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Mövzu № 9. İdarəetmənin (icra hakimiyyəti orqanlarının) hüquqi aktları 
 

Plan: 

Giriş 

1. İdarəetmə aktlarının anlayışı, əhəmiyyəti və əsas xüsusiyyətləri. 

2. İdarəetmə aktların təsnifatı və növləri, onların səmərəlilik şərtləri. 

3. İdarəetmə aktlarına qoyulan tələblər və onlara riayət edilməməsinin nəticələri. 

Daxili işlər orqanlarının aktları. 
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Giriş  
 

İcra hakimiyyətinin həyata keçirilməsi formalarından biri, yəni idarəetmənin 

inzibati-hüquqi forması, idarəetmənin hüquqi aktlarının qəbul edilməsində ifadə olunur. 

İdarəetmənin hüquqi aktı idarəetmə qərarının hüquqi ifadə olunan formasıdır. Belə aktı 

qəbul etməklə, idarəetmə orqanı (vəzifəli şəxs) qanun əsasında onun səlahiyyətinə aid 

olan bu və ya digər məsələni həll edir. Belə idarəetmə qərarı icraedici-sərəncamverici 

fəaliyyətin vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsi üsuludur. 

Daxili işlər orqanları onların üzərinə qoyulmuş funksiyaları həyata keçirərək, 

ictimai qaydanın mühafizəsi, ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi, cinayətkarlıqla 

mübarizə və profilaktik tədbirlərin keçirilməsi məsələlərinə aid olan müxtəlif hüquqi 

aktlar qəbul edirlər. Təbiidir ki, DİN-in yuxarıda göstərilən fəaliyyəti müvafiq olaraq 

idarəetmə aktlarının qəbul edilməsi də qanuna riayət etməklə həyata keçirilməlidir. 

Bu mövzu həm nəzəri, həm də təcrübi cəhətdən böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Mövzuda normativ hüquqi aktlar haqqında ümumi anlayış, onların qəbul edilməsi və 

qüvvədə olmasının əsaslarını və qaydası açıqlanacaq. 

İkinci tərəfdən qeyd etmək istərdik ki, daxili işlər orqanları – icra  hakimiyyəti 

orqanları sırasına daxil olduğu üçün icra hakimiyyətinin həyata keçirilməsi prosesində 

qanunla əsaslandırılmış, birtərəfli hüquqi hakimiyyət iradəsini ifadə edən hüquqi 

aktlardan geniş istifadə edirlər. 

“İdarəetmənin (icra hakimiyyəti orqanlarının) hüquqi aktları” adlı  mövzu vasitəsilə 

mühazirəmizdə idarəetmənin hüquqi aktlarına qoyulan tələblər və onlara riayət 

edilməməsinə görə yaranan nəticələr də təhlil ediləcəkdir. 
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Sual 1. İdarəetmə aktlarının anlayışı, əhəmiyyəti və əsas xüsusiyyətləri 
 

Dünya açıq ensiklopediyasında qeyd olunur ki, idarəetmə aktları hüquq normalarını 

yaradan, dəyişən və xitam edən, həmçinin hüquqi nəticələr yaradan hüquqi sənəddir. 

İdarəetmə aktları hüquqi məzmununa görə dövlət – hakimiyyəti subyektlərinin, onların 

struktur bölmələrinin və şəxsi heyətinin idarəetmə fəaliyyətinin formalarından biri olub, 

mahiyyət baxımından qanunların həyata keçirilməsinə xidmət edir.  

Akt sözü latın sözü olan “aktus” sözündən yaranmış, tərcümədə fəaliyyət, hərəkət 

və ya əməl deməkdir. İnzibati hüquqda “akt” anlayışına başqa məna əlavə edilərək, ona 

icraedici-sərəncamverici fəaliyyətin hüquqi forması kimi idarəetmə orqanlarının 

hakimiyyət xarakterli göstərişlərinin həyata keçirilməsi, habelə onların hərəkətlərinin 

möhkəmləndirilməsi vasitəsi və həmin orqan qarşısında qoyulan məsələlərin həlli variantı 

kimi baxılır. 

