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I. AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI KONSTĠTUSĠYASINDA BĠRLƏġMƏK 

AZADLIĞININ TƏNZĠMLƏNMƏSĠ 

1995-ci ildə qəbul edilən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 58-ci maddəsi 

“Birləşmək hüququ” başlığı altında hər kəsin başqaları ilə birləşmək hüququnun olduğunu 

bildirir.  Bununla da istər hüquqi, istərsə də fiziki şəxslərin bu hüquqa sahib olduğu, bu 

hüquqdan faydalana biləcəyi və bunun bir haqq olaraq Konstitusiya ilə təminat altına 

alındığı görülür. Maddənin  2-ci bəndində isə:  “Hər kəs istənilən birlik, o cümlədən siyasi 

partiya, həmkarlar ittifaqı və digər ictimai birlik yaratmaq və ya mövcud birliyə daxil 

olmaq hüququna malikdir ”- deyilməklə, birləşmək hüququnun çərçivəsinin geniş 

tutulduğunu göstərir. Buraya, həm siyasi partiyaların qurulması, fəaliyyəti, həm həmkarlar 

təşkilatlarının yaradılması və fəaliyyəti, həm də istənilən formada digər birliklərin 

yaradılmasını və fəaliyyətini daxil etmiş, beləliklə klassik birləşmək hüququnun 

çərçivəsinə sadiq qalmışdır.  

Birləşmək hüququ çərçivəsində yaradılan birliklərin sərbəst fəaliyyətinə də Konstitusiya 

təminat vermiş, bunu xüsusi vurğulamışdır.   

Konstitusiyanın 58-ci maddəsinin 3-cü bəndində, birləşmək azadlığının könüllülüyünü 

vurğulamaq üçün, ―Heç kəs hər hansı birliyə daxil olmağa və ya onun üzvlüyündə qalmağa 

məcbur edilə bilməz ‖- deyərək, şəxslərin iradələrinin ziddinə təşkilatlara daxil edilməsi və 

ya üzvlükdə qalmasının yolverilməz olduğuna işarət etmişdir.  

Maddənin 4-cü bəndində:  ―Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində və ya hər hansı 

hissəsində qanuni dövlət hakimiyyətini zorla devirmək məqsədi güdən birliklər 

qadağandır‖- deməklə, məqsəd baxımından birləşmək azadlığının sərhədini müəyyən 

etmişdir. Konstitusiyada birləşmək azadlığını məhdudlaşdırmaya əsas təşkil edən legitim 

məqsədin sadəcə “qanuni dövlət hakimiyyətini zorla devirmək” ilə məhdud tutulması, 

ölkənin müstəqilliyini qazandığı 1991-ci ildən Konstitusiyanın qəbul edildiyi 1995-ci il 

noyabr ayına qədər keçın 4 ildə baş verən iki hakimiyyıt çevrilişı və bir çevriliş cəhdinin 

izlərini aydın göstərməkdədir və mahiyyət etibarı ilə Avropa İnsan Huquqlarının və Əsas 

Azadlıqların Mudafiəsi Haqqında Konvensiyasının 11-ci maddəsinin 2-ci bəndində 

nəzərdə tutulan dörd  fərqli əsaslardan yalnız birinə qismən uyğun gəlməkdədir.  4-cü 

bəndin sonunda isə, birliklərin fəaliyyətinə yalnız məhkəmənin qərarı ilə xitam verilə 

biləcəyi bildirilərək, icra və ya digər qurumlara belə bir səlahiyyətin verilmədiyi 

göstərilmişdir. 

Azərbaycanın 2001-ci ildə ratifikasiya etdiyi Avropa İnsan Huquqlarının və Əsas 

Azadlıqların Mudafiəsi Haqqında Konvensiyasının 11-ci maddəsində birləşmək azadlığı 

hüququ təminat altına alınmışdır. Bu maddəyə görə:  

1. Hər kəsin dinc toplaşmaq azadlığı və oz maraqlarını müdafiə etmək ucun həmkarlar 

ittifaqları yaratmaq və onlara qoşulmaq hüququ da daxil olmaqla, başqaları ilə birləşmək 

azadlığı hüququ vardır. 

2. Bu hüquqların həyata keçirilməsinə milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş maraqları 

naminə, iğtişaşın və cinayətin qarşısını almaq ucun, sağlamlığın və mənəviyyatın 

qorunması ucun və ya digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ucun qanunla 
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nəzərdə tutulmuş və demokratik cəmiyyətdə zəruri olanlardan başqa, heç bir məhdudiyyət 

qoyula bilməz. Bu maddə silahlı qüvvələr, polis və ya inzibati dövlət orqanları üzvlərinin 

belə hüquqlarının həyata keçirilməsinə qanuni məhdudiyyətlər qoyulmasına mane olmur. 

Görüldüyü kimi, maddənin birinci hissəsində  birləşmək azadlığının nə olduğu təsvir 

edilməkdə, ikinci hissədə isə, bu azadlığın hansı əsaslarla və hansı şərtlər altında 

məhdudlaşdırıla biləcəyi açıqlanmaqdadır.  

Birləşmək azadlığı hüququnun həyata keçirilməsində ən ciddi problem məhdudiyyətlərə 

əsas kimi göstərilən hüquqi səbbələrin bəzən azadlıqların önünə keçən  formada 

qorunmağa çalışılması və rəsmi qurumların tətbiq zamanı azadlığı yox, məhdudiyyəti əsas 

kimi qəbul edərək, azadlığı ortadan qaldırmağa yönəlməsidir.  

Konvensiyanın 11-ci maddəsi müəyyən edilən azadlığı dövlətlərin məhdudlaşdıra 

biləcəkləri halları məhdud şəkildə saymaqla ifadə etməkdədir. Ona görə məhdud ki, həmin 

hallar konkretdir və yozumla genişləndirilə bilməz. Bunu xüsusilə düzgün dərk etmək 

lazımdır. Çünki, Azərbaycan Konvensiyanı qəbul edən və Avropa İnsan Haqları 

Məhkəməsi yurdiksiyasını tətbiq etməli olan bir üzv dövlət kimi, istər qanunvericilik 

fəaliyyətini həyata keçirən qurumlarımızla, istərsə də bu qanunları və beynəlxalq hüquq 

qaydalarını tətbiq etməli olan icra orqanları ilə bu praktikanı düzgün mənimsəməlidir. 

Qısası, Konvensiyaya qoşulan hər bir dövlət kimi Azərbaycan da, birləşmək azadlığı 

hüququnu məhdudlaşdırarkən burada sayılanlardan başqa səbəblərə əsaslanmamalı və bu 

səbəbləri genişlətməməlidir. Çünki bunu milli öhdəlik olaraq üzərinə götürmüşdür.  

Bu səbəbdən birləşmə azadlığının ancaq Konvensiyanın 11-ci maddəsinin 2-ci hissəsindəki 

əsaslara söykənən məhdudiyyətlər gətirə bilər. Bunlar:  

 milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş maraqları naminə; 

  iğtişaşın və cinayətin qarşısını almaq ucun; 

  sağlamlığın və mənəviyyatın qorunması ucun; 

 digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üçün - nəzərdə tutulan əsaslardır.    

Konvensiyanın 11-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin son cümləsində: “Bu maddə silahlı 

qüvvələr, polis və ya inzibati dövlət orqanları üzvlərinin belə hüquqlarının həyata 

keçirilməsinə qanuni məhdudiyyətlər qoyulmasına mane olmur‖ – deməklə, hansı 

kateqoriya peşə fəaliyyəti ilə məşğğul olan şəxslər qrupunun birləşmək hüququnun 

məhdudlşdırıla biləcəyinı üzv ölkələrə göstərmişdir. Bu məhdudiyyətin arxasında dayanan 

məntiq, silahlı qüvvələrdə, polisdə və inzibati dövlət orqanlarında fəaliyyət göstərən 

şəxslərin ilk növbədə dövlət qurumlarının fəaliyyətini idarə etdikləri və bu funksiya ilə 

başqa məqsədlə birləşmələrinin dövlət idarəsinə və mühafizəsinə uyğun gəlməmə 

ehtimalıdır.  

Şəxslərin birləşmək hüququnun yuxarıda sayılanlardan başqa bir səbəb ilə 

məhdudlaşdırılması mümkün deyil. Məsələn, bu çərçivədə, dövlət qurumlarının iş yükü, 

mənbə yetərsizliyi  kimi səbəblər və ya 11-ci maddənin 2-ci hissəsində açıqca 

göstərilməmiş digər səbəblərlə birləşmək azadlığının məhdudlaşdırılmasına “qanuni 

səbəb” donu geyindirilməsi və məhdudiyyət gətirilməsi yolverilməzdir.  Çünki, 
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Konvensiyanın 11-ci maddəsi bu cür əlavə səbəblər gətirilməsinə icazə verməməkdə, çox 

aydın çərçivə müəyyən etməkdədir.   

1995-ci il Konstitusiyasının 58-ci maddəsində birləşmək azadlığının məhdudlaşdırılmasına 

əsas təşkil edə biləcək başqa legitim məqsəd nəzərdə tutulmamışdır.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının  Avropa İnsan Huquqlarının və Əsas 

Azadlıqların Mudafiəsi Haqqında Konvensiyasından fərqli olan tərəfi sadəcə azadlığı 

məhdudlaşdıran əsasların geniş şəkildə sayılmaması ilə yekunlaşmır. Digər bir fərq ondan 

ibarətdir ki, Avropa İnsan Huquqlarının və Əsas Azadlıqların Mudafiəsi Haqqında 

Konvensiyasının 11-ci maddəsi birləşmək azadlığı ilə sərbəst toplaşmaq azadlığını bir 

yerdə ifadə edərkən, Azərbaycan Konstitusiyasında bu iki hüquq ayrı-ayrı maddələrdə 

tənzimlənmişdir. 58-ci maddə birləşmək hüququnu qoruyarkən, 49-cu maddədə sərbəst 

toplaşmaq azadlığı təminat altına alınmışdır.  

Konstitusiyanın birləşmək azadlığını tənzimləyən müddəası bu halı ilə qanunlara keçsə və 

eyni əsaslarda istər bir araya gələrək birləşmək, istərsə də onun fəaliyyətini həyata 

keçirmək imkanları qanunlarda öz əksini tapsaydı, yəqin ki, heç bir problemdən bəhs 

edilməzdi.  

Lakin, 1995-ci il Konstitusiyasının mətnində olmayan, amma sonradan konstitusiya ilə 

eyni hüquqi qüvvəyə malik hesab edilən Konstitusiya qanunu bu istiqamətdə problem 

yaradan ilk sənədlərdən biridir. Əslində, Konstitusiyanın 71-ci maddəsində insan hüquq və 

azadlıqlarının təminatını əksetdirən müddəalarda çox açıq bir ifadə vardır:  

―Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarını və azadlıqlarını gözləmək və 

qorumaq qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının borcudur”. Ayrıca, 

həmin maddədə aydın ifadə edilmişdir ki, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının 

həyata keçirilməsini heç kəs məhdudlaşdıra bilməz. Bu müddəaların varlığı hakimiyyətin 

hər üç qolunun, xüsusilə də qanunverici qurumun, siyasi düşüncələrinə görə istədiyi 

formada qanunlar yarada bilməyəcəyini, qanun qəbul edən zaman Konstitusiyanın 

müəyyən etdiyi çərçivədən daha dar çərçivə müəyyən etmək sərbəsliklərinin olmamasıdır. 

Lakin, bu qədər açıq müddəaların olmasına baxmayaraq, məhz Konstitusiya Qanununu 

qəbul edən Qanunverici orqan insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının həyata 

keçirilməsini məhdudlaşdıran müddəaları qəbul edərək, yeni məhdudiyyətlər gətirib.  

Konstitusiyanın 71-ci maddəsində, sadəcə 58-ci maddədə nəzərdə tutulan birləşmək 

hüququnun deyil,  bütünlüklə Konstitusiyada təsbit edilən insan və vətəndaş hüquqlarının 

və azadlıqlarının həyata keçirilməsini məhdudlaşdıran ümumi bir əsas gətirilmişdir. Bu 

əsas, “müharibə, hərbi vəziyyət və fövqəladə vəziyyət, habelə səfərbərlik elan edilməsi‖ 

halı olaraq müəyyən edilmişdir. Bu əsasın tətbiqi üçün ―Azərbaycan Respublikasının 

beynəlxalq öhdəliklərini nəzərə almaq şərti ilə qismən və müvəqqəti məhdudlaşdırıla 

bilər‖- şərti də vurğulanmış, beləliklə, hətta “müharibə, hərbi vəziyyət və fövqəladə 

vəziyyət, habelə səfərbərlik elan edilməsi‖ halı olsa belə, məhdudlaşdırmalar müvəqqəti 

xarakterli olmalı və ölkənin beynəlxalq öhdəlikləri diqqətə alınmalıdır. Yəni, Avropa 

Şurasına üzv olan zaman qəbul edilən öhdəliklər, habelə ratifikasiya edilərək daxili hüququ 

sənədlərinə çevrilən beynəlxalq hüquq normaları qorunmalıdır. 
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2002-ci il avqust ayında Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərin qəbul edilməsini 

reallaşdırmaq üçün keçirilən  referenduma qədər, bu şərtin önündə “yalnız” ifadəsi yer 

alırdı və bundan anlaşılırdı ki, dinc dövrdə Konstitusiyada təsbit edilən insan hüquq və 

azadlıqlarının başqa əsas və şərtlərdə məhdudlaşdırılması mümkün deyil. 

24 dekabr 2002-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının 

həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi haqqında Konstitusiya Qanunu qəbul edildi və həmin 

Konstitusiya Qanununda insan hüquqlarının və azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasına dair 

yeni tələblər ortaya qoyuldu. Bu tələblər 1995-ci ildə xalqın referendumla qəbul etdiyi 

Konstitusiyanın əsas mətnində nəzərdə tutulmamışdır.   

Konstitusiya Qanununun 3.6-cı maddəsində Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasında göstərilən digər əsaslarla yanaşı, Konstitusiyanın 58-ci maddəsində 

göstərilən hüquqlar və azadlıqlar qanun əsasında: 

 dövlət təhlükəsizliyi mənafeləri üçün; 

 sağlamlığın və mənəviyyatın qorunması üçün;  

 digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının qorunması üçün; 

 cinayətin qarşısının alınması məqsədi ilə; 

 iğtişaşların qarşısının alınması üçün;  

 ictimai təhlükəsizliyin qorunması üçün - məhdudlaşdırıla bilər.  

