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Daxili işlər orqanlarında aparılan islahatlar təbii ki, insan hüquqlarının 

təminatı üçün önəmlidir və öz müsbət nəticəsini verir. Lakin dünya təcrübəsi 

göstərir ki, ölkənin hüquq mühafizə sistemi nə qədər təkmil olsa  belə, cəmiyyətin 

demokratiya və hüquqi mədəniyyəti zəifdirsə və o, ictimai asayişin mühafizəsini 

yalnız polisin vəzifəsi hesab elərək özünü bu işdən kənarlaşdırarsa, yüksək 

nəticələr əldə etmək  olduqca çətindir.   

Uzun illər elmdə belə bir mövqe olubdur ki, cinayətkarlığa qarşı səmərəli 

mübarizə aparmaq üçün cinayətlərə görə sanksiyalar ağırlaşdırılmalı, polisin sayı 

isə  artırılmalıdır. Lakin təcrübə bu elmi hipotezlərın qeyri-rasionallığını sübuta 

yetirdi. Bu gün artıq heç kəsdə şübhə doğurmur ki, ictimai asayişin, insan 

hüquqlarının mühafizəsində cəmiyyətin də rolu danılmazdır. Bu baxımdan 

ölkəmizdə ictimai asayişin mühafizəsində səmərəli fəaliyyəti təmin etmək məqsədi 

ilə daxili işlər orqanları ictimaiyyəti də bu işə cəlb etmək üçün müəyyən tədbirlər 

görür.  

          Azərbaycanda həyata keçirilən «İctimai polis» layihəsini bu əməkdaşlığın 

bariz nümunəsi kimi göstərmək olar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Demokratik cəmiyyətdə polisin yeri və rolu. 

 

Dünya ölkələri arasında dostluq və əməkdaşlığın səviyyəsinin yüksəlməsi, 

qloballaşma, bəşəri dəyərlərə inteqrasiya müasir dövrün zəruri tələblərinə 

çevrilmişdir. Sovet imperiyasının süqutu və Azərbayjanın müstəqilliyini bərpa 

etməsi bizim də qlobal proseslərə qoşulmamızı şərtləndirdi. Lakin, müsbət jəhətləri 

ilə yanaşı belə münasibətlər bəzi neqativ təzahürlərin, o jümlədən transmilli 

jinayətlərin – terrorizm, qaçaqmalçılıq, silah və insan alveri, narkotiklərin 

qanunsuz dövriyyəsi və s.  artmasına da şərait yaratmışdır. Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra jinayətkarlıqla mübarizədə üzərinə 

daha böyük məsuliyyət yükü düşən Daxili İşlər Nazirliyi ölkədə kriminogen 

vəziyyəti tam nəzarət altına ala bildi və transmilli jinayətkarlıqla mübarizə 

üsullarının təkmilləşdirilməsi, bu növ hüquq pozuntularının Azərbayjan 

Respublikası ərazisində nəzarət altına alınması üçün beynəlxalq sahədə 

əməkdaşlıqlar sürətləndirildi.  

Hüquq qaydasının təmin edilməsində effektivlik polisin əmək kollektivləri, 

əhali və KİV ilə bilavasitə qarşılıqlı əlaqəsindən çox asılıdır. Hüquqmühafizəedici 

praktika göstərir ki, polis əmək kollektivlərinin, əhalinin və KİV-in dəstəyinə 

arxalanaraq, ictimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi 

üzrə vəzifələrini daha müvəffəqiyyətlə həll edir.  Polis əməkdaşları əmək 

kollektivlərində, əhali arasında informasiya-konsultativ fəaliyyət həyata keçirirlər. 

Hüquq qaydasının təmin edilməsi, şəxsi və ictimai təhlükəsizliyin, mülkiyyətin 

hüquqazidd qəsdlərdən mühafizəsi məsələləri üzrə qanunları və digər hüquqi 

aktları izah edirlər. Onlar əhalini şəhərdə və ya digər yaşayış məntəqəsində, yəni 

xidmət göstərdikləri ərazidə hüquq qaydasının vəziyyəti barədə məlumatlan-

dırırlar. 

Polisin əmək kollektivləri, əhali və KİV ilə qarşılıqlı münasibətin hüquqi 

əsası Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının aşağıda göstərilən 

müddəalarında öz əksini tapmışdır: 
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– Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 54-cü maddəsinin I  

hissəsində göstərilib:  “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının cəmiyyətin 

və dövlətin siyasi həyatında maneəsiz iştirak etmək hüququ vardır”. 

– Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 55-ci maddəsinin I 

hissəsində göstərilib: “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlətin 

idarə olunmasında iştirak etmək hüququ vardır. Bu hüququ onlar bilavasitə 

və ya nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirə bilərlər”. 

– Azərbaycan Respublikası  Konstitusiyasının 58-ci maddəsinin II  

hissəsində göstərilib: “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”. 

Göründüyü kimi vətəndaşlar və qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər 

və fondlar) nəinki dövlət idarəetməsində iştirak edir, o cümlədən ictimai qaydanın 

qorunması, ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi, qanun-çuluğa riayət edilməsi və 

ölkədə hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsində iştirak edirlər. 

Polisin vətəndaşların  və qeyri-hökumət təşkilatlarının köməyinə arxalanması 

hüquqpozmaların  xəbərdar edilməsi və qarşısının alınması, onların yaranma səbəb 

və şəraitinin aradan qaldırılması üzrə effektiv fəaliyyətinin mütləq şərtidir. 

