miqdarda törədildikdə - 

doqquz min manatdan on üç min manatadək miqdarda cərimə edilməklə üç ilədək müddətə 

müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə, yaxud 

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 

məhrum edilməklə üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər külli miqdarda törədildikdə -üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya 

müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə üç ildən altı ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Qeyd: Bu Məcəllənin 308-1.1-ci maddəsində “xeyli miqdar” dedikdə əlli min manatdan iki yüz 

əlli min manatadək olan məbləğ, 308-1.2-ci maddəsində “külli miqdar” dedikdə isə iki yüz əlli 

min manatdan yuxarı olan məbləğ başa düşülür. 

 Satınalma prosedurları keçirilmədən dövlət vəsaitlərini xərcləmə və ya dövlət satınalmalarını 

qanunsuz keçirmə 

 Satınalan təşkilat tərəfindən satınalma prosedurları keçirilmədən bağlanılmış müqavilələr 

əsasında dövlət vəsaitlərini xərcləmə və ya malların (işlərin) satın alınmasını “Dövlət 

satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq açıq tender üsulu 

ilə və ya açıq tender üsulunu tətbiq etməklə elektron satınalma vasitəsilə həyata keçirilməli 

olduğu halda, digər satınalma metodlarından (vasitəsindən) qanunsuz istifadə etmə, bu əməllər 

xeyli miqdarda ziyan vurduqda  

cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki mislindən üç mislinədək miqdarda cərimə edilməklə üç 

ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 

məhrum etmə, yaxud üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul 

olma hüququndan məhrum edilməklə iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır.Satınalan təşkilat tərəfindən hər hansı digər satınalma metodlarından istifadə 

etmək üçün məbləğ məhdudiyyətini aradan qaldırmaq məqsədi ilə bir büdcə ili ərzində müvafiq 

xərc maddəsində nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına malların (işlərin və xidmətlərin) satın 

alınmasını ayrı-ayrı müqavilələrə bölmə, bu əməllər xeyli miqdarda ziyan vurduqda - 

cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki mislindən üç mislinədək miqdarda cərimə edilməklə üç 

ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 

məhrum etmə, yaxud üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul 

olma hüququndan məhrum edilməklə iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır. 

Satınalan təşkilatdan hüquqi, maliyyə və ya təşkilati asılılığı olan malgöndərənlərin 

(podratçıların) həmin təşkilat tərəfindən keçirilən satınalma prosedurlarında iştirakına yol 

vermə, bu əməllər xeyli miqdarda ziyan vurduqda - 

cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın iki mislindən üç mislinədək miqdarda cərimə edilməklə üç 

ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 

məhrum etmə, yaxud üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul 

olma hüququndan məhrum edilməklə iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır. 

Bu Məcəllənin 308-2.1-ci, 308-2.2-ci və 308-2.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər külli 

miqdarda ziyan vurduqda - 

cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç misli miqdarında cərimə edilməklə üç ilədək müddətə 

müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə, yaxud 

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 

məhrum edilməklə iki ildən dörd ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Qeyd: 

1. Bu Məcəllənin 308-2.1-ci, 308-2.2-ci və 308-2.3-cü maddələrində “xeyli miqdar” dedikdə, əlli 

min manatdan iki yüz əlli min manatadək olan məbləğ, 308-2.4-cü maddəsində “külli miqdar” 

dedikdə isə iki yüz əlli min manatdan yuxarı olan məbləğ başa düşülür. 



 

 

2. Bu Məcəllənin 308-2.1-ci, 308-2.2-ci və 308-2.3-cü maddələrində “satınalan təşkilat” 

dedikdə, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə 

tutulan müəssisə və təşkilatlar başa düşülür.  

 Vəzifə səlahiyyətlərini aşma 

  

Vəzifəli şəxs tərəfindən xidməti səlahiyyətlərinin hüdudlarından açıq-aşkar surətdə kənara çıxan 

hərəkətlər etməsi fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və qanuni mənafelərinə, yaxud 

cəmiyyət və ya dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vurduqda— 

iki min manatdan dörd min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və 

ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 

hüququndan məhrum edilməklə  üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.   

Bu Məcəllənin 309.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq 

etmə hədəsi ilə törədildikdə, yaxud silah və digər xüsusi vasitələrdən istifadə etməklə 

törədildikdə və ya ağır nəticələrə səbəb olduqda—üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və 

ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə,  üç ildən səkkiz ilədək 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 Vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə 

  

Özbaşına özünün vəzifəli şəxs kimi təqdim edilməsi və ya vəzifəli ºəxsin səlahiyyətlərinin 

mənimsənilməsi ilə əlaqədar fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin 

əhəmiyyətli dərəcədə pozulmasına səbəb olan hərəkətlər törətmə—min beş yüz manatdan üç 

min manatadək miqdarda cərimə və ya iki yüz qırx saatdan dörd yüz saatadək müddətə ictimai 

işlər və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır.  

Rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq)  

 Rüşvət alma, yəni vəzifəli şəxsin xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar hər 

hansı hərəkətə (hərəkətsizliyə) görə, eləcə də xidmət üzrə ümumi himayədarlıq və ya laqeydlik 

müqabilində özü və yaxud üçüncü şəxslər üçün birbaşa və ya dolayı yolla, şəxsən və ya 

vasitəçidən istifadə etməklə maddi və sair neməti, imtiyazı və ya güzəşti istəməsi və ya alması, 

yaxud bu barədə təklif və ya vədi qəbul etməsi – 

 üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 

məhrum edilməklə , əmlakı müsadirə olunmaqla dörd ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Vəzifəli şəxs tərəfindən qanunsuz hərəkətlərə (hərəkətsizliyə) görə rüşvət alma— 

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 

məhrum edilməklə  beş ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Bu Məcəllənin 311.1 və ya 311.2-ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş əməllər: 

qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən; 

təkrar törədildikdə; 

külli miqdarda törədildikdə; 

hədə-qorxu tətbiq olunmaqla törədildikdə—əmlakı müsadirə olunmaqla səkkiz ildən on iki 

ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Qeyd: Bu Məcəllənin 311.3.3-cü maddəsində "külli miqdar" dedikdə, beş min manatdan artıq 

olan məbləğ başa düşülür 

 Rüşvət vermə (aktiv rüşvətxorluq)   

 Rüşvət vermə, yəni xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar hər hansı hərəkətin 

edilməsi və ya belə hərəkətin edilməsindən imtina olunması müqabilində vəzifəli şəxsə onun özü 

və ya üçüncü şəxslər üçün birbaşa və ya dolayı yolla, şəxsən və ya vasitəçidən istifadə etməklə 

maddi və sair nemət, imtiyaz və ya güzəşt təklif olunması, vəd edilməsi və ya verilməsi – 

 beş min manatdan səkkiz min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ildən beş ilədək müddətə 

azadlığın məhdudlaşdırılması və ya əmlakı müsadirə olunmaqla iki ildən beş ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  



 

 

Vəzifəli şəxs tərəfindən bilə-bilə qanunsuz hərəkətlər (hərəkətsizlik) etməyə görə ona rüşvət 

vermə və ya təkrar rüşvət vermə—səkkiz min manatdan on iki min manatadək miqdarda cərimə 

və ya əmlakı müsadirə olunmaqla dörd ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır.  

Qeyd: Rüşvət verən şəxs vəzifəli şəxs tərəfindən tətbiq edilən hədə-qorxu nəticəsində rüşvət 

verdikdə və ya rüşvət vermə haqqında müvafiq dövlət orqanına könüllü məlumat verdikdə 

cinayət məsuliyyətindən azad edilir. 

 Vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmə (nüfuz alveri)   

 Şəxs tərəfindən öz həqiqi və ya güman edilən təsir imkanlarından istifadə edərək vəzifəli şəxsin 

qərarına qanunsuz təsir etmək məqsədilə özü və yaxud üçüncü şəxslər üçün, birbaşa və ya dolayı 

yolla, şəxsən və ya vasitəçidən istifadə etməklə maddi və sair nemətin, imtiyazın və ya güzəştin 

istənilməsi və ya alınması, yaxud bu barədə təklif və ya vədin qəbul edilməsi - 

altı min manatdan on min manatadək miqdarda cərimə və ya əmlakı müsadirə olunmaqla üç 

ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan mərhum etmə ilə cəzalandırılır.  

Şəxsə öz həqiqi və ya güman edilən təsir imkanlarından istifadə edərək vəzifəli şəxsin qərarına 

qanunsuz təsir etmək məqsədilə onun özü və ya üçüncü şəxslər üçün birbaşa və ya dolayı yolla, 

şəxsən və ya vasitəçidən istifadə etməklə maddi və sair nemətin, imtiyazın və ya güzəştin təklif 

olunması, vəd edilməsi və ya verilməsi –dörd min manatdan yeddi min manatadək miqdarda 

cərimə və ya əmlakı müsadirə olunmaqla iki ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə 

ilə cəzalandırılır.  

