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 Azərbaycan Respublikasında aparılan köklü demokratik, iqtisadi islahatlar 

nəticəsində dövlətlə sahibkarlar arasında qarşılıqlı münasibətlər tamamilə yeni 

prinsiplərə əsaslanmışdır Halbuki, sovetlər dönəmində, sahibkarlıq fəaliyyətini 

yalnız dövlət həyata keçirir və o dövrün qanunvericiliyinə görə, əgər şəxs 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşqul olsa o, məsuliyyətə cəlb olunurdu. Lakin, bu gün 

vətəndaşlar, o cümlədən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər qanunla 

qadağan edilməyən istənilən formada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. 

Mövzunun birinci sualında sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət 

tənzimlənməsinin anlayışı, əhəmiyyəti, habelə dövlətin əsas funksiyalarından biri 

olan sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin əsas xüsusiyyətləri, 

sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin forma və metodları nəzərdən 

keçirilir, sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində yoxlamaların aparılması qaydası və 

şərtləri, habelə lisenziya və icazələrin verilməsi, dayandırılması və xitam olunması 

məsələləri müzakirə edilir.    

Mövzunun ikinci sualında müflisləşmə və iflasın anlayışı, habelə 

«müflisləşmə» və «iflas» anlayışlarının nisbəti, müflisləşmə və iflasın subyektləri 

və onların hüquqi statusu, iflas prosesi məsələləri barədə geniş ətraflı olaraq bu 

mövzuda danışılacaqdır. 

Mövzunun üçüncü sualında isə özəlləşdirəmənin anlayışı, dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsinin subyektləri və obyektləri təhlil olunur, dövlət əmlakının 

özəlləşdirməsinin həyata keçirilməsi qaydası və şərtlərindən, habelə onun 

aparılması üsullarından bəhs olunur. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sual 1. Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin anlayışı, forma və 

metodları 
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Dövlətin əsas funksiyalarından biri – iqtisadi funksiyadır. Bu funksiya 

iqtisadi münasibətlərin dayanaqlı inkişafı üçün zəruri şərtlərin, habelə bu münasi-

bətlərin əsas iştirakçılarının fəaliyyətinin ümumi qaydalarının yaradılmasında öz 

əksini tapır. 

Səlahiyyətli dövlət orqanların vasitəsilə dövlət aşağıdakı göstərilən 

istiqamətlərdə ifadə olunan iqtisadı funksiyanı həyata keçirir: 

a) dövlət və ictimai ehtiyacların, iqtisadı və sosial inkişaf prioritetlərinin 

təmin edilməsi; 

b) dövlət büdcəsinin formalaşması; 

c) ətraf mühitin mühfizəsi və təbii eitiyaclardan istifadə edilməsi; 

d) əhalinin məşğulluğun təmin edilməsi; 

e) ölkənin təhlükəsizliyinin və müfadiəsinin təmin edilməsi; 

f) azad sahibkarlığın və rəqabətin həyata keçirilməsi, inhisarçılıqdan 

müdafiəsi və s.
1
 

Əksər hallarda sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin xüsusiy-

yətləri “fəaliyyət” kayeqoriyası vasitəsilə açıqlanır. Buna görə də, sahibkarlıq 

fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi dedikdə, sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində 

iqtisadi münasibətlərin iştirakçılarının ümumi və şəxsi maraqlarının müdafiəsi 

məqsədi ilə bu münasibətlərin nizamlanmasına yönələn müvafiq səlahiyyətli dövlət 

orqanlarının timsalında dövlət idarəetmə fəaliyyəti başa düşülür. 

 “Dövlət tənzimlənməsi”,“dövlət idarəetməsi” və “dövlət təsiretməsi” 

anlayışlarının nisbəti məsələsi haqqında danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, 

“dövlət idarəetməsi” və “dövlət təsiretməsi” anlayışlarından fərqli olaraq “dövlət 

tənzimlənməsi” dar mənalı anlayışdır.
2
 

Hüquq ədəbiyyatinda bazar iqtisadiyyatina dövlət təsiretməsinin müxtəlif 

formaları fərqləndirilir. Onlara aiddir; 

a) təsərrüfat fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi və ona nəzarət; 

b) təsərrüfat fəaliyyəti subyektlərinin yaradılması və ləğv edilməsi; 

c) planlaşdırılma;
3
 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsini milli iqtisadiyyatın 

müxtəlif sahələrində bu və ya digər münasibətlərə dövlət təsirinin dərəcəsindən 

asılı olaraq təsnifatlaşdırmaq olar. Belə ki, S.S.Zankovskiy iqtisadiyyatın dövlət 

təsirinin maksimal, otra və minimal səviyyələrinin (recimlərinin) müəyyən 

edilməsini təklif edir. Dövlət təsirinin maksimal səviyyəsi-dövlət tənzimlən-

məsinin bütün və ya əksər üsul və ya vasitələrindən istifadə edilməsini nəzərdə 

tutur. Dövlət təsirinin minimal səviyyəsi isə yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı olan 

sahibkarlıq fəaliyyətinə münasibətdə mövcud olur.
4
 

Bununla belə, bütövlükdə iqtisadiyyatın, xüsusilə də sahibkarlıq fəaliy-

yətinin dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri aşağıdakalardan ibarətdir: 

1. sahibkarlıq fəaliyyətinin antiinhisar tənzimlənməsi; 
                                                             
1 Коршунова Н.М., Иваново Т.М. Предпринимательское право М. 1999. Стр. 150. 
2 Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы. М. 2005. Стр. 9 -30. 32-

33 
3
 Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник в 2 т. т. 1. / Под ред. О.М.Олейник. стр. 509-510 

4 Занковский С.С. Предпринимательское (хозяйственное) право и 21 веке. Преемственность и развитие. М. 2001. Стр. 226.  
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2. dövlət normalaşdırılması və planlaşdırılmasının forma və metodla-

rından istifadə edilməsi; 

3. milli bazarın dövlət tənzimlənməsi; 

4. beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin dövlət tənzimlənməsi; 

5. sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlət nəzarətinmin həyata keşirilməsi. 

Dövlət tənzimlənməsi dedikdə, ölkədə mövcud olan sosial-iqtisadi 

sistemin sabitliyini (stabilliyini) təmin etmək məqsədi ilə qanunverici, icra və 

məhkəmə həkimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlar əsasında həyata 

keçirilən kompleks tədbirlərdir. 

Bazar münasibətlərin spesefik xüsusiyyətləri sahibkarlıq subyektlərinin 

fəaliyyətinin idarə edilməsini, tənzimlənməsini, dövlət nəzarətinin formalarını, 

metodlarını və hədlərini şərtləndirir. Bazar münasibətlərinə dövlət-hüquqi təsir 

vasitələrinin seçilməsi zamanı sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin fəaliyyət 

göstərdikləri iqtisadi mühit (daxili və xarici) də xüsusilə mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. İqtisadi mühit dedikdə, sahibkarlıq subyektinin fəaliyyətinə təsir edən şərtlər 

və amillər başa düşülür. 

  Sahibkarlıq subyektlərinin sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlətin 

müdaxiləsi bir sıra hallarla şərtlənir: 

1. ekoloji problemlərin həll edilməsi; 

2. sahibkarlıq sahəsində cinayətlərə qarşı mübarizə; 

3. iqtisadi böhranın qarşısının alınması; 

4. ümummilli ehtiyatlardan istifadəyə nəzarət; 

5. əhalinin az təminatlı təbəqəsinin sosial müdafiəsi. 

Əksər hallarda təcrübədə və nəzəriyyədə belə hesab olunur ki, sahibkarlıq 

fəaliyyəti subyektləri ilə dövlət arasında yaranan münasibətlər partnyorluq kimi 

özünü göstərir. Əslində isə, bu heç də belə deyil. Belə ki, əgər dövlət siyasi və 

hakimiyyət orqanı kimi çıxış edirsə, onda onun «partnyorları» (burada partnyor 

dedikdə, sahibkarlıq fəaliyyətinin subyektləri başa düşülür) dövlətin iradəsinə 

uyğun hərəkət etməyə məcburdur. Əgər dövlət sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti 

qismində çıxış edirsə, onda onlar bir-birilə rəqabət aparırlar. Bununla yanaşı, E.Y. 

Şeynin haqlı olaraq qeyd edir ki, ümummilli məsələlərin həllində dövlətlə 

sahibkarlıq fəaliyyətinin subyektləri bir-birindən asılıdır, birgə hərəkət edirlər.
5
 

Hüquq və iqtisadi ədəbiyyatlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tən-

zimlənməsinin zəruriliyi müxtəlif mövqelərdən çıxış edilərək əsaslandırılır. Bu 

halda əsas məsələ şəxsi və ümumi maraqların mühafizəsinin zəruriliyini göstərmək 

lazımdır. E.P.Qubin haqlı olaraq qeyd edir ki, dövlət tənzimlənməsinin 

məqsədlərinə çatmaq üçün şəxsi və ümumi maraqların birləşdirilməsi belə 

tənmzimləmənin əsas, başlanğıc vəzifəsidir.
6
 

Dövlət tənzimlənməsi iqtisadi və iqtisadi-sosial fəaliyyətlə bağlı olan, bazar 

iqtisadi sisteminin fəaliyyət şərtlərini təmin edən dövlətin, demək olar ki, bütün 

funksiyalarıdır. Dövlət tənzimlənməsi ictimai istehsalın bütün istiqamətlərini əhatə 

edir. Lakin, ilk növbədə diqqət sahibkarlıq və mülkiyyət münasibətlərinə, 

                                                             
5
 Шейнин Е.Я. Предпринимательство и бизнес. Учебное пособие, - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. Стр.189. 

6 Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы. М. 2005. Стр. 9-30. 32-

33 
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investisiyaların, sosial inkişafın və əmək bazarının, maliyyə bazarının və pul 

dövriyyəsini tənzimlənməsinə yönəlir. Bütün bu məsələlər dövlət 

tənzimlənməsinin əsas məzmununu təşkil edir. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin məqsədi ölkə iqtisadiy-

yatının normal fəaliyyətini təmin edən zəruri şərtlərin yaradılmasıdır. Göstərilən 

sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin məqsədlərini aşağıdakı kimi 

qruplaşdırmaq olar: 

• Əhalinin məşğulluğunun normal səviyyəsinin təmin edilməsi; 

Bu vəzifənin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, sahibkarlara dövlət 

tərəfindən geniş imkanlar verilməklə yanaşı, həmçinin onların yeni iş yerlərinin 

açılması, əhalinin işsiz hissəsinin işlə təmin edilməsi vəzifəsini güdür. Belə ki, AR 

Konstitusiyasının 35-ci maddəsinin VIII hissəsinə müvafiq olaraq, dövlət, ölkədə 

işsizliyin aradan qaldırılmasından ötrü bütün imkanlarından istifadə edəcəyi 

vəzifəsini öz üzərinə götürmüşdür. 

Bu gün isə tam əminliklə qeyd edə bilərik ki, dövlət bu vəzifənin öhdəsin-

dən layiqincə gəlib. Ona görə ki, qanunverici və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 

tərəfindən məşğulluq sahəsində müvafiq qanuvericilik aktları, dövlət proqramları 

qəbul edilmişdir ki, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin 

etmişdir.  

Məşğulluq sahəsində yaranan münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsində 

«Məşğulluq haqqında» 29 iyun 2018-ci il tarixli AR Qanunun əhəmiyyəti 

danılmazdır. Məhz, bu Qanun Respublikamızda işsiz vətəndaşların qeydiyyatı, 

onlara işsiz statusunun verilməsi qaydasını və şərtlərini, onlara müvafiq sosial 

təminatların verilməsinin məbləği və həddini müəyyən edir. 

