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Vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının təşkilati bacarıqlarının və  hüquqi mühitin yaxşılaşdırılması layihəsi 

 

I. Qeydiyyat probleminin araşdırılması üzrə təşəbbüslər 
 

Azərbaycanda QHT sektorunun vəziyyəti ilə bağlı son 10 ildə aparılan bir çox araşdırmalarda və 

müzakirələrdə bu qurumların qeydiyyatında problemlərin olduğu qeyd edilib.  

 

İCNL və ATƏT-in Bakı ofisi 2002-ci ildə birgə təşəbbüslə çıxış edərək Azərbaycanda QHT-

lərin qeydiyyat problemi üzrə tədqiqat aparıb. Qeydiyyat üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim 

edilmiş 67 QHT-nin sənədlərinin araşdırılması əsasında qeydiyyatda problemlərin olduğu 

müəyənləşdirilib və bu problemlər sıralanıb. 

 

ATƏT-in Bakı ofisi 2004-cü ildə «Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında» 12 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunun qəbulundan sonra qeyri-hökumət təşkilalarının 

qeydiyyatı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı Hesabat hazırlayıb. Hesabatda qeydiyyata təqdim edilən 

10 təşkilatın sənədlərinin ekspertizası əsasında problemlərin qanunun qəbulundan sonra da həll 

edilmədiyi qeyd edilib. 2011-ci ildə ATƏT-in Venesiya Komissiyasının ekspert qrupunun QHT 

qanunvericiliyi üzrə rəyində və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üzrə Tövsiyyələrində QHT-

lərin qeydiyyat prosedurunun mürəkkəbliyi qeyd edilib və qeydiyyatın sadələşdirilməsi tövsiyyə 

edilib. 

 

Müxtəlif zamanlarda bu və digər təşkilatlar tərəfindən, o cümlədən  “Demokratiyanı Öyrənmə” 

İctimai Birliyi (DÖİB) tərəfindən də qeydiyyatda problemlərin aşkarlanması və həlli 

istiqamətində təşəbbüslər edilib. Təqdim edilən bu sənəd növbəti belə təşəbbüslərdən biri kimi 

qiymətləndirlə bilər. Sənədin hazırlanmasına zərurət cəmiyyətin diqqətini bir daha qeydiyyat 

probleminə cəlb etməkdir.  

 

QHT-lərin qeydiyyatında azalmaya doğru 2006-cı ildən başlayan dinamika son illərədək  davam 

edib. Rəsmi statistikaya əsasən, qeydə alınmış QHT-lərin sayı 2006-cı ildə 548, 2007-ci ildə 361, 

2008-ci ildə 246, 2009-cu ildə 162, 2010-cu ildə 124 olub. 2011-ci ildə bu dinamika nisbətən 

dəyişərək 144 olub.  Qeydiyyat üçün müraciətlərin, qeydiyyatdan imtina haqqında qərarların sayı 

haqqında dəqiq məlumat olmadığından qeydiyyatın dinamikasının səbəblərini dəqiq olaraq 

müəyyən etmək xeyli çətindir. Lakin qeydiyyat idarəsinin QHT-lərə cavablarının xarakteri 

qeydiyyat məsələsində bürokratiyanın və subyektiv mülahizələrin hələ də güclü olduğunu təsdiq 

edir. 

 

Aşağıda 7 QHT-nin qeydiyyatdan imtina üzrə təcrübəsi verilir.  Qeydiyyat idarəsinin QHT-lərə 

cavabları qeydiyyat vəziyyətinin və QHT-lərlə qeydiyyat orqanı arasında kommunikasiyanın 

aydın mənzərəsini yaratdığından bu cavablar olduğu kimi təqdim edilir.  
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II. Qeydiyyat İdarəsinin QHT-lərə cavabları 
 

“Məşəl”  İctimai Birliyi 
Birinci cavab İkinci cavab Üçüncü cavab Dördüncü cavab Beşinci cavab Altıncı cavab 

25.01.2012-ci il.  

"Qeydiyyata alınmaq üçün 

təqdim olunan faktlar və 

saxlanmağa verilən sənədlər 

düzgündür. Yanlış məlumat 

verilməsinə görə qanunla 

məsuliyyət müəyyən 

edilməsindən xəbərdaram" 

mövzusu qeyd olunmamışdır.  

“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunun 11.3.1-ci 

maddəsinə əsasən sənədlər geri 

qaytarılır. 

 

12.03.2012-ci il. 

