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GĠRĠġ 

Birləşmək azadlığı və onun vətəndaşlar tərəfindən effektiv istifadəsi  siyasi prosesin və 

iştirakçılığa əsaslanan demokratik inkişafın faydalı elementi rolunu oynayır. İnsanlar bir 

araya gələrək müxtəlif ictimai qurumlar, təsir və maraq qrupları yaradır, onların həyatına 

təsir edən proqram və siyasətlərin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak edir, 

ümumi maraqlara dair fikir və rəylərini ictimaiyyətin diqqətinə çatdırır, cəmiyyətin 

maarifləndirilməsinə, müsbət sosial-iqtisadi və siyasi  dəyişikliklərə nail olunmasına öz 

töhfəsini verir. Bu baxımdan vətəndaş cəmiyyətinin  aparıcı hissəsi olan QHT-lər 

vətəndaşların birləşmək hüququnu həyata keçirmə formalarından biri kimi çıxış edir, 

vətəndaşlara rəsmi səlahiyyətlər olmadan da cəmiyyətin və dövlətin idarəolunmasında 

iştirak üçün imkanlar qazandırır.  

Bir çox beynəlxalq sənədlər QHT-lərin inkişafı  və ictimai iştşrakçılığın təmin edilməsi ilə 

bağlı dövlətlərin üzərinə müəyyən öhdəliklər qoyur və tövsiyyələr verir. Bununla yanaşı, 

dövlətin əlində QHT-lərin yaradılması, dövlət qeydiyyatına alınması, fəaliyyəti və 

idarəolunması, hesabatlılığını tənzimləyən mexanizmlər vardır ki, bir sıra hallarda bu 

alətlərdən QHT sektoruna təsir etmək üçün istifadə edilir.  

Rəsmi məlumatlara görə, Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınmış QHT-lərin sayı 2600-

dən bir qədər artıqdır. Təsdiqlənməmiş məlumatlara görə isə, təxminən 1000-ə yaxın 

təşkilat da var ki,  qeydə alınmayıb. Həm qeydə alınmış QHT-lər, həm də qeydiyyata alına 

bilməyən təşkilatlar arasında qeydiyyat prosesində ciddi pozuntular, ləngimələr, dəfələrlə 

qeydiyyatdan əsassız imtina halları ilə üzləşənlər xeyli saydadır. Qeydiyyat sahəsində 

mövcud olan problemlər Azərbaycanda vətəndaşların birliklər yaratma təşəbbüslərinin 

qarşısını alan və VC-nin ikişafını ləngidən əsas faktorlardan biri kimi dəyərləndirilir. QHT-

lərin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı hüquqi qaydaların mürəkkəbliyi, bir sıra hallarda 

qanunvericiliyin düzgün tətbiq edilməməsi, hüquqi müdafiə mexanizmlərinin  qeyri-

səmərəliliyi bu sahədə islahatları zəruri edir.  

Təqdim olunan bu hesabat QHT-lərin dövlət qeydiyyatı praktikasındakı çatışmazlıqların 

aşkarlanması üzrə araşdırmanın nəticələrini əks etdirir. Hesabat aşağıdakı bölmələrdən 

ibarətdir: 

- QHT-lərin dövlət qeydiyyatını tənzimləyən hüquqi çərçivə;  

- QHT-lərin qeydiyyatına dair statistika; 

- QHT-lər arasında keçirilmiş sorğu üzrə statistik nəticələr; 

- Nəticələr. 

Qeydiyyat praktikasındakı problemlərin xüsusiyyətləri, əhatə dairəsi, miqyası, 

çatışmazlıqların xarakteri, qeydiyyat orqanı ilə kommunikasiyanın və qanunvericiliyin 

tətbiqi vəziyyətinin aydınlaşdırılması baxımından sorğunun ortaya çıxardığı nəticələr 

əhəmiyyətlidir. Sorğu nəticəsində əldə edilmiş məlumatların, həmçinin dövlət qeydiyyatına 

dair problemlərin aradan qaldırılması üçün hüquqi və praktiki tövsiyələrin hazırlanmasında 

da faydalı olacağına inanırıq. Bu araşdırmanın hədəflərindən biri də vətəndaşların QHT-
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lərin qeydiyyatı prosesi ilə bağlı zəruri biliklərlə təmin olunmasına, keyfiyyətli hüquqi 

yardım formalarının hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə yardım etməkdir.  

Araşdırmanın nəticələri hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına dair qanunvericiliyin, 

beynəlxalq təcrübənin, rəsmi, 2011-ci il mart-aprel aylarında Azərbaycan QHT-ləri 

arasında keçirilmiş sorğu və müsahibələr nəticəsində əldə edilmiş məlumatların təhlilinə 

əsaslanır. 

 

I. METODOLOGĠYA 

QHT-lərin dövlət qeydiyyatı sahəsində mövcud vəziyyəti qiymətləndirmək üçün 100 QHT 

arasında sorğu keçirilib. Sorğu həm İnternet imkanlarından istifadə olunmaqla, həm də 

üzbəüz müsahibələr vasitəsilə keçirilmişdir. Ümumiyyətlə, sorğuda iştirak etmək üçün 

200-dən artıq təşkilata müraciət edilmiş və sorğu anketləri təqdim olunmuş, bunlardan 100 

QHT sorğuda iştirak edərək anketləri cavablandırmışdır. Sorğu 25 sualdan ibarət anket 

əsasında QHT təsisçiləri və rəhbərləri ilə üzbəüz müsahibələr yolu ilə keçirilmişdir. 

Respondentlərin 20 faizi sorğu anketini İnternet imkanlarından istifadə etməklə 

cavablandırmışdır.  

Məlumatların səhihliyini təmin etmək məqsədilə daha çox son 5 ildə qeydiyyat orqanı ilə 

ünsiyyətdə olan təşkilatlar seçilmişdir. Sorğuya qeydiyyatından imtina olunmuş QHT-lər, 

bu və ya digər səbəbdən sənədləri geri qaytarılmış və müraciətinə heç bir  rəsmi cavab ala 

bilməyən QHT-lər, 2005-ci ildən sonra qeydə alınmış QHT-lər cəlb olunub. Sorğuda 

iştirak edən təşkilatlar Bakı da daxil olmaqla Azərbaycanın 24 bölgəsini təmsil edib. 

Sorğuya qatılan təşkilatlardan 51-i qeydə alınmış, 49-u isə dövlət qeydiyyatından imtina 

olunmuş təşkilatlardır.   

Bundan əlavə, sorğu qrupu respondent QHT-lərin qeydiyyat sənədlərini və qeydiyyat 

orqanının bu qurumlara göndərdiyi cavab məktublarını araşdırmış, QHT-lərin qeydiyyatı 

problemləri ilə məşğul olan mütəxəssislərin rəylərini öyrənmiş, habelə indiyədək bu 

sahədə aparılmış araşdırmaların nəticələrindən faydalanmışdır.  
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II. HÜQUQĠ ÇƏRÇĠVƏ 
 

2.1 QHT-lərin yaradılmasının hüquqi əsasları  

Azərbaycan vətəndaşlarının birləşmək hüququ həm ölkə Konstitusiyasında, həm də ölkənin 

qoşulduğu bir sıra beynəlxalq sənədlərdə təsbit olunur.  AR Konstitusiyasının 58-ci 

maddəsinə görə, hər kəsin başqaları ilə birləşmək hüququ vardır. Hər kəs istənilən birlik, o 

cümlədən siyasi partiya, həmkarlar ittifaqı və digər ictimai birlik yaratmaq və ya mövcud 

birliyə daxil olmaq hüququna malikdir. Qanuni dövlət hakimiyyətini zorla devirmək 

məqsədi güdən birliklər qadağandır.  