• Vətəndaşların həyatının və sağlamlığının mühafizəsi; 

Dövlət tərəfindən ölkədə sahibkarlığı inkişaf etdirməklə yanaşı, həm də 

onların istehsal etdiyi və yaxud da ölkəyə idxal etdikləri məhsulların əhalinin həyat 

və sağlamlığına təhlükə törədib-törədilməməsi yoxlanılır. Yoxlanışdan keçən 

məhsul həqiqətən də əhalinin sağlamlığına və həyatına heç bir mənfi təsir 

göstərmirsə, onda həmin məhsul əhalinin istifadəsinə verilməsinə icazə verilir. Bu 

sahədə səlahiyyətli orqan kimi, gömrük orqanları və onların nəzdində fəaliyyət 

göstərən digər qurumlar çıxış edir. 

Eyni zamanda, Respublikamızda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq 

fəaliyyətinin subyektləri məhsulu bilavasitə dövlət orqanlarının işləyib-hazırladığı 

və təsdiq etdiyi standartlara uyğun istehsal etməli, xidmət göstərilməlidir. 

• Bazarda rəqabətin dəstəklənməsi; 

Bu vəzifənin təsbit olunması isə onu göstərir ki, dövlət bir tərəfdən 

sahibkarlara geniş imtiyazlar yaradır, digər tərəfdən onların istehsal etdiyi eyni 

məhsulla bağlı sağlam şəkildə rəqabət aparmalarını qanunvericilik aktları ilə təmin 

edir. Yəni, sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən subyektlər, istehsal etdiyi 

məhsulun öz maraqlarına uyğun deyil, əkisnə istehlakçıların, əhalinin maraqlarına 

uyğun şəkildə realizə etməlidirlər. Dövlət sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən 

subyektlərin inhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısını alır və bu sahədə muvafiq 
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orqanların fəaliyyətinin təşkilini və səlahiyyətlərinin dairəsini müəyyən edən 

qanunvericilik aktlarını qəbul edir. 

• Kiçik sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi; 

Bu vəzifənin əsas məqsədi də ondan ibarətdir ki, hər kəsin Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyası ilə müəyyən olunmuş azad sahibkarlıq fəaliyyəti və 

qanunla qadağan edilməyən digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq 

hüququnun həyata keçirilməsinə şərait yaratmaqdır. Məhz, bu səbəbdən qəbul 

edilmiş «Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında» AR-nın Qanunu Azərbaycan 

Respublikasında kiçik sahibkarlığa dövlət köməyinin iqtisadi, hüquqi, təşkilati 

əsaslarını, forma və üsullarını müəyyən edir. 

Hüquq ədəbiyyatlarında sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi 

institutuna müxtəlif aspektlərdən çıxış edərək anlayış verilmişdir. Lakin, hüquq 

elmində sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinə verilən anlayışları 

ümumiləşdirib aşağıdakı kimi təqdim edirik: sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət 

tənzimlənməsi dedikdə, sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi sahəsində 

dövlət siyasətinin realizəsinə yönəlmiş dövlətin və onun orqanlarının fəaliyyəti 

başa düşülür. 

Dövlət, sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin fəaliyyətinə zəruri şərtlər 

olduğu halda müdaxilə edə bilər. Bu şərtlər müsbət və mənfi şərtlərə ayrılır. 

Mənfi şərtlər dedikdə, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatına və sahibkarlıq fəaliyyətinə 

mənfi təsir göstərə bilən, sahibkarlıq fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində yaranan 

mənfi təzahürlər başa düşülür. Bu halda, dövlətin rolu ondan ibarətdir ki, bu 

təzahürlərin, onların yaranması səbəblərinin vaxtlı-vaxtında müəyyən edib, onların 

aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlərin tətbiqindən ibarətdir. Dövlətin 

sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinə müdaxiləsi aşağıdakı şərtlər olduqda 

mümkün ola bilər: 

1. milli təhlükəsizliyə təhlükə yarandıqda; 

2. cəmiyyətdə sosial gərginlik olduqda; 

3. iqtisadiyyatda mənfi təzahürlərin mövcudluğu (istehsalın azalması, 

inflyasiya, işsizliyin səviyyəsinin yüksəlməsi, büdcə kəsirinin olması, dünya 

bazarında milli məhsulun rəqabət qabiliyyətinin olmaması və s.); 

4. ətraf mühitin vəziyyətinin pisləşməsi və s. 

Müsbət şərtlər dedikdə isə, sahibkarlıq fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində 

yaranan müsbət təzahürlər başa düşülür. Bu halda dövlətin rolu müsbət 

təzahürlərin müəyyən edilməsi və onların dəstəklənməsindən ötrü müvafiq 

tədbirlərin tətbiqindən ibarətdir. 

İctimai maraqların müdafiəsi məqsədi ilə A.S.Pelixina dövlət təsirinin 

zəruriliyini aşağıdakılarla xarakterizə olunduğunu qeyd edir: 

1. dövlət və ictimai ehtiyacların təmin edilməsi; 

2. dövlət büdcəsinin formalaşdırılması; 

3. əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi; 

4. ölkənin müdafiəsinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; 

5. inhisarçılıqdan müdafiənin təmin edilməsi; 

file:///F:/biznes%20huququ%20muhazireler/1/Mamedov/Новая%20папка/AppData/Users/salam/Desktop/sahib%20ders/rashad/vusal/sahibkarliq%20huququ/ders%20vesaiti/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/271
file:///F:/biznes%20huququ%20muhazireler/1/Mamedov/Новая%20папка/AppData/Users/salam/Desktop/sahib%20ders/rashad/vusal/sahibkarliq%20huququ/ders%20vesaiti/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/271
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6. azad sahibkarlıq və rəqabətin realizəsi.
7
 

Hüquq ədəbiyyatlarında dövlət tənzimlənməsinin əsasən iki metodu 

müəyyən edilir: düzünə (inzibati) və dolayı (iqtisadi) metodlar. İqtisadiyyatın 

düzünə və dolayı metodla tənzimlənməsinə israr edən bir çox alimlərin fikirləri 

təsbit olunmuşdur. Demək olar ki, düzünə və inzibatı, dolayı və iqtisadi metodlar 

arasında bərabərlik işarəsi qoyulurdu. Nə dərəcədə bu yanaşma doğrudur, bu 

barədə hüquq elmində vahid fikir formalaşmamışdır. Əgər alimlərin fikirlərini 

nəzərdən keçirsək aydın olar ki, belə bir yanaşma heç də məqsədəmüvafiq hesab 

olunmur. Birincisi, istənilən metod təsiretmə vasitələrinin sistemidir. Öz 

növbəsində vasitə üsul və hərəkətlərdən ibarətdir.
8
 İkincisi, inzibati metod ifadəsi 

heç bir iqtisadiyyata inzibati-hüquqi təsiretmə barədə fikri nəzərdə tutmur. İnzibati 

metodun əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, səlahiyyətli dövlət orqanlarının 

timsalında iqtisadi proseslərə birbaşa (düzünə) təsir edir. Üçüncüsü, əgər düzünə 

metod inzibati-hüquqi metod kimi nəzərdən keçirilirsə, onda dolayı metod xüsusi-

hüquqi metod kimi nəzərdən keçirilməsi məntiqi görünür. Dördüncüsü, dövlət 

tənzimlənməsinin metodları ilə hüquqi tənzimlənmənin metodları arasında 

bərabərlik işarəsinin qoyulması, heç də doğru hesab oluna bilməz.  

Bütövlükdə iqtisadiyyatın, xüsusilə də sahıbkarlıq fəaliyyətinin dövlət 

tənzimlənməsinin düzünə (inzibati) və dolayı (iqtisadi) metodlara bölgüsü ilə bağlı 

kifayət qədər tədqiqat aparalmayıb və təsviri xarakter daşıyır. Daha düzğün olardı 

ki, “düzünə metodllar” və “dolayı metodlar” fərqləndirilsin. 

Beləliklə düzünə (inzibati) dövlət tənzimlənməsi metodlarına aşağıdakılar 

aid edilir: 

1. iqtisadi inkişafın strateci məqsədlərinin müəyyən edilməsi; 

2. müəyyən növ məhsulların dövlət sifarişləri və müqavilələri üzrə alınması; 

3. ayrı-ayrı məhsulların istehsalı və satışı üzrə hüquqi və inzibati 

məhdudiyyətlər və qadağaların müəyyən edilməsi; 

4. məhsul və texnologiyaların keyfiyyətinə və sertifikatlaşdırılmasına olan 

normativ tələblər və s.
9
 

İqtisadi proseslərin dolayı dövlət tənzimlənməsi metodlarına aiddir: 

1. vergitutma; 

2. vergi güzəştləri sistemi; 

3. kredit güzəştləri, kredit faizləri.
10

 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin forması dedikdə, 

qanunla nəzərdə tutulmuş nəticələrlə bağlı olan aktdır (planlı akt, məqsədli 

proqramlar, icazələr, kvotalar, lisenziyalar, göstərişlər də s.). Göründüyü kimi 

burada ikili forma müşahidə olunur (birinci forma – dövlət tənzimlənməsi, ikinci 

forma-aktır.) 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi mexanizmində sahibkarlıq 

fəaliyyətinin və iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin vasitələrindən biri kimi 

dövlət nəzarəti mühüm yer tutur. N.D. Baxrax qeyd edir ki, üç tip nəzarət 
                                                             
7
 Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие. Под ред. А.С. Пелихина. Ростов -на-Дону, издательский центр 

«Март», 2002. стр. 336. 
8 Бахрак Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. M., 2000. Стр. 354-355 
9
 Yənə orada, səh. 322. 

10
 Государственное регулирование экономики: Учебное пособие /Под ред. Т.Г. Морозовой. М. 2011. Стр. 16.  
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mövcuddur: a) məhkəmə, b)prokuror, c) inzibati nəzarət. Sonuncusu isə 

müxtəlifliyinə və həcminə görə daha genişdir.
11

 Polis Akademiyasının əməkdaşları 

tərəfindən hazırlanmış “İnzibati hüquq” dərs vəsaitində qeyd olunur ki, inzibati 

nəzarət – dövlət idarəetməsinin bir sıra orqanlarının hüquq-mühafizəedici 

fəaliyyətinin xüsusi növüdür.
12

 

Beləliklə, sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində dövlət nəzarəti dedikdə, 

sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, o cümlədən onun idarə edilməsi 

zamanı normativ-hüquqi aktların tələblərinə dövlət hakimiyyəti orqanları və 

sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri tərəfindən əməl olunmasına nəzarət və müşahidə 

sistemidir. 

Nəzarətin mərhələsindən və yoxlamanın məqsədlərindən asılı olaraq ilkin, 

cari, sonrakı nəzarət növləri fərqləndirilir. İlkin nəzarət – sahibkarlıq 

fəaliyyətinin parametrlərinə əməl edilməsinin profilaktikası və xəbərdar edilməsi 

məqsədini güdür. Cari nəzarət – həqiqətən həyata keçirilən sahibkarlıq 

fəaliyyətinin qiymətləndirilməsidir. Sonrakı nəzarət – sahibkarlıq fəaliyyəti 

sahəsində dövlət orqanlarının bu və ya digər qərarlarının icrasının yoxlanılmasını 

nəzərdə tutur.
13

  

Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dövlət nəzarətini həyata keçirməklə 

yanaşı dövlət onların hüquqlarının və qanuni maraqlarının müdafiəsini təmin 

edilməsi ilə bağlı tədbirlər görür. Belə ki, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan 

yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 2 iyul 2013-cü il tarixli 714-IVQ nömrəli Qanunu 

(bundan sonra Qanun) qəbul olunmuşdur.  