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” 21 dekabr 2010-cu il tarixli Azərbaycan Res-

publikasının Konstitusiya Qanununun 1-ci maddəsinə əsasən, normativ hüquqi akt – 

tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə, qanunla və ya fərmanla 

dövlət orqanının səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər üzrə həmin dövlət orqanı tərə-

findən və ya referendum yolu ilə qəbul edilmiş, hamı üçün məcburi davranış qaydalarını 

əks etdirən, qeyri-müəyyən subyektlər dairəsi üçün və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün 

nəzərdə tutulmuş müəyyən formalı rəsmi sənəddir.  

Normativ hüquqi aktın anlayışının müqayisədə öyrənilməsi məqsədilə keçmiş 

qanunvericilikdəki anlayışa diqqət yetirilməsi məqsədəuyğundur. Qüvvədən düşən 

“Normativ-hüquqi aktlar haqqında” qanuna əsasən, normativ-hüquqi akt dedikdə, 

səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən qəbul edilmiş, göstərişləri ümumi məcburi 

xarakter daşıyan, hüquq normalarını müəyyən edən, dəyişdirən və ya ləğv edən, dəfələrlə 

tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş rəsmi yazılı sənəd başa düşülürdü. 

Normativ-hüquqi aktların növlərindən biri də idarəetmənin hüquqi aktıdır. 

İdarəetmə aktı dedikdə, dövlət-idarəetmə fəaliyyətinin vəzifə və funksiyalarının həyata 

keçirilməsi məqsədi ilə inzibati-hüquq normalarının yaranmasına, dəyişməsinə və xitam 

olunmasına yönəlmiş icra hakimiyyətinin səlahiyyətli subyektinin qanuna əsaslanan, 

birtərəfli, hüquqi hakimiyyət iradəsini bildirən rəsmi yazılı sənəd başa düşülür. 

Qeyd edilməsi yerinə düşər ki, idarəetmənin aktı kimi Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin qəbul etdiyi normativ hüquqi aktlar xüsusi əhəmiyyətə malikdir. “Normativ 

hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 18-ci 

maddəsi “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin normativ hüquqi aktları” adlanır. 

Qanunvericinin mövqeyindən aydın olur ki, Azərbaycan Respublikası Konstitu-

siyasının 113-cü maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin nor-

mativ hüquqi aktları fərman formasında qəbul edilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş və 

normativ tənzimləmə predmeti olan məsələlər üzrə qəbul edilir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən qəbul edilən əsasnamələr, nizam-

namələr, qaydalar və norma nəzərdə tutan digər aktlar Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin fərmanları ilə təsdiq edilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin normativ hüquqi aktı qəbul olunduqda bu 

aktın istinad etdiyi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının maddəsi göstərilməli və 

aktın həmin maddənin icrası məqsədi ilə qəbul olunduğu qeyd edilməlidir. Azərbaycan 
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Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktları da idarəetmənin hüquqi aktları 

sırasına daxildir. 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının 120-ci maddəsinin I hissəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respubli-

kasının Konstitusiyası və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları əsasında və 

onların icrası məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin aktları ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlər üzrə qərarlar formasında normativ hüquqi aktlar 

qəbul edir. 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilən əsasnamələr, 

nizamnamələr, qaydalar və norma nəzərdə tutan digər aktlar Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə təsdiq edilir. 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti habelə mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanları tərəfindən həll edilə bilməyən məsələlər üzrə normativ hüquqi aktlar qəbul edir. 

Normativ hüquqi akt Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 

qəbul olunduqda bu normativ hüquqi aktın istinad etdiyi Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasının maddəsi və ya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktı göstərilməli 

və həmin aktın icrası məqsədi ilə qəbul olunduğu qeyd edilməlidir. 

İdarəetmə aktlarının böyük bir qismi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən 

də qəbul edilir. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları Azər-

baycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə nəzərdə tutulmuş hallarda və hədlərdə, 

yalnız Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə onların səlahiyyətlərinə aid 

edilmiş məsələlər üzrə qəbul edilə bilər. 