 «Qeyri-hökümət təşkilatları 

haqqında» A.R. Qanunun 

11-ci maddəsinə əsasən 

köməkçilərin mövcudluğu 

və onların hüquqi statusu 

qeyri-hökümət təşkilatının 

təsis sənədləri ilə müəyyən 

edilir. Təsis sənədlərində 

köməkçilərin hüquqi statusu 

müəyyən edilməmişdir”.  

“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunun 

11.3.1-ci maddəsinə əsasən 

sənədlər geri qaytarılır. 

 

11.06.2012-ci il.  

“Qeyri-kommersiya 

qurumlarının və təhsil 

müəssisələrinin dövlət 

qeydiyyatının aparılması 

Qaydaları” nın 7.12-ci 

bəndinə əsasən qeyri-

kommersiya qurumunun 

nizamnaməsi yeni 

redaksiyada dövlət 

qeydiyyatına alındığı zaman 

onun əvvəlki redaksiyada 

olan nizamnaməsi geri alınır. 

Lakin həmin bəndə zidd 

olaraq qurumun əvvəlki 

redaksiyada olan 

nizamnaməsi təqdim 

olunmamışdır. 

Həmin Qaydaların 7.11-ci 

bəndinə uyğun olaraq qeyri-

kommersiya qurumuna ad 

dəyişmə ilə bağlı 

şəhadətnamə verildikdə, 

ilkin qeydiyyat 

şəhadətnaməsi qeydiyyat 

orqanı tərəfindən geri alınır. 

Göstərilən 

çatışmamazlıqların aradan 

qaldırılması zəruridir. 
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Regional “Bakı Braxma Kumaris – Vahid İnsanlıq Ailəsi” Mədəni Maarifçilik İctimai Birliyi 

Birinci cavab İkinci cavab Üçüncü cavab Dördüncü cavab Beşinci cavab Altıncı cavab 

18.08.2010-cu il.  
 “Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Qanunun 5-ci 

maddəsinə zidd olaraq ərizə 

notariat qaydasında təsdiq 

edilməmişdir. Göstərilənlərlə 

bağlı “Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunun 11.3.1-ci 

maddəsinə əsasən sənədlər geri 

qaytarılır. 

 

 

18.10.2010-cu il.  
“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Qanunun 5-ci 

maddəsinə əsasən hüquqi 

şəxs statusu almaq istəyən 

qurumun dövlət 

qeydiyyatına alınması üçün 

həmin qurumun yaradılması 

və nizamnaməsinin təsdiq 

edilməsi haqqında qərar 

təqdim olunmalıdır. Lakin 

qurumun yaradılması barədə 

protokol təqdim 

olunmuşdur. 

Göstərilənlərlə bağlı 

“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunun 

11.3.1-ci maddəsinə əsasən 

sənədlər geri qaytarılır. 

 

29.12.2010-cu il. 

“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Qanunun 5.4-cü 

maddəsinə zidd olaraq 

qurumun yaradılması və 

nizamnaməsinin təsdiq 

edilməsi haqqında qərarda 

qurumun təsisçiləri 

tərəfindən onun təsis 

edilməsi niyyəti, birləşmə, 

ayrılma və bölünmə zamanı 

yeni yeni hüquqi şəxs 

yaradılarkən yenidən 

təşkilinin şərtləri 

göstərilməmişdir.  

Göstərilənlərə və “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı 

və dövlət reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Qanunun 11.3.1-ci 

maddəsinə əsasən sənədlər 

icra olunmadan geri 

qaytarılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.08.2011-ci il. 

Regional “Bakı Braxma 

Kumaris-Vahid İnsanlıq 

Ailəsi” mədəni-maarifçilik 

ictimai birliyin dövlət 

qeydiyyatı ilə bağlı 

müraciətinizə baxılmışdır. 

Bildiririk ki, məsələ ilə 

əlaqədar bütün hallarda 

qanunvericiliyin imtinaya 

səbəb olmuş müddəaları 

dəqiq göstərməklə izah 

edilmiş və bu barədə 

“Hüquqi şəxslərun dövlət 

qeydiyyatı və dövlət 

reyestri haqqında” Qanu 

ilə müəyyən olunmuş 

müddətdə yazılı məlumat 

verilmişdir. 

Eyni zamanda qeyd edirik 

ki, Azərbaycan 

Respublikası Mülki 

Prosessual Məcəlləsinin 

4.1-ci maddəsinə uyğun 

olaraq bütün fiziki və 

hüquqi şəxslər özlərinin 

qanunla qorunan hüquq və 

azadlıqlarını, eləcə də 

maraqlarını qorumaq və 

təmin etmək məqsədi ilə 

qanunla müəyyən edilmiş 

qaydada məhkəmə 

müdafiəsindən istifadə 

etmək hüququna 

malikdirlər. 