Vətəndaşlar ictimai qaydanın qorunmasında, ictimai təhlükəsizliyin təmin 

edilməsində hüquq-mühafizə orqanlarına, həmçinin daxili işlər orqanlarına (polisə) 

könüllülük əsasında fərdi, müqavilə və qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsi ilə 

qarşılıqlı münasibət formalarında kömək edirlər. 

Qeyri-hökumət təşkilatının hüquqları dövlət orqanları tərəfindən qorunur. 

Qeyri-hökumət təşkilatları qanunvericilik çərçivəsində öz fəaliyyətini müstəqil 

olaraq həyata keçirmək hüququna malikdir 

Qeyri-hökumət təşkilatları daxili işlər orqanlarının vəzifə və funksiyalarının 

realizəsində də  iştirak edirlər. 

İctimai qaydanın qorunması və  ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsində 

cinayətkarlığa və  digər hüquq-pozmalara qarşı mübarizədə və hüquqpozmaların 
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profilaktikasında daxili işlər orqanlarına (polisə), dövlət hakimiyyət və yerli 

özünüidarəetmə orqanlarına ictimai özfəaliyyət orqanları böyük köməklik 

göstərirlər. 

İctimai özfəaliyyət orqanları ictimai birliklərin üzvlüyünə daxil olmayan 

ictimai qurumlardan ibarətdir. Onların yaradılmasının və fəaliyyət göstərməsinin 

məqsədi vətəndaşlarda yaşayış yeri, iş və ya təhsil yeri üzrə yaranan problemlərin 

həlli ilə bağlı olan qeyri-müəyyən şəxslər dairəsinin tələbatlarının ödənilməsinə 

yönələn müxtəlif sosial problemlərin birgə həll edilməsidir. 

İctimai özfəaliyyət orqanlarının və digər ictimai qurumların səlahiyyətləri 

“Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Qanunla, yerli 

özünüidarəetmənin qanunvericilik aktları, digər qanunlar və ictimai qurumların 

nizamnamələri ilə müəyyən edilir. 

Bir sıra ictimai qurumların fəaliyyəti bilavasitə hüquqpozmaların  

profilaktikası, hüquq qaydasının qorunması ilə bağlıdır. Belə ki, yetkinlik yaşına 

çatmayanların ictimai tərbiyəçiləri yetkinlik yaşına çatmayan şəxsləri qanunlara və 

birgəyaşayış qaydalarına hörmət edilməsi ruhunda tərbiyə etməklə, onların 

valideynlərinə və ya bu şəxsləri əvəz edən şəxslərə kömək edirlər. İctimai 

tərbiyəçilər yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə 

komissiyalarla, pedaqoji kollektivlərlə, yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin 

işlədikləri idarə və müəssisələrin müdiriyyəti ilə, daxili işlər orqanları (polis) ilə, 

yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin yaşadığı və təhsil aldığı yerlər üzrə ictimai 

təşkilatlarla və qurumlarla, səhiyyə orqanları və digər mütəxəssislərlə sıx əlaqə 

saxlayırlar. 

İctimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsinin 

hüquqpozmaların xəbərdar edilməsi və qarşısının alınmasının effektivliyinin vacib 

şərtini daxili işlər orqanlarının (polisin) ictimai qaydanın qorunmasında və ictimai 

təhlükəsizliyin təmin edilməsində ictimai qurumlarla sıx qarşılıqlı əlaqəsi təşkil 

edir. 

Qarşılıqlı əlaqə, ictimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin təmin 

edilməsi sahəsində vəzifələrin birgə yerinə yetirilməsi üçün daxili işlər orqanları 
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ilə ictimai qurumların məqsədlərinin razılaşdırılmasını və səylərinin 

birləşdirilməsini nəzərdə tutur. 

“Polis  haqqında” Qanunun 10-cu maddəsi “Polisin vəzifələrinin yerinə 

yetirilməsində dövlət orqanlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının və ayrı-ayrı 

şəxslərin iştirakı” adlanır.  Həmin maddəyə görə dövlət hakimiyyəti orqanları və 

yerli özünüidarəetmə orqanları polisə öz vəzifələrini yerinə yetirməkdə kömək 

göstərməlidirlər. Hər bir şəxs polisə öz vəzifələrini yerinə yetirməkdə kömək 

göstərə bilər. 

Ölkəmizdə ictimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin  təmin 

edilməsi üzrə funksiyalar dövlət tərəfindən bilavasitə DİO-nun üzərinə  

qoyulmuşdur. Ona görə  də daxili işlər orqanları (polis) ictimai qaydanın 

qorunması və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsində iştirak edən ictimaiyyətlə 

qarşılıqlı əlaqə yaradılmasında aparıcı rola malikdir. DİO-nun ictimai qurumlarla 

qarşılıqlı əlaqəsi dövlət  idarəetməsinin ümumi prinsipləri əsasında həyata keçirilir. 

Bu prinsiplər və ictimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin təmin 

edilməsində DİO-nun ictimai qurumlarla qarşılıqlı əlaqəsinin formaları  onların 

fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi aktlarda və digər aktlarda 

möhkəmləndirilmişdir. 