 Vəzifə saxtakarlığı 

  

Vəzifə saxtakarlığı, yəni vəzifəli şəxs , eləcə də vəzifəli şəxs olmayan dövlət qulluqçusu və ya 

yerli özünüidarə orqanı qulluqçusu tərəfindən rəsmi sənədlərə və ya informasiya 

resurslarına bilə-bilə yalan məlumatların daxil edilməsi, habelə göstərilən sənədlərdə və ya 

informasiya resurslarında onların həqiqi məzmununu təhrif edən düzəlişlərin edilməsi, bu 

əməllər tamah və ya sair şəxsi niyyətlərlə törədildikdə—min beş yüz manatdan üç 

min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ildən iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək 

müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum 

edilməklə , əmlakı müsadirə olunmaqla iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır 

 Səhlənkarlıq 

 Səhlənkarlıq, yəni vəzifəli şəxsin işə vicdansız və ya laqeyd münasibəti nəticəsində öz xidməti 

vəzifəsini yerinə yetirməməsi və ya lazımi qaydada yerinə yetirməməsifiziki və ya hüquqi 

şəxslərin hüquqlarına və qanuni mənafelərinə və ya dövlətin və ya cəmiyyətin qanunla qorunan 

mənafelərinə mühüm zərər vurulmasına səbəb olduqda—min beş yüz manatdan üç 

min manatadək miqdarda cərimə və ya iki yüz qırx saatdan dörd yüz altmış saatadək ictimai işlər 

və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 

altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb 

olduqda— 

iki ildən beş ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya beş ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır.   

Bu Məcəllənin 314.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan iki və daha çox 

şəxsin ölümünə səbəb olduqda - 

üç ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

 .  Dövlətin müstəsna mülkiyyətində olan torpaq sahələrinə dair qanunsuz qərar qəbul etmə 

 Vəzifəli şəxs tərəfindən dövlətin müstəsna mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin bələdiyyələrin, 

fiziki və ya hüquqi şəxslərin mülkiyyətinə, istifadəsinə və ya onlara icarəyə verilməsi haqqında 

qanunsuz qərar qəbul etmə —üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 

məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə, üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə ilə cəzalandırılır.  



 

 

Vəzifəli şəxs tərəfindən dövlətin müstəsna mülkiyyətində olan və özgəninkiləşdirilməsi qanunla 

qadağan edilən torpaq sahələrinin bələdiyyə mülkiyyətinə və ya xüsusi mülkiyyətə verilməsi 

haqqında qərar qəbul etmə —üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 

məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə, beş ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Bu Məcəllənin 314-1.1-ci və 314-1.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər Xəzər dənizinin 

(gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsinin sahilboyu 20-50 metrlik 

zolağının altında olan torpaqlara münasibətdə törədildikdə - 

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan 

məhrum edilməklə, yeddi ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 Qanunla müəyyən olunmuş qaydaları pozmaqla torpaq sahələri ayırma, yaxud tikinti və ya 

quraşdırma işlərinin aparılmasına icazə vermə 

 Ərazilərin zonalaşdırılması, tikintinin növü və miqyası ilə bağlı müfəssəl qaydaları və yaşayış 

məntəqələrində yanaşı sahələrdə tikinti aparılmasının əsas şərtlərini pozmaqla vəzifəli şəxs 

tərəfindən torpaq sahələrini tikinti üçün ayırma, tikinti və ya quraşdırma işlərinin aparılmasına 

icazə vermə, yaxud barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq edilən tikililərlə bağlı irad təqdim 

etməmə-iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya 

müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ilədək 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Ərazilərin zonalaşdırılması, tikintinin növü və miqyası ilə bağlı müfəssəl qaydaları və yaşayış 

məntəqələrində yanaşı sahələrdə tikinti aparılmasının əsas şərtlərini pozmaqla vəzifəli şəxs 

tərəfindən magistral boru kəmərlərinin, gərginliyi 1000 voltdan çox olan elektrik şəbəkələrinin, 

metropolitenin, dəmir yolu qurğularının, müdafiə obyektlərinin, su təchizatı və kanalizasiya 

sistemlərinin, texniki qurğularının, neft buruqlarının, avtomobil yollarının və ya suların mühafizə 

zonalarında torpaq sahələri və ya kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrini ayırma, 

yaxud tikinti və ya quraşdırma işlərinin aparılmasına icazə vermə, yaxud barəsində 

məlumatlandırma icraatı tətbiq edilən tikililərlə bağlı irad təqdim etməmə- 

iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən 

fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Bu Məcəllənin 314-2.1 və 314-2.2-ci maddələri ilə nəzərdə tutulmuş əməllər ağır nəticələrə 

səbəb olduqda -üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 

hüququndan məhrum edilməklə beş ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə 

cəzalandırılır.  

Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydaları pozmaqla aparılan tikinti işlərinin qarşısının 

alınmaması 

 Müvafiq dövlət orqanının vəzifəli şəxsinin öz vəzifələrinə səhlənkar yanaşması nəticəsində bu 

Məcəllənin 222.1-ci, 222-1.1-ci və 222-2.1-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllərin 

qarşısının alınmaması -iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə müəyyən vəzifə 

tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya 

edilməməklə iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ağır və ya az ağır zərərin 

vurulmasına səbəb olduqda -üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 

məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ildən beş ilədək müddətə 

azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  

Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb 

olduqda -üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma 

hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə beş ildən yeddi ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  
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