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları qərarlar formasında 

qəbul edilir. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən qəbul edilən təlimatlar, 

əsasnamələr, nizamnamələr və qaydalar qərarlarla təsdiq edilir. Normativ hüquqi akt 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən qəbul olunduqda bu normativ hüquqi aktın 

istinad etdiyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktı göstərilməli və həmin aktın 

icrası məqsədi ilə qəbul olunduğu qeyd edilməlidir. 

İnzibati hüquq nəzəriyyəsində ən geniş yayılmış fikirlərdən biri də budur ki, 

idarəetmə aktı məzmun baxımından idarəetmə prosesində qəbul olunan qərardır. Həmin 

aktda idarəetmə subyektlərinin fəaliyyət məqsədi, vəzifəsi, funksiya və metodları öz 

əksini tapır. Dövlət idarəetmə funksiyalarının həyata keçirilməsi prosesində yaranan 

müxtəlif xarakterli idarəetmə məsələləri idarəetmə aktları ilə həll edilir. 

İdarəetmənin hüquqi aktları icra hakimiyyətinin vəzifə və funksiyalarının həyata 

keçirilməsinin əsas hüquqi (inzibati-hüquqi) formasıdır. 

Dövlət idarəetmə aktlarının hüquqi əhəmiyyəti müxtəlif olub, aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

- hüquq normalarını müəyyən edir, dəyişdirir və ləğv edir; 

- müxtəlif subyektlərin üzərinə konkret vəzifələr qoyur; 

- hakimiyyət subyektlərinə müəyyən hüquqlar verir (məsələn: idarəetmə sahəsində 

bu və ya digər hərəkətlər etmək hüququ, dövlət vəsaitlərinə sərəncam vermək və s.). 

İdarəetmə aktları hüquqi faktlar kimi, idarəetmə sahəsində hüquq münasibətlərinin 

yaranmasının, dəyişməsinin və xitam olunmasının əsası kimi çıxış edir (məsələn: 

vətəndaşın polis əməkdaşları sırasına qəbul edilməsi müvafiq xidməti münasibətləri 

yaradan hüquqi fakt kimi çıxış edir). 

İdarəetmənin bir aktı digər idarəetmə aktının qəbul edilməsinə əsas ola bilər 

(məsələn: yuxarı təbəqəli orqanın aktı əsasında aşağı təbəqəli orqan öz aktını qəbul edir). 

İdarəetmə aktları məhkəmə üçün sübut kimi və ya məhkəmədə işin başlanması üçün əsas 
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kimi çıxış edə bilər (məsələn: DİO tərəfindən vətəndaşa odlu silah almaq üçün icazənin 

verilməsi, işdən xaric etmə haqqında əmr və s.). 

Göründüyü kimi, inzibati-hüquqi tənzimlənmədə idarəetmənin hüquqi aktlarının 

təyinatı çox müxtəlifdir. 

İdarəetmə aktlarının xüsusiyyətlərinə aşağıdakılar aid edilir: 

- idarəetmə aktları idarəetmə qərarının hüquqi variantını ifadə edir. Onlar icra 

hakimiyyətinin vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə icra hakimiyyəti 

orqanının (vəzifəli şəxsin) fəaliyyəti prosesində qəbul edilir və müxtəlif məsələləri həll 

edir; 

- idarəetmə aktları qanunvericiliyə əsasən, icra hakimiyyətinin aidiyyəti subyektləri 

tərəfindən səlahiyyətləri çərçivəsində qəbul edilir; 

- idarəetmə aktı idarəetmənin subyekti olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

hüquqi hakimiyyət iradəsinin birtərəfli ifadəsidir; 

- idarəetmə aktları imperativ xarakterə malikdir.  