 

20.06.2011-ci il.  
“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət 

reyestri haqqında” 

Qanunun 5.4.1-ci 

maddəsinə uyğun olaraq 

qurumun yaradılması və 

nizamnaməsinin təsdiq 

edilməsi haqqında qərarda 

təyin edildiyi halda qanuni 

təmsilçinin səlahiyyətləri 

göstərilməmişdir.  

Eyni zamanda həmin 

Qanunun 5.1-ci və 5.3.1-ci 

maddələrinə uyğun olaraq 

hüquqi şəxs statusu almaq 

istəyən qurumun dövlət 

qeydiyyatına alınması 

üçün Ədliyyə Nazirliyinə 

ərizə ilə müraciət 

etməlidir. 

“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət 

reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Qanunun 11.3.1-ci 

maddəsinə əsasən sənədlər 

geri qaytarılır. 

 

21.09.2011-ci il.  

“Qeyri-hökümət 

təşkilatları haqqında” 

Qanunun 25.3-cü 

maddəsinə görə ümumi 

yığıncaq ictimai birliyin 

icra orqanının, 

təsisçilərdən birinin və ya 

üzvlərin üçdə bir hissəsinin 

təşəbbüsü ilə çağırılır. 

Lakin, təqdim edilmiş 

nizamnamənin VII.10-cu 

bəndində birliyin ali orqanı 

olan ümumi iclasın 

təşkilatın direktoru 

tərəfindən çağırılması qeyd 

olunmuşdur.  

Göstərilənlərə və “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı 

və dövlət reyestri 

haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunun 

11.3.1-ci maddəsinə əsasən 

sənədlər geri qaytarılır. 
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“Aydın Səma” Kimsəsiz Uşaqlara Qayğı İctimai Birliyi 

Birinci cavab İkinci cavab Üçüncü cavab Dördüncü cavab Beşinci cavab Altıncı cavab 

03.05.2011-ci il. 

 “Qeyri-hökümət təşkilatları 

haqqında” Qanunun 9.1-ci 

maddəsinə görə qeyri-hökümət 

təşkilatlarının təsisçiləri hüquqi 

şəxslər və ya 18 yaşına çatmış 

fiziki şəxslər ola bilər. Lakin 

təqdim olunmuş nizamnamənin 

5.1-ci bəndində təsisçilərin həm 

18 yaşına həm də 16 yaşına 

çatmış şəxslərin təsisçi ola 

biləcəyi göstərilmişdir. 

Məsələyə aydınlıq 

gətirməyinizi xahiş edirik. 

Göstərilənləri nəzərə alaraq 

“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunun 11.3.1-ci 

maddəsinə əsasən sənədlər icra 

edilmədən geri qaytarılır. 

 

14.07.2011.  

“Qeyri-hökümət təşkilatları 

haqqında” Qanunun 25.3-cü 

maddəsinə əsasən ümumi 

yığıncaq ictimai birliyin icra 

orqanınin, təsisçilərinin 

birinin və ya üzvlərinin üçdə 

bir hissəsinin təşəbbüsü ilə 

çağrılır. Lakin həmin 

maddənin tələblərinə zidd 

olaraq nizamnamənin 6.2-ci 

bəndində ümumi yığınvağq 

ictimai birliyin icra 

orqanınin, təsisçilərdən 

birinin və ya üzvlərinin üçdə 

bir hissəsinin təşəbbüsü ilə 

birliyin sədri tərəfindən 

çağrıldığı qeyd olunmuşdur. 

Göstərilənlərə və “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı 

və dövlət reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Qanunun 11.3.1-ci 

maddəsinə əsasən sənədlər 

geri qaytarılır. 

 

27.03.2012-ci il.  
“Qeyri-hökümət təşkilatları 

haqqında” Qanunun 26.3-

maddəsinə əsasən ictimai 

birliyin icra orqanının 

səlahiyyətinə ictimai birliyin 

başqa idarəetmə orqanlarının 

bu Qanun, digər qanunlar və 

ictimai birliyin nizamnaməsi 

ilə müəyyən edilən müstəsna 

səlahiyyətini  təşkil etməyən 

bütün məsələlərin həlli 

aiddir. Lakin həmin 

maddənin tələblərinə zidd 

olaraq nizamnamənin 5.10-

cu bəndində intizam 

tədbirləri Ümumi Yığıncağın 

səlahiyyətlərinə aid 

edilmişdir. 