Konstitusiya Qanununun 3.1-ci maddəsinə əsasən, birləşmək azadlığı ilə yanaşı, 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 

çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş insan hüquqları və azadlıqları yalnız 

qanunla məhdudlaşdırıla bilər. Bu müddəa birləşmək azadlığına dair tənzimləmələr 

aparılarkən, qanunverici orqanın xaricində digər hakimiyyət qollarının qanundan 

qaynaqlanmayan bir əsas yarada bilməyəcəyini və tətbiq edə bilməyəcəyini təminat altına 

alır.  

Konstitusiya Qanununun 3.3-cü maddəsinin digər tələblərindən biri, insan hüquqlarına və 

azadlıqlarına qoyulan məhdudiyyətlərin həmin hüquqların və azadlıqların mahiyyətini 

dəyişməsinə qoyulan qadağadır. Bu birləşmək azadlığı da daxil olmaqla, bütün hüquq və 

azadlıqların mahiyyətini qoruyan əsas şərtlərdən biridir.  

İnsan hüquq və azadlıqlarının təminatlarından biri də 3.4-cü maddədə göstərilmişdir.  İnsan 

hüquqlarına və ya azadlıqlarına qoyulan məhdudiyyətlər Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasında və bu Konstitusiya Qanununda nəzərdə tutulan qanuni məqsədə 

yönəlməli və həmin məqsədə mütənasib olmalıdır.  

İlk baxışdan Konstitusiyada və onunla eyni hüquqi qüvvəsi olan Konstitusiya Qanunundakı 

tənzimləmələr normal görünür və beynəlxalq tənzimləmələrə uyğun hala gətirilmək üçün 

milli qanunvericilikdə bu yola müraciət edildiyi söylənə bilər. Lakin, diqqətlə müqayisə 

edildikdə, müəyyən təzadlar ortaya çıxır və əsas problemlər də tətbiqdə bu “xırda 

fərqlərdən” qaynaqlandığı məlum olur.  
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İnsan Huquqlarının və Əsas Azadlıqların Mudafiəsi Haqqında Konvensiyasının 11-ci 

maddəsinin 1-ci bəndi hər kəsin dinc toplaşmaq azadlığı və öz maraqlarını müdafiə etmək 

üçün həmkarlar ittifaqları yaratmaq və onlara qoşulmaq hüququ da daxil olmaqla, başqaları 

ilə birləşmək azadlığı hüququnun olduğunu bildirir. Həmin maddənin 2-ci bəndində isə 

birləşmək azadlığını məhdudlaşdıran hüquqi əsaslar göstərilir. Bu əsaslar; milli 

təhlükəsizlik və ictimai asayiş maraqları, iğtişaşın və cinayətin qarşısını almaq, sağlamlığın 

və mənəviyyatın qorunması vədigər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi olaraq 

müəyyən edilib. 

Göründüyü kimi birləşmək azadlığını məhdudlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulan hüquqi 

əsaslar istər Konvensiyada istərsə də Konstitusiya Qanununda təxminən eyni müəyyən 

edilib. Bir fərq var, o da Konvensiyada “Milli təhlükəsizlik maraqları” naminə olduğu 

halda, Konstitusiya Qanununda isə Milli təhlükəsizlik yerinə, “dövlət təhlükəsizliyi 

mənafeləri” olaraq məhdudlaşdırma əsası müəyyən edilib.  

Şərtlərdən digər biri olan “qanunla nəzərdə tutulmuş olma”- istər Konvensiyada istərsə də 

Konstitusiya Qanununda tələb kimi nəzərdə tutulub. Birləşmək azadlığı hüququnun 

məhdudlaşdırılması yalnız qanunla mümkündür.  

Avropa insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasına dair Konvensiyanın tənzimləməsi ilə 

Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinin 

tənzimlənməsi haqqında Konstitusiya Qanunu arasında aparılan paralel müqayisədə, 

yuxarıda qeyd etdiyim, görünüşdə “xırda fərqlərdən ”olan, lakin mahiyyət etibarı ilə 

hüquqların reallaşmıası üçün önəmli olan ―demokratik cəmiyyətdə zəruri olma‖ şərtinin 

tələb olunmasıdır. Konvensiyaya görə, birləşmək azadlığı hüququnu məhdudlaşdıran 

əsasların olması halında belə, “demokratik cəmiyyətdə zəruri olması” bunun tətbiqinin 

legitim olmamasıdır. Obrazlı desək, anbarda hər cür məhsulun olduğu, həmin məhsulların 

götürülməsinin sərbəst olduğu, lakin həmin məhsuldan götürmək üçün sadəcə anbarın bir 

açarının – “demokratik cəmiyyətdə zərurilik” olduğudur. Bu açar varsa, məhsuldan götürə 

bilirsən, yoxsa, mümkün deyil.  

Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinin 

tənzimlənməsi haqqında Konstitusiya Qanunda bütün hüquq və azadlıqların 

məhdudlaşdırılması üçün legitim səbəblər Konvensiyada nəzərdə tutulan əsaslara uyğun 

olsa da, məhdudiyyətlərin tətbiqi zamanı şərt kimi –“demokratik cəmiyyətdə zərurilik” 

testinin tələb olunması ciddi problemlərdən biri kimi xarakterizə edilə bilər.  
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II. BEYNƏLXALQ SƏNƏDLƏRDƏ BĠRLƏġMƏK AZADLIĞI 

2.1 BirləĢmiĢ Millətlər Təkilatının sənədləri 

10 dekabr 1948-ci il tarixli, Birləşmiş Millətlər Təkilatı (BMT) İnsan Hüquqları  

Beynəlmiləl Bəyannaməsinin 20-ci maddəsi birləşmək azadlığını əhatə etmişdir. Buna görə 

"Hər kəs,  dinc yolla toplanma və birləşmək hüququna malikdir. Heç kim, bir birliyə 

qoşulmağa məcbur edilə bilməz." Maddədə dərnək qurma azadlığı tanınmaqla bərabər, 

həmin birliklərə qoşulmağa məcbur edilməmək də nəzərdə tutulub. Maddənin davamında, 

bu hüquqdan istifadəsinə qoyula bilən məhdudiyyətlərin hüquqi əsasları sayılmışdır. 

Dövlətin təhlükəsizliyinin qorunması, ictimai asayişin və təhlükəsizliyin qorunması, 

əhalinin sağlamlığının və mənəviyyatının, yaxud başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarının 

müdafiəsi məqsədi ilə demokratik cəmiyyətdə zəruri olan ölçüdə bu hüquq məhdudlaşdırıla 

bilər. Lakin bu çərçivənin xaricində başqa məhdudiyyətin qoyulmasının  yolverilməz 

olduğu bildirilir. Bəyannamənin 23-cü maddəsinin 4-cü bəndində həmkarlar ittifaqları 

yaratma hüququ ayrıca qorunmuşdur: "Hər bir insan öz mənafelərini müdafiə etmək üçün 

həmkarlar ittifaqları yaratmaq və belə ittifaqlara girmək hüququna sahibdir."  

BMT-nin 16 dekabr 1966-cı il tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş Mülki və Siyasi Hüquqlar 

Haqqında Paktının 22-ci maddəsinin 1-ci bəndi: ―Hər bir insan öz mənafelərini müdafiə 

etmək üçün həmkarlar ittifaqları yaratmaq və belə ittifaqlara girmək hüququ da daxil 

olmaqla, başqaları ilə birgə assosiasiyalar yaratmaq hüququna malikdir” – müddəasına 

yer verib. Bu maddədə birləşmək hüququ daha geniş əhatə dairəsinə sahib müəyyən edilib 

və həmkarlar ittifaqı da daxil olmaqla bütün birləşmək hüqundan istifadə formalarını 

ehtiva edib. Maddənin 2-ci bəndində bu hüquqa tətbiq edilən məhdudiyyətlərin şərti və 

hüquqi əsasları göstərilib. Məhdudiyyət qanunda nəzərdə tutulmalıdır və demokratik 

cəmiyyətdə zəruri olmaq şərti ilə dövlət təhlükəsizliyinin, yaxud ictimai təhlükəsizliyin, 

ictimai asayişin, əhalinin sağlamlığının və mənəviyyatının, yaxud başqa şəxslərin hüquq və 

azadlıqlarının müdafiəsi üçün tətbiq edilməlidir. Maddənin 2-ci bəndinin son hissəsində, 

silahlı qüvvələrin, yaxud polisin tərkibinə daxil olan şəxslərin birləşmək hüququndan 

istifadə etməsinə qanuni məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsi, azadlığın məhdudlaşdırması 

kimi qəbul edilməyəcəyi vurğunalmışdır.   

BMT-nin 16 dekabr 1966-cı il tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş İqtisadi və Sosial və  

Mədəni Hüquqlar Haqqında Paktının 8-ci maddəsi birləşmək hüququnun sosial yönümlü 

hissəsinə diqqət çəkmiş və həmkarlar ittifaqı qurma hüququnu geniş şəkildə 

tənzimləmişdir. Hər kəs öz iqtisadi və sosial mənfafelərini qorumaq və inkişaf etdirmək 

məqsədi ilə həmkarlar təşkilatı qurmaq, üzv ilmaq və fəaliyyət göstərmək hüququna 

sahibdir. Bu hüquqdan istifadə edilməsi milli təhlükəsizliyi və ya ictimai asayışı, yaxud, 

başqalarının hüquq və azadlıqlarını qorumaq üçün demokratik bir cəmiyyətdə zəruri olan 

və qanuni olaraq  nəzərdə tutulan məhdudlaşdırmalardan başqa formada məhdudlaşdırıla 

bilməz. Bu sənəddə də, silahlı qüvvələr və ya polis mənsublarının və ya Dövlət idarəsində 

vəzifəli olanların bu haqqları istifadə etmələrinə qanunla nəzərdə tutulan məhdudiyyətlərin 

qoyması mümkün hesab edilir. 

18 dekabr 1979-cu il tarixdə BMT-nin qəbul etdiyi Qadınlara Qarşı Hər cür Ayrı-

seçkilikçiliyin Önlənməsi Konvensiyasının 7-ci maddəsi, Konvensiyaya qoşulan  
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dövlətlərə qadınların ölkənin ictimai və siyasi həyatı ilə əlaqədar qeyri-hökumət 

təşkilatlarına və birliklərə qatılmasını təmin etmək məsələsində tədbirlər görmək öhdəliyi 

yükləməkdədir. 

28 İyul 1951-ci il tarixdə BMT-nin qəbul etdiyi  Mühacirlərin Hüquqi Statusuna dair 

Konvensiyanın 15-ci maddəsinə əsasən tərəf dövlətlər, qanuni olaraq ölkələrində yaşayan 

mühacirlərə, siyasi məqsəd və ya mənfəət güdməyən məqsədlərlə birləşmək və həmkarlar 

ittifaqında birləşmək hüququnu təminat altına alan, başqa əcnəbilərə tətbiq ounan ən uyğun 

normaları mühacirlərə də tətbiq edən praktikanı mənimsəməlidirlər.  

 

 

III. REGĠONAL SƏVĠYYƏLĠ  SƏNƏDLƏRDƏ BĠRLƏġMƏK AZADLIĞI 

02 may 1948-ci il tarixli Amerika İnsan Hüquqları və Vəzifələri Konvensiyası birləşmək 

azadlığına 22-ci maddəsində yer vermişdir. Maddəyə əsasən, "Hər kəs, digərləri ilə birlikdə 

siyasi, iqtisadi, dini, ictimai, mədəni, peşə, həmkarlar ya da başqa xüsusiyyətdəki qanuni 

mənafelərini qorumaq və inkişaf etdirmək, tətbiq etmək və qorumaq məqsədi ilə birləşmək 

hüququna malikdir." Maddənin mahiyyətindən göründüyü kimi, birləşmək azadlığı 

anlayışı klassik mənasına sadiq qalaraq geniş əhatəli təsvir edilmiş və buraya həm siyasi 

məqsədli birləşmək azadlığı, həm həmkarlar ittifaqında birləşmək azadlığı həm də digər 

məqsədli birləşmək azadlığı daxil edilmişdir.  

 4 Noyabr 1950-ci il tarixdə qəbul edilən, 3 sentyabr 1953-cü ildə qüvvəyə minən və 

Azərbaycan Respublikası tərəfindən 15 aprel 2002-ci ildə ratifikasiya edilərək ölkəmizdə 

də hüquqi sənəndlər işərisində öz yerini alan İnsan Hüquqlarının  

və əsas Azadlıqların Müdafiəsi Haqqında Avropa Konvensiyasının 11-ci maddəsinə 

əsasən,  ―Hər kəsin dinc toplaşmaq azadlığı və oz maraqlarını müdafiə etmək ucun 

həmkarlar ittifaqları yaratmaq və onlara qoşulmaq hüququ da daxil olmaqla, başqaları ilə 

birləşmək azadlığı hüququ vardır‖. Bu maddədə açıqca siyasi təşkilatlarda birləşmək 

hüququ göstərilməsə də üzv dövlətlərin təcrübələrində bu anlayışa siyasi məqsədlə 

birləşmək azadlığının daxil olduğu aydın şəkildə görülür. Maddənin 2-ci hissəsində 

birləşmək azadlığına gətirilən məhdudiyyətlərin əsası və şərtləri göstərilmiş, bunlar 

qanunla nəzərdə tutlmaqla demokratik cəmiyyətdə zəruri olan şərtlərdə, milli təhlükəsizlik 

və ictimai asayiş maraqları naminə, iğtişaşın və cinayətin qarşısını almaq ucun, 

sağlamlığın və mənəviyyatın qorunması ucun və ya digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının 

müdafiəsi ucun nəzərdə tutulmalıdır. 

29 İyun 1981-ci il tarixdə qəbul edilən  Afrika İnsan və Xalqlarının Hüquqları 

Konvensiyasının 10-cu maddəsinin 1-ci bəndində birləşmək hüququna yer verilib. "Hər 

rbir fərd, hüquqa uyğun olaraq sərbəst formada birləşmək azadlığına sahibdir".   

21 Noyabr 1990-cı il tarixli Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq  Müşavirəsi  Yeni 

Avropa Üçün Paris Şərtində "İnsan Hüquqları, Demokratiya və Hüququn Üstünlüyü" 

başlığı altındakı hissədə, hər kəsin təşkilatlanma azadlığına sahib olduğunu ifadə 

etməkdədir. Şərtdə eyni başlıq altında hər kəsin ictimai hüquqlardan faydalanmağa haqqı 

olduğu da təsdiq edilmişdir. Şərtin "Qeyri-Hökumət Quruluşları" başlığı altındakı 
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hissəsində, hökumətdən kənar quruluşların, dini və digər qrupların və fərdlərin ATƏT 

hədəflərinə çatmasındakı əhəmiyyətli rolları xatırladılmışdır.  