Yoxlamaların məqsədi sahibkarlıq fəaliyyətinə dair məcburi tələblərə 

sahibkarlar tərəfindən riayət olunmasının təmin edilməsi, o cümlədən bu sahədə 

yoxlayıcı orqan tərəfindən sahibkarlara kömək göstərilməsi yolu ilə insanların 

həyat və ya sağlamlığının, ətraf mühitin və dövlətin əmlak maraqlarının 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsindən ibarətdir.  

Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində yoxlamalar yoxlayıcı orqan və onun 

vəzifəli şəxsi tərəfindən aparılır. Qanunun 1-ci maddəsinə əsasən, yoxlayıcı orqan 

– qanun əsasında sahibkarlıq sahəsində yoxlama aparmaq səlahiyyəti verilmiş 

dövlət orqanıdır. Yoxlayıcı isə yoxlayıcı orqanın məsuliyyət daşıdığı nəzarət sahəsi 

üzrə yoxlama aparmaq səlahiyyəti verilmiş vəzifəli şəxsdir. Qanun sahibkarlıq 

sahəsində yoxlamalrın aparılması sahəsində yoxlama aparmaq səlahiyyəti verilmiş 

yoxlayıcıya dair müəyyən tələbləri, habelə yoxlayıcının yoxlama aparılmasını 

qadağan edən halları müəyyən edir. Belə ki, yoxlayıcı yüksək peşəkarlıq 

tələblərinə cavab verməlidir. Yoxlayıcı orqana işə qəbul olunmuş şəxslər 

yoxlamaya buraxılmamışdan əvvəl yoxlama prosedurlarına dair təlim 

keçməlidirlər. Təlim yoxlayıcı orqan tərəfindən yoxlayıcıların peşəkarlığının 

artırılması məqsədi ilə ildə ən azı bir dəfə təşkil edilir. Yoxlayıcı aşağıdakı 

hallarda yoxlama apara bilməz: 
                                                             
11

 Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник. M.2000. Стр. 395. 
12

 İnzibati hüquq. Dərs vəsaiti. Xüsusi hissə. //M.B.Əhmədovun elmi redaktorluğu ilə. Bakı, Azərbaycan Respublikası DİN -in Polis Akademiyası. 

“MBM” nəşriyyatı, 2011. Səh. 224. 
13 Предпринимательское право России: учеб. / В. С. Белых, Г. Э. Берсункаев, С. И. Виниченко и др.// отв. ред. В. С. Белых. – М.: 

Проспект, 2009. Стр. 331. 
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1. yoxlanılan hüquqi şəxsin təsisçisi (iştirakçısı) olduqda; 

2. yoxlanılan fərdi sahibkarın, hüquqi şəxsin təsisçisinin (iştirakçısının), 

idarəetmə orqanlarının üzvlərinin (rəhbərinin) yaxın qohumu olduqda.
14

 

Qanunda risk qrupunun meyarları təsbit olunub ki, onların əsasında 

yoxlayıcı yüksək, orta və aşağı risk qrupunu müəyyənləşdirilir. Risk qruparının 

müəyyənləşdirilməsi meyarları – sahibkarın fəaliyyətinin xüsusiyyətləri ilə bağlı 

olan və sahibkarların müxtəlif risk qruplarına aid olunması üçün istifadə edilən 

kəmiyyət və (və ya) keyfiyyət göstəricilərinin məcmusudur. 

Yoxlayıcı orqan sahibkarları risk qrupları üzrə bölüşdürərkən aşağıdakı 

şərtlərə əməl etməlidir:  

1. yoxlanılan sahibkarların ümumilikdə 10 faizindən çox olmayan hissəsi 

yüksək risk qrupuna aid edilməlidir;  

2. yoxlanılan sahibkarların ümumilikdə 30 faizindən çox olmayan hissəsi 

orta risk qrupuna aid edilməlidir;  

3. yüksək və orta risk qruplarına aid edilməyən sahibkarlar aşağı risk 

qrupuna aid edilməlidir.  

Qanun sahibkarlıq sahəsində yoxlamaları iki növünü müəyyən etmişdir: 

plan üzrə (növbəti) yoxlama və plandankənar (növbədənkənar) yoxlama. Plan 

üzrə (növbəti) yoxlama yoxlayıcı orqanın tərtib etdiyi və vahid məlumat reyestrinə 

daxil edilmiş illik plan əsasında və həmin planda göstərilən tarixlərdə aparılır.  

Dövlət nəzarəti haqqında danışarkən, onun növlərindən biri olan vergi 

nəzarətinin xüsusiyyətləri haqqında danışmaq düşünürük ki, məqsədəmüvafiq 

olardı. Belə ki, vergi nəzarəti dedikdə, vergi orqanları vergilərin tam və vaxtında 

yığılmasının təmin etmək məqsədi ilə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi başa 

düşülür.  

1. vergi nəzarətinin formaları aşağıdaılardır: 

2. vergi ödəyicilərinin və vergi tutma obyektlərinin uçotu; 

3. uçot və hesabat məlumatlarını yoxlama; 

4. vergi ödəyiciləri və digər şəxslər arasında sorğu aparma; 

5. gəlir əldə etmək üçün istifadə olunan binalara baxış keçirmə. 

Qanunvericiliyə görə, vergi nəzarətinin tərkib hissəsini vergi yoxlaması 

təşkil edir. Vergi yoxlamasının müxtəlif növləri Vergi Məcəlləsində təsbit olunub. 

Bunlar aşağıdakılardır: 

1. Kameral vergi yoxlaması; 

Kameral vergi yoxlamasında vergi əməkdaşı yoxlamağa getmədən, vergi 

ödəyicisi tərəfindən təqdim olunan vergi hesabatları, habelə vergilərin hesablan-

masını və ödənilməsini əks etdirən, o cümlədən vergi ödəyicisinin fəaliyyəti 

haqqında vergi orqanında olan digər sənədlər əsasında müvafiq yoxlamanı həyata 

keçirir. 

2. Səyyar vergi yoxlaması: 

                                                             
14

 yaxın qohum dedikdə valideynlər, babalar, nənələr, doğma və ögey qardaşlar və bacılar, övladlığa götürənlər, ər-arvad, uşaqlar və nəvələr 

nəzərdə tutulur. 
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Səyyar vergi yoxlaması isə kameral vergi yoxlamasından fərqli olaraq, 

vergi orqanı əməkdaşının bilavasitə sahibkarın müəssisəsində müvafiq yoxlamaları 

həyata keçirir. Səyyar vergi yoxlaması özündə iki növü təsbit edir: 

- növbəti səyyar vergi yoxlaması – növbəti səyyar vergi yoxlaması 

keçirildikdə vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə, vergi yoxlamasının 

başlanmasından azı 15 gün əvvəl yazılı bildiriş göndərilir. Bildirişdə vergi 

yoxlamasının əsası, tarixi, habelə vergi ödəyicisinin və vergi orqanlarının hüquq və 

vəzifələri təsbit olunur. Növbəti səyyar vergi yoxlaması ildə bir dəfədən çox 

keçirilə bilməz və 30 gündən artıq davam davam etdirilə bilməz. Yalnız müstəsna 

hallarda yuxarı vergi orqanının rəhbərinin qərarına əsasən vergi yoxlaması 90 gün 

müddətinə qədər uzadıla bilər; 

- növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması – bu növ yoxlama aşağıdakı 

hallarda aparıla bilər: 

1. verginin hesablanması və ödənilməsi üçün zəruri olan vergi hesabatı 

sənədləri təqdim edilmədikdə; 

2. vergi yoxlamasının nəticələri üzrə tərtib edilmiş aktda dürüst olmayan və 

ya təhrif olunmuş məlumatlar aşkar edildikdə; 

3. vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər-hansı məlumat 

əsasında vergi ödəyicisinin gəlirlərinin və ya vergitutma obyektlnin gizlədildiyi 

(azaldıldığı) aşkar edildikdə; 

4. məhkəmənin və ya hüquq mühafizə orqanlarının vergi yoxlamalarının 

keçirilməsi barədə müvafiq qərarı olduqda; 

5. sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin fəaliyyətinə xitam verildikdə. 

Hüquq doktrinasında lisenziyalaşdırmanın mahiyyəti haqqında müxtəlif 

fikirlər mövcuddur. Əksər alimlər belə hesab edirlər ki, lisenziyalaşdırmanın 

hüquqi təbiəti əsasında dövlət idarəçiliyinin forması, üsulu, vasitəsi, metodu durur. 

Belə ki, A.P. Alyoxin və Y.M.Kozlov lisenziyalaşdırmanı idarəçiliyin hüquqi 

formalarının növlərindən biri kimi nəzərdən keçirirlər. Onların fikrincə, lisen-

ziyalaşdırma hüquqi aktın əsasında rəsmiləşdirilir və həyata keçirilir ki, bunun 

nəticəsində lisenziya alan ilə icra hakimiyyəti orqanı arasında inzibati-hüquqi 

münasibətləri yaranır.
15

 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu vaxta qədər əksər alimlər lisenziyalaşdırmanı 

icazə sistemi ilə eyniləşdirib və onun lisenziya – icazə adlandırırdılar. Sovet 

inzibati hüququnda icazə sistemi dedikdə, bəzi əşyaların və predmetlərin daşın-

ması, istifadəsi, əldə edilməsi, istehsalını, o cümlədən bəzi müəssisələrin açılması 

və faliyyətini nizamlayan qaydaların məcmusu başa düşülür.
16

 

Lizenziyalaşdırma dedikdə – lisenziyaların verilməsi, rəsmiləşdirilməsi, 

dayandırılması, təkrar verilməsi, ləğv edilməsi, o cümlədən lisenziya qaydalarına 

əməl olunmasına nəzarət üzrə lisenziya orqanlarının hərəkətləri başa düşülür. 

Lisenziyalaşdırma üzrə münasibətlərin subyektləri qismində lissenziya verən döv-

lət orqanı və fərdi sahibkar və ya hüquqi şəxs qismində lisenziya alan (lisenziant) 

çıxış edir. 

                                                             
15 Алехин А.П., Кармолицкий А.Н., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. М., 1997. 
16

Советское административное право. Управление в области административно-политической деятельности. М., 1978. 
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Lisenziya dedikdə konkret fəaliyyət növünün həyata keçirilməsinə 

isenziyalaşdırma orqanı tərəfindən verilən xüsusi razılıqdır. Qeyd etmək lazımdır 

ki, bizim qanunvericilikdə «lisenziya» ternimi digər mənada: xüsusi sənəd və ya 

hüquq mənalarında işlədilə bilər. Belə ki, lisenziyanın verilməsi haqqında danı-

şarkən müəyyən fəaliyyət növünün həyata keçirilməsi hüququnu təsdiq edən 

lisenziya sənədi kimi nəzərdə tutulur. Digər hallarda isə lisenziyanın verilməsi 

hüquq kimi nəzərdə tutulur. Bu fikrin praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, 

lisenziya, onun aldığı andan lisenzianta müvafiq müddətədək qanuni fəaliyyət 

göstərməsinə hüquq verir. 