Yuxarıda göstərilənləri 

nəzərə alaraq “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı 

və dövlət reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Qanunun 11.3.1-ci 

maddəsinə əsasən sənədlər 

icra edilmədən geri 

qaytarılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2012-ci il.  

“Qeyri-kommersiya 

qurumlarının və təhsil 

müəssisələrinin dövlət 

qeydiyyatının aparılması 

Qaydaları”nın 2.5-ci 

bəndinə əsasən qeyri-

kommersiya  qurumunun 

yerləşdiyi yerə dair 

mülkiyyətçinin müvafiq 

iradə ifadəsini əks etdirən 

sənəd müraciət ərizəsinə 

əlavə edilməlidir. Lakin 

müvafiq sənəd təsis 

sənədlərinə əlavə 

olunmamışdır. 

Göstərilənlərə və “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı 

və dövlət reyestri 

haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunun 

11.3.1-ci maddəsinə əsasən 

sənədlər geri qaytarılır. 
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“Azərbaycan Beynəlxalq Qadınlar Cəmiyyəti” İctimai Birliyi 

Birinci cavab İkinci cavab Üçüncü cavab Dördüncü cavab Beşinci cavab Altıncı cavab 

18.04.2011-ci il.  
 “Qeyri-Hökümət təşkilatları 

haqqında” A.R.Qanunun 5-ci 

maddəsinə əsasən təqdim 

olunan sənədlərdə qurumun 

daimi əsaslarla və ya konkret 

məqsədlərə nail olmaq üçün 

təsis edilməsi müəyyən 

olunmamışdır.Göstərilənlərə və 

“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunun 11.3.1-ci 

maddəsinə əsasən sənədlər geri 

qaytarılır. 

22.06.2011-ci il.  
“Qeyri-Hökümət təşkilatları 

haqqında”Qanunun 3.1-ci 

maddəsinin tələblərinə zidd 

olaraq qeyri-hökümət 

təşkilatının adında fəaliyyət 

xarakteri göstərilməmişdir”. 

Yuxarıdakıları nəzərə alaraq 

“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunun 

11.3.1-ci maddəsinə əsasən 

sənədlər geri qaytarılır. 

22.08.2011-ci il. 

Azərbaycanın Mülki 

Məcəlləsinin 55.1-ci və 

55.5-ci maddələrin 

tələblərinə zidd olaraq 

təqdim edilmiş 

nizamnamənin 7.2-ci 

bəndində birliyin yenidən 

təşkil formalarından biri 

kimi qanunvericiliklə 

müəyyən edilməyən 

qovuşma forması nəzərdə 

tutulmuşdur.  

Göstərilənlərə və “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı 

və dövlət reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Qanunun 11.3.1-ci 

maddəsinə əsasən sənədlər 

geri qaytarılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.2011-ci il.  

AR Mülki Məcəlləsinin 

47.1-ci maddəsinə və 

“Hüquqi şəxslərin dövlət 

reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Qanunun 5.4.1-ci 

maddəsinə əsasən 

nizamnamə hüquqi şəxsin 

təsisçiləri tərəfindən təsdiq 

edilməmişdir.  

Yuxarıdakıları nəzərə 

alaraq “Hüquqi şəxslərin 

dövlət qeydiyyatı və dövlət 

reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Qanunun 11.3.1-ci 

maddəsinə əsasən sənədlər 

geri qaytarılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2012-ci il. 

 “Qeyri-hökümət təşkilatları 

haqqında” Qanunun 9.2-ci 

maddəsinə əsasən qeyri-

hökümət təşkilatlarının 

təsisçilərinin qarşılıqlı hüquq 

və  vəzifələrinin həcmi 

qeyri-hökümət təşkilatının 

təsis edilməssinə 

münasibətdə təsis 

müqaviləsi ilə (müqavilə 

bağlandıqda), qeyri-hökümət 

təşkilatının fəaliyyətində 

iştiraka münasibətdə isə 

qeyri-hökümət təşkilatının 

nizamnaməsi ilə müəyyən 

edilir. Həmin maddənin 

tələblərinə zidd olaraq 

qurumun nizamnaməsində 

təsisçilərin qarşılıqlı hüquq 

və vəzifələrinin həcmi 

göstərilməmişdir. 

Göstərilənlərə və “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı 

və dövlət reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Qanunun 11.3.1-ci 

maddəsinə əsasən sənədlər 

geri qaytarılır. 
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Vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının təşkilati bacarıqlarının və  hüquqi mühitin yaxşılaşdırılması layihəsi 

 

“Sosial-İqtisadi və Hüquqi Maarifçilik” İctimai Birliyi 

Birinci cavab İkinci cavab Üçüncü cavab Dördüncü cavab Beşinci cavab Altıncı cavab 

24.05.2010-cu il.  