 13 Oktyabr 2000-ci ildə qəbul edilən Avropa Birliyi Konstitusion hüquqlara dair 

Konvensiyanın 12-ci maddəsi hər kəsin birləşmək azadlığına sahib olduğunu təminat altına 

almış, Avropa Birliyi ölkələr üçün məcburi sənədə çevrilmişdir. 

 

 

IV. AVROPA ĠNSAN HÜQUQLARI KONVENSĠYASINA ƏSASƏN BĠRLƏġMƏK 

AZADLIĞININ MƏHDUDLAġDIRILMA MEYARLARI 

Avropa İnsan Huquqlarının və Əsas Azadlıqların Mudafiəsi Haqqında Konvensiyası və 

Konvensiyanı  qərarları ilə bir şərh edən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi (AİHM), 

vətəndaş cəmiyyətin təşkilatlanma azadlığına bağlı məhdudlaşdırmaları araşdıra bilmək 

üçün ən əhəmiyyətli və ən funksional çərçivəni müəyyən etmişdir.  

Əvvəlcə Konstitusiyamızın 151-ci maddəsi çərçivəsində məsələyə baxdıqda, Avropa İnsan 

Huquqlarının və Əsas Azadlıqların Mudafiəsi Haqqında Konvensiyasının qanunlarımızdan 

üstün hüquqi qüvvəsi olduğu və birbaşa qüvvədə olduğunu görürük. İstər mülki hüquq və 

istərsə də dövlət hüququ iddiaları baxımından Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qərarları, 

yerli məhkəmə qərarlarını yenidən nəzərdən keçirilməsi və düzəldilməsi səbəbi ola 

bilməkdədir. Odur ki, Konvensiyanın üstünlüyü mübahisəyə istər olmadan qəbul 

edilməkdədir. Aşağıda ifadə edildiyi üzrə Avropa İnsan Huquqlarının və Əsas Azadlıqların 

Mudafiəsi Haqqında Konvensiyasına uyğun olaraq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 

birləşmə azadlığının hansı şərtlərdə və əsaslarda məhdudlaşdırıla biləcəyini dəqiq 

meyarlarla müəyyən etmişdir. Bu meyarlar, ölkəmizin qanunverici və icraedici qurumları 

tərəfindən nəzərə alınmalı, istər qanuni çərçivə və istərsə tətbiq bu çərçivədə yenidən 

formalaşdırılmalıdır.  

Bu hüququ araşdırarkən Avropa İnsan Huquqlarının və Əsas Azadlıqların Mudafiəsi 

Haqqında Konvensiyasının müəyyən etdiyi çərçivədə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 

qərarları ilə müəyyən edilən dəqiq əhatəni əsas götürmək zəruridir.  

Birləşmək Azadlığı Avropa İnsan Huquqlarının və Əsas Azadlıqların Mudafiəsi Haqqında 

Konvensiyasının 11. maddəsində təminat altına alınmışdır. Bu maddəyə görə:  

1. Hər kəsin dinc toplaşmaq azadlığı və oz maraqlarını müdafiə etmək ucun həmkarlar 

ittifaqları yaratmaq və onlara qoşulmaq hüququ da daxil olmaqla, başqaları ilə birləşmək 

azadlığı hüququ vardır. 

2. Bu hüquqların həyata keçirilməsinə milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş maraqları 

naminə, iğtişaşın və cinayətin qarşısını almaq ucun, sağlamlığın və mənəviyyatın 

qorunması ucun və ya digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ucun qanunla 

nəzərdə tutulmuş və demokratik cəmiyyətdə zəruri olanlardan başqa, heç bir məhdudiyyət 

qoyula bilməz. Bu maddə silahlı qüvvələr, polis və ya inzibati dövlət orqanları üzvlərinin 

belə hüquqlarının həyata keçirilməsinə qanuni məhdudiyyətlər qoyulmasına mane olmur. 
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Göründüyü kimi, maddənin birinci hissəsində  azadlığın nə olduğu təsvir edilməkdə, ikinci 

hissədə isə, bu azadlığın hansı əsas və şərtlər altında məhdudlaşdırıla biləcəyi 

açıqlanmaqdadır. Azadlığın həyata keçirilməsində ən ciddi problemlər məhdudiyyətlərə 

əsas olan durumun bəzən azadlıqların önünə keçəcək şəkildə qorunmağa çalışılması və 

rəsmi qurumların tətbiq zamanı azadlığı yox, məhdudiyyəti əsas kimi qəbul edərək azadlığı 

ortadan qaldırmağa yönəlməsidir.  

Konvensiyanın 11-ci maddəsi müəyyən edilən azadlığı dövlətlərin məhdudlaşdıra 

biləcəkləri halları məhdud şəkildə saymaqla ifadə etməkdədir. Ona görə məhdud ki, həmin 

hallar konkretdir və yozumla genişləndirilə bilməz. Bunu xüsusilə düzgün dərk etmək 

lazımdır. Çünki, Azərbaycan Konvensiyanı qəbul edən və Avropa İnsan Haqları 

Məhkəməsi yurdiksiyasını tətbiq etməli olan bir üzv dövlət kimi, istər qanunvericilik 

fəaliyyətini həyata keçirən qurumlarımızla, istərsə də bu qanunları və beynəlxalq hüquq 

qaydalarını tətbiq etməli olan icra orqanları ilə bu praktikanı düzgün mənimsəməlidir. 

Qısası, Konvensiyaya qoşulan hər bir dövlət kimi Azərbaycan da birləşmək azadlığını 

məhdudlaşdırarkən burada sayılanlardan başqa səbəblərə əsaslanmamalı və bu səbəbləri 

genişlətməməlidir. Çünki bunu milli öhdəlik olaraq üzərinə götürmüşdür.  

Bu səbəbdən birləşmə azadlığının ancaq Konvensiyanın 11-ci maddəsinin 2-ci hissəsindəki 

əsaslara söykənən məhdudiyyətlər gətirə bilər. Bunlar:  

 milli təhlükəsizlik və ictimai asayiş maraqları naminə; 

  iğtişaşın və cinayətin qarşısını almaq ucun; 

  sağlamlığın və mənəviyyatın qorunması ucun; 

 digər şəxslərin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üçün nəzərdə tutulan əsaslardır.    

Birləşmək azadlığının yuxarıda sayılanlardan başqa bir səbəb ilə məhdudlaşdırılması 

mümkün deyil. Məsələn, bu çərçivədə, dövlət qurumlarının iş yükü, mənbə yetərsizliyi  

kimi səbəblər və ya 11-ci maddənin 2-ci hissəsində açıqca göstərilməmiş digər səbəblərlə 

birləşmək azadlığının məhdudlaşdırılmasına “qanuni səbəb” gətirilməsi yolverilməzdir.  

Çünki, Konvensiyanın 11-ci maddəsi bu cür əlavə səbəblər gətirilməsinə icazə 

verməməkdədir.  

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi önünə gələn hər hansı məhkəmə işində, əleyhinə 

müraciət edilən dövlətin Konvensiyanı pozub-pozmadığını müəyyən etmək üçün aşağıdakı 

testləri tətbiq etməkdədir:  

1) Öncəliklə, məhkəmədə mübahisələndirilən hadisədə 11-ci maddəni tətbiq etmək 

mümkündürmü?  

2) 11-ci maddəyə əsaslanan bir müdaxilə olubmu?  

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi önünə gələn işin bu iki testi keçdiyi qənaətinə gələrsə, o 

zaman, bəhs edilən müdaxilənin:  

a) Hüquqda nəzərdə tutulmuş bir müdaxilə olub olmadığına;  

b) Qanuni-legitim bir məqsəd daşıyıb-daşımadığına;  

c) Demokratik bir cəmiyyətdə zəruri olub olmadığına baxır. 
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 Eyni zamanda aşağıdakı testləri də tətbiq edir: 

- Bunun bir ictimai ehtiyacdan qaynaqlanıb - qaynaqlanmaması; 

- Nəzərdə tutulan sanksiyanın qanuni-legitim məqsədə mütənasib olub-olmadığına 

baxmaqdadır.  

 

Müdaxilə  

Konvensiyanın 11-ci  maddəsində qoruma altına alınan birləşmək və toplaşmaq azadlığı 

ancaq həmin maddənin ikinci bəndində nəzərdə tutulan əsaslar və şərtlərdə 

məhdudlaşdırıla bilər. Birləşmək azadlığına gətirilən hər hansı bir məhdudlaşdırma 2-ci 

bəndə uyğun olmasa o zaman Konvensiyanın 11-ci maddəsi pozulmuş hesab olunacaq. 

Ancaq bir məhdudlaşdırmanın 11-ci maddənin 2-ci bəndinə uyğun olub olmadığını 

müəyyən etmədən öncə, əvvəlcə birləşmək azadlığına yönələn bir müdaxilənin olub 

olmadığını müəyyən etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, müdaxilənin olduğunu müəyyən 

etmək çətin deyil. Təşkilatın quruluşunu və ya fəaliyyətini məhdudlaşdıran hər hansı bir 

hərəkət və ya əməliyyat bir müdaxilə olaraq qəbul edilə bilər. Burada insan hüquq və 

azadlıqlarına bağlı təməl prinsip əsas götürülür. Yəni, azadlıq əsas olandır,  

məhdudlaşdırma ancaq istisnadır. Azadlığı məhdudlaşdıran hər addım bir müdaxilə təşkil 

etməkdədir.  

 

Qanunla nəzərdə tutulma  

AİHM birləşmək azadlığına yönələn bir müdaxilə müəyyən etdikdən sonra, bu 

müdaxilənin qanuni bir əsasının olub-olmadığına baxmaqdadır.  Qanunla nəzərdə tutulmuş 

olmaq demək, bəhs edilən müdaxilənin daxili hüquqda bir dayağının olması deməkdir. 

Ancaq, sadə bir qanuni əsasın varlığının kafi olduğundan danışmaq mümkün deyil. Avropa 

İnsan Haqları Məhkəməsi stabil bir şəkildə meydana gətirdiyi presedenti ilə müdaxilənin 

söykəndiyi hüquqi vasitələrin müəyyən xüsusiyyətlərə sahib olması zəruriliyini ifadə 

etmişdir.  

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi “Rekvenyi Macarıstana qarşı” işində də ifadə etdiyi 

kimi, "hüquqi  nəzərdə tutulmuş" ifadəsi yalnız alınan tədbirin daxili hüquqda müəyyən bir 

əsasən  olmasını deyil və eyni zamanda bəhs edilən hüquq qaydasının əlaqədar şəxslər 

üçün əlçatan xarakterdə olması və həmin qaydaya uyğun gəlməməsinin nəticələrinin 

nəzərdə tutula bilən formallıqda olması zəruridir.  

Yəni bəhs edilən qanun asanca əldə edilən və anlaşılan olacaq; şəxslər bir normanın 

mövcudluğundan xəbərdar ola biləcəklər (məsələn dərc edilmiş mətn olması kimi) və 

zərurət olduqda hər hansı bir hüquqçunun köməyi ilə, bu hüquq izah edən qaydaların nə 

dediyini tərəddüd etmədən anlaya biləcəklər. Əgər, birləşmək azadlığını məhdudlaşdıran 

qanunvericilik, bəhs edilən bu xüsusiyyətlərə malik deyilsə, müdaxilə qanunla nəzərdə 

tutulmamış hesab ediləcək və dolayısilə də, 11-ci maddənin pozulması kimi elan ediləcək.  
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Qanuni məqsəd  

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bir müdaxilənin qanunla nəzərdə tutulmuş olduğunu 

müəyyən etdikdən sonra, bu məhdudlaşdırmanın 11-ci maddənin ikinci bəndində ifadə 

edilən qanuni məqsədlərdən birini daşıyıb-daşımadığını tapmağa çalışacaq. Yuxarıda da 

qeyd edildiyi kimi 11-ci maddənin ikinci bəndində, məhdudlaşdırmanın söykənə biləcəyi 

qanuni məqsədlər məhdud şəkildə sayılmışdır. Yəni, bunların genişləndirilməsi, bunlara 

yenilərinin əlavə olunması mümkün deyildir.   

Ancaq, bunu da vurğulamaq lazımdır ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin konkret 

hadisədə bu qanuni məqsədlərdən birinə istinad edildiyini müəyyən etməsi, Məhkəməni 

avtomatik olaraq, nəzərdə tutulan müdaxilənin 11-ci maddəyə uyğun olduğu nəticəsinə 

gətirməməkdədir.   

Əgər müdaxilə bu qanuni məqsədlərdən birinə söykənirsə, o zaman Avropa İnsan Haqları 

Məhkəməsi "ölçülülük", ya da bir başqa ifadə ilə “yerindəlik” –“adekvatlıq” testini tətbiq 

edəcək, yəni izlənilən qanuni məqsəd ilə qoyulan məhdudlaşdırma arasında bir balans olub 

olmadığına baxacaq.  

 

Demokratik bir cəmiyyətdə zəruri olma  

Məhkəmə, birləşmək azadlığına yönələn bir müdaxilənin 11-ci maddənin ikinci bəndində 

ifadə edilən qanuni məqsədlərdən birini daşıdığı nəticəsinə gəldikdən sonra, bu dəfə baş 

vermiş müdaxilənin, ya da məhdudlaşdırmanın demokratik bir cəmiyyətdə zəruri olub-

olmadığını araşdıracaq. Məhkəmə bu şərti belə ifadə etmişdir: "Bu haqlardan hər hansı 

birinə yönələn müdaxiləni haqlı edə biləcək yeganə zərurilik, ancaq demokratik 

cəmiyyətdə ortaya çıxacaq bir zərurilik ola bilər"  

"Demokratik cəmiyyətdə zərurilik" ifadəsi iki şərtə işarə etməkdədir.  

a) Ciddi və zəruri bir ictimai basqı mövcud olmalıdır, və  

b) Müdaxilə nəzərdə tutulan qanuni məqsədə mütənasib olmalıdır.  

 

Zərurilik - sosial ictimai basqı  

Məhkəmə presedentinə görə "zəruri" sözü "təcili sosial basqını- sifarişi" (pressing social 

need) ifadə edir. Başqa bir ifadəylə, birləşmək azadlığına yönəlmiş müdaxilə 2-ci bənddə 

müəyyən olunan məqsədlərdən biri və ya bir neçəsi baxımından "ictimai basqı zərurətinə" 

cavab verəcək; bu ehtiyac səbəbiylə hökumət qazanacaqdır. 

Konvensiyaya qoşulan dövlətin zərurilik sərhədini aşmasının qiymətləndirilməsi zamanı  

əsas meyar, hüquq və azadlığı məhdudlaşdırıcı tədbirin, güdülən məqsədə mütənasib, yəni 

ölçülü olub-olmamasıdır.  