Qeyri-hökumət təşkilatlarının yaradılması qaydaları və fəaliyyəti “Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” və “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və 

fondlar) haqqında” qanunlarla və AR-nın Mülki  Məcəlləsi ilə tənzimlənir. “Qeyri-

hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” qanuna görə, Azərbaycan 

Respublikasında “qeyri-hökumət təşkilatı” anlayışına ictimai birliklər və fondlar aid edilir.  

İctimai birlik - təsis sənədlərində müəyyən olunmuş məqsədlərlə ümumi maraqlar əsasında 

birləşmiş bir neçə fiziki və (və ya) hüquqi şəxsin təşəbbüsü ilə yaradılmış könüllü, 

özünüidarəedən, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan və 

əldə edilən gəliri öz üzvləri arasında bölməyən qeyri-hökumət təşkilatıdır. Fond - üzvləri 

olmayan, bir və ya bir neçə fiziki və (və ya) hüquqi şəxslər tərəfindən könüllü əmlak haqqı 

əsasında təsis edilən və sosial, xeyriyyə, mədəni, təhsil və ya digər ictimai-faydalı 

məqsədlər daşıyan qeyri-hökumət təşkilatdır.  

Qeyri-hökumət təşkilatları mahiyyəti etibarilə Mülki Məcəllə ilə müəyyən edilən və 

məqsədi mənfəət götürməkdən ibarət olmayan və götürülən mənfəəti iştirakçıları arasında 

bölüşdürməyən qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri  kateqoriyasına aid qurumlardır. Hüquqi 

şəxs statusu əldə etdikdən sonra QHT-lər qanunla müəyyən edilən mülki hüquqları əldə 

edir və vəzifələr daşıyır. 

 

2.2 QHT-lərin dövlət qeydiyyatına alınması qaydaları  

Sənədlərin qeydiyyat orqanına təqdim olunması. Hüquqi şəxs statusu əldə etmək üçün 

ictimai birliyin qeydiyyat sənədləri Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 

Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsinə təqdim edilir. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 

dövlət reyestri haqqında” qanunun 5-ci maddəsinə əsasən, qeydiyyat üçün aşağıdakı 

sənədlər təqdim edilməlidir: 1) qeydiyyata alınmaq üçün ərizə; 2) birliyin nizamnaməsi; 3) 

birliyin yaradılması və nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında qərar; 4) Hüquqi ünvanı 

təsdiq edən sənəd; 5) Dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında sənəd; 6) Təsisçi hüquqi 

şəxs olduqda - onun dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin (dövlət reyestrindən 

çıxarışın) və nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq olunmuş surəti; 7) Təsisçilər fiziki 

şəxslərdisə, onların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti; 8) Təsisçisi (təsisçiləri) 

Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq hüququ olan əcnəbilər və vətəndaşlığı 
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olmayan şəxslər olduqda – onların daimi yaşamaq hüququnu təsdiq edən sənəd; 9) Qanuni 

təmsilçinin təyin edildiyi halda, onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti; 10) 

Fondlarda nizamnamə kapitalının ödənilməsini təsdiq edən sənəd. 

Ġctimai birliyin qeydiyyat sənədlərinin yoxlanması qaydası və müddətlər. İctimai 

birliyin dövlət qeydiyyatı, bir qayda olaraq, 40 gündən gec olmayaraq həyata keçirilir.  

Dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə və ona əlavə edilməli olan sənədlərin müvafiq 

qanunvericilik aktlarına uyğunluğu qeydiyyat idarəsi tərəfindən 30 gün müddətində 

yoxlanılır. Müstəsna hallarda yoxlama zamanı əlavə araşdırma aparılması zərurəti 

yarandıqda, bu müddət daha 30 günə qədər artırıla bilər.  

Təqdim edilmiş sənədlərdə dövlət qeydiyyatına alınması üçün imtinaya səbəb olmayan 

çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, qeydiyyat idarəsi 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 müraciətçiyə təqdim edilməlidir.  

Təqdim edilmiş sənədlər yoxlanıldıqdan və ya həmin sənədlərdə aşkar edilmiş 

çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra 10 gündən gec olmayaraq müraciət edənə 

qeydiyyat orqanı tərəfindən dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və ya dövlət 

qeydiyyatına alınmasından imtina (qanunvericiliyin həmin imtinaya səbəb olmuş 

müddəaları göstərilməklə və izah edilməklə) barədə yazılı məlumat verilir.  

Ġctimai birliyin dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina. “Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Qanuna əsasən, ictimai birliyin  dövlət 

qeydiyyatına alınmasından yalnız aşağıdakı hallarda imtina edilə bilər:  

 Sənədlər Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, “Hüquqi şəxslərin dövlət 

qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Qanuna və digər qanunvericilik aktlarına 

zidd olduqda;  

 İctimai birliyin məqsədləri, vəzifələri və fəaliyyət formaları qanunvericiliyə zidd 

olduqda;  

 Firma adlarının qorunması haqqında qanunvericiliyin tələbləri pozulduqda və ya eyni 

adlı ictimai birlik qeydiyyata alınmış olduqda; 

 Qeydiyyat orqanı tərəfindən təsis sənədlərində aşkar edilmiş çatışmazlıqlar müəyyən 

olunmuş müddət ərzində (20 gün) aradan qaldırılmadıqda. 

Hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun yaradılmasının məqsədəuyğun olmaması 

mülahizələrinə görə onların dövlət qeydiyyatına alınmasından və dövlət reyestrinə daxil 

edilməsindən imtinaya yol verilmir. İctimai birliyin dövlət qeydiyyatına alınmasından 

imtinadan inzibati qaydada və (və ya) məhkəmə qaydasında şikayət verilə bilər.  
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III.  QHT-LƏRĠN QEYDĠYYATINA DAĠR STATĠSTĠKA 

1999-cu ildə ölkədə 1109 qeydə alınmış QHT var idi. Təsdiqlənməmiş məlumatlara görə, 

həmin dövrdə daha 133 təşkilat qeydiyyatsız fəaliyyət göstərirdi.
1
 2002-ci ildə isə 

qeydiyyat problemi ilə üzləşən təşkilatların sayı 611-ə çatmışdı.
2
 Yenə də qeyri-rəsmi 

məlumatlara görə, hazırda dövlət qeydiyyatına alınmayan 1000-dən artıq təşkilat 

mövcuddur.  

Ədliyyə Nazirliyinin açıqladığı məlumatlardan görünür ki, 2001-ci ildə 23, 2002-ci ildə 50, 

2003-cü ildə 100, 2004-cü ildə isə 164 QHT dövlət qeydiyyatına alınmışdı. Azərbaycanda 

QHT-lərin dövlət qeydiyyatı 2006-cı ilədək artan dinamika ilə davam etmiş, 2007-2010-cu 

illər ərzində isə qeydə alınan təşkilatların sayında davamlı olaraq azalmalar müşahidə 

edilmişdir.   