 

 

Hüquq-mühafizə təcrübəsində  ictimai qaydanın qorunması və ictimai 

təhlükəsizliyin təmin edilməsində iştirak edən daxili işlər orqanları (polis) ilə 

ictimai qurumların qarşılıqlı əlaqəsinin ən geniş yayılmış formalarına 

aşağıdakılar aiddir: 

1. İctimai qayda və ictimai təhlükəsizliyin vəziyyəti barədə məlumatlar 

(informasiya) mübadiləsi. Bu məlumatlar hüquqpozmaların xəbərdar 

edilməsi və qarşısının alınmasında aktual məsələlərin müəyyən edilməsi, işin 

planlaşdırılması, onun effektivliyinin artırılması və son nəticələrin 

qiymətləndirilməsi üçün zəruridir. 
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2. İctimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi, 

hüquqpozmaların xəbərdar edilməsi və qarşısının alınması üzrə tədbirlərin 

birgə planlaşdırılması və həyata keçirilməsi. 

3. DİO (polis) tərəfindən ictimai qurumlara hüquq qaydası sahəsində 

vəzifələrinin yerinə yetirilməsində yardım və köməkliyin edilməsi. 

4. DİO (polis) əməkdaşları tərəfindən ictimai qurumların üzvlərinə 

hüquqpozmaların xəbərdar edilməsi və qarşısının alınması metod və 

formalarının öyrədilməsi,  onlarla hüquqi təhsil üzrə işin aparılması; işlərin 

planlaşdırılması və uçotunda onlara  metodiki və digər köməkliyin 

göstərilməsi. 

5. İctimai qurumlarda baxılması və  hüquqpozan  şəxslərə qarşı 

müvafiq ictimai təsir tədbirlərinin tətbiq edilməsi üçün DİO (polis) tərəfindən 

hüquqpozmalar haqqında materialların göndərilməsi. 

6. İctimai qurumlar tərəfindən hüquqpozmalar haqqında materiallara 

baxılarkən, hüquqpozan  şəxsin inzibati  və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb 

edilməsi qənaətinə gələrlərsə, bu materialların DİO-ya  göndərilməsi. 

 

Əhali və əmək kollektivləri ilə daxili işlər (polis) orqanlarının qarşılıqlı 

əlaqəsi aşağıdakı xidmət sahələri üzrə aparılır: 

– polisin post-patrul xidməti – küçələrdə, parklarda, vağzallarda və digər 

ictimai yerlərdə, eləcə də kütləvi tədbirlərin keçirilməsi zamanı;  

– yol patrul xidməti–yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi zamanı 

əhali, KİV və avtonəqliyyat müəssisələrinin əmək kollektivləri ilə;  

– polis sahə inspektorları–hüquqpozmaların profilaktikası ilə bağlı 

məsələlərlə;   

– icazə xidmətinin əməkdaşları – silah dövriyyəsini, radioaktiv, güclü 

təsiredici zəhərli maddələrin daşınmasını,  ştamp, möhür  sexlərinin fəaliyyətini 

həyata keçirən müəssisələrin əmək kollektivləri ilə;  

– mühafizə xidməti əməkdaşları – mühafizə olunan obyektlərin kollektivləri 

ilə;  
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– əməliyyat-axtarış xidməti, təhqiqatçı və müstəntiqlər – cinayətlərin 

qarşısının alınması və açılması sahəsində tədbirlərin keçirilməsi zamanı əhali və 

əmək kollektivləri ilə və s. 

Əhali və əmək kollektivləri ilə analoji əməkdaşlıq DİO-nun digər xidmətləri 

ilə də həyata keçirilir. Bu məqsədlə hüquq qaydası sahəsində vəzifə və 

funksiyaların daha da səmərəli yerinə yetirilməsi üçün vətəndaşların cəlb olunması 

ilə  profilaktiki tədbirlər təşkil olunur və həyata keçirilir. Əhali ictimai qaydanın 

vəziyyəti, cinayətlərin qarşısının alınması və açılması barədə məlumatlandırılır.  

DİO rəhbəri, polis sahə inspektorları və digər polis əməkdaşları əmək 

kollektivlərində, əhali və xidməti ərazinin sakinləri qarşısında DİO-nun işi barədə 

hesabat verirlər. 

DİO tərəfindən şəhərin və ya rayonun, habelə yetkinlik yaşına çatmayanların 

tərbiyəsinə cavabdehlik daşıyan vətəndaşlar kateqoriyasına yazılı və ya şifahi 

(radio, televiziya ilə)  müraciətlər edilir.  

Polis, cinayətkarların axtarışı, iş üzrə sübutların və şahidlərin aşkar edilməsi, 

naməlum meyitlərin şəxsiyyətinin müəyyən olunması, oğurlanmış uşaqların 

tapılması, habelə cinayətkarlığa qarşı mübarizədə əhəmiyyət kəsb edən digər zəruri 

məlumatların əldə edilməsi üçün kömək göstərilməsi xahişi ilə əhaliyə müraciət 

edir. 