Hökumətlərin müdaxilələrinin qiymətləndirilməsində, legitim məqsəd və qanunilik 

meyarları baxımından aparılacaq test, bir çətinlik yaratmasa da, mütənasibliyin-

ölçülülüyün qiymətləndirməsində önə çıxan "demokratik cəmiyyətdə zəruri" olma şərtinin 

incələnməsi daha kompleks qiymətləndirmələri zəruri edir. Məhkəmə, demokratik 
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cəmiyyətdə zəruriliyi qiymətləndirərkən, zərurət yaradan ictimai ehtiyac basqısını, bu 

ehtiyacı sübut edən "uyğun, inandırıcı, kafi səbəbləri", müdaxilə təşkil edən tədbirin 

adekvatlılığını, fərdi və ümumi fayda arasındakı balansı və seçim meyarlarını tələb olunan 

işə tətbiq edərək bir nəticəyə çatmaqdadır.  

Bütün bu araşdırmadan da aydın görülür ki, birləşmək  azadlığına ediləcək hər hansı bir 

müdaxilənin qanuni hesab edilə bilməsi üçün möhkəm, sağlam dayaqlarının olması 

lazımdır. Qısası, birləşmək azadlığına yönələn bir müdaxilə qanunvericiliyin tələbi halında 

görünsə belə, yuxarıda izah edilən  meyarlara uyğun gəlmədiyi zaman, Avropa İnsan 

Huquqlarının və Əsas Azadlıqların Mudafiəsi Haqqında Konvensiyasının pozulması kimi 

qəbul ediləcək.  

Qanuna 30 iyun 2009-cu il tarixdə edilən dəyişikliklə  ―Azərbaycan Respublikasında xarici 

dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatı 

həmin təşkilatlarla bağlanmış saziş əsasında həyata keçirilir”- müddəası əlavə edilib. Bu 

müddəa Konstitusiyanın 58-ci maddəsində, habelə, Konstitusiyanın 25-ci maddəsində 

nəzərdə tutulan “Hamı qanun və məhkəmə qarşısında bərabərdir‖ və ―Hüquq və 

vəzifələrlə bağlı qərarlar qəbul edən dövlət orqanları və dövlət hakimiyyəti 

səlahiyyətlərinin daşıyıcıları ilə münasibətlərdə hər kəsin bərabər hüquqları təmin edilir” 

–müddəalara birbaşa ziddir. Konstitusiya hər kəsə eyni hüquqları tanıdığı halda, Qeyri-

hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan Respublikasinin 

Qanununda Konstitusiyanın müddəaları kənara atılaraq, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət 

təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinə fərqli qaydalar tətbiq edilmə tələbi 

mənimsənilib. 

 

V. BAġQA ÖLKƏLƏRĠN KONSTĠTUSĠYA TƏNZĠMLƏMƏLƏRĠ 

Birləşmək hüququ, müxtəlif olkələrin konstitusiyalarında fərqli formalarda 

tənzimlənmişdir. Bəzi ölkələrin Konstitusiyaları yalnız birləşmək azadlığını təminat altına 

almaqda, ayrıca həmkarlar və siyasi partiyalara dair tənzimləmələrə yer verməməkdədir. 

Bu ölkə Konstitusiyalarına nümunə olaraq, Belçika Konstitusiyası, Danimarka 

Konstitusiyası, İsveç Konstitusiyası və Hollandiya Konstitusiyası göstərilə bilər.  

Bəzi Konstitusiyalarda birləşmək və həmkarlar  azadlıqları ayrı maddələrdə yer almaqda, 

yaxud, həmkarlar azadlığı birləşmək hüququna dair maddədə təminat altına alınmaqdadır. 

Ayrıca yer verilməyən siyasi partiya azadlığı isə birləşmək azadlığı daxilində dolayı olaraq 

qorunmaqdadır. Bu Konstitusiyalara Rusiya Konstitusiyasını, İsveçrə Kostitusiyasını, 

Yunanıstan Konstitusiyasını, İspaniya Konstitusiyasını, Finlandiya Konstitusiyasını, 

Lüksemburq Konstitusiyasını və Polşa Konstitusiyasını nümunə olaraq göstərmək olar.  

İtaliya Konstitusiyası, Portuqaliya Konstitusiyası, Bolqarıstan Konstitusiyası və Rumıniya 

Konstitusiyalarında birlik, peşə və siyasi partiya azadlıqları ayrı-ayrı təminat altına 

alınmaqdadır.  

Norveç Konstitusiyasında isə birləşmək azadlığına dair hər hansı bir müddəa yoxdur. 
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1970-ci il tarixli Belçika Konstitusiyasının 27-ci maddəsinə görə "Belçikalılar birliklərə 

ya da ortaqlıqlara girmə hüququna sahibdirlər, bu hüquq hər hansı bir önləyici yoxlamaya 

tabe tutula bilməz". 

1953-cü il tarixli Danimarka Konstitusiyası birləşmək azadlığını 78-ci maddəsindədə 

tənzimləməkdədir. Bu maddənin 1-ci bəndinə görə "Vətəndaşlar əvvəldən icazə almadan 

qanuni məqsədlər üçün birləşmək hüququna sahibdirlər" . Maddənin sonrakı bəndi 

birliklərə dair qadağan edici məqamları, ictimai birliklərin və siyasi məqsədli birliklərin 

ləğv edilmə rejimlərini müəyyən etməkdədir. 

 1975 tarixli Ġsveç Konstitusiyasının 1-ci maddəsi bir çox hüquq və azadlığı bir yerdə 

təminat altına almaqdadır. Maddənin 5-ci bəndi birləşmək azadlığına dair tənzimləməni 

əhatə edir. Buna görə, birləşmək azadlığı ictimai ya da xüsusi məqsədlərlə şəxslərin bir 

araya gəlməsidir. 

2002-ci il tarixli Hollandiya Konstitusiyasının 8-ci maddəsinə görə "Birləşmək azadlığı 

qorunur. Bu hüquq ictimai qaydaların qorunması məqsədi ilə qanunla məhdudlaşdırıla 

bilər» . 

1993-cü il tarixli Rusiya Federasiyası Konstitusiyasının 30-cu maddəsi birləşmək 

azadlığını tənzimləyir. Buna görə, "Hər kəs, mənafelərini qorumaq üçün həmkarlar 

yaratmaq hüququ da daxil olmaqla, birləşmək hüququna malikdir" .  

1998-ci il tarixli Ġsveçrə Konstitusiyasının 23-cü maddəsi ilə birləşmək azadlığı 

qorunmaqdadır. Bu maddəyə əsasən, "Birləşmək azadlığı təminat altına alınmışdır. Hər kəs 

birləşmək, birliyə daxil olmaq, üzv olmaq ya da birliyin fəaliyyətlərində iştirak etmək 

hüququna malikdir..» . 28-ci maddədə isə həmkarlar azadlığını tənzimləyir. 28-ci 

maddənin ilk bəndinə görə "İşçilər, işə götürənlər ya da onların təşkilatları, mənfəətlərini 

qorumaq üçün bir araya gələrək, həmkar təşkilatı qurma, onlara üzv olma ya da üzvlükdən 

imtina hüququna sahibdirlər.  

1975-ci il tarixli Yunanıstan Konstitusiyasının 12-ci  maddəsində, bütün Yunanların 

qanunlara uyğun olaraq əvvəldən icazə almadan, qazanc məqsədi güdməyən birliklər 

qurma haqqına sahib olduğunu müəyyən edib. Birliklər məhkəmə qərarı olmadan ləğv 

edilə bilməz. Konstitusiyanın 23-cü maddəsi isə, həmkarlar azadlığını və tətil hüququnu 

təminat altına almaqdadır.  

Toplaşmaq və birləşmək azadlığı başlığını daşıyan 1999 tarixli Finlandiya 

Konstitusiyasının 13-cü maddəsinin 2-ci bəndinə görə "Hər kəs birləşmək azadlığına 

sahibdir. Birləşmək azadlığı, icazə almadan birliyin qurulmasını, birliyə üzv olma ya da 

üzv olmama haqqını və birliyin fəaliyyətlərində iştirak etmə hüququnu ehtiva edir» .  

Eyni şəkildə həmkarlar qurmaq və mənafelərini qorumaq üçün təşkilatlanmaq da təminat 

altına alınmışdı.  

1868-ci il tarixli Lüksemburq Konstitusiyası bir çox haqq və azadlığı təminat altına 

aldığı və "konstitusional haqlar" başlığını daşıyan 11-ci maddəsinin 5-ci bəndi ilə 

həmkarlar azadlığını təminat altına almaqdadır. 26-cı maddə isə "birlik" başlığını daşıyar 

və buna görə " Lüksemburqlular birləşmək azadlığına sahibdirlər. Bu haqq əvvəldən icazə 

almaq şərtinə bağlana bilməz" . 



Azərbaycanda VCT-lərin Təşkilati Bacarıqlarının və Hüquqi Mühitinin Yaxşılaşdırılması Layihəsi 

 

 
Demokratiyanı Öyrənmə İctimai Birliyi 

 

16 

1997-ci il tarixli PolĢa Konstitusiyasının 12-ci maddəsinə görə "Polşa Respublikası, 

həmkarların, ictimai-peşələrin, kəndli təşkilatlarının, birliklərin, vətəndaş birliklərinin və 

digər könüllü birlik və fondların qurulması və fəaliyyət göstərməsi üçün azadlıq təmin 

edir» . 58-ci maddəyə əsasən birləşmək azadlığı hər kəsə tanınan haqdır.  

1947-ci il tarixli Ġtaliya Konstitusiyasının 18-ci maddəsinə əsasən "Cinayət  məcəlləsi ilə 

qadağan edilməyən məqsədlər üçün hər vətəndaş azadca və əvvəldən icazə almadan 

birləşmək azadlığına sahibdir. Gizli birliklər və birbaşa hərbi bir təşkilat vasitəsi ilə siyasi 

məqsəd daşıyan birliklər qadağandır» . 39-cu maddədə isə həmkar təşkilatlanmasının 

sərbəst olduğunu ifadə edərkən, 49-cu maddədə hər kəsin siyasi partiyalara sərbəstcə üzv 

olma haqqına sahib olduğunu təminat altına almışdır.  

1976-cı il tarixli Portuqaliya Konstitusiyasının 46-cı maddəsi birləşmək azadlığını 

təminat altına alıb. Həmin maddənin 1-ci bəndinə əsasən "Zorakılığı təşviq etməmək və 

cinayət hüququna zidd  məqsədlər daşımamaq şərtiylə, vətəndaşlar əvvəlcədən icazə 

almadan sərbəst şəkildə birləşmək azadlığına sahibdirlər" . Konstitusiyanın 51-ci maddəsi 

"siyasi birliklər və partiyalar" başlığını daşıyır. Maddənin 1-ci bəndinə əsasən "Birləşmək 

azadlığı, siyasi birliklərin və partiyaların qurulmasını və onlara qoşulmağı ehtiva edir ..» .. 

55-ci maddə isə həmkar azadlığı başlığını daşıyar. 1-ci bəndə əsasən, "İşçilər sərbəstcə 

həmkar təşkilatı qurma haqqına sahibdirlər..» ..  

1991-ci il tarixli Bolqarıstan Konstitusiyasının 44-cü maddəsinə əsasən, "Vətəndaşlar 

birləşmək azadlığına sahibdirlər» . 49-cu maddə, işçi və işə götürənlərin həmkar təşkilatı 

qurma haqqını qəbul edir. Konstitusiyasının 11-ci maddəsi siyasi partiyaya dair  

qadağalarla əlaqəlidir. 

1991-ci il tarixli Rumıniya Konstitusiyasının 37-ci Maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən, 

"Vətəndaşlar, siyasi partiya, həmkar və ya digər birlik formalarında sərbəstcə birləşmək 

azadlığına sahibdirlər. 

 

VI. ĠCTĠMAĠ TƏġKĠLATLARDA BĠRLƏġMƏK AZADLIĞININ HÜQUQĠ 

ƏSASLARI 

Azərbaycanda Konstitusiyada təminat altına alınan birləşmək hüququnu təmin etmək 

məqsədi ilə bir neçə qanun qəbul edilib. Siyasi partiyalar haqqında Azərbaycan 

Respublikası Qanunu siyasi təşkilatlarda birləşmək və fəaliyyət göstərmək hüququnu 

tənzimləyir. Ən köklü hüququlardan biri kimi xarakterizə edilən həmkarlar yaratmaq və 

həmkarlarda fəaliyyət hüququ Həmkarlar ittifaqları haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu ilə tənzimlənir. Qeyri-hökumət təşkilatları kimi qurulan və mahiyyət etibarı ilə 

qeyri-kommersiya və qeyri-hökumət təşkilatı olan dini birliklərin və qurumların fəaliyyəti 

Dini etiqad azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə tənzimlənir. Ayrıca, 

kommersiya və qeyri kommersiya hüquqi şəxsləri də daxil olmaqla, bütün hüquqi şəxslərin 

dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestiri məsələlərinin tənzimlənməsini əhatə edən Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestiri haqqında Qanun qeydiyyat prosedurlarını 

əhatə edir.  
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a. BirləĢmək hüququ çərçivəsində qeyri-hökumət təĢkilatlarının yaradılması, 

qeydiyyatı və ləğvi məsələsi 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 58-ci maddəsinin 2-ci bəndində  ―Hər kəs 

istənilən birlik, o cümlədən siyasi partiya, həmkarlar ittifaqı və digər ictimai birlik 

yaratmaq və ya mövcud birliyə daxil olmaq hüququna malikdir. Bütün birliklərin sərbəst 

fəaliyyətinə təminat verilir‖- müddəasını daraldan qanunverici hakimiyyət orqanı,  qeyri-

hökumət təşkilatlarının əhatəsini xeyli məhdudlaşdıraraq, 13 iyun 2000-ci il tarixində 

“Qeyri-hökumət təĢkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununu qəbul etmişdir. Qanunun 1.2-ci maddəsində ―Bu qanunda 

«qeyri-hökumət təşkilatı» anlayışına ictimai birliklər və fondlar daxildir”- deyərək,  bu 

Qanunun bütün qeyri-hökumət təşkilatlarına şamil edilmədiyini, sadəcə ictimai birliklər və 

fondlara şamil edildiyini, beləliklə, qanunun əhatəsinin xeyli məhdudlaşdırıldığını 

müşahidə etməkdəyik.  