İdarəetmə aktı ünvanlandığı subyekt üçün icrası məcburi olan icra hakimiyyəti 

subyektinin hüquqi hakimiyyət göstərişini özündə əks etdirir; 

- idarəetmə aktları dövlət idarəetmə sahəsində lazımi davranış qaydalarını müəyyən 

edir; 

- idarəetmə aktları inzibati-hüquqi münasibətlərin yaranması, dəyişməsi və ləğv 

olunması üçün hüquqi əsaslar yarada bilər, yaxud bu cür hüquq münasibətlərini bilavasitə 

yaradan, dəyişən və ləğv edən hüquqi fakt kimi çıxış edə bilər; 

- idarəetmə aktları qanunqüvvəlidir. Onlar icra hakimiyyətinin səlahiyyətli 

subyektləri tərəfindən qanunların icrası məqsədi ilə qəbul edilir; 

- idarəetmə aktlarının iyerarxiyası mövcuddur. Burada aşağı icra hakimiyyəti 

orqanlarının (vəzifəli şəxslərin) aktlarının yuxarı icra hakimiyyəti orqanlarının aktlarına 

uyğun olması nəzərdə tutulur; 

- idarəetmə aktları icra hakimiyyəti orqanlarının (vəzifəli şəxslərin) fəaliyyəti 

prosesində daim istifadə edilən xidməti-hüquqi sənədlərin növlərindən biridir. Bu 

sənədlər (arayışlar, vəsiqələr, protokollar, təftiş və yoxlama aktları və s.) hüquqi 

əhəmiyyət kəsb edən müəyyən halları əks etdirir və ya faktları təsdiq edirlər. Qeyd 

olunmalıdır ki, adları çəkilənlər idarəetmənin hüquqi aktları sayılmır. Daha dəqiq desək, 

onlar hüquqi təsir etməyə malik olmurlar; 

- idarəetmə aktları bir qayda olaraq, yazılı hüquqi sənəd kimi dərc edilir, lakin şifahi 

də ifadə oluna bilər (məsələn: hərbi döyüş şəraitində verilən əmrlərin çoxu şifahi formada 

verilir); 

- idarəetmə aktları müəyyən edilmiş qaydada qəbul edilirlər; 

- idarəetmə aktlarından qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada protest və ya 

şikayət verilə bilər; 

- idarəetmə aktları icra olunmadıqda təqsirkar tərəfin məsuliyyəti yaranır (intizam 

və inzibati məsuliyyət). 

Təhlillərdən aydın olur ki, idarəetmə aktları icra hakimiyyəti orqanlarının (vəzifəli 

şəxslərin) fəaliyyəti prosesində daim istifadə edilən xidməti-hüquqi sənədlərdən biridir. 

Qeyd edilməlidir ki, icra hakimiyyəti orqanları (vəzifəli şəxslər) icra hakimiyyətinin 

məqsəd və vəzifələrinə nail olmaq məqsədilə öz fəaliyyətlərində müxtəlif hüquqi 

aktlardan və sənədlərdən istifadə edirlər. Bu fərqləri aşağıdakı kimi təsvir etmək olar. 

İdarəetmə aktları qanunqüvvəli xarakter daşıdığından, qanundan fərqlənir. Bu aktlar 

qanun əsasında və onu icra etmə məqsədi ilə qəbul edilir. 

Normativ hüquqi aktlar sistemində qanunlar referendumla qəbul olunan aktlar 

istisna olunmaqla, ali hüquqi qüvvəyə malikdir. İdarəetmə aktı ilə qanunu dəyişmək və 
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ya ləğv etmək qeyri-mümkündür. Əgər, idarəetmə aktı qanuna ziddirsə, onda qanun 

tətbiq edilir, belə hallarda qanun idarəetmə aktının təsirini dayandıra və ya onu ləğv edə 

bilər. 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin aktları ilə müqayisədə idarəetmə aktları 

aşağı hüquqi qüvvəyə malikdir. Bu mövqe Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 

148-ci maddəsində qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ aktların iyerarxiyası ilə 

müəyyən edilmiş və “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiya Qanununda təsbit olunub.  

Yerli icra hakimiyyəti başçısının hüquqi aktları (qərar və sərəncamlar) onlara tabe 

olan orqanların və vəzifəli şəxslərin qəbul etdiyi idarəetmə aktları ilə müqayisədə daha 

çox hüquqi qüvvəyə malikdir. 