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının 2010-cu il fevral ayına Ədliyyə Nazirliyindən əldə 

etdiyi məlumata görə, həmin tarixə qeydə alınmış QHT-lərin sayı 2483 olub. Ədliyyə 

Nazirliyinin Qeydiyyat və Notariat Baş Idarəsi ``Demokratiyanı Öyrənmə`` İB-nin 

sorğusuna cavabında 2010-cu il ərzində daha 124 QHT-nin dövlət qeydiyyatına alındığı 

bildirib (Diaqram 1). Beləliklə, 2010-cu ilin sonuna ölkədə qeydə alınmış QHT-lərin sayı 

2600-ü ötüb.  

 

Azərbaycanda QHT-lərin yaradılması və dövlət qeydiyyatı məsələsini ölkənin daxil olduğu 

və yaxın keçmişində oxşar ictimai-siyasi prosesləri yaşamış  postsovet məkanı ölkələri ilə 

müqayisədə təhlili də maraqlı nəticələrə gəlməyə əsas verir. Bu sahədə əsas göstərici kimi, 

həmin ölkələrdə mövcud QHT-lərin sayının əhalinin ümumi sayı ilə müqayisəsi 

götürülmüşdür. Aşağıdakı cədvəldən də göründüyü kimi, bu sahədəki vəziyyətə görə 

                                                           
1
 Azərbaycanda 3-cü sektorun inkişafı, QHT-lərin İnformasiya Bülleteni, 2000, N: 4, Yaz, səh., 4 

2
 ATƏT, İCNL, QHT-lərin qeydiyyatının monitorinqi layihəsinin Yekun Hesabatı, Bakı, 2002. 
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Diaqram 1. Qeydə alınma ilinə görə təĢkilatların sayı
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Azərbaycan Şərqi Avropa və Baltikyanı ölkələrinin müvafiq göstəricilərindən təxminən 20 

dəfə geridədir. Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan, Rusiya kimi yaxın ölkələrin 

göstəricilərindən də bir neçə dəfə geridə qalmaqla Azərbaycan bu sahədə yalnız Orta Asiya 

standartlarına yaxınlaşır.  

 

Cədvəl 1.  

ġərqi Avropa və MDB  ölkələrində QHT-lər
3
 

Ölkələr Əhali sayı 
QHT-lərin 

sayı 

Hər 10 min nəfərə 

düĢən QHT-lərin 

sayı 

Azərbaycan 9 milyon 2600 3 

Çexiya 10,2 milyon 68000 67 

Macarıstan 9,9 milyon 60407 61 

Slovakiya 5,5 milyon 33000 60 

Latviya 2,2 milyon 11670 53 

Gürcüstan 4,6 milyon 10000 22 

PolĢa 38 milyon 73000 19 

Rusiya 140 milyon 220000 16 

Ermənistan 3 milyon 4000 13 

Ukrayna 45 milyon 52000 12 

Qazaxıstan 15,5 milyon 7300 5 

Tacikistan 7,5 milyon 2300 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Mənbə: USAİD, 2009-cu  il QHT Davamlılıq İndeksi 
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IV. QHT-LƏR ARASINDA KEÇĠRĠLMĠġ SORĞU ÜZRƏ NƏTĠCƏLƏR 

1. Sorğuda iştirak edən təşkilatlarrın yarısı (51 QHT) 2005-ci ildən sonra dövlət 

qeydiyyatına alınmış QHT-lər olub. Diaqram 2-dən göründüyü kimi, qeydiyyatdan keçmə 

illərinə görə QHT-lərin sayındakı dinamika rəsmi məlumatlarla üst-üstə düşür. Sorğunun 

nəticələri də göstərir ki, son 6 il ərzində qeydə alınmış QHT-lərin sayı ilbəil azalmaqdadır. 

İl ərzində qeydiyyat üçün müraciət edən QHT-lərin sayı haqqında rəsmi məlumat əldə 

etmək mümkün olmayıb. Rəyi soruşulan QHT-lərin məlumatları isə onu göstərir ki, 

qeydəalınmadakı sabit azalan dinamikadan fərqli olaraq təsis olunan və qeydiyyat üçün ilk 

dəfə müraciət edən təşkilatların sayında 2008-ci və 2010-cu il istisna olmaqla azalma 

müşahidə edilməyib.  

 

Belə ki, 2005-ci ildə rəyi öyrənilənlərin 12 faizi, 2006-cı ildə 15 faizi, 2007-ci ildə daha 15 

faizi qeydiyyat üçün ilk dəfə müraciət etmişdir. Bu göstərici 2008-ci ildə bir qədər azalaraq 

10 faizə, 2009-cu ildə isə yenidən artaraq 15 faizə çatmışdır. 2010-cu ildə isə sorğuda 

iştirak edənlərin 8 faizi ilk dəfə qeydiyyat üçün müraciət etmişdir.  

2. Fəaliyyət ərazisinə görə, təşkilatların qeydiyyatında vəziyyət fərqlidir. Belə ki, yerli 

səviyyəli təşkilatların  ölkə QHT-ləri arasında payı az olsa da (rəyi soruşulanların 7 faizi) 

onların böyük əksəriyyəti (86 faizi) dövlət qeydiyyatına alınıb. Rəyi soruşulanların 35 

faizini təşkil edən  regional səviyyəli təşkilatlar arasında qeydəalınma səviyyəsi bundan bir 

qədər azdır (60 faiz). Bütün ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən (ümumazərbaycan) 

təşkilatlar  QHT-lərin yarıdan çoxunu - 55 faizini təşkil edir, ancaq onların yalnız 42 faizi 

qeydə alınıb.  

3. Qeydə alınmış QHT-lərin əksər hissəsi (57 faizi) qeydiyyat üçün xeyli müddət sərf 

etməli olublar. (Cədvəl 2.) Bu təşkilatların 20 faizinin qeydiyyatı onların ilk müraciət 

etdiyi tarixdən etibarən 1 ilə qədər vaxt aparmışdır. Onların 12 faizinin dövlət qeydiyyatına 

alınması üçün 2 il, 8 faizinin qeydiyyatı üçün isə 3 il tələb olunub. 6 faiz 4 il, qalan 11 faiz 

isə 5-8 il ərzində qeydiyyatdan keçə bilib. Yalnız təşkilatların 43 faizi təsis olunduqdan 

sonrakı ilk 3 ay ərzində qeydə alınıb ki, bu təşkilatların arasında da çoxluğu mədəniyyət, 

turizm və ekologiya, uşaq və gənclər təşkilatları təşkil edir. Üstəlik, bu cür təşkilatların 

12

16

10

6

4
3

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Diaqram 2. Qeydə alınma ilinə görə QHT-lərin sayı
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əksər hissəsi  qanunvericiliklə qeydiyyat üçün tələb olunan sənədlər siyahısına daxil 

olmayan və ayrı-ayrı icra orqanları tərəfindən verilmiş zəmanət məktubu təqdim edən 

təşkilatlar olub.  

Cədvəl 2. 