Qanunda ilk məhdudiyyətlərdən biri Qanunun 2-ci maddəsində verilən anayışlarda 

qarşımıza çıxır. Maddənin 4-cü bəndində ―Qeyri-hökumət təşkilatı ... siyasi partiyalara 

maliyyə və başqa maddi yardım göstərə bilməz” – hökmünə yer verir. Mahiyyət etibarı ilə 

demokratik, hüquqi dəyərləri təbliğ məqsədi ilə qurulan bir ictimai birliyin hansısa siyasi 

partiyanın gənclərinə əvəzsiz olaraq təlimlər keçməsi, onlara məsələn İKT-dən istifadə 

qaydalarını öyrədən, ya da yeni mediadan istifadə vərdişlərini öyrədən təlimlər keçməsi 

nəticə etibarı ilə maddi dəyəri olan yardımdır. Bu maddənin mahiyyətindən belə çıxır ki, 

QHT-lərin bu kimi fəaliyyətlərlə məşğul olması qadağandır. Lakin, burada qanunvericinin 

söykəndiyi təməl hüquq və azdlıqları məhdudlaşdırmağa əsas kimi gördüyü hüquqi 

mənafeyi izah etmək mükün deyil. Çünki, istər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

58-ci maddəsində, istərsə, insan hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdırmağa yol verən 

əsasların göstərildiyi 71-ci maddədə, istərsə 2002-ci ildə qəbul edilən və İnsan hüquq və 

azadlıqlarını məhdudlaşdırmaq üçün əlavə əsaslar müəyyən edən Konstitusiya Qanununun 

3-cü maddəsində, istərsə də Azərbaycanın ratifikasiya etdiyi və milli qanunvericiliyimizin 

tərkib hissəsi hesab edilən Avropa İnsan Hüquqlarının qorunmasına dair Konvensiyanın 

11-ci madəsinin birləşmək azadlığını məhdudlaşdırmaq üçün müəyyən etdiyi əsaslardan bu 

məna çıxarmaq mümkün deyil.  

2-ci maddənin 4-cü bəndində diqqət çəkən bir digər məqam, QHT-lərin hansı fəaliyyətlə 

məşğul ola biləcəklərinin sayılmağa çalışılmasıdır. ―Azərbaycan Respublikasının seçki 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycan Respublikasında 

keçirilən prezident seçkiləri, Milli Məclisə seçkiləri və bələdiyyələrə seçkiləri müşahidə 

edə və exit-poll həyata keçirə bilərlər‖. Bu maddənin təsvirindən belə çıxır ki, 

Azərbaycanın çox önəmli bir Konstitusiya dəyişikliyini reallaşdırmaq məqsədi ilə keçirilən 

Referendumda qeyri-hökumət təşkilatları nə müşahidə apara bilər nə də exit-poll keçirə 

bilərlər. Çünki, maddədə sadəcə seçkilər sayılıb, referendum yox.  

  Əslində birləşmək və fəaliyyət göstərmək azadlığının sərbəst olduğu bildirilərək, bu 

azadlığa tətbiq ediləcək məhdudiyyətlərin məhdud siyahısı istisnalar olaraq gösrərilməli və 

onu zəruri edən əsasların aydın müəyyənləşdirilməsi şətri ilə və demokratik cəmiyyətdə 

son çarə kimi tətbiq ediləcəyi dəqiq ifadə edilməlidir. Azadlıq maksimum olmalıdır. QHT-
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nin nələr edə biləcəyinin qanunda sayılması, digər bütün fəaliyyətlərin qanunda 

göstərilmədiyi üçün yolverilməz olduğu mənasına gəlir ki, bu da mahiyyət etibarı ilə 

məntiqli deyil və insan hüquq və azadlıqlarını tənzimləyən üstün hüquq normalarına ziddir.  

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan 

Respublikasinin Qanununun 3.1-ci maddəsinin ilk cümləsi ―Qeyri-hökumət təşkilatının 

onun təşkilati-hüquqi formasını və fəaliyyətinin xarakterini göstərən adı olmalıdır‖- 

əmredici müddəasına yer verir. İnsanların birləşmək azadlığını həyata keçirərkən, onların 

qarşısına əsasını beynəlxalq hüquq normalarından və Konstitisiyadan almayan suni 

maneənin “qanuni tələb” kimi qoyulması, birləşmək azadlığının varlığını ciddi şəkildə 

zədələməkdədir. İctimai birliyin adında onun “fəaliyyətinin xarakterini göstərən” sözlərin 

olmaması nəticə etibarı ilə qanunvericiliyin pozulası kimi qiymətləndirilir və bu səbəbdən 

Birliyin dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina oluna bilər. Deməli, bu ifadənin 

olmaması  birləşmək azadlığını istifadə edən, hər hansı məqsədlə birləşərək fəaliyyət 

göstərmək istəyən şəxslərin hüququnu məhdudlaşdıran əsas kimi qarşıya çıxacaq.  

30 iyn 2009-cu ildə 3.1-ci maddəyə edilən bir digər dəyişikliklə, ―Qeyri-hökumət 

təşkilatlarının adında Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarının adlarından, habelə 

Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin adlarından (onların yaxın qohumlarının və ya 

vərəsələrinin icazəsi olmadan) istifadə edilə bilməz‖- müddəası gətirilmişdir. Bu 

müddəanın qanunvericiliyə qoyulması və imperativ-emredici norma kimi birləşmək 

azadlığının qarşısını alması yuxarıda bəhs edilən üstün hüquq normalarına birbaşa ziddir. 

Məsələn, mədəniyyət sahəsində, yaxud ədəbiyyatın təbliği sahəsində Nizami Gəncəvinin 

irsini araşdıran, yaxud təbliğ etmək istəyən bir QHT-ni qurmaq və onun adında 

“fəaliyyətinin xarakterini göstmək”  istəyən şəxslərə qanun bu imkanı verməyəcək. Gərək, 

“onların yaxın qohumlarının və ya vərəsələrinin icazəsi‖- olsun. Bu isə mükünsüzdür. 

Ayrıca, Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin adlarının siyahısı hər hansı normativ aktla 

təsdiq edilməyib ki, QHT təsis etmək istəyən şəxslər, həmin siyahıya baxaraq, kimlər üçün 

onların varislərinə müraciət etmələrini müəyyən edə bilsin. Öz fəaliyyətində bir dövlət 

qurumunun fəaliyyətini monitorinq etmək üzərində qurmaq istiyən bir qrup, məsələn, 

Teleradio Şurasının Lisenziyalarının şəffaflığının Monitorinqi Mərkəzi adlı bir təşkilat 

qurmaq istəsə, qanun buna yol vermir. Beləliklə, birləşmək azadlığına hüquqi əsas 

olmadan, Konstitutsion əsasa söykənməyən məhdudiyyətlər gətirilir. 

 

b. QHT-lərin qeydiyyatı 

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 16-cı madddəsinə əsasən Qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət 

qeydiyyatı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı kimi Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 

Nazirliyi tərəfindən hüquqi şəxslərin qeydiyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Həmin maddənin 2-ci bəndində; ―Qeyri-

hökumət təşkilatı yalnız dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra hüquqi şəxs statusunu əldə 

edir.»- deməklə, Azərbaycanda QHT-lərin hüquqi şəxs statusu qazanması üçün rəsmi 

dövlət qeydiyyatına alınmasının əsas şərt olduğunu bildirir. Qanunun 7.1-ci maddəsində , 

―Dövlət qeydiyyatına alınmış qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycan Respublikasının 
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ərazisində və xaricdə filiallarını yarada, nümayəndəliklərini aça bilər‖- deməklə, QHT-

nin fəaliyyəti üçün qeydiyyatın önəmli amil olduğunu bir daha vurğulayır.  

17 aprel 1998-ci il tarixli «Qrant haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanunun 3-cü 

maddəsinə görə, Donorla münasibətlərində qrant alan resipiyent sayılır və aşağıdakılar 

resipiyent ola bilərlər:...Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən, nizamnaməsinə 

əsasən başlıca məqsədi xeyriyyəçilik, yaxud qrant predmeti ola bilən layihə və 

proqramların həyata keçirilməsi olan və qrant almaqla birbaşa mənfəət götürmək məqsədi 

güdməyən rezident və qeyri-rezident olan hüquqi Ģəxslər, onların filial, nümayəndəlik və 

şöbələri.  

QHT-lərin Azərbaycanda əsas və yeganə fəaliyyəti üçün mənbə hesab olunan qrantların 

alınması baxımından məsələləri tənzimləyən bu qanun, hüquqi şəxs statusu olmayanların 

resipiyent olaraq qəbul edilmədiyini göstərir. Bu dövlət qeydiyyatı olmayan heç bir QHT-

nin qrant ala bilməyəcəyini göstərir.  

Vergi məcəlləsi 13.2.2-ci maddədə hüquqi şəxsi - Azərbaycan Respublikasının və ya xarici 

dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs statusunda yaradılmış müəssisə və 

təşkilat olaraq müəyyən edir, 13.2.13-cü maddədə isə, Vergi ödəyicisi qeydiyyatı üçün  

―hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınmış adı‖-nın olmasını tələb edir. 

Vergi Məcəlləsinin 106-cı maddəsində nəzərdə tutulan əvəzolmalar və güzəştlər 

hissəsində,  “qeyri-kommersiya təşkilatlarının aldıqları əvəzsiz köçürmələr, üzvlük haqları 

və ianələr”-in vergidən azad olduğunu bildirir. Həmin Məcəllənin 13.2.42-ci maddəsində 

―Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsi—Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə bu cür 

müəyyən edilmiş qurumdur‖- deyilməkdə və Mülki Məcəllənin 43.5. və 43.6-cı bəndlərinə 

istiqamətləndirməkdədir. Həmin müddəa,  ―Hüquqi şəxslər fəaliyyətinin əsas məqsədi 

mənfəət götürməkdən ibarət olan (kommersiya hüquqi şəxsləri) və ya əsas məqsədi mənfəət 

götürməkdən ibarət olmayan və götürülən mənfəəti iştirakçıları arasında bölüşdürməyən 

(qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri) qurumlar ola bilər‖- deməkdə və qeyri-kommersiya 

təşkilatlarının əslində,  Qeyri-kommersiya hüquqi şəxsi kimi anlaşılmalı olduğunu aydın 

şəkildə göstərir.  

Yuxarıda bəhs edilən bütün müddəalar göstərir ki, şəxslərin birləşmək hüququnu həyata 

keçirməsi heç də sərbəst formada baş verə bilmir. Bunun üçün birləşmək hüququndan 

istifadə edən şəxslərin bu təşəbbusu rəsmi dövlət qurumları tərəfindən tanınmalı, dövlət 

reyestrində qeydiyyata alınmalı və onlara şəhadətnamə verilməlidir. Yalnız bundan sonra 

həmin təşəbbüslə yaradılan QHT, hüquqi şəxs statusu qazanacaq və hüquqi şəxslərə 

tanınan hüquqlardan və bəzən də imtiyazlardan istifadə edə biləcək. QHT-lərin qeydiyyatı 

bu baxımdan çox önəmli bir prosedurdur və bu prosedurun tamamilə beynəlxalq hüquq 

prinsiplərinə, habelə, Azərbaycan Konstitusiyasına uyğun aparılmalı, qeydiyyat önləyici 

bir prosedura çevrilməməlidir.  

Birləşmək hüququnun həyata keçirilməsi və fəaliyyətin başlaması üçün qeydiyyat heç də 

hər yerdə tələb olunmur. Məsələn, İtaliyada, Portoqaliyada, Danimarkada, Finlandiyada, 

Belçikada, Yunanıstanda, Lüksemburqda yerli qanunvericilikdə  birləşmək hüququndan 

istifadə etmək üçün dövlət qurumlarının icazəsi tələb olunmur. Bu prosedur Azərbaycanda, 
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2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olarkən Kütləvi İnformasiya Vasitələri haqqında Qanuna 

edilən dəyişiklikdən sonra, qəzet və jurnalların təsis olunması üçün tələb olunur. Qəzet və 

jurnal təsis etmək istəyənlər xəbərdarlıq məktubu ilə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət 

etməkdə, rəsmi xəbərdarlıq edildikdən 1 həftə sonra qəzet və jurnallar fəaliyyətə başlaya 

bilməkdədir. QHT-lərin təsis olunması bu prosedurdan fərqli olaraq, daha ağır bir 

prosedura, xüsusi icazə sisteminə tabe tutulub.  

Qanunun 16-cı maddəsində qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət qeydiyyatı məsələsi 

tənzimlənməkdədir.  Bu müddəa ilə birləşmək azadlığının həyata keçirilməsinin ciddi icazə 

sisteminə bağlandığını görürük. Yuxarıda, demokratik ölkə təcrübələrindən görürük ki, 

zəmanəmizdə demək olar ki, heç bir ölkədə ictimai birliklər qurmaq icazə sisteminə tabe 

tutulmayıb və dövlət qeydiyyatı şərti yoxdur. Azərbaycan qanunvericiliyində isə QHT-

lərin fəaliyyəti qeyd edildiyi kimi həm bu qanunun 16-cı maddəsində, həm də Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestiri haqqında Qanunda ciddi formallıqlara tabe 

tutulub. Üstəlik, tələb olunan prosedurların çoxluğunun yanında, qeydiyyat üçün çox uzun 

bir müddətin tələb olunması digər ciddi bir problemdir. Kommersiya hüquqi şəxslərinin 

qeydiyyatı üçün maksimum 3 iş günü tələb edildiyi halda, ictimai əsaslarda fəaliyyət 

göstərən, könüllü birliklərin- QHT-lərin qeydiyyatı üçün bir qayda olaraq 40 gün, əlavə 

araşdırma zəruri olduqda daha 30 gün bu müddət artırıla bilir. Bundan sonra müəyyən 

edilən çatışmazliqların aradan qaldırılması üçün təsisçilərə 20 gün vaxt verilir və onlar 

müəyyən edilən çatışmazlığı aradan qaldırdıqdan sonra 10 gün müddətində həmin təşkilat 

dövlət qeydiyyatına alınır. QHT-lərin qeydiyyatı üçün qanunda müəyyən olunan bütün 

müddətlərdə Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestiri haqqında Qanunun 4.5-

ci maddəsinin tələbinə əsasən “bu Qanunla müəyyən edilmiş müddətlər hesablanarkən 

yalnız iş günləri nəzərə alınır‖. 100 iş günü ən azı  20 həftəlik müddət deməkdir, bu da 

ümumi təqvim gününə çevrildikdə, 140 təqvim gününə bərabər olur. Deməli, Ədliyyə 

Nazirliyi heç bir prosedur hüquq pozuntusuna yol vermədən, qeydə almaq istədiyi bir 

QHT-ni bütün müddətlərə əməl edərək qeydə aldığı təqdirdə, bu müddət təxminən 5 aya 

yaxın vaxtı əhatə edir. Praktikada bu müddətlər dəfələrlə aşılır, çox sayda müraciətlər 

aylarla, hətta illərlə yubadılır, qeydiyyata alma həyata keçirilmir.  Övlət qeydiyyatına 

alınmaq istənən QHT-lərin qeydiyyatı ortalama olaraq təsisdən 8-10 ay sonra reallaşır. 