İdarəetmə orqanlarının qəbul etdikləri aktlar hüquqi xüsusiyyətləri, qəbul edilmə 

əsasları və qaydaları baxımından məhkəmələrin hökmlərindən, qətnamələrindən, 

qərarlarından və qərardadlarından fərqlənir. 

Məhkəmə aktı ədalət mühakiməsini hüquqi formada ifadə edir. O, vətəndaşların, 

idarə, müəssisə və təşkilatların hüquq və qanuni maraqlarını pozmuş şəxslərə qarşı hüquq 

normalarının tətbiqi aktıdır. Bu baxımdan məhkəmə aktı məhkəmə tərəfindən hüquq-

pozma və ya hüquqi mübahisə barədə olan işlərin baxılması və həll edilməsi ilə bağlı 

tətbiq edilən aktdır. İdarəetmə aktlarının əksəriyyəti isə idarəetmə sahələrinə rəhbərlik 

etmək məqsədi ilə idarəetmə subyektləri tərəfindən hüquqi hərəkətlərin edilməsi ilə 

əlaqədar olaraq qəbul edilir. 

Məhkəmə aktları müstəqil olan və yalnız qanuna tabe olan hakimlər tərəfindən 

çıxarılır. Bu aktlar nəinki qanunauyğun olmalı, hətta idarəetmənin yuxarı təbəqəli 

subyektlərinin göstərişləri (sərəncamları) əsasında qəbul edilə bilər.  

Prokuror nəzarəti aktlarından (protest, qərar, təqdimat) idarəetmə aktları hüquqi 

xüsusiyyətlərinə, qəbul edilmə əsaslarına və qaydalarına görə fərqlənir. Adları çəkilənlər 

prokurorun qanunçuluğun pozulmasına dair reaksiya formasıdır. Onlar özlərində hüquqi 

normalar və idarəetmə aktlarına xas olan idarəetmə xarakterli göstərişləri əks etdirmirlər. 

İdarəetmə aktları mülki-hüquqi aktlardan (əqdlərdən) öz hüquqi təbiətlərinə və 

qəbul edilmə əsaslarına görə fərqlənirlər. Mülki-hüquqi aktlara tərəflərin qarşılıqlı for-

mada iradələrinin ifadəsi xasdır. Mülki-hüquqi akt tərəflərin (müqavilənin iştirakçı-

larının) qarşılıqlı razılaşmasının nəticəsidir. İdarəetmə aktı bundan fərqli olaraq maraqlı 

tərəflərin razılığı olmadan da qəbul edilə bilər. 

Dövlət idarəetmə aktları hüquqi əhəmiyyət kəsb edən sənədlərdən və xidməti 

sənədlərdən də fərqlənir. 

Hüquqi əhəmiyyət kəsb edən sənədlər (pasport, xidməti vəsiqə, diplom və s.) özü-

özlüyündə konkret hüquq münasibətlərini müəyyən etmir, dəyişmir və ləğv etmir. 

Müəyyən olunmuş formada tərtib olunmuş bu sənədlər yalnız müəyyən faktları təsdiq 

edirlər. 

Xidməti sənədlər (arayışlar, məlumat vərəqəsi, iclasların stenoqrammaları və s.) 

hüquqi əhəmiyyət daşımır, lakin onlar informasiya mənbələri hesab olunur. İdarəetmə 

aktları xidməti sənədlər, habelə hüquqi əhəmiyyət kəsb edən sənədlər əsasında qəbul 

edilə bilər (məsələn: işçi tərəfindən xidməti tapşırığın müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi 

haqqında raporta əsasən, orqanın rəhbəri mükafatlandırma haqqında əmr verə bilər). 