Azərbaycan Respublikasında lisenziya və icazələr üzrə yaranan 

münasibətlər “Lisenziya və icazələr haqqında” 15 mart 2016-cı il tarixli, 176-VQ 

nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzim olunur. Adı çəkilən 

Qanunun 1-ci maddəsinə müvafiq olaraq, lisenziya dedikdə, müvafiq sahibkarlıq 

fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi üçün ərizəçiyə lisenziya verən orqan 

tərəfindən verilən rəsmi sənəd başa düşülür. İcazə dedikdə isə müvafiq sahibkarlıq 

fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi və ya sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsi ilə bağlı müəyyən hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün icazə verən 

orqan tərəfindən verilən rəsmi sənəd (icazə, razılıq, sertifikat, şəhadətnamə, 

akkreditasiya və s.), ərizəçi ilə bağlanılan müqavilə və ərizəçiyə münasibətdə 

edilən hər hansı digər hərəkət başa düşülür. 

Lisenziya iki növə ayrılır: ümumi və xüsusi lisenziya. Ümumi lisenziya 

dedikdə, lisenziya tələb olunan fəaliyyət növünü onun bütün alt növlərinin hər biri 

üçün ayrılıqda xüsusi lisenziya almadan həyata keçirmək hüququ verən lisenziya 

başa düşülür. Xüsusi lisenziya dedikdə isə lisenziya tələb olunan fəaliyyət 

növünün bir və ya bir neçə alt növünü həyata keçirmək hüququ verən lisenziya 

başa düşülür. 

 Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növləri və icazələr (maliyyə bazarları 

sahəsində istisna olmaqla) yalnız “Lisenziya və icazələr haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edildikdən sonra müvafiq sahəni 

tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının digər qanunlarında əks edilir.  

 

1-ci sual üzrə nəticə: 

Bu sualda sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin anlayışı 

verilir, onun əhəmiyyəti, həmçinin sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi 

dövlətin əsas iqtisadi funksiyası kimi nəzərdən keçirilir. Bu sualda sahibkarlıq 

fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin forma, metodları, mahiyyəti və məqsədi 

açıqlandı. Həmçinin, bu sualda lisenziya və lisenziyalaşdırma anlayışları, habelə 

lisenziya və icazə anlayışlarının nisbəti məsələləri nəzərdən keçirildi, lisenziyanın 

verilməsi, dayandırılması və ləğv edilməsi məsələləri təhlil edilmişdir. 

 

 

 

Sual 2. Müflisləşmə və iflasın anlayışı, əlamətləri və xüsusiyyətləri. 
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Müflisləşmə və iflas haqqında qanunvericilik. Müfləsləşmə və iflasın 

hüquqi tənzimlənməsi özündə əks etdirən hüquq sistemləri bir-birindən bu və ya 

digər dövlətin qanunvericiliyinin qarşısına qoyduğu konkret məşsədlərinə görə 

fərqlənir. Bu məqsədlər müxtəlif ola bilər. Nəticə etibarı ilə  bir hüquq sistemi 

üçün prioritet məsələlərdən bir kimi kreditorlara  vəsaitin qaytarılmasının təmin 

edilməsi (Makfred Balts modeli) digəri hüquq sistemi üçün isə borcu müəssisənin 

müflis olmaqdan xilas edilməsi və iş yerlərinin saxlanılmasıdır (İngilis modeli).  

Həmçinin üçüncü model də mövcuddur. Bu model öz əksini Rusiya, Fransa, ABŞ 

qanunvericiliklərində tapıb. Adı çəkilən model makroiqtisadi funksiyaların 

səmərəli bölgüsü və icrası kimi əsas  vəzifəni qarşısına qoyur.17 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra ilk müflisləşmə və 

iflas  haqqında Qanunun 22 iyul  1994-cü ildə qəbul olunmuşdur. Lakin, sonradan 

Azərbaycan Respublikasında aparılan köklü demokratik, iqtisadi-hüquqi islahatlar,  

o cümlədən  ümumxalq səsverməsi (referendum) yolu ilə qəbul edilmiş 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və  yeni bazar münasibətlərinə 

yaranması və inkişaf mövcud olan  ictimai münasibətlərin  tənzimlənməsini zəruri 

etmidir. Nəticədə,  17 iyun 1997-ci il tarixində « Müflisləşmə və iflas haqqında» 

AR-nın Qanunu qəbul olunmuşdur. Qəbul edilmiş Qanun əvvəllər qüvvədə olan 

qanuna nisbətdə yeni ictimai münasibətlər sistemini özündə ehtiva etdi. 

Müflisləşmə və iflas haqqında Qanun 61 maddəni əhatə edən XIV fəsildən 

ibarətdir. Bu qanunun 1-ci maddəsində təsbit olunmuş anlayışlar aparatı xüsusilə  

diqqəti cəlb edir. Qanunun tam və dərindən mənimsənilməsi və tətbiq edilməsi 

üçün bu anlayışlar aparatından «açar» kimi istfiadə etmək olar. 

Adı çəkilən Qanun əvvəllər  qüvvədə olan qanuni  xeyli üstəliyir. Birincisi, 

bu qanun  həcm etibarı ilə genişdir və sadə quruluşa malikdir. İkincisi, bu qanun 

əhəmiyyətli dərəcədə müflisləşmə və iflas prosesinin yeni ideologiyasını müəyyən 

edir. Üçüncüsü,bu qanuna kafayət qədər prosessual xarakterli normalar daxil 

edilmişdir. Onu da qeyd edək ki, müflisləşmə və iflas institutu təkcə bir hüquq 

sahəsinə aid deyil. Bu hüququn kompleks institutudur və özündə müxtəlif hüquq 

sahələrinin normalarını birləşdirir. Əgər müflisləşdirmə və iflasın mülki hüquqi 

tənzimlənməsi aspektindən çıxış etsək görərik ki, müflisləşmə və iflas hüquqi 

şəxsin ləbv edilməsinin əsaslarından biridir. Məhkəmə qaydasında sahibkarlıq 

fəaliyyəti subyektinin müflis elan olunması ilə bağlı məsələlər mülki prosessual 

hüquq normaları ilə nizama salınır. 

Bütün inkişaf etmiş ölkələrdə müflisləşmə və iflas haqqında qanunvericilik 

iqtisadi sistemin əsas tənzimləyicisidir. Məhz, onun vasitəsilə ölkənin sosial-

iqtisadi inkişafının strateci məsələləri həll edilir. Q.Lask qeyd edirdi ki, «hər ciddi 

böhrandan sonra Birləşmiş Ştatların senatı müflisləşmə və iflas haqqında 

qanunvericiliyi nəzərdən keçirirdi
.18 

Azərbaycan Respublikasının 13 iyun  1997-ci il tarixli «Müflisləşmə və 

iflas haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunun 1-ci maddəsində 

müflisləşməyə anlayış verilmişdir: «Müslisləşimə borclunun öz öhdəliklərinin 
                                                             
17

  Бах: Степанов В.В. «Несостоятельность (банкротство)в России, Англии, Франции И Германии». М., 1999. 
стр.: 22-23. 
18 Бах: Ласк Г. «Гражданское право США» М., 1961. стр.: 750. 
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ödəmə qabiliyyətinin olmamasıdır. 1994-cü ilə Müflisləşmə və iflas haqqında 

Qanuna diqqət yetrsək, görərik ki, bu qanunda həm müflimsləşmənin, həmdə 

iflasın anlayışı təsbit olunub. Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki,  əvvəllər 

qüvvədə olan Qanun «müflisləşmə» və «iflas»  anlayışlarını eyni mənalı hesab 

etmir, əksinə onları bir-birindən fərqəndirir. Belə ki, əgər müflisləşmə borclunun 

öhdəliklərini ödəmə qabiliyyəti olmamasıdırsa iflas borclunun öhdəliklərini mütləq 

ödəmə qabiliyyətinin olmamasının məhkəmə tərəfindən təsdq edilməsidir. Lakin, 

qüvvədə  olan «Müflisləşmə və iflas haqqında» Qanun yalnız müflisləşmə anlayış 

vermiş, iflasın anlayışlar içərisində rast gəlinmir. 

İlk baxışda belə  təsəvvür yaranır ki, qanunverici «müflisləşmə» və «iflas»  

anlayışlarını eyni mənalı hesab edir və onlar arasında heç bir fərq qoymur. Bu 

məsələni bir qədər geniş şəkildə araşdırsaq fikrimizcə daha məqsədəmüvafiq olar. 

Belə ki, Azərbaycan dilinin izahlı lügətində «iflas – müflis olma,sınıq çıxma,  

bankrot olma mənasında  ifadə olunur.19 «Müflis» sözü isə – varı-yoxu əlindən 

çıxmış, iflas etmiş kimi başa düşülür.20 Burada  belə qənaətə  gəlmək olar ki, üəllif 

bu anlayışları eyni mənalı olmasını göstərir. Amma, bu heç də o demək deyil ki, 

qanunverici də bu iui anlayışı eynimənalı, sinonim kimi işlədir.  

Rusiya qanunvericiliyinə diqqət yetirmək eyni probleminin mövcud 

olmasının şahidi olarıq. Belə ki, müflisləşmə və «iflas» anlayışları sinonim kimi  

işlədilir.21 Bu məsələ hüquq elmində mübahisələi olaraq qalmadıqdadır. 

Rus hüquqşunas alimi E.A. Vasilyev hesab edir ki,  qanunvericilikdə 

«müflisləşmə» və «iflas» anlayışlarının sinonim kimi işlədilməsi heç də dünya 

təcrübəsinə tam cavab vermir. Müəllifin fikrincə, «iflas»  termini dar mənalı olub, 

borclu tərəfində cinayət əməlinin törədilməsini nəzardə tutur. «Müflisləşmə» 

termini isə « iflas» termininə nisbətdə daha geniş mənaya malik olub, müvafiq 

məhkəmə orqanının qərarı ilə şəxsin öz borc öhdəliklərinin ödəmə qabiliyyətinin 

olmamasını təsdiqidir
.22

 Hal-hazırda bu məsələ mübahisəli xarakterə malikdir. 

Qanunvericilik aspektindən çıxış etdikdə bu anlayışların sinonim, eyni mənalı 

olduğu, nəzərə çarpır. Lakin, əksər alimlərin fikrincə, qanunvericinin bu 

anlayışlara belə yanaşması heç də uğurlu sayıla bilməz.
23

 Bu mübahisəli məsələyə 

münasibətə M.İ. Kulaqin yazırdı: Müflisləşmə institutunu çox vaxt iqtisadi və 

hüquqi ədəbiyyatlarda iflas institutu ilə qarışıq salınır. Həqiqi mənada isə iflas 

müflisləşmənin yaranmasının mümkün mənticələrdən biridir. İflas cinayət hüquqi 

kateqoriya kimi  nəzərdən keçirildiyi halda müflisləşmə xüsusi  hüququn institutu 

hesab olunur.
24

 

Fikrimizçə, bu fikirlərlə razılaşmaq heç də düzgün olmazdı. Əgər qüvvədən 

düşmüş 22 iyul 1994-cü il tarixli Müflisləşmə və iflas haqqında Qanuna diqqət 
                                                             
19  Bax: A.Axundov «Azə rbaycan dilinin izahlı lüğ ə ti» Bakı, «Elm»  nə ş riyyatı. 2005. sə z.: 144. 
20 Yenə  orada.sə h.: 269. 
21 С.А.Карелина «Правовое регулирование  несостоятельности (банкротства). М, 2002. стр.: 21. 
22 Васильев Е.Н. «Правовое регулирование конкурсного производства в капиталистических странах» М., 

1989. стр.: 22. Лоркинанидзе А.Г. «Гарантии платежеспособности по законодательству Англии И Франции.// 

Законодательство зарубежных стран. Выпуск 162// М., 1979. стр.: 32. 
23 Телюкина М.Б. «Соотношение понятий «несостоятельность и «банкротство» в дореволюционном и 

современном праве» Юрист. 1997. № 12. стр.: 42. Щенникова Л., Банкроство в гражданском праве России: 

традиции и перспективы // Российская юстиция. 1998. № 10. стр.: 39 
24 Кулагин М.И. «Избранные труды. М., 1997. стр.: 172.. 
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yetrrsək görərik ki, adı çəkilən Qanunun 1-ci maddəsində  həm müflisləşməyə, 

həm də iflasa anlayış verilmişdir. 