Qeydiyyatından imtina olunan təşkilatlar üçün bu müddət illərlə davam edir. Təsadüfi deyil 

ki, bu səbəbdən Azərbaycan əleyhinə Avropa Məhkəməsində xeyli qərar çıxarılıb.  Evsiz 

bakılılara yardım ictimai birliyinin qeydiyyatı da təxminən 4 illik müddətin sonunda həyata 

keçirildiyi üçün Avropa Məhkəməsinə şikayət edilmiş və birləşmək hüququna müdaxilə 

olduğu qəbul edilmişdir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 11 yanvar 2007-ci il 

tarixli  Ramazanova və digərləri Azərbaycana qarĢı qərarında (Şikayət № 44363/02)  

“60.Məhkəmə hesab edir ki, ərizəçilər birliyin təsisçiləri olduqlarına görə birliyə uzun 

müddət hüquqi şəxs statusu əldə etməsinə imkan verilməməsi ilə nəticələnən dövlət 

qeydiyyatının gecikdirilməsi hakimiyyət orqanları tərəfindən ərizəçilərin birləşmək 

azadlığı hüququnun həyata keçirilməsinə müdaxiləni təşkil edirdi”. Avropa İnsan 

Hüquqları Məhkəməsinin Azərbaycan əleyhinə birləşmək hüququna müdaxiləyə dair 

verdiyi digər qərarlarında da bu məqam xüsusi olaraq vurğulanmışdır.  
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18 oktyabr 2007-ci il tarixli (Şikayət № 4407/04) Nəsibova Azərbaycana qarşı Qərarda, 

İ.Əliyev və digərləri Azərbaycana qarşı qərarda bu məqamların təkrarlandığını görürük. 

Qeyri-müəyyən və hüquqi baxımdan anlaşılmayan bir məqam isə, milyonlarla dollar 

vəsaitləri idarə edən kommersiya hüquqi şəxslərinin fəaliyyətə başlaması üçün cəmi 3 gün 

tələb olunduğu halda, maliyyə baxımından ciddi məsuliyyəti olmayan, mənfəət güdməyən  

və cəmi bir neçə nəfərin könüllü olaraq birləşib, bir məqsədi həyata keçirmələri üçün 

bundan 50 dəfə çox zaman tələb olunur. 

Qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət qeydiyyatından imtinasına dair qanunvericilikdə 

müəyyən olunan əsaslar birləşmək azadlığının məhdudlaşdırılması üçün nəzərdə tutulan 

əsaslara uyğun olmalıdır. Lakin, Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında Qanunun 

11.3.2-1-ci maddədə nəzərdə tutulan imtina əsaslarından biri ―Qeyri-hökumət 

təşkilatlarının nizamnamələrində dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının səlahiyyətlərinin 

mənimsənilməsi, habelə dövlət nəzarəti və yoxlama funksiyaları nəzərdə tutulmasıdır‖. 12 

fevral 2010-cu il tarixində qanuna əlavə edilən bu müddəada nəzərdə tutulan imtina əsası 

Konstitusiyanın nə 58 və 71-ci maddələrində, nə 2002-ci ildə qəbul edilən Konstitusiya 

Qanununun 3-cü maddəsində, nə də Avropa Konvensiyasının 11-ci maddəsində  müəyyən 

olunan məhdudlaşdırmağa əsas təşkil edən hüquqi səbəblərdən heç birinə uyğun deyil.  

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestiri haqqında Qanunun 11.3.3.–cü 

maddəsində nəzərdə tutulan dövlət qeydiyyatından imtina səbəblərindən ―qeyri-hökumət 

təşkilatlarının adında Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarının adlarından, habelə 

Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin adlarından (onların yaxın qohumlarının və ya 

vərəsələrinin icazəsi olmadan) istifadə edildikdə”- müddəası, Qeyri-hökumət təşkilatları 

(ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanununun 3.1-ci 

maddəsinin təkrarıdır. Yuxarıda bu müddəanın da birləşmək azadlığına gətirilən əsassız 

məhdudiyyətlərdən olduğunu qeyd etdik. 

Qanunda nəzərdə tutlan və hüquqi baxımdan insan hüquqları və azadlıqlarına müdaxilə 

hesab edilən tənzimləmələr xeyli çoxdur.  Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və 

fondlar) haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanununun 2.4-cü bəndində nəzərdə 

tutulan “Xarici hüquqi şəxslər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri, 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər və bələdiyyə seçkiləri zamanı exit-

polla əlaqədar tədbirlərdə yalnız Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatları 

ilə birlikdə iştirak edə bilərlər”- müddəası, həmin Qanunun 7.5-ci maddəsində nəzərdə 

tutulan ―Təsisçilərinin əcnəbilər və ya xarici hüquqi şəxslər olduğu qeyri-hökumət 

təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin rəhbərlərinin müavinləri Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşları olmalıdırlar”-müddəası hər kəsə tanınan hüquqdan istifadə 

zamanı ayrıseçkilik kimi anlaşıla bilir. Avropa İnsan Hüquqlarının qorunmasına dair 

Konvensiyanın 11-ci maddəsində, habelə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 58-

ci maddəsində birləşmək azadlığı hüququnun hər kəsə tanınan bir hüquq olduğu bildirilib. 

―Hər kəs istənilən birlik, o cümlədən siyasi partiya, həmkarlar ittifaqı və digər ictimai 

birlik yaratmaq və ya mövcud birliyə daxil olmaq hüququna malikdir. Bütün birliklərin 

sərbəst fəaliyyətinə təminat verilir‖- müddəasına nəzər yetirdikdə bunu bir daha aydın 

görürük. Maddədə “Hər kəs”- ifadəsinə yer verilərək vətəndaşlıq ayrı-seçkiliyinin 

olmasının qarşısı alınıb. Hər kəs- ifadəsi bütün insanları ehtiva edən anlayışdır.  Buna 
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baxmayaraq, təsisçiləri əcnəbilər və xarici hüquqi şəxslər olanlara başqa, fərqləndirici 

normanın tətbiq edilməsi, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin 

tələbi olan bərabərlik hüququnun pozulmasıdır. Konstitusiyanın 25-ci maddəsinə əsasən 

―Dövlət, irqindən, milliyyətindən, 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, milli, dini, dil, cinsi, mənşəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsubiyyətə görə 

məhdudlaşdırmaq qadağandır.” 

2009-cu ildə Konstitusiyaya edilən son düzəlişlərdən sonra 25-ci maddəyə 5-ci bənd əlavə 

edilmiş,”Hüquq və vəzifələrlə bağlı qərarlar qəbul edən dövlət orqanları və dövlət 

hakimiyyəti səlahiyyətlərinin daşıyıcıları ilə münasibətlərdə hər kəsin bərabər hüquqları 

təmin edilir"- deməklə, eyni tənzimləmədə fərqli tələblərin qoyulmasının Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasına zidd olacağına qərar vermişdir.  Buna baxmayaraq, 30 iyun 

2009-cu ildə Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan 

Respublikasinin Qanununun 12-ci maddəsinə 12.3-cü bənd əlavə etmiş, “Azərbaycan 

Respublikasında xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və 

nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatı həmin təşkilatlara bağlanmış saziş əsasında həyata 

keçirilir‖- deyərək, xarici qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin 

qeydiyyatını qanunla hər kəsə şamil olunmalı olan normalardan fərqli normalara tabe 

tutmuşdur.  

Bu tənzimləmələrdə qanunvericinin məntiqini və məqsədini anlamaq mümkün deyil. 

Xarici hüquqi şəxslərə hər kəsə sərbəst olan fəaliyyətlə məşğul olmağa məhdudiyyət 

gətirilməsi, hər kəsdən tələb olunan formallıqlardan fərqli formallığın tələb olunmasındaki 

legitim məqsəd, yaxud vətəndaşlıq ayrıseçkiliyi gətirilməsinin hüquqi səbəbi aydın deyil 

və Konstitusiyanın 25-ci maddəsinin 3-cü və 5-ci bəndlərinin tələblərinə ziddir. 

Konstitusiyanın 58-ci maddəsində nəzərdə tutulan birləşmək azadlığını tənzimləyən 

Maddənin son cümləsində “Bütün birliklərin sərbəst fəaliyyətinə təminat verilir‖- 

deyilməklə, yerli və beynəlxalq təşkilat ayrı-seçkiliyinin qanunla müəyyən edilməsinin 

Konstitusiyaya zidd olduğu açıq şəkildə görülür.  

Təəssüf ki, son zamanlar qanunvericiliyin ümumi ahənginə zidd olan, əsas insan hüquq və 

azadlıqlarının mahiyyətini zədələyən normalar müxtəlif instansiyalarda qəbul edilməyə 

davam etdirilir. Belə sənədlərdən biri də, 16 mart 2011-ci il tarixdə qəbul edilən 

“Azərbaycan Respublikasında xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təĢkilatlarının filial 

və ya nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı saziĢin hazırlanması üçün 

danıĢıqların aparılması və bağlanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarıdır. Bu Qərarla “Azərbaycan 

Respublikasında xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya 

nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı sazişin hazırlanması üçün danışıqların 

aparılması və bağlanması Qaydaları” təsdiq edilərək qüvvəyə minib.   

Bu Qaydalarda “Danışıqların başlanması üçün ümumi tələblər”- başlığı altında mücərrəd 

şərtlər irəli sürülüb və hüquqi baxımdan bunların əsaslandırılması mümkün deyil. 

Qaydaların 2.2-ci bəndində  “Müraciətdə təşkilat barədə məlumat və onun Azərbaycan 
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Respublikasında fəaliyyətinin məqsədləri göstərilməli, bu fəaliyyətin zəruriliyi və 

Azərbaycan cəmiyyətinə töhfəsi əsaslandırılmalıdır”- ifadəsinə yer verilib.   Bu ifadədə 

“təşkilat barədə məlumat və onun Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətinin məqsədləri‖ 

anlaşılan olsa da, ―bu fəaliyyətin zəruriliyi və Azərbaycan cəmiyyətinə töhfəsi 

əsaslandırılmalıdır‖- şəklində qeyri müəyyən və hüquq məntiqi ilə izahı mümkün olmayan 

tələbin qoyulması, ciddi şəkildə manipulyasiyaya, mülahizələrə yol verən tələbdir. Xarici 

bir qeyri-hökumət təşkiltının Azərbaycanda fəaliyyəti üçün qeydiyyata alınması zəruri 

olduğundan, həmin təşkilat Saziş bağlamalıdır. Saziş üçün həmin təşkilatın buradakı 

fəaliyyətinin “Azərbaycan cəmiyyətinə töhfəsi əsaslandırılmalıdır‖. Məqsədi 

demokratikləşməyə dəstək olan və ölkədə buna tövhə qatmaq istəyən bir təşkilatın 

müraciətinə, demokratik fəaliyyətdən narahat olan bir hökumət nümayəndəsi belə bir 

təşkilatın buradakı fəaliyyətindən narahat olduğundan, qeydiyyata almamaq üçün ―qanuni 

səbəb‖ yarada bilər. Sazişin bağlanması üçün ümumi tələblərə təşkilatın əməl etmədiyini, 

yəni, “Azərbaycan cəmiyyətinə töhfəsi əsaslandıra bilmədiyini‖- irəli sürərək, Saziş üçün 

danışıqların başlaması yolunu bağlaya bilər. Bu cavab qanuna uyğun olacaq, lakin hüquqa, 

legitim ictimai mənafelərə və ən əsası əsas insan hüquq və azadlığından olan birləşmək 

azadlığı hüququnun əsassız, hüquqa zidd məhdudlaşdırılmasına səbəb olacaq.   

Qaydaların 2.5-ci və 2.6-cı bəndlərində birləşmək azadlığına daha bir legitim olmayan 

müdaxilə imkanı verilib.  

―2.5. Tələb olunan sənədlər təqdim olunduqda, filial və ya nümayəndəliyin dövlət 

qeydiyyatı ilə bağlı sazişin bağlanmasına dair münasibət bildirilməsi üçün aidiyyəti 

qurumlara sorğu göndərilir. 

2.6. Toplanmış rəylərin nəticələri müsbət olduğu halda, Azərbaycan Respublikasının 

Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən danışıqlara başlanılır.‖  

Bu müddadan aydın görünür ki, toplanmış rəylərin nəticəsinə görə qərar veriləcək. Yəni, 

rəylərin hüquqi səbəb yaradacağı nəzərdə tutulub. Rəyləri verməsi nəzərdə tutulan 

―aidiyyəti qurumlar‖- anlayışı da geniş şəkildə anlaşılan, qeyri-müəyyən bir anlayışdır.  

Qaydaların 3.2-ci bəndində nəzərdə tutulan ―Danışıqlar prosesində təşkilatın Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində gələcək fəaliyyətinin şərtləri”- 5 başlıqda sayılmış, bunlardan 

ikisi xüsusilə mübahisələndirilə bilən şərtlərdir:  

―3.2.2. Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinə hörmətlə yanaşmaq; 

3.2.4. siyasi və dini təbliğatla məşğul olmamaq;‖ 

Bir təşkilatın hüquqi qeydiyyatı üçün “milli-mənəvi dəyərlərə hörmət”- şərtinin qoyulması 

bir hüquqi səbəb deyildir və geniş mülahizə imaknı verən tələbdir. “Siyasi və dini 

təbliğatla məşğul olmamaq‖- şərtinə gəldikdə, burada da mübahisəli məqamlar çoxdur. 

Məsələn, demokratiya bir siyasi rejim formasıdır. Öz fəaliyyətinin əsas məqsədi 

demokratiyanın təbliğı olan, idarəetmədə demokratik vərdişlərin mənimsənilməsini təbliğ 

edən bir  xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin 

qeydiyyatı bu başlıq altında “arzuolunmaz‖ fəaliyyət hesab edilə bilər və qeydiyyatından 

imtina üçün “qanuni‖ əsas ola bilər. Bu Qaydalara əməl etməyi qəbul edərək qeydə alınan 

istənilən xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəlikləri bu 
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Qaydaların 3.2-ci bəndində göstərilən şərtləri pozduqda, Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə uyğun şəkildə məsuliyyət daşıyır. Yəni, məhkəmə qaydasında Onun 

fəaliyyətinə xitam verilməsi mümkündür.  