“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Qanunun 5.3.1-ci 

maddəsinə əsasən ərizədə 

təsisçi fiziki şəxs olduqda-onun 

adı, soyadı, atasının adı, 

yaşadığı yer, şəxsiyyətini təsdiq 

edən sənədin ömrəsi və verilmə 

tarixi göstərilməlidir. Lakin, 

həmin maddəyə zidd olaraq 

ərizədə təsisçilərin yaşadığı yer 

göstərilməmişdir. Və həmin 

Qanunun 5.4-cü maddəsinə 

görə protokol deyil, qurumun 

yaradılması və nizamnamənin 

təsdiq edilməsi haqqında qərar 

təqdim olunmalıdır.  

Göstərilənlərə və “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 

dövlət reyestri haqqında” 

Qanunun 11.3.1-ci maddəsinə 

əsasən sənədlər icra olunmadan 

geri qaytarılır. 

 

14.07.2010-cu il. 

“Qeyri-hökümət təşkilatları 

haqqında” Qanunun 5-ci 

maddəsinə əsasən qeyri-

hökümət təşkilatları daimi 

əsaslara və ya konkret 

məqsədlərə nail olmaq üçün 

təsis oluna bilər. Təqdim 

olunmuş sənədlərdə 

qurumun daimi əsaslara və 

ya konkret məqsədlərə nail 

olmaq üçün təsis edilməsi 

müəyyən olunmamışdır.  

“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Qanunun 11.3.1-

ci maddəsinin tələbinə 

əsasən sənədlər geri 

qaytarılır. 

 

14.09.2010-cu il.  

“Qeyri-hökümət təşkilatları 

haqqında” Qanunun 9-cu 

maddəsinin tələblərinə 

uyğun olaraq qeyri-hökümət 

təşkilatlarının təsisçiləri 

hüquqi şəxslər və ya 18 

yaşına çatmış fiziki şəxslər 

ola bilər, ona görə 

nizamnamənin 5.1-ci bəndi 

həmin maddənin tələblərinə 

uyğunlaşdırılmalıdır.  

Göstərilənlərlə bağlı 

“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Qanunun 11.3.1-

ci maddəsinə əsasən 

sənədlər geri qaytarılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.03.2011-ci il.  

“Qeyri-hökümət 

təşkilatları haqqında” 

Qanunun 9.2-ci maddəsinə 

zidd olaraq qurumun 

nizamnaməsində 

təsisçilərin qarşılıqlı 

hüquqi və vəzifələrinin 

həcmi göstərilməmişdir. 

Və həmin Qanunun 25.1-ci 

maddəsinə əsasən birliyin 

strukturu, tərkibi, 

idarəetmə orqanlarının 

səlahiyyətləri, 

formalaşdırma qaydası və 

onların səlahiyyət müddəti, 

qərar qəbuletmə və birliyin 

adından çıxışetmə 

qaydaları təşkilatın 

nizamnaməsi ilə müəyyən 

edilir. Lakin, qurumun 

nizamnaməsində sədr 

müavini vəzifəsi nəzərdə 

tutulsa da, həmin maddəyə 

zidd olaraq onun 

səlahiyyətləri 

nizamnamədə müəyyən 

olunmamışdır. 

Gəstərilənlərə və “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı 

və dövlət reyestri 

haqqında” Qanunun 

11.3.1-ci maddəsinə əsasən 

sənədlər geri qaytarılır. 
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Vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının təşkilati bacarıqlarının və  hüquqi mühitin yaxşılaşdırılması layihəsi 

 

“Hüquqi Təşəbbüslər Mərkəzi” İctimai Birliyi 

Birinci cavab İkinci cavab Üçüncü cavab Dördüncü cavab Beşinci cavab Altıncı cavab 

22.06.2009-cu il.  

“Qeyri-hökümət təşkilatları 

haqqında” Qanunun 9-cu 

maddəsinin tələblərinə uyğun 

olaraq QHT-lərin təsisçiləri 

hüquqi şəxslər və ya 18 yaşına 

çatmış fiziki şəxslər ola bilər., 

ona görə nizamnamənin 4.2-ci 

bəndi həmin maddənin 

tələblərinə  

uyğunlaşdırılmalıdır. Və 

“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Qanunun 14-cü 

maddəsinin tələblərinə əsasən 

dövlət reyestrində aparılan 

yazıda reyestrə daxil edilmiş 

qurumların maliyyə ili barədə 

məlumat əks etdirilməlidir. 