Qanuna görə, müflisləşmə – borclunun öhdəliklərinin öədəmə 

qabiliyyətinin olmamasıdır. İflas isə – borclunun öhdəliklərini mütləq ödəmə 

qabiliyyətinin olmamasının məhkəmə tərəfindən təsdiq edilməsidir. Düzgür, 13 

iyun 1997-ci il tarixli «Müflisləşmə və iflas haqqında» Qanunun 1-ci maddəsində 

təsbit olunmuş anlayışlar aparatında iflas anlayışına rast gəlinir. Lakin, bu o demək 

deyil ki, qanunverici bu anlayışları eyni mənalı, sinonin hesab edir. Çünki, 

Qanunun quruluşuna, elə ayrı-ayrı normalara nəzər yetirsək, onda aydın olar ki, 

qanunverici heç də bu terminləri eynimənalı və yaxud sinonim kimi qəbul etmir.  

Beləliklə, deyilən fikirlərin təhlilindən belə qənaətə gəlmək olar ki, 

müflisləşmə – borclu şəxsin öz öhdəliklərinin ödəmə qabiliyyətinin olmasıdır. İflas 

isə bu prosesin məhkəmə qaydasında həyata kçeirilməsidir. Dediklərimizin təsdiqi 

kimi «Banklar haqqında»  16 yanvar 2004-cü il tarixli Qanunun göstərmək olar. 

Həmin Qanunun X fəsli «Bankların iflası» adlanır. Qanunun 60-cı maddəsində isə 

göstərilir ki, «Banklar yalnız bu qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada, 

məhkəmənin qərarı ilə müflis elan edilə bilər. Bankın müflis elan edilməsinin 

məhkəmədənkənar proseduruna yol verilmir». Müflisləşmə və iflasın əlamətləri 

aşağıdakılardır: 

1. Borclunun uzunmüddətli qul öhdəliklərinin olması; 

2. Borclu kreditorun irəli sürdüyü qanuni ödəmə tələbini bu cür tələb 

verildikdən sonra iki ay ərizində yerinə yetirməmişdir; 

3. İnzibati-iqtisadi məhkəmə tərəfindən müflisləşmənin rəsmən tanınması. 

Müflisləşmə və iflas haqqında işlərdə iştirak edən şəxslərin tərkibi kifayət 

qədər genişdir. Bunlar aşağıdakılardır: borclu müəssisə; fərdi borclu; əmlak 

inzibatçısı; müdir; təminatlı və təminatsız kreditor; kredit təşkilatı; rezidentlər və 

qeyri-rezidentlər. 

Adətən, mülki hüquqda «borclu» termini mülki-hüquqi öhdəlikdə bir şəxsin 

(borclunun) digər şəxsin (kreditorun) xeyrinə müəyyən hərəkətləri kimi ifadə 

olunur: məsələn, əmlakı verməli, iş göcməli, xidmətlər göstərməli, pul ödəməli və 

s.
25 

 Lakin, «Müflisləşmə və iflas haqqında» Qanunda  istifadə olunan, «borclu» 

anlayışı yuxarıda göstərilən  anlayışda (yəni, mülki-hüquqi anlayışdan) əhəmyiyətli 

dərəcədə fərqlənir. Həmçinin, Qanun borclu şəxsi iki kateqoriyaya ayırır;  borclu 

müəssisə və  fərdi borclu. Borclu müəssisə dedikdə – Azərbaycan  Respublikasının 

ərazisində fəaliyyət  göstərən və ya keçmişdə fəalyiyət göstərmiş  və borcu olan 

hüquqi şəxsdir. Fərdi borclu isə – öz fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan həyata 

keçirən və borcu olan sahibkar – fiziki şəxs başa düşülür. Müflisləşmə və iflas 

haqqında Qanunun müddəaları mülki dövriyyənin heç də bütün iştirakçılarına 

şamil edilmir. Aşağıdakı borclu şəxslər müflis ola bilərlər: kommersiya təşkilatları; 

fərdi sahibkar qismində qeydiyyata alınan vətəndaşlar; qeyri-kommersiya 

təşkilatları; banklar və digər kredit. 

Əmlak inzibatçısı – borclunun ödəmə qabiliyyətsizliyi halında təyin edilən 

vəzifəli şəxsdir. Məhkəmə və ya kreditorlar tərəfindən fiziki və ya hüquqi, şəxs, o 

                                                             
25 AR-nın Mülki Məcəlləsi. Bakı, 2011. mad. 385. 
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cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən vəkil edilən orqan,  habelə 

rezident və ya qeyri-rezident əmlak inzibatçısı təyin edilə bilər. Əmlak inzibatçısı 

təyin edilən şəxs təyinatını qəbul etməzdən əvvəl onu təyin  edənlər qarşısında belə 

təyinatda  şəxsi marağının olmadığını yazılı şəkildə bəyan etməlidir.  

Aşağıdakılar  əmlak inzibatçısı seçilə bilməzlər: 

1. borclunun müdiri və ya keçmiş müdiri, mülkiyyətçiləri, borcluları və ya 

keditorları; 

2. borclunun kapitalının ən azı 25 % mülkiyyətində və ya nəzarətində olan hər 

hansı hüquqi şəxs; 

3. borclunun hər hansı törəmə müssisəsi, filialı və ya nümayəndəliyi; 

4. borclunun hər hansı müdiri, o cümələdən iflas prosesinə başlanması 

məqamından əvvəlki 1 il ərzində borclu müəssisənin müdirliyindən uzaqlaşmış 

şəxslər; 

5. hər hansı formalı ortaqlıqdakı tərəfdaş.  

Həmçinin, onu da qeyd edək ki, məhkəmə tərəfindən təyin edilmiş əmlak 

inzibatçısının səlahyiyətləri, kreditorlar tərəfindən təyin edilmiş əmlak 

inzibatçısının səlahiyyətləri eynidir. 

Müvəqqəti əmlak inzibatçısı yalnız iflas prosesinə məhkəmənin iştirakı ilə 

başlanıldığı hallarda təyin edilə bilər.  Müvəqqəti əmlak inzibatçısının təyin 

edilməsi aralıq tədbir kimi aşağıdakı məqsədlərlə həyata keçirilir: 

a) borclunun əmlakını təşkil edən aktivlərin həmin borclunun müflis elan 

olunmasına qədər hüquqa zidd qaydada özgəninkiləşdirilməməsinin təmin 

edilməsi; 

b)borclunun vəziyyətinin ilkin maliyyə təhlilinin aparılması. 

Borclunun iflas prosesinə başlanılması haqqında əmlak inzibatçısı təminatlı 

kreditora bildiriş göndərir. Təminatlı kreditor bu bildirişi aldıqdan sonra 14 gün 

müddətində təminat barəsində öz hüquqlarını həyata keçirmədikdə, əmlak 

inzibatçısının ixtiyarı var ki, qüvvədə olan qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada təminatı satsın (ya ayrıca, ya da borclunun aktivlərinin hamısı və ya bir 

hissəsi ilə birlikdə) və satış üçün çəkilmiş xərclər çıxılmaqla, satış pulu haqqında 

təminatlı kreditor qarşısında onun tələbinin ümumi razılaşdırılmış dəyəri həddində 

hesabat versin. Satış pulunun hər hansı artıqlığı borclunun əmlakının hissəsi kimi 

qalır. Təminatlı kreditor iflas prosesinə başladıqda tələbi təminatın hesabına 

yönəltmək hüquqlarını itirmir. Təminatlı kreditor iflas prosesinə başlanılıb-

başlanılmamasından asılı olmayaraq təminat barəsində öz hüquqlarını həyata 

keçirə bilər. 
 

AR Mülki Prosessual Məcəlləyə və “Müflisləşmə və iflas haqqında” 

Qanuna müvafiq olaraq rəsmiləşdirilən borclunun iflas haqqında ərizəsi inzibati-

iqtisadi məhkəmələrdə, iflas haqqında işin qaldırılması üçün əsas sayılır. İflas 

haqqında işlərə fərdi borclunun yaşadığı və ya borclu müəssisənin olduğu yer üzrə 

inzibati-iqtisadi məhkəmələr tərəfindən baxılır. AR MM-in 27-ci maddəsinin 1-ci 

hissəsinə müvafiq olaraq, «Fiziki şəxsin adətən yaşadığı yer onun yaşayış yeri 

sayılır» AR MM-in 51-ci maddəsinə əsasən isə hüquqi şəxsin daimi fəaliyyət 

göstərən orqanın yerləşdiyi yer hüquqi şəxsin olduğu yer sayılır. 
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«Mülifsləşmə və iflas haqqında» Qanunun 2-ci maddəsinin 5-ci hissəsinə 

əsasən, ərizənin məhkəməyə təqdim edilməsi tarixi iflas prosesinə məhkəmə 

vasitəsilə başlanmasının məqamıdır. «Mülisləşmə və iflas haqqında» Qanun 

borclunun ərizəsinin forması, məzmununa olan tələbləri dəqiqliklə təsbit etmişdir. 

Xüsusilə də ərizədə aşağıdakılar göstərilməlidir; ərizənin verildiyi məhkəmənin 

adı; borclunun adı (fərdi borclunun və ya onun nümayəndəsinin adı. Atasının adı, 

soyadı) və ünvanı; bütün məlum kreditorların (adları, atalarının adları, soyadları) 

poçt ünvanı və onların borcluya qarşı irəli sürdüyü tələblərin məbləğləri; borclu 

məhkəməyə iflas haqqında ərizə verdikdən sonra bir ilərzində onun vaxtı çatıcaq 

borc öhdəliklərinə dair məlumat; borclunun ödəmə qabiliyyətsizliyinin özü 

tərəfindən qanuna müvafiq surətdə təsdiq edilməsi və ya sübut olunması; 

borclunun ərizəsinə qoşulan sənədlərin siyahısı. 

Qanunun 6-cı maddəsində borclunun iflas haqqında ərizəsinə əlavə edilən 

sənədlərin siyahısı təsbit olunub. Eyni zamanda, Qanun kreditorun da iflas 

prosesinə başlanmasını təsbit edir. Belə ki, Qanunun 6-cı maddəsində təsbit olunub 

ki, kreditorun iflas haqqında iddia ərizəsi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

formada tərtib edilməli və imzalanmalıdır. Kreditorun nümayəndəsi tərəfindən 

verilən ərizəsinə etibarnamə və ya həmin nümayəndənin səlahiyyətini, yaxud 

qulluq mövqeyini təsdiq edən başqa sənəd əlavə edilməlidir. Kreditorlar və ya 

onların nümayəndələri tərəfindən iflas prosesinə başlanması haqqında verilmiş 

ərizədə göstərilən məlumatlar  Qanunun 6-cı maddəsinin 2-ci hissəsində və iflas 

prosesinə başlanması haqqında kreditorun və  yaxud onun nümayəndəsinin 

ərizəsinə əlavə edələcək sənədlərin siyahısı Qanunun 7-ci maddəsində təsbit 

olunub. 