Qeydə alınmaya 

sərf olunan vaxt 

Təşkilatların 

sayı (%) 

3 ay ərzində qeydə alınanlar 43 

1 il ərzində qeydə alınanlar 20 

2 il ərzində qeydə alınanlar 12 

3 il ərzində qeydə alınanlar 8 

4 il ərzində qeydə alınanlar 6 

5 il ərzində qeydə alınanlar 5 

6 il ərzində qeydə alınanlar 2 

7 il ərzində qeydə alınanlar 2 

8 il ərzində qeydə alınanlar 2 

 

4. Sorğuda iştirak edən təşkilatların yarısı (49 QHT) qeydə alınmayan təşkilatlardır ki, 

onların da əksəriyyətinin qeydiyyat orqanına ilk müraciətindən bir neçə il ötür. Belə 

təşkilatların 24 faizi 2 il, 16 faizi 3 il, daha 16 faizi 4 ildir ki, qeydiyyatsız fəaliyyət 

göstərir. Qeydiyyatsız təşkilatların 32 faizinin qeydiyyat üçün ilk müraciətindən 5-11 il 

müddət ötür.  

5. ``Təşkilatınız hansı sahələrdə fəaliyyət göstərir?`` sualı üzrə respondentlərin bir neçə 

cavab seçmək imkanı var idi. Onların 50 faizi insan hüquqları və demokratiya sahəsində 

fəaliyyət göstərdiyini və təxminən o qədəri də (49 faiz) sosial-iqtisadi inkişaf məsələləri ilə  

məşğul olduğunu bildiriblər. Rəyi soruşulan QHT-lər arasında 30 faizi elm və təhsil, 25 

faizi ekologiya və enerji, 20 faizi yerli idarəetmə, 19 faizi sağlamlıq, 12 faizi media, 11 

faizi gənclər və uşaqlar, 8 faizi mədəniyyət sahələrində fəaliyyət göstərdiklərini bildiriblər. 

Qalan 14 faiz digər sahələrin adlarını çəkiblər. (Diaqram 3.) 

 

50

49

30

25

20

19

14

12

11

8

İnsan hüquqları və demokratiya

Sosial-iqtisadi inkişaf məsələləri

Elm və təhsil

Ekoligiya və enerji

Yerli özünüidarə

Sağlamlıq

Digər 

Media

Gənclər və uşaqlar 

Mədəniyyət

Diaqram 3. Fəaliyyət sahələri üzrə
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QHT-lər arasında qeydə alınma səviyyəsi onların əsas fəaliyyət sahələrindən asılı olaraq da 

xeyli fərqlənir. Belə ki, yerli idarəetmə və ekologiya sahəsində fəaliyyət göstərən QHT-lər 

arasında qeydə alınanların sayı üstünlük təşkil edir (80 %). Gənclərin və uşaqların 

problemləri ilə məşgul olan təşkilatlar arasında qeydə alınanlar 65 faizdir. Mədəniyyət, elm 

və təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən təşkilatların yarısının qeydiyyatı var. Qeydə 

alınmama halları insan hüquqları və demokratiya, sosial-iqtisadi inkişaf məsələləri və 

gender məsələləri ilə məşğul olan QHT-lər arasında daha çoxdur. (Diaqram 4.) 

 

6. Respondentlərin verdiyi məlumatlardan aydın olur ki, dövlət qeydiyyatına alınmaq üçün 

QHT-lər dəfələrlə qeydiyyat orqanına müraciət etməli olurlar. Rəyi soruşulanların yalnız 

22 faizi birinci müraciətdən sonra qeydə alınıb. Təşkilatların böyük əksəriyyəti isə 

qeydiyyat orqanına 2 və daha artıq dəfə müraciət etməli olub. QHT-lərin 21 faizi qeydiyyat 

üçün 2 dəfə müraciət edib ki, bunlardan yalnız üçdə biri qeydə alınıb. Rəyi sorişulanların 

19 faizi qeydiyyat orqanına 3 dəfə müraciət edib və bunlardan yarıdan artığı yenə də  

qeydə alınmayıb. 30 faiz təşkilatlar isə qeydiyyat orqanına 4 dəfə və daha çox (9 dəfəyə 

qədər) müraciət etməli olublar ki, onların da yalnız 43 faizi qeydə alınıb. (Cədvəl 3.) 

Cədvəl 3. 

Qeydiyyat orqanına 

müraciətlərin sayı 

Təşkilatların 

ümumi sayı 

Qeydə 

alınanlar 

Qeydə 

alınmyanlar 

1 dəfə 30 22 8 

2 dəfə 21 7 14 

3 dəfə 19 9 10 

4 dəfə 10 4 6 

5 dəfə 7 4 3 

6 dəfə 9 4 5 

7 dəfə 1 0 1 

8 dəfə 2 0 2 

9 dəfə 1 1 0 

CƏMI 100 51 49 

80 80

65

50 50 50

40 37 36

ekologiya və 
enerji

yerli 
idarəetmə 

gənclər və 
uşaqlar

mədəniyyət elm və təhsil digər gender sosial-iqtisadi 
inkişaf

demokratiya 
və insan 

hüquqları

Diaqram 4. Əsas fəaliyyət sahələri üzrə qeydə

alınma səviyyəsi (%)
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7. “Hüququ şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri  haqqında`` qanunun 8-ci 

maddəsinə görə, qeydiyyatdan imtinaya səbəb olmayan bütün çatışmazlıqlar eyni vaxtda 

aşkar edilməli və aradan qaldırılması üçün müraciət edənə təqdim edilməlidir. Sorğuda 

iştirak edənlərin yalnız 12 faizi qeydiyyat orqanının bu tələbə riayət etdiyini bildirib. ƏN 

QHT-lərin 22 faizinin sənədlərində hər hansı nöqsanlar aşkarlamayıb. Respondentlərin 58 

faizi qeydiyyat orqanının hər dəfə sənədlərdə yeni çatışmazlıqları aşkar etdiyini bildirib. 

Rəyi soruşulanların 8 faizi isə ikinci dəfə qeydiyyat üçün müraciət etmədiyini bildirib. 

(Diaqram 5.)  

 

8. QHT-lərə verilən qeydiyyatdan imtina cavablarının təhlilindən aydın olub ki, ƏN 74 

təşkilatın qeydiyyat üçün müraciətlərinə ən azı 180 dəfə qeydiyyatdan imtina haqqında 

cavab məktubu göndərib. Bu cavablarda qeydiyyat orqanı təşkilatların qeydiyyat 

sənədlərində ümumilikdə 235 çatışmazlığın olması haqqında məlumat verib ki, bunların da 

böyük əksəriyyəti (84 faizi) nizamnamə və digər təsis sənədlərinin qanunvericiliyə uyğun 

tərtib edilməməsi ilə bağlı olub. (Cədvəl 4.)  

Cədvəl 4. 

Qeydiyyatdan imtina üçün əsaslar Sayı Faizlə 

Nizamnamə və digər təsis sənədlərinin qanunvericiliyə 

uyğun tərtib edilməməsi 
197 83.8 

Təşkilatın məqsədləri, vəzifələri və fəaliyyət formaları 

qanunvericiliyə zidd olması  
24 10.2 

Eyni adlı qeyri-hökümət təşkilatının qeydiyyatda olması 8 3.4 

Təsis sənədlərində aşkar edilmiş çatışmazlıqları 20 gün 

müddət ərzində aradan qaldırılmaması 
6 2.6 

CƏMİ 235  

12%

58%

22%

8%

Diaqram 5. Qeydiyyat orqanı təsis sənədlərindəki bütün 

çatışmazlıqları eyni vaxtda bildirmişdimi?

bəli

Xeyr

Çatışmazlıq olmayıb

Təkrar müraciət etməyənlər
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Qeydiyyat üçün müraciət edən qurumların 72 faizi qeydiyyatdan imtina ilə bağlı ƏN-dən 

verilmiş cavablarda imtinaya səbəb kimi qeydiyyat sənədlərinin qanunvericiliyə zidd 

olmasının
4
 göstərildiyini bildiriblər. QHT-lərin 23 faizi təşkilatın məqsəd, vəzifə və 

fəaliyyət formalarının qanunvericiliyə zidd olmasına
5
 görə imtina cavabı alıb. Rəyi 

soruşulanların 7 faizinin qeydiyyatından eyniadlı qeyri-kommersiya təşkilatının mövcud 

olması
6
 səbəbindən imtina edilib. Təsis sənədlərində aşkar edilmiş çatışmazlıqları 

qeydiyyat orqanı tərəfindən verilmiş 20 gün vaxt ərzində aradan qaldırmadığına
7
 görə 

təşkilatların 6 faizi imtina cavabı alıb.  