 

c. QHT-nin fəaliyyətinə xitam verilməsi 

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan 

Respublikasinin Qanununun 31.4-ci maddəsində nəzərdə tutulan QHT-nin fəaliyyətinə 

məhkəmə qaydasında xitam verilməsinə dair ―Qeyri-hökumət təşkilatına bir il ərzində 

ikidən çox yazılı surətdə xəbərdarlıq və ya pozuntuların aradan qaldırılması haqqında 

göstəriş verildiyi halda qeyri-hökumət təşkilatı məhkəmənin qərarı ilə ləğv edilə bilər” 

müddəası da  birləşmək azadlığı anlayışına ziddir. Belə ki, “pozuntuların aradan 

qaldırılması haqqında göstərişin‖ verilməsinin yetərli olması və bu pozuntunun aradan 

qaldırılmasından asılı olmayaraq bunun təşkilatın ləğvi səbəbi kimi göstərilməsi ciddi 

hüquq pozuntusudur və azadlıqları məhdudlaşdırma baxınımdan legitim məqsəd 

daşımamaqdadır.  

30 iyun 2009-cu il tarixdə Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) 

haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanununa 31.2-1 maddə əlavə edilərək, Hüquqi 

şəxslərin dövlət reyestri üçün zəruri olan məlumatların təqdim edilməməsinə və ya yanlış 

məlumatların verilməsinə görə qeyri-hökumət təşkilatına xəbərdarlıq ediləcəyi bildirilmiş, 

31.4-cü maddədə isə Qeyri-hökumət təşkilatına bir il ərzində ikidən çox yazılı surətdə 

xəbərdarlıq və ya pozuntuların aradan qaldırılması haqqında göstəriş verildiyi halda qeyri-

hökumət təşkilatı məhkəmənin qərarı ilə ləğv edilə biləcəyi müəyyən edilmişdir. Bu 

maddənin ən diqqət çəkən tərəfi, QHT-yə ediləcək xəbərdarlıqların sayının sürətlə 

çoxaldılması və QHT-lər üçün ciddi təhlükəyə çevrilməsidir.  

Xəbərdarlıq edilən hallardan biri, Qeyri-hökumət təşkilatı illik maliyyə hesabatını 

müəyyən edilmiş müddətdə təqdim etmədikdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin 

təşkilata yazılı surətdə xəbərdarlıq etməklə müvafiq hesabatın 30 gün müddətində təqdim 

edilməsinə dair göstəriş verir. Bu müddətdə hesabat təqdim etməyən qeyri-hökumət 

təşkilatı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır.    

Xəbərdarlıq edilən hallardan digər biri, Qeyri-hökumət təşkilatının hüquqi ünvanının 

dəyişdiyində Ədliyyə Nazirliyinə bu barədə 7 gün ərzində yazılı məlumat verilməlidir. 

Hüquqi ünvanın dəyişməsinə dair bu müddət ərzində xəbər verməyən QHT, xəbərdarlığa 

məruz qalır.  

Digər bir hal, QHT-nin aldığı qrant haqqında müvafiq qaydada Ədliyyə Nazirliyinə 

müqavilənin natarial təsdiqli surətinin 30 gün ərzində verilməməsi xəbərdarlığa səbəb 

olmaqla bərabər, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 223-1-ci maddəsində Qrant alınması 

(verilməsi) haqqında müqavilələrin və qərarların surətlərinin qeydiyyat üçün təqdim 

edilməməsi səbəbindən 1000 manatdan 2500 manata qədər cərimə ilə cəzalandırılır.  

Yuxarıda xəbərdarlıq edilməsi nəzərdə tutulan halların hər hansı birinin il ərzində iki dəfə 

baş verməsi, birləşmək azadlığı hüququnu məhdudlaşdıran, yaxud bütünlüklə ortadan 
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qaldıran hal olması, birləşmək azadlığını məhdudlaşdıran legitim məqsədləri ciddi şəkildə 

aşmaqda, bu sanksiya demokratik cəmiyyətdə zərurilik testinə uyğun gəlməməkdədir.     

Ümumiyyətlə,  istər Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında 

Azərbaycan Respublikasinin Qanunda, istərsə də Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 

dövlət reyestri haqqında Qanunda birləşmək azadlığını təhlükəyə salan, onun mahiyyətini 

əsassız olaraq ortadan qaldıran, azadlığı ciddi və əsassız şəkildə məhdudlaşdıran, icra 

hakimiyyəti orqanlarına sərhədsiz imtiyaz və səlahiyyətlər verən və demokratik cəmiyyətin 

davamlılığı üçün zərurilik şərti ilə ayaqlaşmayan, birləşmək azadlığını tamamilə icazə 

sisteminə bağlayan tənzimləmələrə yer verilməsi, bu qanunları yenidən, demokratik ölkə 

təcrübələrinə uyğun formada tənzimlənməni zəruri edir.   

 

 

NƏTĠCƏ 

Araşdırmanın nəticəsində məlum olur ki, Azərbaycanda birləşmək azadlığının 

tənzimlənməsinə dair hüquqi sənədlər arasında bir-birini təkzib edən, üstün hüquq 

normasını ciddi qəbul etməyən, ratifikasiya edilən beynəlxalq sənədlərdəki müddəaların 

mahiyyətinə əhəmiyyət verməyən bir anlayış hakimdır. Birləşmək azadlığına dair 

tənzimləməmlərdə  vahid bir yanaşma, ortaq bir hüquqi yanaşma müşahidə 

edilməməkdədir.  Konstitusiyanın ümumi normalarında azadlıqlar daha toxunulmaz 

görülərkən, ondan sonra qəbul edilən və Konstitusiyaya uyğunluğuna diqqət edilməli olan 

sənədlərdə, 24 dekabr 2002-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və 

azadlıqlarının həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi haqqında Konstitusiya Qanununda, 03 

iyun  1992-ci ildə Siyasi Partiyalar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununda, 

xüsusilə sonradan edilən dəyişikliklərlə,  24 fevral 1994-cü il tarixli Həmkarlar ittifaqları 

haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda (xüsusilə sonradan edilən 

dəyişikliklərlə), 13 iyun 2000-ci il tarixdə Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və 

fondlar) haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda (özəlliklə, son 3 ildə edilən 

olduqca çoxlu əsasız məhdudiyyətlər gətirən müddəaları ilə) və nəhayət, Hüquqi şəxslərin 

dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunuda 

çoxsaylı azadlıqların mahiyyətini tamamilə ortadan qaldıran, onları müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanlarının ixtiyarına buraxan, məhdudiyyətlərin gətirilməsində heç bir 

hüquqi və legitim əsaslara söykənməyən normalar qoymaqla birləşmək azadlığını dərin 

zədələməkdədir.  Azərbaycanda bütünlüklə insan hüquq və azadlıqlarına kompleks olaraq 

yenidən yanaşma ortaya qoyulmalıdır. O cümlədən, Avropa Konvensiyasının 11-ci 

maddəsi ilə, BMT-nin mülki və siyasi hüquqlara dair Pakti ilə qoruma altına alınan 

birləşmək, sərbəst toplaşmaq, ifadə azadlıqları xüsusilə daha diqqətlə tənzimlənməli, 

qanunvericilik tamamilə yenidən işlənərək, azadlıqların mahiyyətinə zidd olan, onu 

ortadan qaldıran ya da əsasını sarsan, demokratik cəmiyyət üçün zəruri olmayan və legitim 

məqsədlərdən əsaslanmayan heç bir texniki məhdudiyyət müəyyən edilməməli və 

tətbiqatda suni maneələr, ikibaşlı normalardan doğan keyfi tətbiqatlar olmamalıdır.   
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TƏKLĠFLƏR 

Konstitusiyanın 58-ci maddəsinin mahiyyətinə uyğun olaraq, birləşmək hüququnun qanuni 

tənzimləməsini müəyyən edən qanunvericiliyin yenidən işlənməsi zəruridir. 

Konstitusiyanın bu maddəsində birləşmək azadlığı daha geniş şəkildə qorunur və birləşmək 

azadlığının həyata keçirilməsi üçün hər hansı məhdudlaşdırıcı qanuni proseduraların 

zəruriliyi nəzərdə tutulmur. Konstitusiya ilə nəzərdə tutulmayan bir proseduranın Qanunda 

nəzərdə tutulması və üstəlik bu proseduralarda çoxlu məhdudlaşdırıcı normaların olması 

Konstitusiyanın qoruduğu azadlığın mahiyyətinə ziddir. Qanunla birləşmək  azadlığın 

tənzimlənməsi müəyyən proseduralara tabe tutula bilər, lakin, bu proseduralarda azadlığı 

məhdudlaşdıran normalar yox, onun reallaşmasını asanlaşdıran və tənzimləyən normalar 

olmalıdır.  

1. QHT və Fondlar haqqında Qanun geniĢ ictimaiyyətin iĢtirakı ilə (QHT 

sektorunun, siyasi partiyaların, media nümayəndələrinin və müstəqil ekspertlərin 

aktiv iĢtirakı və konsensusu ilə) yenidən iĢlənməli, mövcud Qanunun azadlıqları 

məhdudlaĢdıran və daraldan, habelə onun həyata keçirilməsini çox qəliz 

proseduralara bağlayan normalarından imtina edilməli, azadlıqları sadəcə 

tənzimləməyi hədəfləyən bir Qanun halına gətirilməlidir.  

2. Konstitusiyada birləĢmək azadlığının əvvəlcədən müvafiq dövlət orqanından 

icazə alınaraq həyata keçirilməsini nəzərdə tutan norma olmadığından, birləĢmək 

azadlığıni reallaĢdırmaq istəyən və QHT quran Ģəxslərin qeydiyyat proseduraları 

sadələĢdirilməli, qeydiyyatın mətbu orqanlarda olduğu kimi, bildiriĢ sisteminə 

keçirilməsi təmin edilməlidir. Ġstənilən hüquqi və fiziki Ģəxslər və ya Ģəxslər qrupu 

öncədən icazə almadan birləĢə bilməli və buna dair bir bildiriĢi müvafiq dövlət 

orqanına verərək, müəyyən vaxtdan sonra (ən çoxu bir həftə) sərbəst fəaliyyətə 

baĢlaya bilməlidir. Müvafiq dövlət orqanı 1 həftə ərzində eyni adda hüquqi Ģəxsin 

qeydiyyatda olması halı və konstitusiyada birləĢmək azadlığına qoyulan 

məhdudiyyətlərdən birini məqsəd olaraq seçmə halı istisna olmaqla, həmin 

təĢkilatı rəsmi dövlət qeydiyyatına götürməli və təsisçilərə Ģəhadətnamənin surətini 

təqdim etməlidir. Bütün hallarda, təĢkilat 1 həftə sonra hüquqi fəaliyyətə baĢlaya 

bilməlidir.  

3. Hüquqi Ģəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Qanunda 

QHT-lərə dair normalar tamamilə yenilənməli, dövlət qeydiyyatı bildiriĢ sisteminə 

görə sadələĢdirilmiĢ formada həyata keçirilməlidir.  (Kommersiya hüquqi 

şəxslərində olduğu kimi). 

4. QHT və fondlar haqqında Qanunla bərabər, QHT və Fondlar üçün Nümunəvi 

Nizamnamə təsdiq edilməli, bu Nizamnamədə istər birliyin, istərsə də fondun 

vahid idarəetmə forması müəyyən edilməli, bütün QHT-lər bu formaya uyğun 

idarəetmə sistemini mənimsəməlidir. Beləliklə, nizamnamələrin qanunvericiliyə 

uyğunsuzluğuna dair bir iddianın ortaya çıxmasının qarĢısı alınacaq. Ayrıca, bu 

Nümunəvi Nizamnamədə QHT-lərin Konstitusiyada və Avropa Ġnsan Hüquq və 

Azadlıqlarına dair Konvensiyada birləĢmək azadlığının məhdudlaĢdırılmasını 

tələb edən legitim əsaslar göstərilərək, QHT-lərin fəaliyyətinin çərçivəsi müəyyən 
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edilməli, beləliklə, bu çərçivə hər kəs üçün öncədən müəyyən etdiyi və qəbul etdiyi 

fəaliyyət çərçivəsi olmalıdır. Nümunəvi Nizamnamədə QHT-lərin hüquqa uyğun 

fəaliyyət istiqamətlərini seçmək sərbəsliyi təmin edilməlidir. Beləliklə, QHT-lərin 

hüquqa uyğun fəaliyyəti təmin ediləcək və əsassız olaraq nizamnamələrdəki 

çatıĢmazlıqlar bəhanə kimi irəli sürülməyəcək. 

5. QHT-lərin fəaliyyətinə xitam verilməsi yalnız məhkəmə qaydasında olmalıdır: 

 Xitam verilməyə əsas təşkil edən səbəblər Qanunda kifayət qədər aydın, dəqiq 

və ətraflı təsvir edilməli, qadağanları öncədən aydın görməyə imkan verməli və 

əsasların şərhində mülahizə sərbəstliyi verən qeyri-müəyyən ifadə və normalardan 

ibarət olmamalıdır; 

 Xitam verilməyə əsas təşkil edən hüquqi səbəblərin məqsədi və nəticəsi 

Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquq və Azadlıqlarının Həyata 

Keçirilməsinin Tənzimlənməsi haqqında Konstitusiya Qanununun 3.5-ci və 3.6-cı 

maddələrində, habelə Avropa İnsan Huquqlarının və Əsas Azadlıqların Mudafiəsi 

Haqqında Konvensiyanın 11-ci maddəsinin 2-ci bəndində  sadalanmış legitim 

ictimai mənafelərdən birinin və ya bir neçəsinin, yəni milli təhlükəsizlik, ərazi 

bütövlüyü, ictimai asayiş və təhlükəsizlik, iğtişaşların və cinayətin qarşısının 

alınması, sağlamlığın və mənəviyyatın qorunması, digər şəxslərin huquq və 

azadlıqlarının mudafiəsi ucun olamlıdır; 

 Xitam verilmə o zaman baş verməlidir ki, bu demokratik cəmiyyətin varlığı 

üçün zəruri olan ən mühüm dəyərlərin qorunmasına yönəlib və demokratik 

cəmiyyətdə son zərurət kimi tətbiq edilir. Yəni, legitim ictimai mənafeləri 

qorumaq üçün birləşmək azadlığını daha az məhdudlaşdıracaq başqa ağlabatan və 

səmərəli vasitələr tükənib.  

 Birləşmək azadlığına son verərək QHT-nin fəaliyyətinə xitam vermə, yaxud 

digər sanksiyalar tətbiq etmə birləşmək azadlığına mütənasib olmalıdır, yəni 

legitim ictimai mənafeni qorumaqdan əldə olunan fayda məhdudlaşdırmanın 

(tətbiq ediləcək sanksiyalar nəzərə alınmaqla) birləşmək azadlığına vuracağı 

zərərdən daha üstün olmalıdır.  