Lakin qurumun təsis 

sənədlərində maliyyə ili ilə 

bağlı müddəalar nəzərdə 

tutulmamışdır. 

Göstərilənlərə və “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 

dövlət reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Qanunun 11.3.1-ci maddəsinə 

əsasən sənədlər icra edilmədən 

geri qaytarılır. 

26.01.2010-cu il.  

“Qeyri-hökümət təşkilatları 

haqqında” Qanunun 25.1-ci 

maddəsinə əsasən birliyin 

strukturu, tərkibi, idarəetmə 

orqanlarının səlahiyyəti, 

formalaşdırma qaydası və 

onların səlahiyyət müddəti, 

qərar qəbuletmə və birliyin 

adından çıxışetmə qaydaları 

təşkilatın nizamnaməsi ilə 

müəyyən edilir. Lakin 

qurumun nizamnaməsində 

sədr müavini vəzifəsi 

nəzərdə tutulsa da, həmin 

Qanunun 25.1-ci maddəsinə 

zidd olaraq onun 

səlahiyyətləri nizamnamədə 

müəyyən olunmamışdır. 

Göstərilənlərə və “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı 

və dövlət reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Qanunun 11.3.1-ci 

maddəsinə əsasən sənədlər 

icra edilmədən geri 

qaytarılır. 

 

30.08.2010-cu il.  

“Qeyri-hökümət təşkilatları 

haqqında” Qanunun 13.1-ci 

maddəsinə zidd olaraq 

təqdim edilən nizamnamədə 

birliyin ləğv edilməsi 

qaydası müəyyən 

edilməmişdir. 

Göstərilənlərə və “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı 

və dövlət reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Qanunun 11.3.1-ci 

maddəsinə əsasən sənədlər 

icra edilmədən geri 

qaytarılır. 
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Vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının təşkilati bacarıqlarının və  hüquqi mühitin yaxşılaşdırılması layihəsi 

 

“Müharibədən Əziyyət Çəkən Qadınların Hüququqlarının Müdafiəsi Cəmiyyəti”  İctimai Birliyi 

Birinci cavab İkinci cavab Üçüncü cavab Dördüncü cavab Beşinci cavab Altıncı cavab 
19.08.2009-cu il.  

 “Qeyri-hökümət təşkilatları 

haqqında” Qanunun 13.1-ci 

maddəsinə əsasən qeyri-hökümət 

təşkilatının nizamnaməsində qeyri-

hökümət təşkilatının yerləşdiyi yer 

göstərilməlidir. Lakin təqdim 

edilən nizamnamədə ictimai 

birliyin  hüquqi ünvanı 

göstərilməmişdir. Həmçinin, həmin 

Qanunun 9-cu maddəsinin 

tələblərinə zidd olaraq qeyri-

hökümət təşkilatlarının təsisçiləri 

barədə müddəalar nizamnamədə öz 

əksini tapmamışdır. 

Göstərilənlərə və “Hüquqi şəxslərin 

dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunun 11.3.1-ci 

maddəsinə əsasən sənədlər icra 

edilmədən geri qaytarılır. 

 

26.10.2009-cu il. Müharibədən 

Əziyyət Çəkən Qadınların 

Hüququıarının Müdafiəsi 

Cəmiyyəti  ictimai birliyinin 

dövlət qeydiyyatı məqsədilə 

Ədliyyə Nazirliyinə təqdim 

etdiyiniz sənədlərə baxılma 

müddəti “Hüquqi şəxslərin 

dövlət qeydiyyatı və dövlət 

reyestri haqqında” Qanunun 

8.2-ci maddəsinə əsasən 30 gün 

artırılmışdır.  

 

11.12.2009-cu il.  

“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Qanunun 5.2-ci 

maddəsinə zidd olaraq ərizə 

notariat qaydasında təsdiq 

edilməmişdir. 

Göstərilənlərə və “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 

dövlət reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Qanunun 11.3.1-ci maddəsinə 

əsasən sənədlər icra edilmədən 

geri qaytarılır. 

 

27.04.2010-cu il.  

“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Qanunun 5.4-cü 

maddəsinə əsasən qurumun 

yaradılması və 

nizamnaməsinin təsdiq 

edilməsi haqqında protokol 

deyil, qərar təqdim 

olunmalıdır. Eyni zamanda 

“Qeyri-hökümət təşkilatları 

haqqında” Qanunun 6.1-ci 

maddəsinin tələblərinə uyğun 

olaraq qeyri-hökümət 

təşkilatları Azərbaycan 

Respublikasında 

Ümumazərbaycan, regional 

və yerli statusla təsis oluna və 

fəaliyyət göstərə bilərlər. 