9. Rəyi öyrənilən QHT-lərin böyük əksəriyyəti (74 faizi)  qeydiyyat orqanından beir neçə 

dəfə müxtəlif əsaslarla qeydə alınmama haqqında cavablar alıblar. Belə təşkilatların 30 

faizi 2 dəfə, 19 faizi 3 dəfə, 15 faizi 4 dəfə, 11 faizi 5 dəfə, qalan 8 faizi isə 6 və daha artıq 

dəfə bu əsasla imtina cavabı alıb. (Diaqram 6.) 

 

 

10. Qeydiyyat orqanı rəyi soruşulanların 53 faizinin sənədlərinə baxılması üçün müddəti 

əlavə araşdırma zərurəti səbəbilə daha 30 gün artırmışdı. Bunlardan 32 faizi 2 dəfə, 9 faizi 

isə 3 dəfə sənədlərə baxılma müddətinin artırılması haqda rəsmi cavab aldıqlarını 

bildiriblər. Sənədlərin baxılma müddəti artırılmış təşkilatların 56 faizi qeydə alınmamış 

QHT-lərdir.  

11. Rəyi öyrənilən QHT-lərin yalnız 26 faizi sənədlərdə aşkar edilmiş çatışmazlıqları 

aradan qaldırmaq üçün qeydiyyat orqanı tərəfindən 20 gün vaxt verilməsi haqqında cavab 

aldıqlarını bildiriblər. Bununla belə bu təşkilatlardan 38 faizi hələ də qeydə alınmayıb.  

                                                           
4
 ``Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında`` AR Qanunu, maddə 11.3.1 

5
 ``Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında``AR Qanunu, maddə 11.3.2 

6
 ``Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında``AR Qanunu, maddə 11.3.4 

7
 ``Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında``AR Qanunu, maddə 11.3.5 

17%

30%

19%

15%

11%

4%
4%

Diaqram 6. Qeydə alınmadan imtinaların sayı

1 dəfə 2 dəfə 

3 dəfə 4 dəfə

5 dəfə 6 dəfə

8 dəfə
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12. Rəyi öyrənilən QHT təsisçilərinin bir hissəsi təşkilatın dövlət qeydiyyatına alınması 

üçün qeydiyyat orqanı tərəfindən müxtəlif xarakterli qeyri-rəsmi tövsiyyələr aldığını 

bildirib. Təşkilatların 25 faizinə QHT-nin adının dəyişdirilməsi, 13 faizinə məqsəd və 

vəzifələrinin dəyişdirilməsi, 11 faizinə fəaliyyət istiqamətinin dəyişdirilməsi ilə bağlı bu 

cür tövsiyyələr verilib.  

13. 5-ci cədvəldə (aşağıda) qeydiyyat orqanına bir neçə dəfə müraciət etmiş 6 təşkilatın 

nümunəsində qeydiyyat orqanının müraciətcilərə göndərdiyi cavablar əks olunub. Bu 

cavablardan da göründüyü kimi, ƏN-nin  qeydiyyat sənədlərində müəyyən etdiyi 

çatışmazlıqlara, əsasən,  qurumların nizamnamələrində ayrı-ayrı müddəaların 

qanunvericiliyə uyğun olmaması və ya qanunvericilikdəki müvafiq tələblərin 

nizamnaməyə daxil edilməməsi, təsis sənədlərinin təsisçilər tərəfindən imzalanmaması, 

təsisçilər haqda məlumatların düzgün göstərilməməsi,  ayrı-ayrı sənədlərin notariat 

qaydasında təsdiq olunmaması, hansısa sənədin təqdim edilməməsi və s. aiddir. Bu tip 

nöqsanlar əksər hallarda kiçik düzəlişlər tələb edən və aradan qaldırılması asanlıqla 

mümkün olan çatışmazlıqlardır. Qeydiyyat orqanı bu çatışmazlıqları  eyni vaxtda aşkar 

etməli olduğu halda,  hətta bəzi təşkilatların sənədlərinin yoxlanması müddətini bir neçə 

dəfə 30 gün müddətinə artırdıqdan sonra yenə də belə çatışmazlıqlar müəyyən edib.   
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Cədvəl 5. 

ƏN-nin 

cavabları 
Nümunə A Nümunə B Nümunə C Nümunə D Nümunə E Nümunə F 

Birinci 

cavab 

Müraciət ərizəsində 

təsisçilərin şəxsiyyət 

vəsiqələrinin verilmə 

tarixi göstərilməyib. 

Nizamnamədə birliyin 

ləğv edildiyi halda 

əmlakın istifadəsi 

qaydası müəyyən 

edilməyib;  

Təsis yığıncağının qərarı 

əvəzinə protokol təqdim 

edilib 

Nizamnamədə təşkilatın 

daimi və ya müvəqqəti 

məqsədlə yaradılması 

müəyyən edilməyib; 

Hüquqi ünvana dair 

sənəd notariat qaydada 

təsdiq edilməyib 

Nizamnamədə ictimai 

birliyin hüquqi ünvanı 

göstərilməmişdir; 

Təsisçilər barədə 

müddəalar nizamnamədə 

öz əksini tapmamışdır. 

Qeydiyyat üçün müraciət 

ərizəsi notarial qaydada 

təsdiqlənməyib. 

 

İctimai birliyin  təsis 

edilməsi haqqında bildiriş 

onun təsis edilməsi 

haqqında qərarın qəbul 

olunduğu andan  30 gün 

keçdikdən sonra təqdim 

edilməsi  

İkinci 

cavab 

Nizamnamədə NTK-nın 

səlahiyyət müddəti 

göstərilməyib. 

Birliyin qeydiyyat 

sənədlərinə baxılması 

müddəti 30 gün 

artırılmışdır. 

Ərizə notariat qaydada 

təsdiq olunmayıb; 

Nizamnamə bütün 

təsisçilər tərəfindən 

imzalan-mayıb; 

Nizamnamə ``Müha-

sibat uçotu haqqında`` 

qanunun tələblərinə 

uyğunlaşdırılmalıdır 

Birliyin qeydiyyat 

sənədlərinə baxılması 

müddəti 30 gün 

artırılmışdır. 

Nizamnamədə sədr 

müavinin səlahiyyətləri 

göstərilməyib 

 

Birliyin qeydiyyat 

sənədlərinə baxılması 

müddəti 30 gün 

artırılmışdır. 

Üçüncü 

cavab 

Təsis yığıncağının qərarı 

əvəzinə protokol təqdim 

edilib. 