Göstərilənlərə əsasən polis orqanları ilə ictimai təsisatların   qarşılıqlı 

əlaqəsinin təşkilinə aşağıdakıları daxil etmək  olar: 

1) qarşılıqlı əlaqə formalarının müəyyənləşdirilməsi; 

2) digər polis orqanları, eləcə də cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparan 

digər dövlət orqanları ilə, həmçinin də  idarə, müəssisə, təşkilat, ictimai 

birliklər, xeyriyyəçilik fondları, dini qurumların, kütləvi informasiya 

vasitələrinin rəhbərləri ilə hüquqpozmaların profilaktikası üzrə qarşılıqlı 

əlaqə formalarının müəyyən edilməsi; 

3) xidmətlərin qarşılıqlı əlaqə vəziyyətinə nəzarət edilməsi; 

4) qarşılıqlı rabitə işinin təşkili. 
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Polis orqanları ilə ictimai təsisatlar   arasında qarşılıqlı fəaliyyət aşağıdakı 

qaydada həyata keçirilir: 

1) qanunçuluğun və hüquq qaydalarının möhkəmləndirilməsi məsələləri 

üzrə qarşılıqlı məlumatlandırma; 

2) idarə, müəssisə və təşkilatlarda, istehsalat kollektivlərində və əhalinin 

yaşayış yerləri üzrə hüquqi təbliğatın təşkili; 

3) hüquqpozmaların yaranma şəraitinin aşkar olunması və aradan 

qaldırılması yollarının birgə müəyyən edilməsi; 

4) fövqəladə vəziyyətin yaranma təhlükəsi, yaxud baş verməsi faktı və 

onun miqyası barədə məlumatlandırma, onun aradan qaldırılması üzrə birgə 

tədbirlərin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi; 

5) əlaqələndirmə işlərinin, bir qayda olaraq, təşkilati-inspektor xidməti 

vasitəsilə aparılması. 

 

 

 

Polisin kütləvi informasiya vasitələri ilə  

qarşılıqlı əlaqəsi 

Azərbaycan Respublikasında demokratiyanın günbəgün inkişaf etdiyi, 

hüquqi dövlətin formalaşdığı və vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar olduğu vaxtda 

polisin üzərinə düşən vəzifələrin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinin zəruri 

şərtlərindən biri də kütləvi informasiya vasitələri ilə sıx əlaqənin saxlanılmasıdır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 50-ci maddəsinə uyğun 

olaraq, hər kəsin istədiyi məlumatı qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, 

hazırlamaq və yaymaq azadlığı vardır. Məlumat dedikdə, təqdimat formasından 

asılı olmayaraq təbiətdə, cəmiyyətdə və dövlətdə baş vermiş hadisələr, proseslər, 

faktlar və şəxslər haqqında xəbərlər nəzərdə tutulur. 

Məlumatın əldə edilməsi digər yollarla yanaşı, kütləvi informasiya 

vasitələrində, o cümlədən mətbuatda dövlət senzurasına yol verilməməsi ilə təmin 

edilir. 
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Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunvericilik Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasından, “Kütləvi informasiya vasitələri 

haqqında”, “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında”, 

“Rabitə haqqında”, “Dövlət sirri haqqında”, “Televiziya və radio yayımı 

haqqında”, “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında”, “Məlumat 

azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarından, habelə digər 

müvafiq qanunvericilik aktlarından ibarətdir. 

Kütləvi informasiya vasitələri ilə daxili işlər orqanları arasında əlaqələri 

və işgüzar münasibətləri gücləndirmək, cinayətkarlığa qarşı mübarizə, ictimai 

qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin təmin olunması, insanların 

qanuni mənafe və konstitusion hüquq və azadlıqlarının qorunması 

istiqamətində işlərin görülməsi üçün beynəlxalq insan hüquqları 

standartlarına və milli qanunvericiliyə uyğun olaraq aşağıdakı göstərilənlərin 

təmin edilməsi məqsədəuyğundur: 

1) aparılan hüquqi-demokratik islahatlar kursunun həyata 

keçirilməsində, ictimai-siyasi sabitliyin yaradılmasında DİO tərəfindən 

cinayətkarlığa qarşı mübarizə və hüquq qaydalarının təmini istiqamətində 

aparılan uğurlu işin mətbuat vasitəsilə geniş oxucu kütləsinə mütəmadi olaraq 

çatdırılması; 

2) DİO-da müasir tələblərə uyğun kadr siyasəti, nizam-intizamın 

yüksəldilməsi, şəxsi heyətin sıralarının DİO-nun əməkdaşları adına ləkə 

gətirən şəxslərdən təmizlənməsi istiqamətində görülən işlərin ardıcıl şəkildə 

ölkənin aparıcı mətbuat-informasiya orqanlarında verilməsi; 

3) insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmini sahəsində qəbul 

edilmiş normativ-hüquqi aktlardan irəli gələn məsələlərin şəxsi heyətə 

çatdırılması, əməkdaşların insan hüquqlarına hörmət və etik davranış 

normalarına riayət, humanizm ruhunda tərbiyəsi yönümündə görülən qlobal 

işlərin kütləvi informasiya orqanlarında müntəzəm verilməsi; 

4) ölkənin ictimai-siyasi həyatı ilə əlaqədar mətbuatda gedən yazılar 

çapa hazırlanarkən onların mahiyyətinə, daşıya biləcəyi sətiraltı mənaya, 



 11 

respublikada və ya ayrı-ayrı regionlarda  kriminogen durumun 

gərginləşməsinə təsir göstərmək ehtimalına və belə mümkün neqativ halların 

vaxtında qarşısının alınmasına xüsusi diqqət yetirilməsi; 