Qeyri-hökümət təşkilatının 

fəaliyyət ərazisi təşkilat 

tərəfdən müstəqil müəyyən 

olunur. Lakin bu maddənin 

tələblərinə zidd olaraq 

nizamnamədə fəaliyyət ərazisi 

müəyyən edilməmişdir. 

Göstərilənlərə və “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 

dövlət reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Qanunun 11.3.1-ci maddəsinə 

əsasən sənədlər icra 

edilmədən geri qaytarılır. 

 

01.07.2010-cu il.  

“Qeyri-hökümət təşkilatları 

haqqında” Qanunun 9.2-ci 

maddəsinə əsasən qeyri-

hökümət təşkilatlarının 

təsisçilərinin qarşılıqlı hüquq və 

vəzifələrinin həcmi qeyri-

hökümət təşkilatının təsis 

edilməsinə münasibətdə təsis 

müqaviləsi ilə, qeyri-hökümət 

təşkilatının fəaliyyətində 

iştiraka münasibətdə isə qeyri-

hökümət təşkilatının 

nizamnaməsi ilə müəyyən 

edilir. Həmin maddənin 

tələblərinə zidd olaraq qurumun 

nizamnaməsində təsisçilərin 

qarşılıqlı hüquq və vəzifələrinin 

həcmi göstərilməmişdir. 

Göstərilənlərə və “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 

dövlət reyestri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası 

Qanunun 11.3.1-ci maddəsinə 

əsasən sənədlər icra edilmədən 

geri qaytarılır. 

 

06.10.2010-cu il.  

AR Mülki Məcəlləsinin 

59.1-ci maddəsinə görə, 

hüquqi şəxsin ləğvi onun 

mövcudluğuna və 

fəaliyyətinə hüquq və 

vəzifələri hüquq varisliyi 

qaydasında başqa şəxslərə 

keçmədən xitam verilməsi 

deməkdir. Həmçinin həmin 

Məcəllənin 60.2-ci 

maddəsinə əsasən hüquqi 

şəxsin ləğvi haqqında qərar 

qəbul etmiş hüquqi şəxsin 

təsisçiləri və ya nizamnamə 

ilə buna vəkil edilmiş 

orqanı- ləğvetmə 

komissiyasını təyin edir. 

Odur ki, nizamnamənin 7.2-

ci bəndinin 1-ci cümləsində 

“fəaliyyətinə xitam 

verilməsi” sözləri “ləğv 

edilməsi” sözləri ilə əvəz 

olunmalıdır. Həmçinin, 

“Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət 

reyestri haqqında” Qanunun 

5.4.1-ci maddəsinə əsasən 

protokol deyil, qurumun 

yaradılması və 

nizamnaməsinin təsdiq 

edilməsi haqqında qərar 

təqdim edilməlidir. 

Göstərilənlərə və “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı 

və dövlət reyestri haqqında” 

Qanunun 11.3.1-ci 

maddəsinə əsasən sənədlər 

icra edilmədən geri 

qaytarılır. 
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Vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının təşkilati bacarıqlarının və  hüquqi mühitin yaxşılaşdırılması layihəsi 

 

III. HÜQUQİ QİYMƏTLƏNDİRMƏ 

 

Qeydiyyat idarəsinin yuxarıda qeyd edilən cavablarını təhlil edərək aşağıdakı nəticələrə gəlmək 

olar:  

 

1. Qeydiyyat idarəsi  “Məşəl”  İctimai Birliyi, Regional “Bakı Braxma Kumaris Vahid İnsanlıq 

Ailəsi” İB, Mədəni Maarifçilik İctimai Birliyi, “Aydın Səma” Kimsəsiz Uşaqlara Qayğı İctimai 

Birliyi, “Azərbaycan Beynəlxalq Qadınlar Cəmiyyəti” İctimai Birliyi, “Sosial-İqtisadi və Hüquqi 

Maarifçilik” İctimai Birliyi,   “Hüquqi Təşəbbüslər Mərkəzi” İctimai Birliyi,  “Müharibədən 

Əziyyət Çəkən Qadınların Hüquqularının Müdafiəsi Cəmiyyəti” İctimai Birliklərinin hər birinə 

dəfələrlə  müxtəlif əsaslarla cavab verərək bu təşkilatların qeydiyyatından imtina edib.  Bu 