İflas haqqına iş üzrə məhkəmə baxışı təyin edildikdə ərizəsi məhkəmə 

baxışı haqqında kreditorlara xəbər verilməsi üçün Azərbaycan Respublikasında 

nəşr olunan rəsmi dövrü mətbuat orqanında azı yeddi günlük fasilə ilə 2 dəfə elan 

dərc etdirməlidir. İkinci elan məhkəmə baxışının təyin edildiyi vaxtında ən geci 

yeddi gün qalmış dərc olunmalıdır. Elanda göstərilən məlumatlar Qanunun 9-cu 

maddəsində öz əksini tapıb. Həmçinin, iflas haqqında ərizənin və ona əlavə 

olunmalı olan sənədlərin surətləri borcluya elan mətbuatda ilk dəfə dərc 

olunmazdan əvvəl təqdim olunmalıdır. İflas haqqında işə məhkəmə iclasında 

baxıldıqdan sonra məhkəmə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

aşağıdakılar barədə müvafiq qərar çıxardır; 

a) borclunun müflis elan olunması və əmlak inzibatçısının təyin edilməsi 

barədə; 

b) müvəqqəti əmlak inzibatçısının təyin edilməsi və ya təyinatının uzadılması 

barədə; 

c) borclunun müflis elan etməkdən imtina barədə. 

İflas prosesinə məhkəmənin iştirakı olmadan da başlanıla bilər. Belə ki, 

Qanunun 14-cü maddəsinə müvafiq olaraq, məhkəmənin iştirakı olmadan iflas 

prosesinə yalnız borclu müəssisə (borclu dövlət müəssisəsi olduğu halda həmçinin   

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı) tərəfindən qəbul edilmiş müvafiq qərara əsasən 
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başlanıla bilər. Bu qərar qəbul olunduğu zaman ehtimal olunan əmlak inzibatçısı 

da təyin edilir. 

Borclu müəssisə kreditorların yığıncağıbarədə kreditorlara bildiriş göndərir. 

Kreditorların yığıncağı borclu müəssisə tərəfindən iflas prosesinə başlamaq 

qərarının qəbul edildiyi gündən ən geci 21 gün ərzində keçirilməlidir. Bildiriş, 

yığıncağın keçirilməsi barixinə ən geci 14 gün qalmış poçt vasitəsilə (sifarişli  

məktubla) bütün məlum kreditorlara göndərilməli, həmçinin, Azərbaycan 

Respublikasında nəşr olunan ərsmi dövrü müətbuat orqanında iki dəfə dərc 

olunmalı, həm də ikinci dəfə yığıncağın keçirilməsi tarixinə ən geci 7 gün qalmış 

dərc olunmalıdır. 

Məhkəmənin iştirakı olmadan borclu müəssisə, tərəfindən iflas prosesi 

başlanarkən kreditorların ilkin yığıncağında borclunun müdiri Qanunun 16-cı  

maddəsində təsbit olunan  məlumatları təqdim etməlidir. 

Bundan başqa, qanunvericiliyə zidd olmayan hallarda bu məqamdan əvvəl 

borclunun əmlakına dair çıxarılmış hər hansı məhkəmə qərarlarının icrası 

dayandırılır, əmlak inzibatçısı tərəfindən verildən səlahiyyətlər istisna olmaqla 

borclu müəssisənin müdiri bütün digər səlahiyyətlərini  itirir və borclu müəssisə öz 

əmlakı barəsində hər hansı  sərəncam vermək və hərəkətlər etmək səlahiyyətini 

itirir. 

Sağlamlaşdırma – borclunun ləğv edilməsinin qarşısının almaq məqsədilə 

onun mülkiyyətçisi,  kreditorlar və digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən 

maliyyət yardımının göstərilməsi yolu ilə borclunun yenidən təşkil edilməsi 

üsuludur. Ehtimal olunan hər – hansı sağlamlaşdırmanı məhkəmə təsdiq etməlidir. 

Sağlamlaşdırma prosesi dedikdə – onun nəticəsində borclunun büitün 

öhədlikləri yerinə yetirilir. Borclu sağlamlaşdırma müəssisəsinə baxılması məqsədi 

ilə iflas prosesinin dayandırılması barədə istənilən vaxt məhkəməyə müraciət edə 

bilər. Məhkəmə iki həftə müddətində vəsatətə baxır və onun təmin edilməsi, yaxud 

rədd edilməsi barədə qərar qəbul edir. 

Həmçinin, məhkəmə sağlamlaşdırma layihəsinin mümkün və ya 

məqsədəuyğun olduğunu müəyyənləşdirmək üçün müstəqil ekspertlər cəlb edə 

bilər. Ekspertlərin fəaliyyəti ilə bağlı xərclər borclunun üzərinə qoyulur.  

Sağlamlaşdırmanın başlanması haqqında məhkəmənin qərarında 

aşağıdakılar  nəzərdə tutulur: 

- sağlamlaşdırma müddəti 24 aydan çox ola bilməz; 

- bütün kreditorların tələblərinin ümumi məbləğinin azı 1/3 hissəsi  həmin 

qərarın qəbul edildiyi tarixdən 12 ay ərzində ödənilməlidir; 

- əmlak inzibatçısı həmin qərarda müəyyən edilən qaydaya uyğun olaraq 

sağlamlaşdırmaya nəzarət edir. 

İflas prosesinə məhkəmənin iştirakı ilə başlanıldıqda əmlak inzibatçısı 

Qanunun 21-ci maddəsinə uyğun olaraq kreditorlarla saziş bağlanması imkanını 

nəzərdən keçirməli və həmin sazişin onların mənafelərinə  uyğun olub-olmaması 

barədə kreditorlara və məhkəməyə hesabat verməlidir. 

İflas prosesinə məhkəmənin iştirakı olmadan başlanıldıqda ehtimal olunan 

əmlak inzibatçısı ilə birlikdə fəaliyyət göstərən müdir kreditorların ilkin və ya hər 
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hansı sonrakı yığıncağında kreditorlar ilə saziş bağlamaq təklifini irəli sürə bilər. 

Bu halda saziş yalnız bütün kreditorların razılığı əsasında bağlana bilər. 

Kreditorlardan hətta biri bu sazişlə razılaşmadıqda borclunun iflası haqqında iş 

ümumi qaydada davam etdirilir. 

Barışıq sazişi bağlanarkən büdcəyə vergilər və qeyri-vergi ödənişləri üzrə 

qalıqların təxirə salınmasına, hissə-hissə ödənilməsinə, cəmləşdirilməsinə, habelə 

məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödənişlərə və artıq alınmış məbləğlərin 

qaytarılmasına yalnız qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş hallarda və qaydada yol 

verilir. 

  

2 – ci sual üzrə nəticə: 

Bu sualda müflisləşmə və iflas haqqında qanunvericilik təhlil olundu, xarici 

ölkələrin qanunvericiliyi ilə müqaisəli təhlil aparıldı, həmçinin müflisləşməyə və 

iflasa anlayış verildi, onların bir-birilə nisbəti məsələsi araşdırıldı. Bundan başqa, 

biz müflisləşmə və iflasın subyektlərini sadaladıq, onların səlahiyyətlərini, hüquq 

və vəzifələrini göstərdik. Qeyd olundu ki, müflisləşmə və iflasın subyektləri kimi 

borclu və kreditor, əmlak inzibatçısı və müvəqqəti əmlak inzibatçısı, müdir çıxış 

edir. Kreditorlar da qanunvericiliyə əsasən, təminatlı və təminatsız kreditorlara 

ayrılır. Həmçinin, bu sualda iflas prosesindən, habelə sağlamlaşdırma, iflasa 

başlanılması üçün məhkəməyə müraciət edilmə, iflas prosesinin başlanılması  və 

onun əsas xüsusiyyətləri təhlil olunmuşdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sual 3. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin subyektləri və obyektləri. 

 

Özəlləşdirmə latın sözü privatus olub, mənası xüsusi deməkdir. 

Özəlləşdirmə – istehsal vasitələrinə, əmlaka, torpağa və s. Mülkiyyətin 
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dövlətsizləşdirilməsi prosesidir. Özəlləşdirmə – dövlət mülkiyyətində olan 

obyektlərin alqı-satqısı və ya əvəzsiz olaraq verilməsi vasitəsilə həyata keçirilir.  

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Qanunda bilavasitə 

özəlləşdirməyə anlayış verilməsə də, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi dair anlayış 

adı çəkilən qanunun 1-ci maddəsində təsbit olunmuşdur. Fikrimizcə, ilk olaraq 

özəlləşdirməyə anlayış vermək, onun mahiyyətini və əlamətlərini açıqladıqdan 

sonra dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi barədə danışmaq daha məqsədəmüvafiq 

olar. Belə ki, özəlləşdirmə dedikdə Azərbaycan Respublikasının mülkiyyətində 

olan əmlakın fiziki və ya hüquqi şəxslərin mülkiyyətinə əvəzli olaraq verilməsidir. 

Hüquq ədəbiyyatlarında verilən bu anlayış heç də özəlləşdirmənin mahiyyətini tam 

açıqlamır.  

Özəlləşdirmənin mahiyəətini tam açıqlamaqdan ötrü ilk növbədə, 

özəlləşdirmənin təşkilati-texniki, iqtisadi və hüquqi aspektlərdən nəzərdən keçirək 

lazımdır. Təşkilati-texniki aspektdə özəlləşdirmə dedikdə, dövlət mülkiyyətində 

olan əmlakın xüsusi mülkiyyətə verilməsi üzrə özəlləşdirmənin subyektlərinin 

məqsədyönlü və qarşılıqlı əlaqədə olan hərəkətlərin məcmusu başa düşülür. 

İdarəetmə fəaliyyəti kimi özəlləşdirmə iki elementdən ibarətdir. Bu barədə bir az 

sonra geniş danışılacaqdır. 

İqtisadi aspektdə isə özəlləşdirmə «mülkiyyət» kateqoriyası ilə sıx bağlıdır. 

İqtisadi nəzəriyyədə mülkiyyət – əşya ilə bağlı insanlar arasında yaranan 

münasibətlərdir. Mülkiyyətin iqtisadi məzmununu dərk edilməsi, yalnız onun 

məzmununa daxil olan istehsal münasibətlərinin tam təhlilindən sonra mümkün ola 

bilər. Özəlləşdirmə maddi və qeyri-maddi nemətlərin bölgüsü (yenidən bölgüsü) 

vasitəsidir.  

Hüquqi aspektdə özəlləşdirmə bir sıra xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur. 

Birincisi, özəlləşdirmə üzrə işlərin təşkili və aparılması hüquqla tənzim olunur. 

Hüquqi aktlarda özəlləşdirmənin əsas prinsipləri, məqsəd və vəzifələri, 

özəlləşdirmənin aparılması qaydası, onun iştirakçılarının məsuliyyəti, hüquq və 

vəzifələri, təsbit olunur. İkincisi, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 

özəlləşdirməni mülkiyyət hüququnun əldə olunmasının törəmə üsulu kimi 

nəzərdən keçirir. Özəlləşdirilən obyektlər üzərində mülkiyyət hüququnun keçməsi 

alqı-satqı müqaviləsi əsasında müəyyən olunur. Başqa sözlə desək, özəlləşdirmə – 

mülkiyyət hüququnun əldə olunmasının törəmə üsuludur. Məsələn, özəlləşdirilmiş 

əmlakın alqı-satqısı haqqında müqavilə – mülki hüquqların yaranması, dəyişməsi 

və xitam olunmasının əsasıdır (hüquqi faktıdır). Bizim fikrimizcə «üsul» və «əsas» 

terminləri heç də sinonim kimi qəbul edilə bilməz. Belə ki, mülkiyyət hüququnun 

əldə olunmasının törəmə üsullarına əmlakın verilməsi, alınması və götürülməsi 

aiddir. Lakin, əmlakın verilməsi əsaslarına isə əşyanın özgəninkiləşdirilməsi 

haqqında müqavilə, hüquqi şəxsin yenidən təşkili nəticəsində əmlakın vərəsəliyi və 

s. aiddir. Onu da qeyd edək ki, alqı – satqı müqaviləsi özəlləşdirmə prosesində 

yeganə hüquqi fakt deyil. səlahiyyətli orqanın qəbul etdiyi özəlləşdirmənin şərtləri 

haqqında qərar hüquqi faktlar içərisində ilkin yeri tutur. 