5) cinayətkarlıqla mübarizə və ictimai təhlükəsizliyin təmini üzrə DİN 

və ərazi polis orqanları tərəfindən görülən işlərin geniş və ətraflı 

işıqlandırılması, ictimai qaydanın qorunması zamanı fədakarlıq göstərmiş 

ayrı-ayrı əməkdaşlar barədə mətbuatda operativ geniş yazılar və reportajlar 

hazırlanıb verilməsi; 

6) DİN sistemində əməliyyat-xidməti fəaliyyətin və onun nəticələrinin 

ictimaiyyətə tam və ətraflı çatdırılması, cəmiyyətdə DİO haqqında düzgün və 

pozitiv rəyin formalaşdırılması yönümündə KİV ilə  qarşılıqlı əlaqələrin 

genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməsi, görülmüş işlərin məqsədyönlü 

olaraq televiziya verilişlərində və mətbuatda işıqlandırılması; 

7) KİV-də müsahibələrin, yazıların və məqalələrin verilməsi ilə bağlı 

DİN-in müvafiq göstərişinin tələblərinə ciddi əməl olunması; hər hansı bir  

yazı və ya çıxışların, yalnız real fəaliyyətin nəticələrinə əsaslanması; əməliyyat 

xidməti fəaliyyətin məzmunundan və mövzudan kənara çıxmaqla 

bayağılaşdırılan müsahibələrin, məqalələrin dərci və efirə buraxılmasının 

yolverilməz sayılması, görülən işlərə ciddi nəzarətin təmin olunması. 

Kütləvi informasiya azadlığı jurnalistlərə və kütləvi informasiya vasitələrinin 

(KİV) digər nümayəndələrinə polisin gündəlik fəaliyyəti barədə əldə etdikləri 

informasiyaları öz “kütləvi informasiya vasitələrində” işıqlandırmaq hüququ verir. 

Digər tərəfdən isə polis ilə jurnalistlər və KİV-in digər nümayəndələri arasında 

münasibətlərin yaradılması onlara informasiyanın alınması və yoxlanılmasına 

şərait yaradır. 

“Daxili İşlər Nazirliyinin Əsasnaməsinin və strukturunun təsdiq 

edilməsi haqqında” 30 iyun 2001-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanına  əsasən, DİN-in vəzifələrindən biri ictimai qaydanın və 

ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasını, cinayətkarlıqla mübarizə məsələlərinə 

dair əhalinin məlumatlandırılmasını, kütləvi informasiya vasitələri ilə qarşılıqlı 
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əlaqəni təşkil etmək, yayılan məlumatlar üzrə  müvafiq qərarlar qəbul etmək, 

nəşriyyat fəaliyyətinin həyata keçirilməsini təmin etməkdir. 

Beləliklə, polisin qarşısında qoyulmuş vəzifə və funksiyaların 

müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsinin zəruri şərtlərindən biri də KİV-lə qarşılıqlı 

əlaqədir. 

Polisin KİV-lə qarşılıqlı əlaqəsi DİN-in müvafiq normativ-hüquqi 

aktlarının tələblərinə uyğun qurulmaqla aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata 

keçirilir: 

1) radio və televiziya verilişlərinin, eləcə də dövri mətbuatda nəşr 

edilməsi məqsədi ilə materialların hazırlanması; 

2) KİV-dəki məlumatların və xülasələrin təhlili, qeyri-dürüst və təhrif 

olunmuş materialların aydınlaşdırılması və təkzib edilməsi, tənqidi 

materialların araşdırılaraq müvafiq kütləvi informasiya vasitələrinə cavab 

verilməsi; 

3)  redaksiyaların sorğularına cavab verilməsi; 

4) mətbuat üçün məlumatların (press-relizlərin) hazır-lanması və 

göndərilməsi; 

5) aktual  problemlər barədə mətbuat konfrans-larının, brifinqlərin 

təşkili və keçirilməsi; 

6) problemli məsələləri KİV-də sistemli şəkildə işıqlandırmaq üçün 

daimi rubrikaların təşkil olunması; 

7) kütləvi informasiya vasitələri əməkdaşlarının daha peşəkarlıqla və 

ixtisaslı şəkildə məşğul olmaları üçün seminarların keçirilməsi, onların 

profilaktik tədbirlərdə iştiraka cəlb edilməsi; 

8) DİO-nun fəaliyəti ilə bağlı yazıların, televiziya və radio verilişlərinin 

hazırlanması; 

9) cinayət, inzibati və digər qanunvericiliklər daha mükəmməl bilən 

televiziya tamaşaçıları, radio dinləyiciləri, oxucular arasında müsabiqələrin 

və viktorinaların keçirilməsi; 
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10) baş vermiş hadisə yerlərindən, məhkəmə zallarından və digər 

yerlərdən reportajların hazırlanması və s. 

Polislə KİV-in nümayəndələri  arasında qarşılıqlı münasibətlər 

aşağıdakı qaydada qurulur: 

– müraciət edən şəxsin kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndəsi 

olması dəqiqləşdirilir; 

– polis əməkdaşı yalnız öz xidməti vəzifəsinə aid olan məsələlər barədə 

müsahibə verir; 

– bütövlükdə polis orqanının fəaliyyəti ilə bağlı KİV-ə müsahibəni verən 

tabelik qaydaları üzrə idarə, baş idarə və DİN-in mətbuat xidmətinin 

rəhbərliyini məlumatlandırır; 

– KİV-in nümayəndələri ilə bütün görüşlər barədə tabelik qaydaları 

üzrə yuxarı orqana tam məzmunda (hansı kütləvi informasiya vasitəsindən, 

kim tərəfindən müraciət edilməsi,  video və ya fotoçəkilişin məqsədi, efirə 

getmə və dərc edilmə vaxtı) məlumat verilir. 