6. QHT-lərin fəaliyyətinə xitam verilməsinə əsas təĢkil edən legitim hüquqi 

dəyəri olmayan süni səbəblər Qanundan çıxarılmalıdır. QHT-nin yazılı 

xəbərdarlıq alması, yaxud inzibati qaydada cəzalandırılması təkbaĢına onun 

ləğvinə əsas təĢkil etməməlidir. Ġnzibati hüquq pozuntusuna yol verən bir QHT, 

nəticədə inzibati məsuliyyətə cəlb edilir və pozuntuya mütənasib cəza alır.  

Pozuntunun hər birinə uyğun olaraq, müəyyən sanksiya nəzərdə tutulur. Belə olan 

halda, təkrar daha öncə sanksiyaya məruz qalmıĢ bir pozuntunu birləĢdirərək 

daha ağır bir qərar verilməsi və QHT-nin məhkəmə qaydasında ləğvinə əsas kimi 

müəyyən edilməsi birləĢmək azadlığını tamamilə yox edən bir yanaĢmadır və 

hüquqi tənzimləmə mahiyyətindən uzaqdır. (Məsələn, Qeyri-hökumət təşkilatları 

(ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 31.4-ci 

maddəsində nəzərdə tutulan QHT-nin fəaliyyətinə məhkəmə qaydasında xitam 

verilməsinə dair ―Qeyri-hökumət təşkilatına bir il ərzində ikidən çox yazılı surətdə 
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xəbərdarlıq və ya pozuntuların aradan qaldırılması haqqında göstəriş verildiyi halda 

qeyri-hökumət təşkilatı məhkəmənin qərarı ilə ləğv edilə bilər” müddəası bu baxımdan 

çox qeyri-adekvat tənzimləmədir və qanundan çıxarılması zəruridir. Ünvan 

dəyişikliyinə dair vaxtında xəbər verilməməsi də eyni hüquqi nəticə doğurur...) 

7. QHT-lərin fəaliyyət imkanları Qanunda legitim əsas olamadan 

məhdudlaĢdırılmamalıdır. QHT-lərin hansı fəaliyyətlərlə məĢğul ola biləcəyinin 

göstərilməsi də dolayılı olaraq məhdudlaĢdırmaya xidmət edir. Bu metodun 

seçilməsi yolverilməzdir. (Məsələn, indiki Qanunun 2-ci maddəsinin 4-cü bəndində 

QHT-lərin hansı fəaliyyətlə məşğul ola biləcəkləri sayılmışdır; ―Azərbaycan 

Respublikasının seçki qanunvericiliyinə uyğun olaraq qeyri-hökumət təşkilatları 

Azərbaycan Respublikasında keçirilən prezident seçkiləri, Milli Məclisə seçkiləri və 

bələdiyyələrə seçkiləri müşahidə edə və exit-poll həyata keçirə bilərlər‖. Bu maddənin 

təsvirindən belə çıxır ki, Azərbaycanın çox önəmli bir Konstitusiya dəyişikliyini 

reallaşdırmaq məqsədi ilə keçirilən Referendumda qeyri-hökumət təşkilatları nə 

müşahidə apara bilər nə də exit-poll keçirə bilərlər. Çünki, maddədə sadəcə seçkilər 

sayılıb, referendum yox.) QHT-nin nələr edə biləcəyinin qanunda sayılması, digər bütün 

fəaliyyətlərin qanunda göstərilmədiyi üçün yolverilməz olduğu mənasına gəlir ki, bu da 

mahiyyət etibarı ilə məntiqli deyil və insan hüquq və azadlıqlarını tənzimləyən üstün 

hüquq normalarına ziddir.  

8. Qanunda QHT-lərin adına dair normaların olması, müəyyən adların 

seçilməsinin yolverilməzliyinin bildirilməsi, məqsədlə adın uyğunluğunun tələb 

edilməsi, dolaylı olaraq azadlığı məhdudlaĢdıran və legitim əsaslardan birinə 

dayanmayan səbəblərdəndir. Qanunda belə məhdudiyyətlərin olması yolverilən 

deyil. (Məsələn, Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.1-ci maddəsinin ilk cümləsi ―Qeyri-hökumət 

təşkilatının onun təşkilatı-hüquqi formasını və fəaliyyətinin xarakterini göstərən adı 

olmalıdır‖ - əmredici müddəası, 3.1-ci maddəyə edilən bir digər dəyişikliklə, ―Qeyri-

hökumət təşkilatlarının adında Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarının 

adlarından, habelə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin adlarından (onların yaxın 

qohumlarının və ya vərəsələrinin icazəsi olmadan) istifadə edilə bilməz‖- müddəası bu 

qəbildən olan müddəalardır və legitim hüquqi məqsədə xidmət etmirlər.) 

9. QHT-lərin fəaliyyətini tənzimləyən birbaĢa və əlaqəli normativ hüquqi aktlar 

yenidən nəzərdən keçirilməli, onların müddəaları QHT-lərin fəaliyyətini 

əngəlləyici olmaqdan çıxarılmalı, tənzimləyici olmağa yonəldilməlidir; 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 fevral 2004- cü il tarixli 27 

nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Qrant alınması (verilməsinə) dair 

müqavilələrin (qərarların) qeydiyyata alınması Qaydaları”ndakı normalar 

məqsədini aĢan proseduralar tələb edir. Bu norma ya tamamilə ortadan 

qaldırılmalı, ya da bildiriĢ sisteminə keçirilməlidir; (Qrant verən və alan hüquqi 

şəxsin təsdiq etdiyi müqavilənin təkrar notarius tərəfindən təsdiq edilməsinin tələb 

edilməsi bunun bariz nümunəsidir). 
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 bildiriĢ sisteminə keçdikdə, QHT aldığı qrant haqqında müqavilənin 

surətini  rəsmi möhürü ilə təsdiqlədiyi bir məktubla  məlumat kimi təqdim edə 

bilməli, notarial təsdiq tələb olunmamalı, bu bildiriĢin müddəti 1 ay yox, 

Qrantin fəaliyyətdə olduğu dövrü əhatə etməlidir; 

 bu informasiyanın verilməməsi ağır maddi nəticələrə səbəb olan inzibati 

məsuliyyət yaratmamalı, pozuntu ilə cəza balanslaĢdırılmalıdır;  (İnzibati Xətalar 

Məcəlləsinin 223-1-ci maddəsində Qrant alınması (verilməsi) haqqında 

müqavilələrin və qərarların surətlərinin qeydiyyat üçün təqdim edilməməsi 

səbəbindən 1000 manatdan 2500 manata qədər cərimə ilə cəzalandırılır. Bu çox 

yüksək miqdardır. Dövlət qurumlarının işçiləri QHT-nin yaxud, vətəndaşın tələb 

etdiyi sənədi və ya informasiyanı vermədikdə yaranan inzibati məsuliyyət İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinin 181-3.1-ci maddəsində fiziki şəxslər üçün iyirmi manatdan 

iyirmi beş manatadək, vəzifəli şəxslər üçün səksən manatdan doxsan manatadək 

miqdarda nəzərdə tutulub. Dövlətin vəzifəli şəxsləri üçün maksimum 90 manat 

inzibati cərimə nəzərdə tutulduğu halda, QHT-lər üçün eyni xarakterli pozuntu üçün 

bundan təxminən 28 dəfə çox- yəni   2500 manatın nəzərdə tutlması hər şeydən öncə 

Konstitusiyanın 25-ci maddəsində nəzərdə tutulan bərabərlik hüququna “Hamı qanun 

və məhkəmə qarşısında bərabərdir”- prnsipinə və 2009-cu ildə Konstitusiyaya edilən 

son düzəlişlərdən sonra 25-ci maddəyə əlavə edilmiş, 5-ci bəndə ”Hüquq və 

vəzifələrlə bağlı qərarlar qəbul edən dövlət orqanları və dövlət hakimiyyəti 

səlahiyyətlərinin daşıyıcıları ilə münasibətlərdə hər kəsin bərabər hüquqları təmin 

edilir" –müddəalarına ziddir. Bu fərq aradan qaldırılmalı və QHT-lər üçün 

azaldılmalıdır).  

 Məcburi auditin subyektləri arasından QHT-lərin formalarından biri olan 

fondlar çıxarılmalıdır; Məcburi auditin “obyekti olan təsərrüfat subyektləri üzrə 

“Daxili audit haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun mərhələlərlə 

tətbiqi müddətləri”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2007-ci il 5 oktyabr tarixli 155 nömrəli qərarında 14 iyun 2011-ci il 

tarixli dəyişiklik edilərək Qeyri Hökumət Təşkilatları bu siyahıdan çıxarılsa da, 

həmin siyahının 9-cu bəndində “Fondlar” qalmaqdadır. Beləliklə, fondlar QHT-

lərdən fərqli qurum kimi təqdim edilməkdədir. Bu fəaliyyəti vahid qanunla 

tənzimlənən QHT-lərin (ictimai birliklər və fondlar) ayrı rejimlərə tabe tutulmasıdır 

və Konstitusiyanın 25-ci maddəsinə ziddir. Beləliklə, Fondların da məcburi auditdən 

azad olması zəruridir. Çünki, fondlar məcburi audit qanunvericiliyini pozduqları 

halda, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən 2500 manata qıdır cırimə edilə bilərlər.    

10. Qanunvericilikdə xarici hüquq Ģəxslərin nümayəndəlik və filiallarının 

qeydiyyatı üçün tələb olunan əngəlləyici proseduralar sadələĢdirilməli, onların 

Azərbaycan QHT-ləri ilə eyni hüquqları təmin edilməlidir.  Xarici Hüquqi 

Ģəxslərin filial və nümayəndəliklərinin qeydiyyatı üçün yerli QHT-lər üçün tələb 

olunan proseduradan əlavə, öz ölkəsində hüquqi baxımdan fəaliyyət göstərdiyini 

təsdiq edən sənədin təsdiqlənmiĢ surəti və təĢkilatın nümayəndəlik və ya filial 

açmasına dair qərarını təqdim etmək yetərli olmalıdır. (Məsələn, Qeyri-hökumət 

təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan Respublikasının 
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Qanununun 7.5-ci maddəsində nəzərdə tutulan ―Təsisçilərinin əcnəbilər və ya xarici 

hüquqi şəxslər olduğu qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və ya nümayəndəliklərinin 

rəhbərlərinin müavinləri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olmalıdırlar” - 

müddəası,  Qanunun 12.3-cü maddəsi “Azərbaycan Respublikasında xarici dövlətlərin 

qeyri-hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatı həmin 

təşkilatlarla bağlanmış saziş əsasında həyata keçirilir‖- müddəaları, xarici qeyri-

hökumət təşkilatlarının filial və nümayəndəliklərinin qeydiyyatını qanunla hər kəsə 

şamil olunmalı olan normalardan fərqli normalara tabe tutmuş və çətinləşdirmişdir. 

Sazişin tələb olunması ayrıca qeyri-müəyyəndir. Tərəflərdən biri dövlət biri QHT-dir. 

11. “Azərbaycan Respublikasında xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təĢkilatlarının 

filial və ya nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı SaziĢin hazırlanması 

üçün danıĢıqların aparılması və bağlanması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi 

haqqında 16 mart 2011-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinin 43 saylı qərarı ləğv edilməli, bu  mərhələdə hökumətin müdaxilə 

imkanları aradan qaldırılmalıdır.  

12. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici QHT-lərin filial və 

nümayəndəliklərinin Azərbaycandakı hər hansı fəaliyyətinə məhdudiyyət 

qoyulması yolverilməzdir. Qanunvericilikdə bu tip ayrıseçkiliklərə yer 

verilməməlidir. (Məsələn, Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) 

haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 2.4-cü bəndində nəzərdə tutulan 

“Xarici hüquqi şəxslər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri, Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər və bələdiyyə seçkiləri zamanı exit-polla 

əlaqədar tədbirlərdə yalnız Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatları ilə 

birlikdə iştirak edə bilərlər”- müddəası legitim hüquqi əsasa söykənməməkdədir). 

13. Qeyri-hökumət təĢkilatları kommersiya hüquqi Ģəxsi olmadığına görə 

onlardan illik maliyyə hesabatının verilməsinin tələb edilməsi və 30 gün ərzində  

bu heasabatın verilməməsinə görə rəsmi xəbərdarlığın verilməsi və iki belə 

xəbərdarlığın verilməsinin QHT-ni ləğvetmə səbəbini təĢkil etməsi  legitim hüquqi 

məqsədə xidmət etmir. Bu tələb Qanundan çıxarılmalıdır. ("Qeyri-hökumət 

təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası"nın 

təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25 dekabr 

2009-cu il tarixli 201 saylı  Qərarı qüvvədən düşməlidir. Ayrıca, Azərbaycan 

Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 2009-cu il “13” yanvar tarixli İ-05 nomrəli əmri ilə 

təsdiq edilmiş Qeyri-Hökumət Təşkilatları Üçün Milli Muhasibat Uçotu Standartı kimi 

qəbul edilən 144 səhifəlik sənəd çox sadələşdirilməli, hər bir şəxs tərəfindən tətbiq edilə 

bilən sadə normalar bütününə çevrilməlidir).  

14. QHT-lərin azadlıqlarına məhdudiyyət gətirən, onun qanuni fəaliyyətinə süni 

maneələr yaradan, qeydiyyatından əssassız imtina edən, süründürməçiliklərə yol 

verən hərəkətlər kim tərəfindən edilməsindən asılı olmayaraq, inzibati və cinayət 

məsuliyyəti yaratmalıdır. (Müvafiq olaraq İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Cinayət 

Məcəlləsinə yeni maddələr əlavə edilməli, QHT-lərin fəaliyyətinə mane olan, onun 

hüquqlarını qanunsuz məhdudlaşdıran rəsmi şəxslər və qurumlar inzibati məsuliyyət 
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daşımalı, əgər bu hərəkətlər qəsdən və zor tətbiq edilərək, tamah məqsədi ilə baş verərsə 

cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmalıdır).  

15. QHT-lərin qeydiyyatı zamanı Qanunda nəzərdə tutulmayan, lakin praktikada 

geniĢ tətbiq edilən (aĢağıda göstərilən) davranıĢlar tamamilə ortadan qaldırılmalı, 

bu davranıĢlara yol verənlər inzibati məsuliyyətə cəlb edilməlidir; 

16. QHT-lərin qeydiyyatı zamanı və hesabatların verilməsi zamanı Ġnformasiya 

Kommunikasiya Texnologiyalarının inkiĢafı nəzərə alınmalı, elektron imzanın 

təsdiqinə uyğun olaraq, sənədlərin təsdiqlənməsi və təqdim edilməsi, habelə 

maliyyə, sosial söğorta, statistika hesabatlarının elektron formada təqdim 

edilməsini tənzimləyən yeni normalar – qaydalar qəbul edilməli, proseduralar 

asanlaĢdırılmalıdır.  

 

 

 

 