Təsisçilərin şəxsiyyət 

vəsiqələrinin surəti əlavə 

edilməyib; 

Nizamnamədə sədr 

müavininin səlahiyyətləri 

müəyyən edilməyib. 

Təsisçilərdən birinin 

atasının adı qeydiyyat 

üçün müraciət ərizəsində 

və şəxsiyyət vəsiqəsində 

fərqli göstərilib 

Müraciət ərizəsi notariat 

qaydasında təsdiq 

olunmamışdır 

Təsis protokolu bütün 

təsisçilər tərəfindən 

imzalanmayıb 

 

Qeydiyyat üçün müraciət 

ərizəsinin notarial qaydada 

təsdiq edilməmişdir; Ərizə 

bütün təsis-çilər tərəfindən 

imzalanmamışdır 

Dördüncü 

cavab 

Dövlət rüsumunun 

ödənilməsi haqda 

sənəddə qurumun adı 

göstərilməyib. 

Birliyin qeydiyyat 

sənədlərinə baxılması 

müddəti 30 gün 

artırılmışdır. 

Nizamnamədə və MH-na 

dair razılıq ərizəsində 

göstərilən ünvan 

mülkiyyət hüququnu 

təsdiq edən 

sənəddəkindən fərqlənir. 

Nizamnaməsinin təsdiq 

edilməsi haqqında 

protokol deyil, qərar 

təqdim olunmalıdır; 

Nizamnamədə fəaliyyət 

ərazisi göstərilməyib. 

Təsisçilərin şəxsiyyət 

vəsiqəsinin surəti əlavə 

edilməməsi 

 

Birliyin qeydiyyat 

sənədlərinə baxılması 

müddəti 30 gün 

artırılmışdır. 
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Beçinci 

cavab 

Nizamnamədə Ümumi 

Yığıncağın səlahiyyəti 

düzgün əks olunmayıb. 

Nizamnamədə bilrliyin 

ləğv edilməsi qaydasının 

düzgün müəyyən 

edilməməsi; 

Təsisçilərdən birinin adı 

və vəsiqəsinin nömrəsi 

ərizədə düzgün 

göstərilməyib. 

 Nizamnamədə təsisçilərin 

qarşılıqlı hüquq və 

vəzifələrinin həcmi 

göstərilməmişdir. 

Nizamnamənin təşkilatın 

ləğvü ilə bağlı müddəa-

sında təşkilatın 

fəaliyyətinə ``xitam 

verilir`` sözünün ``ləğv 

edilir`` sözü ilə 

əvəzlənməlidir. 

Birliyin  təsis edilməsi 

haqqında bildiriş onun 

təsis edilməsi haqqında 

qərarın qəbul olunduğu 

andan  30 gün keçdikdən 

sonra təqdim edilmişdir. 

Altıncı 

cavab 

 Birliyin qeydiyyat 

sənədlərinə baxılması 

müddəti 30 gün 

artırılmışdır. 

 Nizamnamədə qurumun  

fəaliyyətinə xitam 

verilməsi  ilə bağlı 

müddəada ``fəaliyyətinə 

xitam verilməsi`` sözləri 

“ləğv edilməsi”  sözləri ilə 

əvəz edilməlidir.  

Daimi və ya müvəqqəti 

məqsədlə yaradılması 

göstərilməyib 

 

Təşkilatın qeydiyyatı ilə 

bağlı dövlət rüsumu 

düzgün hesaba 

köçürülməmişdir. 

Yeddinci 

cavab 

 Təsisçilərdən birinin 

şəxsiyyət vəsiqəisinin  

etibarsız olması 

   Birliyin üzvləri haqqında 

müddəa qanunazidd idi. 
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14. ``Sizcə, qeydiyyatdan imtinanın səbəbləri əsaslı idimi?`` sualını 78 QHT cavablandırmışdı. 

Bunların 73 faizi ƏN-nin imtina haqda qərarının əsassız olduğunu və subyektiv mülahizələrə 

dayandığını bildirib. Həmin təşkilatların yalnız 17 faizi qeydiyyat sənədlərində doğrudan da 

nöqsanların olduğunu deyib. QHT-lərin 10 faizi qeydiyyatdan imtinanın əsaslı olub-olmaması ilə 

bağlı heç bir qənaətinin olmadığını bildirib.  

15. Qeydiyyatdan imtinanın əsl səbəblərinin QHT-lərin 18 faizi təşkilatın adı, 35 faizi təşkilatın 

fəaliyyət istiqamətləri, 20 faizi təsisçilərin siyasi mənsubiyyəti, daha 8 faizi isə rüşvət faktoru ilə 

əlaqəli olduğunu düşünür.  QHT-lərin 19 faizi bu səbəblərin onlara məlum olmadığını deyib. 

(Diaqram 7.)  

 

 

16. Rəyi öyrənilən QHT-lərin 36 faizi ƏN-nin qeydiyyat üçün müraciətlərin cavablandırılması 

üçün qanunda nəzərdə tutulan müddətlərə riayət etdiyini  bildirib. 56 faizi qeydiyyat orqanının 

müraciətləri gecikmələrlə cavablandırdığını, 5 faizi, ümumiyyətlə, müraciətinə heç bir cavab 

almadığını, 3 faizi isə sənədlərə baxılımaq üçün qəbul edilmədiyini bildirib.   

17. Sorğuda iştirak edənlərin 40 faizi onlardan qeydiyyat üçün qanunda nəzərdə tutulmayan 

əlavə sənədlər istənildiyini bildiriblər. Təşkilatların 9 faizindən təsisçilərinin iş təcrübəsi, əvvəlki 

fəaliyyəti və siyasi mənsubiyyəti haqqında (belə təşkilatların 56 faizi qeydə alınmayıb) 

məlumatlar istənilib, 35 faizi icra hakimiyyəti orqanlarından zəmanət məktubunun alınması  

(belə təşkilatların 46 faizi qeydə alınıb) tövsiyyə edilib. Rəyi soruşulanların 12 faizi qeydə 

alınmaq üçün onlara rüşvət vermək təklif olunduğunu bildirib ki, belə təşkilatların yarıdan azı 

qeydə alınıb.  

18. Sorğuda iştirak edən QHT-lərdən dövlət qeydiyyatı orqanının fəaliyyətini ayrı-ayrı aspektlər 

üzrə qiymətləndirməsi xahiş olunmuşdu.                   

- Rəyi soruşulan QHT-lərin yalnız 3\1-i qeydiyyat sənədlərinin yoxlanması zamanı 

qeydiyyat orqanı tərəfindən qanunvericilik normalarının düzgün tətbiq edildiyi 

qənatəindədir. QHT-lərin 45 faizi isə bu sahədə qeydiyyat orqanının fəaliyyətini ``pis``, 

22 faizi isə ``çox pis`` kimi qiymətləndirib. 

18%

35%20%

8%

19%

Diaqram 7. Sizcə, qeydiyyatdan imtinanın əsl səbəbi nə idi?

Təşkilatın adı                 

Təşkilatın fəaliyyət istiqamətləri və məqsədləri                

Təsisçilərin siyasi mənsubiyyəti

Rüşvət 

Bilmirəm 
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- QHT-lərin böyük əksəriyyəti (81 faizi) qeydiyyat orqanının obyektivliyinə inanmır. 

Sorğuda iştirak edən QHT-lərin yalnız 19 faizi bu orqanın qərarlarının obyektivliyini 

``yaxşı`` və ya ``çox yaxşı`` kimi qiymətləndirib.  