DİO-nun kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələrin qurulmasında əsas 

vəzifələri aşağıdakılardır: 

1) daxili işlər orqanlarının fəaliyyəti, fövqəladə hadisələr, DİN 

tərəfindən həyata keçirilən mühüm tədbirlər haqqında kütləvi informasiya 

vasitələrinə operativ informasiyalar, habelə Daxili İşlər Nazirliyi adından 

bəyanatlar vermək və rəsmi məlumatlarla çıxış etmək; 

2) daxili işlər orqanları barədə KİV-də verilmiş materialları təhlil 

etmək, onlara operativ cavablar vermək, aktual məsələlər barəsində 

məlumatlar yaymaq, mətbuat konfransları, brifinqlər keçirmək; 

3) DİN strukturuna daxil olan kütləvi informasiya vasitələrinin 

(“Mübariz keşikdə”, “Əsgər”, “Polis” qəzetləri), eləcə də DİN sistemində 

təbliğat-təşviqat funksiyasını həyata keçirən digər (Daxili Qoşunlar Baş 

İdarəsinin mətbuat  mərkəzi, BDYPİ-nin hərəkətin təhlükəsizliyinin  təbliği və 

ictmai qurumlarla əlaqə şöbəsi və s. bu tipli) xidmətlərin yaradıcılıq 

imkanlarından istifadə etməklə daxili işlər orqanlarının və daxili qoşunların 
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fəaliyyəti barədə respublika əhalisində dolğun və obyektiv təsəvvür, sağlam 

ictimai rəy formalaşdırılmasını, daxili işlər orqanlarının fəaliyyətinə dair 

kütləvi informasiya vasitələri ilə yayımlanan həqiqətə uyğun olmayan 

məlumatların təkzib olunmasını təşkil etmək; 

4) Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları və ictimai təşkilatlarla 

informasiya mübadiləsi aparmaq, DİN-in müvafiq qurumları ilə əlaqəli daxili 

işlər orqanlarının gündəlik fəaliyyəti, mühüm tədbirlər və hadisələr barədə 

KİV-i məlumatlandırmaq. 

Beləliklə, polis ilə ictimaiyyət və kütləvi informasiya vasitələri arasında 

düzgün qurulmuş qarşılıqlı əlaqənin nəticəsində insanların hüquq və azadlıqlarının 

təmin edilməsi, cəmiyyətin və dövlətin hüquqazidd qəsdlərdən qorunması kimi ali 

məqsəd həyata keçirilmiş olar. 

 

2. POLİSİN CƏMİYYƏTİN TƏLƏBİNƏ UYĞUNLAŞDIRILMASININ 

İSTİQAMƏTLƏRİ. 

XXI əsrdə dünyamızda texnologiya sahəsində yeniliklər həyatımızın hər 

sahəsinə bir başa təsir etməkdədəir. 

Cəmiyyətin quruluşundan adət-ənənələrə, həyat şəraitindən sosial və maddi 

dəyərlərə qədər hallar cəmiyyəti meydana gətirən qurum və fərdlərlə birlikdə ciddi 

dəyişikliklər prosesindən keçir. Bu dəyişiklikdə əsas məqsəd inkişafa və müasir 

həyatın zərurətinə uyğynlaşmaqdır. Cəmiyyətin digər üzvləri kimi polis təşkilatları 

da bu dəyişikliklərə nə laqeyid, nədəki insan hüquq və azadlıqlarının əsas 

təminatçılarından biri kimi Daxili İşlər Orqanları bu sahədə aparılan işlərdən 

kənarda qala bilməzdi. Azərbayjan Respublikasında polisin təyinatı insanların 

həyatını, sağlamlığını, hüquq və azadlıqlarını, fiziki və hüquqi şəxslərin qanuni 

mənafelərini və mülkiyyətini hüquqa zidd əməllərdən qorumaqdan ibarətdir. Eyni 

zamanda polis özü də insan və vətəndaş hüquqlarına hörmət, qanunçuluq, 

humanistlik prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərməlidir. 

          Daxili işlər orqanlarında aparılan islahatlar təbii ki, insan hüquqlarının 

təminatı üçün önəmlidir və öz müsbət nəticəsini verir. Lakin dünya təcrübəsi 



 15 

göstərir ki, ölkənin hüquq mühafizə sistemi nə qədər təkmil olsa  belə, cəmiyyətin 

demokratiya və hüquqi mədəniyyəti zəifdirsə və o, ictimai asayişin mühafizəsini 

yalnız polisin vəzifəsi hesab elərək özünü bu işdən kənarlaşdırarsa, yüksək 

nəticələr əldə etmək  olduqca çətindir.   