Özəlləşdirmənin metodoloci əsaslarını nəzərdən keçirərkən dövlət 

orqanlarının bilavasitə təsiri altında istehsal vasitələri üzərində mülkiyyət 
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formalarının dəyişməsi ilə əlaqədar yaranan münasibətlər sistemi kimi 

özəlləşdirmənin məzmununu açıqlamağa imkan verir. 

Beləliklə, özəlləşdirmə – dövlət mülkiyyətində olan özəlləşdirmə 

obyektlərinin «Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında» Qanunla müəyyən 

edilmiş qaydada və üsullarla fiziki və hüquqi şəxslərin mülkiyyətinə əvəzli olaraq 

özgəninkiləşdirilməsidir. 

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında qanunvericilik. Bu günə qədər 

Azərbaycan Respublikasında özəlləşdirmə sahəsində 50-dən artıq normativ hüquqi 

aktlar qəbul olunmuşdur. Belə ki, hal-hazırda özəlləşdirmə sahəsində iki dövlət 

proqrammı, iki qanun qəbul olunmuşdur. Özəlləşdirmə sahəsində ilk dövlət 

proqramı ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 29 sentyabr 1995-ci il tarixdə 

qəbul olunmuşdur. «1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin 

Dövlət Proqramı»nın təsdiq edilməsi Respublikamızda özəlləşdirmənin əsasını 

qoydu. Bu proses on ildən artıqdır ki davam etdirilir.  

Adı çəkilən Proqramın qəbul edilməsi xalq təsərrüfatı strukturunun bazar 

iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq yenidən qurulmasına, iqtisadi prosesə 

bütün növ istifadə olunmamış ehtiyatların cəlb edilməsinə, iqtisadiyyata 

investisiyaların, o cümlədən xarici investisiyaların cəlb edilməsinə, əhalinin həyat 

səviyyəsinin və sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına təkan verdi. Təqdirəlayiqdir 

ki, qəbul edilmiş Dövlət Proqramında ölkə vətəndaşlarına özəlləşdirmə prosesinə 

cəlb edilmiş və nəticədə, əmək kollektivinin üzvlərinə, o cümlədən vətəndaşlara 

dövlət mülkiyyətinin bir hissəsinin əvəzsiz olaraq verilməsi təsbit olunmuşdur. 

Məhz, buna görə də 25 mart 1996-cı il tarixli AR Prezidentinin fərmanı ilə 

«Azərbaycan Respublikasında dövlət özəlləşdirmə payları (çekləri) haqqında» 

Əsasnamə təsdiq edilmişdir. Eyni zamanda, «Azərbaycan Respublikasında dövlət 

özəlləşdirmə paylarının (çeklərinin) dövriyyəyə buraxılması haqqında AR 

Prezidentinin 25 mart 1996-cı il tarixli Fərmanına əsasən, dövriyyəyə dəyəri 

özəlləşdiriləcək dövlət əmlakının 65%-nə bərabər olan 32 000 000 özəlləşdirmə 

çeki buraxılmışdır. Habelə, 1 yanvar 1997-ci il tarixdə Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşı kimi qeydiyyatda olan hər bir şəxs 4 özəlləşdirmə 

çekindən ibarət 1 özəlləşdirmə payı almışdır. Bununla da özəlləşdirmə payını almış 

vətəndaşlar dövlət müəssisələrinin səhmlərinin və ya hissələrinin satın alınmasında 

bu çeklərdən istivadə edərək iştirak etmək hüququna malikdirlər. 

Özəlləşdirmə üzrə I Dövlət Proqramının əsas məqsədləri aşağıdakılar 

olmuşdur: 

1. iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, xüsusi mülkiyyətçilər təbəqəsinin və 

azad sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi; 

2. istehsalın səmərəliliyinin və mili gəlirin artımının həlledici amili kimi 

mülkiyyətin rasional strukturunun yaradılması; 

3. iqtisadiyyatın strukturunun yenidən qurulması, inhisarsızlaşdırma və 

rəqabət mühətinin formalaşdırılması zəminində iqtisadi səmərəliliyin 

yüksəldilməsi; 

4. müəssisələrə investisiyaların, o cümlədən xarici investisiyaların cəlb 

edilməsi; 
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5. əhalinin həyat səviyyəsinin və sosial rifahının yaxşılaşdırılması. 

Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi 

ilə bağlı münasibətlər «Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında» 16 may 2000-

ci il tarixli Azərbaycan  Respublikasının Qanunu ilə və Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında dövlət 

əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı»  ilə tənzim olunur. Bu barədə 

növbəti paraqrafda geniş danışılacaqdır. 

Özəlləşdirmə haqqında qanunvericilik, xüsusilə Dövlət Əmlakının 

özəlləşdirilməsi haqqında Qanun dövlət orqanlarının özəlləşdirmə sahəsində 

fəaliyyətini tənzim edən normaları  əks etdirir. Bu normalar dövlət orqanlarının 

özəlləşdirmə sahə sində hüquq və vəzifələrini, habelə təşkilati-idarəçilik fəaliyyəti 

ilə, bağlı olan səlahiyyətlərin həyata keçirilməsini müəyyən edir. 

Özəlləşdirmə haqqında qanunvericiliyin normaları ilə tənzim olunan 

ictimai münasibətləri iki qruppa ayırmaq olar. Belə ki, idarəetmə sahəsində 

müxtəlif dövlət orqanları arasında yaranan bu münasibətlər – inzibati 

münasibətlərdir və  hakim-tabelik metodu ilə xarakterizə olunur. 

Özəlləşdirmə haqqında qanunvericilikdə tənzim olunan digər qrup 

münasibətlər – mülki hüquq münasibətləridir. Bu hüquq  münasibətləri 

özəlləşdirilən əmlaka mülkiyyət hüququnun keçməsi ilə bağlı olan bərabər hüquqlu 

subyektlər arasında yaranır. 

Rus hüquqşünas alimi O.S.İoffe dövlət orqanlarının öz fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsi zamanı yaranan mülki və inzibati hüquq münasibətlərinin fərqli 

cəhətlərini təsbit edir. Müəllif, əsasən aşağıdakı cəhətlərə görə mülki və inzibati 

hüquq münasibətlərini fərqləndirmişdir: 

 1. mülki və inzibati hüquq münasibətlərinin ümumi xarakterinə görə; 

 2. subyekt tərkibinə görə; 

 3. hüquq münasibətinin obyektinə görə; 

 4. səlahiyyət və vəzifələrin həcminə görə;
26

 

Dövlət əmlakının özələşdirilməsi zamanı subyekt tərkibindən asılı 

olmayaraq yaranan mülki hüquq münasibətləri bərabərliklə xarakterizə olunur. 

Dövlətin mülki hüquq münasibətlərində iştirakından bəhs edərkən rus hüquqşünas 

alimi M.İ.Braqinskiy qeyd edirdi ki. «hər bir hüquq münasibəti dövlətin müəyyən 

etdiyi hüququn normalar ilə tənzim olunur. Mülki-hüquqi əmlak münasibətlərinə 

daxil olan dövlət elə özünün müəyyənləşdirdiyi recimə tabe olur. Bu özünü 

aşağıdakılarda öz əksini tapır: birincisi, mülki-hüquqi əmlak münasibətlərində 

dövlət  ayrıca əmlakı olan subyekt qismində çıxış etməlidir, iknciçi, dövlət digər 

tərəfə bərabər şəkildə mülki-hüquq əmlak münasibətlərində iştirak etməlidir.27 

Beləliklə, yuxarıda göstərilənlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, 

özəlləşdirmə haqqında qanunvericilik həm mülki-hüquqi,  həm də inzibati-hüquqi 

normaları təsbit edir.  Bundan başqa, özəlləşdirmə haqqında qanunvericilik digər 

münasibətləri tənzim edən normaları da təsbit edir: maliyyə-büdcə  münasibətlərini 

(xüsusilə lə özəlləşdirmədən daxil olan pul vəsaitlərinin bölüşdürülməsi qaydası) 

                                                             
26 Иоффе О.С. «Правоотношения по советскому  праву». М., 1949 стр. 35. 
27 М.И.Брагинский. «Участие советского государства в гражданских правоотношениях». М., 1981. стр.: 16. 
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və s. Özəlləşdirmənin subyektləri qismində alıcılar və dövlət əmlakının 

mülkiyyətçiləri (satıcılar) çıxış edir. 

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Qanunun 8-ci maddəsinə 

müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi 

prosesində dövlət əmlakının satıcısı qismində Azərbaycan Respublikası 

İqtisadiyyat Nazirliyinin Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti çıxış edir.  

Dövlət əmlakının alıcısı dedikdə – Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, Azərbaycan 

Respublikasında dövlət qeydiyyatına alınmış bütün hüquqi şəxslər və xarici hüquqi 

şəxslər başa düşülür.  

Belə ki, Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında Qanunun 9-cu 

maddəsinə əsasən dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı aşağıdakı şəxslər alıcı 

qismində çıxış edir: 

 Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı 

olmayan şəxslər; 

 Azərbaycan Respublikasında qeydiyyata alınan bütün hüquqi şəxslər; 

 xarici hüquqi şəxslər. 

Həmçinin, Qaunun bir sıra kateqoriyalı şəxslərin dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsi prosesində alıcı qismində çıxış etmələrinə məhdudiyyətlər qoyur. 

Qanunun 9.3.-cü maddəsin əsasən aşağıdakılar alıcı qismində çıxış edə bilməz: 

 səhmlərin və ya nizamnamə fondundakı payın 20%-dən çoxu dövlət 

mülkiyyətində olan hüquqi şəxslər; 

 icra hakimiyyəti orqanları; 

 bələdiyyə orqanları. 

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı alıcılıq hüququnun sübut 

edilməsi vəzifəsi alıcının üzərinə düşür. 

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin obyektləri dedikdə – özəlləşdirmə 

haqqında qanunvericiliyə uyğun özəlləşdirilə bilən dövlət  əmlakı başa düşülür. 

«Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında» AR  Qanunun 1.0.3-cü maddəsinə 

müvafiq olaraq, özəlləşdirmənin obyekti – özəlləşdirilməsi qadağan olunan dövlət 

əmlakı istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının ərazisində və onun 

hüdudlarından kənarda Azərbaycan Respublikasının dövlət mülkiyyətində olan 

əmlak, müştərək müəssisələrin nizamnamə fondundakı dövlətin payı, dövlətə 

məxsus səhmlər, özəlləşdirilən müəssisələrin altında yerləşən torpaq sahələridir.  

Özəlləşdirilməsi qadağan olunan əmlakın siyahısı Dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsi haqqında Qanunun 6.2.-ci maddəsində təsbit olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı ilə özəlləşdirilən müəssisə və 

obyektlərin siyası II Dövlət Proqramının 2.2.-ci bəndində təsbit olunmuşdur. Bu 

siyahıda göstərilən müəssisə və obyektlərin özəlləşdirilməsi Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti tərəfindən qəbul edilmiş qərar əsasında həyata keçirilir. 

Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin qərarı ilə özəlləşdirilən əmlakın 

siyahısı isə II Dövlət Proqramının 2.3.-cü bəndində təsbit olunub. Özəlləşdirmənin 

qaydası – qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi 
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haqqında qərarın qəbul edilməsi və realizəsi prosesidir. Dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsinin 3 mərhələsi nəzərdə tutulur: 

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında AR Əmlak məsələləri üzrə 

Dövlət Komitəsi tərəfindən qərar qəbul edilir. Bu qərarda obyektin 

özəlləşdirilməsinin məqsədəuyğunluğu əsaslandırılır və üsulları göstərilir. Qərar 

qəbul edildikdən sonra özəlləşdirmə komissiyası yaradılır. Bu komissiya ən geci 3 

ay müddətində müəssisənin (obyektin) özəlləşdirilməsi planını işləyib 

hazırlamalıdır. Planda özəlləşdirilən müəssisənin (obyektin) satışı qaydası və 

üsulu, satış müddəti, obyektin ilkin (start) qiyməti göstərilir və əmlak məsələləri 

üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq olunur. 

Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş üsullarla dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsi. «Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında» Qanunun 16-cı 

maddəsində dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üsulları təsbit olunub.  

Özəlləşdirmənin qaydaları barədə danışarkən onun  müddətinə ilk öncə  

toxunmaq daha müqsədəmüvafiq olar. Özəlləşdirmənin aparılması müddəti barədə  

hüquq və iqtisadi ədəbiyyatlarında  yekdil fikir yoxdur. Belə ki, bəzi mütəxəssislər 

hesab edirlər ki, özəlləşdirmə bir neçə onilliyi əhatə etməlidir. Digər qrupp alimlər 

isə düşünürlər ki, özəlləşdirmə surəti olmalıdır.  

Hətta bir sıra alimlər isə hesab edirlər ki, dövlət mülkiyyətində olan 

iqtisadiyyatı çətin ki, 2-3 ilə özəlləşdirilməsi mümkün olsun.  Reallığa uyğun 

olaraq özəlləşdirmə xüsusən aşağıda göstərilən səbəblərə görə ləng keçirilməlidir: 

1. bazarın normal fəaliyyəti və müəssisələrin bazar qiymətinin müəyyən 

edilməsi üçün vaxt tələb olunur;  

2. İstehsal müəssisələrinin satışa  çıxarılmasından əvvəl inhisara alınmış 

sənayenin yendən  qurulması zəruridi. 

Ümumən, özəlləşdirmə bir tərəfdən iqtisadi islahatların bir elementi; digər 

tərfdən isə uzunmüddətli dövlət tənzimlənməsinin əsas aləti kimi çıxış etməlidir. 

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi qaydası dedikdə – dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi  və realizəsi qanunvericilikdə 

nəzərdə tutulmuş prosesdir. 

Qanunun 15-ci maddəsinə müvafiq olaraq, dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsi haqqında qərar Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən 

qəbul edilir. Özəlləşdirmə haqqında qərarda obyektin özəlləşdirilməsinin 

məqsədəuyğunluğu əsaslandırılır və üsulları göstərilir. Dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edildikdən sonra qanunvericiliyə uyğun olaraq 

özəlləşdirmə komissiyası yaradılır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 23 dekabr 2003-cu il tarixli 432 

nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Dövlət müəssisəsini özəlləşdirmə 

komissiyasının fəaliyyəti haqqında Əsasnamə»nin 2.1-ci bəndinin müvafiq olaraq, 

dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı, onun səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsi 

haqqında qərar qəbul edildiyi gündən 10 (on) gün ərzində müəssisə rəhbəri 

tərəfindən əmək kollektivinin rəyi nəzərə alınmaqla müəssisədə komissiya 

yaradılır. Müəssisə rəhbəri komissiyanın yaradılması barədə Azərbaycan 
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Resupblikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə 3 (üç) gün ərzində yazılı 

məolumat verməlidir. 

Dövlət müəssisələrinin fərdi layihələr üzrə özəlləşdirilməsi. Ölkə 

iqtisadiyyatı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən dövlət müəssisə və obyektləri fərdi 

layihələr üzrə özəlləşdirilir və həmin müəssisəyə strateci investor cəlb etmək 

məqsədilə satışa onun səhmlərinin 51%-i və ya daha çox hissəsi çıxarılır. 

Dövlət əmlakının ixtisaslaşdırılmış çek və pul hərraclarından satışı. Bu üsul 

özəlləşdirmə prosesində yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərin səhmlərinin və ya səhm 

zərflərinin sifarişlər əsasında alıcılara satışıdır. İxtisaslaşdırılmış çek və pul 

hərraclarında sifarişlər birinci növ və ikinci növ formasında təqdim edilir. 

İxtisaslaşdırılmış çek hərracında bir özəlləşdirmə çekinə düşəcək səhm üçün 

sifarişçi tərəfindən minimum hədd qoyulmadıqda sifariş birinci növ, belə hədd 

qoyulduqda isə ikinci növ sifariş adlanır. İxtisaslaşdırılmış pul hərracında birinci 

növ sifarişçi ödədiyi məbləğə görə düşəcək səhmlərin miqdarına aşağı həddi 

qoymur, ikinci növ sifarişçi isə almaq istədiyi səhmlərin minimum miqdarının 

həddini sifarişində göstərir. 

Dövlət əmlakının hərraclar vasitəsilə satışı. Bu üsul özəlləşdirilən əmlakın 

onun barəsində alıcıdan hər-hansı bir şərtin yerinə yetirilməsi tələb olunmadan 

özəlləşdirmədə alıcı kimi tanınan fiziki və ya hüquqi şəxslərin mülkiyyətinə 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada pul müqabilində 

özgəninkiləşdirilməsidir. Bu zaman əmlak üzərində mülkiyyət hüququ hərracın 

gedişində maksimum qiymət təklif etmiş alıcının mülkiyyətinə verilir. 

Həmçinin, onu da qeyd edək ki, dövlət əmlakının satışı üzrə keçirilən ilk 

iki hərracda sifariş verilmədikdə (və ya əmlak satılmadıqda) Əmlak Məsələləri 

üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən üçüncü hərracda həmin əmlakın start qiyməti ilkin 

start qiymətinin 10 %-i həcmində, dördüncü hərracda dövlət əmlakının ilkin start 

qiymətinin 25 %-i həcmində, beşinci hərracda dövlət əmlakının ilkin start 

qiymətinin 50 %-i həcmində aşağı salına bilər. Bu qaydada satılmayan dövlət 

müəssisələri müəyyən olunmuş qaydada ləğv edilir və onların əmlakı (tikili, 

avadanlıq, qurğu və s.) ayrı-ayrılıqda yuxarıda göstərilən qaydada hərrac vasitəsilə 

satılır.  

Dövlət əmlakının investisiya müsabiqəsi vasitəsilə satışı. Bu üsul ilə dövlət 

əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı dövlət əmlakı barəsində investisiya proqramının 

yerinə yetirilməsi tələb olunur. İnvestisiya müsabiqələrinin qalibi investisiya 

proqramının şərtləri daxilində investisiyanın maksimum həcmini və onun səmərəli 

qoyuluşunu özündə əks etdirən investisiya proqramını təqdim edən hesab olunur. 

İcarəyə verilmiş dövlət əmlakının satışı. İcarəyə verilmiş dövlət əmlakının 

satışı tərəflər arasında bağlanan icarə müqaviləsinin şərtlərindən (satınalma 

hüququndan, icarə müddətindən və s.) asılı olaraq, müxtəlif üsullarla həyata 

keçirilir.  

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı qəbul edilənədək 

bağlanılmış və müvafiq qaydada Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsində 

qeydiyyatdan keçmiş icarə müqaviləsi əsasında fəaliyyət göstərən müəssisələr 

aşağıdakı qaydada özəlləşdirilir: 
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a) orta və iri müəssisənin səhmlərinin: 

- 15 %-i əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə satışa yönəldilir; 

- 30 %-i nominal dəyəri ilə ilk növbədə icarəçiyə təklif olunur; 

- 55 %-i ixtisaslaşdırılmış çek hərraclarında satılır. 

b) kiçik müəssisələrinin dəyərinin: 

- 15 %-i əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə satışa yönəldilir; 

- 85 %-i isə ilkin start qiyməti ilə ilk növbədə icarəçiyə təklif olunur. 

Dövlət müəssisələrinin müflis elan olunması yolu ilə satışı. Dövlət 

müəssisələrinin beş dəfə hərrac vasitəsilə satışı baş tutmadıqda və ya dövlət 

müəssisələrinin özəlləşdirilməsinə hazırlıq mərhələsində onun ödəmə 

qabiliyyətinin olmadığı halda, AR Prezidentinin qərarı ilə, digər müəssisələr isə 

Dövlət Komissiyasının qərarı ilə müflis elan edilə bilər. Bu zaman müəssisənin 

əmlakı hərrac vasitəsilə satılır. 

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi barədə məlumat rəsmi kütləvi 

informasiya vasitələrində həmin əmlakın satışının həyata keçirilməsi gününə azı 30 

gün qalmış dərc edilməlidir. Dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) 

özəlləşdirilməsinin nəticələri haqqında məlumat isə 15 gün müddətində kütləvi 

informasiya vasitələrində dərc olunmalıdır. 

 

3-cü sual üzrə nəticə 

Bu sualda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin subyektləri sadalanır. 

Onların dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi sahəsində hüquq və vəzifələri əks 

olunur, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin obyektləri də sadalanır. Həmçinin, bu 

sualda özəlləşdirməyə anlayış verildi, onun mahiyyəti açıqlandı, habelə dövlət 

əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında qanunvericiliyin əsas xüsusiyyətləri, məqsəd 

və vəzifələri öz əksini tapmışdır. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin aparılması 

qaydası və şərtləri, habelə dövlət əmlakının II Dövlət Proqramında təsbit olunmuş 

üsullarla aparılmasının əsas xüsusiyyətləri bu sualda təhlil olunmuşdur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nəticə 

Bu mövzuda sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsinin anlayışı, məqsədi 

nəzərdən keçirilmişdir, sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin 

əhəmiyyətindən danışdıq və qeyd etdik ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət 
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tənzimlənməsi dövlətin əsas funksiyalarından biridir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin 

dövlət tənzimlənməsinin forma və metodları, dövlət nəzarətinin anlayışı, vergi 

nəzarətinin anlayışı və növləri təhlil edildi. Lisenziyalaşdırmanın anlayışı verildi, o 

cümlədən lisenziya və icazələrin verilməsi qaydaları, şərtləri və müddəti göstərildi, 

lisenziya və icazələrin dayandırılması və ləğv edilməsi əsasları təsbit olundu. 

Müflisləşmə və iflas mövzusunda müflisləşmə və iflasın anlayışları təhlil 

olundu, habelə bu anlayışların nisbəti, xarici ölkələrin qanunvericiliklərindən 

misallar gətirildi. Həmçinin, bü mövzuda müflisləşmə və iflas institutunun 

subyektləri, onların hüquqi statusu və hüquq və vəzifələri barədə danışıldı. Eyni 

zamanda, iflas prosesinin aparılması qaydası və şərtləri barədə geniş məlumat 

verildi. 

Mövzuda özəlləşdirməyə anlayış verilmiş, onun mahiyyəti açıqlanmışdır. 

Sonradan isə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinə anlayış verilmiş, onun 

subyektləri göstərilmiş, onların özəlləşdirmə sahəsində hüquq və vəzifələri 

sadalanmışdır. Bundan başqa mövzuda özəlləşdirilməsi mümkün olan və olmayan 

obyektlərin dairəsi də təsbit olunmuşdur. Həmçinin, dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsinin aparılması qaydası və üsulları göstərilmişdir. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