             

- Qeydiyyat məsələləri ilə bağlı ƏN ilə kommunikasiyanın vəziyyətini qiymətləndirərkən 

QHT-lərin  50 faizi bu ünsiyyətin səviyyəsindən narazı qaldığını ifadə edib.  

 

19. Sorğuda iştirak edənlərin 6 faizi (6 təşkilat) qeydiyyatdan imtina ilə bağlı ƏN-nin qərarından 

məhkəmələrə müraciət etmişdir, belə təşkilatların 3/2-si qeydə alınıb. 3 təşkilatın iddiasına 

birinci instansiya məhkəməsində baxılıb ki, məhkəmə onlardan ancaq birinin qeydə alınması 

haqqında qərar çıxarmışdır. Digər iddia ilə bağlı tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında işə xiam 

verilib və bu təşkilat da qeydə alınıb. Üçüncü halda məhkəmə iddia ərizəsini icraata 

götürməkdən imtina edib. Daha bir təşkilat apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib ki, bu halda 

məhkəmə təşkilatın qeydiyyatından imtina ilə bağlı qərar çıxarıb. Ali Məhkəmə müraciət etmiş 

bir təşkilatın əvvəlki instansiya məhkəməsinin qərarını ləğv edib, işi baxılması üçün yenidən 

həmin məhkəməyə qaytarmışdı. Avropa Məhkəməsinə müraciət etmiş bir QHT-nin işi ilə bağlı 

tərəflərin razılığı əsasında işə xitam verilib və bundan sonra QHT qeydiyyata alınıb. (Cədvəl 6.) 

Cədvəl 6. 

Məhkəmənin adı 
Təşkilat-

ların sayı 

Şikayətlə bağlı məhkəmə baxışının 

vəziyyəti 

Qeydiyyatla 

bağlı vəziyyət 

Birinci instansiya 

məhkəməsi 
1 

Məhkəmə iddia ərizəsini icraata 

götürməkdən imtina edib. 
qeydə alınmayıb 

Birinci instansiya 

məhkəməsi 
1 

Məhkəmə təşkilatın qeydə alınması ilə 

bağlı qərar çıxarıb. 
qeydə alınıb 

Birinci instansiya 

məhkəməsi 
1 

Tərəflərin barışıq sazişi əsasında 

məhkəmə işə xitam verib. 
qeydə alınıb 

Apellyasiya 

Məhkəməsi 
1 

Məhkəmə təşkilatın qeydə alınması 

tələbi  ilə bağlı iddianı təmin etməyib. 
qeydə alınmayıb 

Ali Məhkəmə 1 

Əvvəlki instansiya məhkəməsinin 

qərarını ləğv edib, işi baxılması üçün 

yenidən həmin məhkəməyə qaytarıb. 

qeydə alınıb 

Avropa 

Məhkəməsi 
1 

Tərəflərin razılığı əsasında işə xitam 

verilib. 
Qeydə alınıb 
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V.NƏTĠCƏLƏR 

Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına dair qanunvericiliyin, beynəlxalq təcrübənin, rəsmi, eləcə 

də sorğu və müsahibələr nəticəsində əldə edilmiş məlumatların təhlili QHT-lərin dövlət 

qeydiyyatına alınması sahəsindəki problemlərin dairəsini müəyyənləşdirməyə imkan verir. QHT-

lərin dövlət qeydiyyatına alınmasını tənzimləyən qanunvericilik bazası və qeydiyyat sahəsindəki 

mövcud praktika qeyri-konkretliyi və məhdudlaşdırıcı xarakteri ilə QHT-lərin qeydiyyatına 

mənfi təsir göstərir. Son illərdə qeydə alınan QHT-lərin sayında müşahidə olunan davamlı 

azalma əsasən dövlət qeydiyyatı sahəsindəki çətinliklərlə əlaqəlidir. QHT-lərin dövlət 

qeydiyyatının vəziyyəti vətəndaşların birləşmək təşəbbüslərinin önünün açılması və vətəndaş 

cəmiyyətinin gücləndirilməsi ilə bağlı ümumbəşəri çağırışlara adekvat deyil.  

Beləliklə, tədqiqat prosesində əldə edilmiş məlumatların və araşdırmanın nəticələrini 

ümumiləşdirərək Azərbaycanda QHT-in qeydiyyatı vəziyyəti ilə bağlı aşağıdakı qənaətə gəlmək 

olar: 

1. Qeydiyyat prosesində qanunla nəzərdə tutulmayan meyarlar tətbiq olunur. Bir sıra 

aspektlər üzrə dövlət qeydiyyatına alınmış QHT-lərin xarakteristikası ümumilikdə  

Azərbaycan QHT-lərinin vəziyyətini tam əks etdirmir: Məsələn, bütün ölkə ərazisində 

fəaliyyət göstərən təşkilatlar (ümumazərbaycan) QHT-lərin əksəriyyətini təşkil etsə də, 

regional və yerli təşkilatlarla müqayisədə onlar arasında qeydə alınanların sayı daha azdır. 

Fəaliyyətini insan hüquqları və demokratiya, sosial-iqtisadi inkişaf məsələləri yönümündə 

quran QHT-lərin çoxluq təşkil etməsinə baxmayaraq onlar arasında qeydə alınma səviyyəsi 

ən aşağı həddədir. Bu onu deməyə əsas verir ki, qeydiyyat orqanı qeydə alınma və ya  

imtina haqqında qərar verərkən qanunla nəzərdə tutulmayan meyarlara əsaslanır və 

bununla da ayrıseçkiliyə yol verir. Beləliklə, QHT-lərin qeydiyyatı prosesi üzərində 

müəyyən siyasi iradənin hakim olduğu qənaəti yaranır, dövlət qeydiyyatı məsələsi isə 

vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması prosesinə bir nəzarət mexanizminə çevrilir.     

2. Sənədlərin yoxlanılması zamanı qanunvericilik düzgün tətbiq edilmir. Qeydiyyat orqanı 

təsis sənədlərində müəyyən edilmiş imtinaya səbəb olmayan və aradan qaldırılması 

mümkün olan çatışmazlıqları (ümumilikdə sorğuya cəlb edilmiş təşkilatlara verilən 

cavablarda qeydiyyatdan imtina üçün əsas götürülmüş çatışmazlıqlar arasında bu qəbildən 

olan nöqsanlar 83 faiz təşkil edir) qeydiyyatdan imtina üçün əsas hesab edərək QHT-ləri 

qeydə almır. Belə çatışmazlıqların qeydiyyat orqanı rəsmiləri tərəfindən Qanunun 11.3.1-ci 

maddəssində nəzərdə tutulduğu kimi, sənədlərin Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasına və digər qanunvericilik aktlarına zidd olmasının mümkün əsası kimi 

yozulması başa düşülən deyil. Məsələn, təsisçilərdən birinin ``atasının adının qeydiyyat 

üçün müraciət ərizəsində və şəxsiyyət vəsiqəsində fərqli göstərilməsi`` bütövlükdə 

sənədlərin Konstitusiyaya və digər qanunvericilik aktlarına zidd olması kimi 

qiymətləndirilə və vətəndaşların birləşmək hüququnu həyata keçirməsini məhdudlaşdırmaq 

üçün qanuni əsas hesab edilə bilməz. Halbuki, sənədlərin yoxlanması prosesinə bir qədər 

konstruktiv və pozitiv mövqedən yanaşıldığı təqdirdə yuxarıda sadalanan xarakterli 

çatışmazlıqları qeydiyyat haqqında qanunun 8.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan 
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``qeydiyyatdan imtinaya səbəb olmayan çatışmazlıqların`` dairəsinə aid etmək çətinlik 

yaratmır.  