 Uzun illər elmdə belə bir mövqe olubdur ki, cinayətkarlığa qarşı səmərəli 

mübarizə aparmaq üçün cinayətlərə görə sanksiyalar ağırlaşdırılmalı, polisin sayı 

isə  artırılmalıdır. Lakin təcrübə bu elmi hipotezlərın qeyri-rasionallığını sübuta 

yetirdi. Bu gün artıq heç kəsdə şübhə doğurmur ki, ictimai asayişin, insan 

hüquqlarının mühafizəsində cəmiyyətin də rolu danılmazdır. Yeni dövr, inkişaf 

edən cəmiyyət polisin işinə də yeni yanaşma zərurəti diktə edir. Bu gün polisinin 

vəzifəsi təkcə sabitliyin qorunması, dövlətçiliyə zidd əməllərin qarşısının alınması 

deyil. İndi polis tərəfindən qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsinə daha çox 

üstünlük verilir. Bu zaman ictimaiyyətin ayrı-ayrı təbəqələrinin gücündən geniş 

istifadə olunur. 

Bu baxımdan ölkəmizdə ictimai asayişin mühafizəsində səmərəli fəaliyyəti 

təmin etmək məqsədi ilə daxili işlər orqanları ictimaiyyəti də bu işə cəlb etmək 

üçün müəyyən tədbirlər görür. İnkişaf etmiş  ölkələrin təcrübəsindən istifadə edən 

Azərbaycan polisi xalqa daha da yaxınlaşır,  Azərbaycanda həyata keçirilən 

«İctimai polis» layihəsini bu əməkdaşlığın bariz nümunəsi kimi göstərmək olar. 

 

Layihəyə əsasən müasir polis fəaliyyətinin əsas istiqamətləri: 

 Ölkədaxili sabitliyin qorunması, dövlətçiliyə zidd hərəkətlərin 

qarşısının alınması, ölkədə insan və vətəndaş hüquqularının təmin 

edilməsi; 

 İnsanlara nümunəvi xidmət göstərilməsi, cinayətlərin qarşısının 

alınması, bu məqsədlə qabaqlayıcı tədbirlərə üstünlük verilməsi 

və bu işdə xalqın gücündən daha geniş istifadə olunmasıdır.     

 

 

Layihənin əsas məqsədi: 
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 Polis-cəmiyyət, polis-vətəndaş mənasibətlərinin etibarlı 

qorunmasını təmin etmək. 

 Ictimai qayda və ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasında  

         vətəndaşların könüllü köməyindən istifadə etmək. 

 Əhalinin polis qurumlarına inamını artırmaqdır. 

 

«İctimai polis» fəaliyyətinin əsas vəzifəsi polis ilə cəmiyyət arasında 

pozulan əlaqənin təkrar bərpa edərək xalqa yaxın polis strategiyası çərçivəsində 

keyfiyyətli xidmətlər göstərilməsi, xalqın da polisi dəstəkləyərək xidmətlərində 

iştirak etməsini təmin etməkdir.   

Bu modelin tətbiqinin əsas prinsipi cəmiyyətdə cinayəti sosial problem kimi 

qəbul etməkdir. Sosial problemlərin həll edilməsi təkcə polis tədbirləri ilə təmin 

edilə bilməz. Buna görə də cinayət hərəkətlərinin qarşısı cəmiyyəti təşkil edən 

fərdlərin və qurumların iştirakı ilə alınmalıdır.  

«İctimai polis» fəaliyyətinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır: 

1. Polis xidmətinə insanların köməyi; 

2. Cəmiyyətdə yalnız cinayətlə mübarizə deyil, fərdlər olan «cinayət 

qorxusu» ilə mübarizə; 

3. Cinayətlərə və cinayətkarlığa qarşı birgə əməkdaşlıq  

strategiyasını inkişaf etdirmək; 

4. Göstərilən xidmət barədə xalqa mütəmadi açıq, şəffaf hesabat  

verilməli; 

5. Polis fəaliyyətində bürokratiyanı aşağı səviyyə endirməklə daha 

keyfiyyətli xidmət etməsini təmin etmək. 

Öncə inzibati ərazilərdə məcləhət şuralarının yaradılması həyata keçirilir. 

Bunların tərkibinə əhalinin müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələri - ağsaqqallar, 

gənclər, məcburi köçkünlər daxildirlər. Hər kəs yaşadığı kəndin problemini 

hamıdan yaxşı bilir. Ona görə də vaxtında edilmiş müdaxilə bəzən xırda 

qığılcımların alova çevrilməsinin qarşısını alır. Bu işdə polislə ictimaiyyət əlbir 
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fəaliyyət göstərir. Polis yerlərdə daha çox olduqca, insanlara yaxınlaşdıqca onlara 

olan münasibət də dəyişir, polisdən qorxmurlar, ona güvənirlər. 

Polisi müntəzəm olaraq ayrı-ayrı kəndlərində, məktəblərində, idarə və 

müəssisələrində əhali ilə görüşlər keçirir. Belə görüşlər zamanı müxtəlif təkliflər 

irəli sürülür. Əhalini xüsusilə narahat edən məsələrdən biri tüfeyli həyat sürənlərə 

qarşı mübarizədir. Ən acınacaqlısı budur ki, işləməyib qazanc əldə edənlər bu işə 

uşaqları da cəlb edir, onları təhsildən yayındırır, özləri öz əllərilə övladlarının 

gələcəyini məhv edir, onları küçələrdə rastlaşdığımız dilənçilərə çevirirlər. 

Belələrinə qarşı mübarizə aparılması vacibdir.  

Polis xalqa yaxın olduqca, münasibətlər formalaşdıqca cəmiyyəti narahat 

edən problemlərin həlli də asanlaşır.  