İdarəetmə aktları qeyri-hökumət təşkilatlarının (ictimai birliklər və fondların) 

aktlarından da fərqlənir. Belə ki, onlar qeyri-hökumət təşkilatlarının adından qəbul edilir 

və yalnız onların üzvləri üçün məcburidir. Həmin aktların həyata keçirilməsi qeyri-

hökumət təşkilatlarına məxsus vasitə və metodlar ilə təmin edilir. Qeyri-hökumət təşkilat-

larının aktları dövlət hakimiyyət xarakterinə malik olmur. Təcrübi cəhətdən dövlət orqan-
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larının ayrı-ayrı funksiyalarının yerinə yetirilməsi qanunla qeyri-hökumət təşkilatlarına 

tapşırıldığı hallarda, onların aktları dövlət-hakimiyyət xarakteri daşıya bilər (məsələn: 

həmkarlar təşkilatı tərəfindən əməyin mühafizəsi qaydalarına, təhlükəsizlik texnikası və 

sənaye sanitariyası qaydalarına nəzarət). 

Birinci sualı yekunlaşdıraraq qeyd etmək istərdik ki: 

1. İdarəetmə aktı – dövlət-idarəetmə fəaliyyətinin vəzifə və funksiyalarının həyata 

keçirilməsi məqsədi ilə inzibati-hüquqi normaların (inzibati-hüquqi münasibətlərin) 

yaranmasına, dəyişməsinə və xitam olunmasına yönəlmiş icra hakimiyyətinin səlahiyyətli 

subyektinin qanuna əsaslanan, birtərəfli, hüquqi hakimiyyət iradəsini bildirən rəsmi yazılı 

sənəddir. 

2. İdarəetmə aktlarına aşağıdakı xüsusiyyətləri xasdır: 

- idarəetmə aktları idarəetmə qərarın hüquqi variantını ifadə edir.; 

- idarəetmə aktları – dövlət idarəetmə sahəsində tələb olunan lazımi davranış 

qaydalarını müəyyən edir; 

- idarəetmə aktları – inzibati-hüquqi münasibətlərin yaranması, dəyişməsi və ləğv 

olunması üçün hüquqi əsaslar yarada bilir; 

- idarəetmə aktları – qanunqüvvəlidir; 

- idarəetmə aktları müəyyən edilmiş qaydada qəbul edilir; 

- idarəetmə aktlarından qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada protest və ya 

şikayət verilə bilər; 

- idarəetmə aktları icra olunmadıqda təqsirkar tərəfin məsuliyyəti yaranır. 

3. İdarəetmə aktları icra hakimiyyəti orqanlarının (vəzifəli şəxslərin) fəaliyyəti 

prosesində istifadə edilən müxtəlif hüquqi aktlardan, xidməti sənədlərdən və hüquqi 

əhəmiyyət kəsb edən sənədlərdən hüquqi xüsusiyyətlərinə, məzmununa, qəbul olunma 

əsaslarına və qaydalarına görə fərqlənir. 
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Sual 2. İdarəetmə aktlarının təsnifatı və növləri, onların səmərəlilik şərtləri 
 

İcra hakimiyyətinin məqsədi, vəzifələri və funksiyaları müxtəlif xarakterli və 

məzmunlu idarəetmə aktlarının köməyi ilə həyata keçirilir. Göstərilənlər idarəetmə 

aktlarının müxtəlif amillər, meyarlar əsasında təsnifat və növ müxtəlifliyinin labüdlüyünü 

yaradır. İdarəetmə aktları hüquqi xüsusiyyətləri, ifadə olunma forması, qüvvədə olma 

müddəti, aktı qəbul edən orqanlar, qüvvədə olan ərazi və onları qəbul edən orqanların 

səlahiyyətlərinin xarakteri baxımından müxtəlif növlərə bölünür. 

1. Hüquqi xüsusiyyətləri baxımından idarəetmənin hüquqi aktları fərqləndirilir: 

a) normativ; 

b) fərdi (inzibati); 

c) ümumi əhəmiyyətli. 

İcra hakimiyyətinin normativ aktları nəzərdə tutulmuş bütün hallarda dəfələrlə 

tətbiq edilmək üçün şəxsi xarakterli qaydaları müəyyən edir. Onlar eynitipli ictimai 

münasibətləri tənzimləyən inzibati-hüquqi normalardan ibarətdir. Məsələn: “DİO-da 

xidmət keçmə haqqında Əsasnamə”, odlu ov silahının əldə edilməsi qaydaları və s. 