əsasların böyük əksəriyyəti mahiyyəti etibarilə qeydiyyatdan imtina üçün əsas olmayıb daha çox 

təsis sənədlərindəki çatışmazlıqlar hesab edilə bilər. Bu çatışmazlıqlar eyni vaxtda müəyyən 

edilməli və aradan qaldırılmalı idi. «Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında» Qanunun 8.3–cü maddəsinə əsasən:  

 

Təqdim edilmiş sənədlərdə  dövlət qeydiyyatına alınması üçün imtinaya səbəb olmayan 

çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

həmin sənədləri müraciət etmiş şəxsə qaytarmaqla, bu çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün 

əlavə olaraq 20 gün müddət təyin edir. İmtinaya səbəb olmayan bütün çatışmazlıqlar eyni vaxtda 

aşkar edilməli və aradan qaldırılması üçün müraciət edənə təqdim edilməlidir. 

 

Lakin cavablardan da göründüyü kimi, qeydiyyat idarəsi çatışmazlıqları eyni vaxtda aşkar 

etməmiş və heç bir halda çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün əlavə müddət təyin etmək 

imkanından istifadə etməmişdir. Beləliklə də «Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət 

reyestri haqqında» Qanunun 8.3–cü maddəsinin tələbləri ciddi şəkildə pozulmuşdur.  

 

2. Qeydiyyat idarəsi cüzi istisnalarla bütün hallarda “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 

reyestri” haqqında qanunun 11.3.1. maddəsinə istinad edərək qeydiyyatdan imtina haqqında 

qərar çıxarıb. Qanunun həmin bəndində nəzərdə tutulur ki;  

Hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun dövlət qeydiyyatına alınmasından Azərbaycan 

Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti  orqanına təqdim olunmuş sənədlər Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasına, bu Qanuna və digər qanunvericilik aktlarına zidd olduqda 

qeydiyyatdan imtina edilə bilər. 

Qeydiyyat idarəsi təsis sənədlərindəki bütün növ çatışmazlıq və hətta texniki qüsurları belə 

qanuna zidd kimi qiymətləndirib. Faktiki olaraq qeydiyyat idarəsi qanunu düzgün tətbiq etməyib 

və “sənədlər icra edilmədən geri qaytarılır” kimi standart cavablarla qeydiyyatdan imtina edib. 

Bu cür qərarların çıxarılmasına həm də qanunun özü imkan yaradır. “Sənədlər Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasına, bu Qanuna və digər Qanunvericilik aktlarına zidd olduqda” 

formulu qeydiyyatdan imtina üzrə konkret halları müəyyən etməyə imkan vermədiyindən və 

mücərrəd olduğundan icra orqanına qanundan sui-istifadə üçün əlverişli imkanlar yaradır.  

 

3. Praktika QHT-lərin qeydiyyatında problemlərin yalnız qanunvericilikdən deyil, həm də 

qeydiyyat orqanının niyyət və iradəsindən qaynaqlandığını göstərir. Qeydiyyat probleminin 

olmaması üçün Qeydiyyat idarəsinin xoş niyyəti kifayət edərdi. Lakin davranışda nəinki bu 

niyyət müşahidə olunmur, əksinə bütün səylərin qeydiyyata alınmamasına yönəldiyi aşkar 

şəkildə görünür.  Qeydiyyat faktiki olaraq idarənin iradə və istəyindən asılıdır. Mövcud qayda və 

qeydiyyat sistemi əslində Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin üzv dövlətlərə “Avropada 
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Vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının təşkilati bacarıqlarının və  hüquqi mühitin yaxşılaşdırılması layihəsi 

 

qeyri-hökumət təşkilatlarının hüquqi statusu haqqında” CM Rec (2007) 14 saylı tövsiyyəsinin 

28-ci bəndi ilə uyğunluq təşkil etmir: 

 

QHT-nin yaradılmasının avtomatik olaraq hüquqi şəxs statusunun əldə edilməsinə səbəb 

olmadığı hallarda hüquqi şəxs statusunun əldə edilməsini tənzimləyən qaydalar obyektiv şəkildə 

müəyyən edilməli və müvafiq hakimiyyət orqanının müstəqil səlahiyyətindən asılı olmamalıdır.  

 

Azərbaycanda QHT-lər yaradılarkən avtomatik olaraq hüquqi şəxs statusu almadığından, hüquqi 

şəxs statusunun əldə edilməsini tənzimləyən qaydalar obyektiv olmayıb qeydiyyat idarəsinin 

səlahiyyətindən asılı olduğundan bu qaydalar dəyişməli və Tövsiyyələrin şərtlərinə 

uyğunlaşdırılmalıdır. 

 
 