Cəmiyyətdə cinayətlərin  açılmasından da  vacib olan məsələ, onların baş 

verməməsidir. Bu səbəblə polis orqanları əsas enerjisini və diqqətini sinayətlərin 

qarşısının alınmasına cəmləməlidirlər ki, cəmiyyətdə baş verən cinayətlərin 

səviyyəsi minimuma endirilsin. Əgər bu iş keyfiyyətli həyata keçirilərsə cinyətlərin 

törəmə sayı avtomatik olaraq azalar. (Cinayətkarlıqla mübarizə işinin təhlilindən 

görünür ki, 2008-ci il qabaqlayıcı profilaktik tədbirlər nəticəsində şəxsiyyət 

əleyhinə olan cinayətlərin, oğurluqların, quldurluqların sayı xeyli azalmış, 

banditizm və adamları girov götürmə faktları, ümumiyyətlə, qeydə alınmamışdır. 

R. Usubov-Daxili İşlər Naziri). 

 

Polis fəaliyyətinin peşə etikası 

 

Hər bir dövlətin istimai-siyasi həyatının mühüm sahələrindən olan polis 

fəaliyyətinin məqsədyönlü təşkili və həyata keçirilməsi, polis orqanları 

əməkdaşlarının şəxsi və  mənəvi keyfiyyətlərindən, insanlarla ünsiyyət yaratmaq, 

onların inam və etibarını qazanmaq bajarığından bilavasitə asılıdır. 

Yalnız bu kimi keyfiyyətlərə, o cümlədən öz həmkarları və əhali arasında 

hörmətə və nüfuza malik, dövlətə, xalqa və xidməti borca sədaqətli olan polis 

əməkdaşları insanların etibarını qazanıb, onların dəstəyinə arxayın ola bilər.     
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Polis əməkdaşlarının göstərilən meyarlara javab verməsi, jəmiyyətdə qəbul 

olunmuş mənəvi-əxlaqi və mədəni davranış qaydalarına əməl etməsi polis 

fəaliyyətinin peşə etikası ilə müəyyən olunur. 

Hər bir əməkdaş xidmətdə və gündəlik həyatda qanunçuluq, insan hüquqları 

və azadlıqlarının, cəmiyyətdə qəbul olunmuş mənəvi dəyərlərin aliliyi, yuksək 

peşəkarlıq və səmimiyyət prinsiplərini və etik davranış qaydalarını rəhbər 

tutmalıdır.  

 

Polis fəaliyyətinin peşə etikası qaydaları ilə əlaqədar olan tələblər. 

 Qanuna hörmət edərək ona tabe olmalı; 

 İnsan ləyaqətinə və insan  hüquqlarına hörmət edərək onları 

qorumalı; 

 Hüquqpozmalar törətmiş şəxslərin qanunla qorunan hüquqlarına 

hörmətlə yanaşmalı, fiziki qüvvə və xüsusi vasitələr tətbiq etmək 

zərurəti yarandıqda, səlahiyyət həddini aşmamalı və adekvat 

tədbir seçməyi bacarmalı;  

 İnsanlarla ünsiyyətdə  diqqətli və nəzakətli olmalı; 

 Prinsipial, qərəzsiz, səmimi, obyektiv və özünə qarşı tələbkar 

olmalı; 

 Vətənpərvərlik, yoldaşlıq və qarşılıqlı yardım, jəsurluq və 

təmənnasızlıq, alicənablıq və fədakarlıq, xidməti borja sədaqət və 

peşəkarlıq ənənələrini qorumalı;  

 Çalışqanlığı, intizamlığı və təşəbbüskarlığı xidmətin əsas 

meyarlığı kimi qəbul etməli;  

 Peşəkarlığının, təhsilinin və ümumi intellektual səviyyəsinin 

artırılması üçün öz üzərində çalışmalı, bilik və təcrübəsini gənc 

əməkdaşlara aşılamalı;  

 Yüksək etik standartlarla fəaliyyət göstərməli. 
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N Ə T İ J Ə 

 

 

 Ölkəmizdə ictimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin  təmin 

edilməsi üzrə funksiyalar dövlət tərəfindən bilavasitə DİO-nun üzərinə  

qoyulmuşdur. Ona görə  də daxili işlər orqanları (polis) ictimai qaydanın 

qorunması və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsində iştirak edən ictimaiyyətlə 

qarşılıqlı əlaqə yaradılmasında aparıcı rola malikdir. DİO-nun ictimai qurumlarla 
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qarşılıqlı əlaqəsi dövlət  idarəetməsinin ümumi prinsipləri əsasında həyata keçirilir. 

Bu prinsiplər və ictimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsizliyin təmin 

edilməsində DİO-nun ictimai qurumlarla qarşılıqlı əlaqəsinin formaları  onların 

fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi aktlarda və digər aktlarda 

möhkəmləndirilmişdir. 

         Cəmiyyətdə cinayətlərin  açılmasından da  vacib olan məsələ, onların baş 

verməməsidir. Bu səbəblə polis orqanları əsas enerjisini və diqqətini sinayətlərin 

qarşısının alınmasına cəmləməlidirlər ki, cəmiyyətdə baş verən cinayətlərin 

səviyyəsi minimuma endirilsin. Əgər bu iş keyfiyyətli həyata keçirilərsə cinyətlərin 

törəmə sayı avtomatik olaraq azalar. 