3. Qeydiyyatdan imtina üçün hər dəfə yeni əsaslar aşkar edilir. Qeydiyyat sənədlərindəki 

çatışmazlıqlar ``Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında`` 

qanununun 8.3-cü maddəsinə uyğun olaraq eyni vaxtda bildirilmir və dövlət qeydiyyatına 

alınmaq istəyən qurumlar hər dəfə onların fərqli əsaslara görə qeydiyyatdan imtina və 

sənədlərin geri qaytarılması haqqında cavablar alırlar. Bu isə onu göstərir ki, ya qeydiyyat 

orqanı qanunun tələblərinə əməl edərək təqdim olunan sənədlərin yoxlanılmasını tam həyat 

keçirmir, ya da məqsədli şəkildə müəyyən edilmiş bütün nöqsanlarla bağlı müraciətçini 

məlumatlandırmır. İstənilən halda, bu, qeydiyyat orqanının sənədlərin yoxlanmasını 

birliklərin dövlət qeydiyyatına alınması yönümündə deyil, daha çox qeydiyyatdan imtina 

məqsədilə apardığı qənaətini doğurur. Bunun nəticəsində QHT-lərin əksəriyyəti qeydiyyat 

üçün dəfələrlə müraciət etməli və buna görə bir neçə il vaxt sərf etməli olurlar. Bu isə 

qeydiyyat prosesini yorucu və uzunsürən bir prosesə çevirməklə bir çox qurumları növbəti 

müraciətlərdən çəkindirir. Bir sıra təşkilatlar isə bu cür problemlər səbəbindən, 

ümumiyyətlə, qeydiyyat üçün müraciət etmir.    

4. Sənədlərin yoxlanması və qərarla bağlı müraciətçilərin məlumatlandırılması 

müdddətlərinə riayət olunmur. Qeydiyyat üçün müraciət edən hər iki təşkilatdan biri öz 

müraciətinə qanunla nəzərdə tutulmuş müddətdə (sənədlərin yoxlanması başa çatdıqdan 

sonra 10 gün ərzində) cavab ala bilmir. Onların bir qismi isə, ümumiyyətlə, qeydiyyat 

orqanından heç bir cavab ala bilməyib. Bir çox hallarda, qeydiyyat orqanının imtina haqda 

qərarı qanunla müəyən edilmiş müddət çərçivəsində verilməsinə baxmayaraq bu haqda 

müraciətçilərin məlumatlandırılması xeyli gecikir. Bu da onları həmin qərarlardan 

məhkəmələrə şikayət verməsi üçün müddətin ötürülməsinə səbəb olur. Bir neçə halda isə 

QHT-lərin təqdim etdikləri sənədlərin baxılma müddəti ötürülüb, bundan sonra isə 

təsisçilər qeyri-rəsmi şəkildə qeydiyyat idarəsinə dəvət edilib və onlara qeydiyyata 

alınacağı vədi verilərək ərizənin tarixini yeniləmək təklif edilib. 

5. Sənədlərin yoxlanması üçün müddətin artırılmasına dair qərarlar əsaslandırılmır və 

dəfələrlə təkrar olunur. QHT-lərin yarıdan çoxunun sənədlərinin yoxlanılması əlavə 

araşdırma aparılması zərurəti səbəbilə 30 gün müddətinə uzadılıb. Hər beş təşkilatdan 

birinin sənədlərinin yoxlanması zamanı əlavə araşdırma zərurəti 2-3 dəfə yaranıb. 

Qeydiyyat orqanının araşdırma müddətinin uzadılmasına baxmayaraq eyni sənədlərdə 

bütün çaışmazlıqları aşkara çıxara bilməməsi və növbəti araşdırmada sənədlərdə yenidən 

imtina üçün əsasların aşkarlanması təəccüb doğurur. Bu da, sənədlərin yoxlanması 

müddətinin artırılmasının qanunun 8.2-ci maddəsində göstərildiyi kimi, müstəsna hallarda 

tətbiq edilmədiyini göstərir. Digər tərəfdən, qanunda müddətin artırılmasının sayı ilə bağlı 

məhdudiyyət və ``müstəsna hallar`` kimi nəzərdə  tutulan halların konkret dairəsi 

göstərilmədiyindən bir sıra hallarda qeydiyyatın ləngidilməsi alətinə çevrilir. 

6. Qeydə alınmaq üçün QHT-lər təşkilatın adı, fəaliyyət istiqamətləri və məqsədlərin 

dəyişdirilməsi məcburiyyətində qalır. QHT-lərin yarıdan çoxu qeydiyyatlarından imtina 

olunmasında məhz bu amillərin rolu olduğunu düşünür. QHT təsisçiləri hər hansı bir 
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qanuni tələb olmasa da İdarəyə dəvət edilir və onlarla “profilaktik” söhbətlər aparılır, 

adlarının, fəaliyyət istiqamətləri və nizamnamə məqsədlərinin dəyişdirilməsi ilə bağlı 

“məsləhətlər” verilir. Bir sıra QHT-lər belə qeyri-rəsmi tövsiyyələri yerinə yetirdikdən 

sonra qeydə alındıqlarını bildiriblər.  

7. Qanunda nəzərdə tutulmayan əlavə tələblər. Qeydiyyat orqanı tərəfindən təsisçilərin 

məşğuliyyəti, siyasi mənsubiyyəti ilə bağlı məlumatlar istənilir. Digər tərəfdən, QHT-

lərdən qeydə alınmaq üçün icra hakimiyyəti orqanlarından verilmiş zəmanət məktubunun 

təqdim edilməsi tələb olunur. Bu cür sənədləri isə heç də bütün təşəbbüsçülər əldə edə 

bilmirlər.  

8. Qeydiyyatın mərkəzləşdirilmiş qaydada aparılması qeydiyyat orqanı ilə müraciətçilər 

arasında ünsiyyəti xeyli çətinləşdirir. Bu xüsusilə regionlarda olan QHT təsisçiləri üçün 

əlavə problemlər yaradır. 

9. Digər pozuntular. QHT-lərin qeydiyyat üçün təqdim etdiyi sənədlərin qəbulu rəsmi şəkildə 

təsdiq edilmir, müəyyən müddətdən sonra hansısa sənədin təqdim edilmədiyi bəhanəsilə 

qeydiyyatdan imtina edilir; Bir sıra hallarda qeydiyyat orqanı sənədlərin bütövlükdə və ya 

ayrıca sənədin itdiyini bildirib və onların yenidən təqdim edilməsini istəyib.  

10. Yerli məhkəmələr qeydiyyatından imtina olunmuş təşkilatların şikayətlərinin 

araşdırılmasında səmərəli hüquqi müdafiə vasitəsi kimi çıxış etmirlər. Məhkəmələr əksər 

hallarda işi obyektiv və ədalətli araşdırmır, birtərəfli mövqe nümayiş etdirir və nəticə 

etibailə qedyiyyat orqanının qeydiyyatdan imtina ilə bağlı qərarlarını qüvvədə saxlayırlar.  