Normativ aktlar müəyyən edilməmiş müddətdə qüvvədə olurlar. Onlar ləğv 

edilməyənə qədər və ya onları dəyişən yeni aktların qəbul edilməməsinə qədər tətbiq 

edilirlər. Nəzəri və təcrübi baxımdan bu növ aktlar qanunlardan fərqli olaraq “Azər-

baycan Respublikasının qanunvericiliyi” adlandırılır.  

Normativ hüquqi aktda əsas “normayaradıcı əhəmiyyət” sayılır. Qüvvədə olan 

inzibati-hüquqi normalar sisteminə əlavələr edən, dəyişdirən və onları aydınlaşdıran 

vacib müddəaların olması “əhəmiyyət” kimi qəbul olunur. Nəticə etibarilə demək olar ki, 

idarəetmənin normativ-hüquqi aktı hüququn əsas mənbələrindən biridir. 

İdarəetmənin fərdi aktları icra hakimiyyəti orqanları (vəzifəli şəxsləri) tərəfindən 

qəbul edilən və ən geniş istifadə edilən hüquqi aktların növüdür. İcra hakimiyyətinin fərdi 

aktlarının məzmununda hüquqi normalar ümumi qaydaları müəyyən etmir. Onlar icra 

hakimiyyətinin səlahiyyətlərinə daxil olan konkret məsələlər üzrə qərarları müəyyən 

edirlər. Adətən, bu aktlarda daim müəyyən şəxslərə aid olan konkret hüquqi göstərişlər 

olur (məsələn: vəzifəyə təyin etmə haqqında əmr və s.). Daha dəqiq desək, adları 

çəkilənlər hüquqi normaların konkret şəxslərə və hallara tətbiq edilməsi aktlarıdır. Adları 

çəkilənlər hüquqi faktlar kimi çıxış edir, konkret inzibati-hüquqi münasibətləri yaradır, 

dəyişdirir və ya ləğv edirlər. 

İdarəetmənin fərdi aktlarında icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti öz əksini tapır. 

Bu aktların köməyi ilə idarəetmə aparatının heyəti yaradılır, işdə olan çatışmazlıqların 

operativ surətdə aradan qaldırılması təmin edilir, dövlət intizamını pozanlara qarşı təsir 

tədbirləri tətbiq edilir. 

Ümumi əhəmiyyətli idarəetmə aktları normativ və fərdi aktlara xas olan əlamətlərə 

malikdir. Onların məzmununda ümumi davranış qaydaları olur, yəni onlar konkret 

icraçılara deyil, qeyri-məhdud şəxslər dairəsinə ünvanlanır, eyni zamanda, onların bir 

dəfə tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur (məsələn: istirahət gününün bir tarixdən digər tarixə 

keçirilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarı). Hüquqi ədəbiyyatda ümumi əhəmiy-

yətli idarəetmə aktları qarışıq (mürəkkəb) tipli aktlar da adlandırılır, lakin bu onların 

mahiyyətinin dəyişməsi kimi başa düşülməməlidir. 

2. İdarəetmə aktları ifadə olunma forması baxımından yazılı, şifahi və konklyudent 

olur. 

İdarəetmə prosesində yazılı aktlarla yanaşı, şifahi aktlardan da istifadə olunur 

(əmrlər, sərəncamlar). Onlardan müxtəlif idarəetmə məsələlərinin operativ surətdə həlli 

prosesində istifadə edilir. Yazılı aktlar kimi şifahi aktlar da hüquqi nəticələr yaradır. 
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Onların icrası dövlətin məcburetmə qüvvəsi ilə təmin edilir. Şifahi aktın yerinə yetiril-

məməsi və ya lazımi dərəcədə yerinə yetirilməməsi hüquqi məsuliyyət yarada bilər. 

İdarəetmə subyektinin iradəsi ayrı-ayrı jestlər, işarələr, siqnallar və digər 

konklyudent hərəkətlər vasitəsilə ifadə oluna bilər. Bunlara yol-patrul xidməti əməkdaşı 

tərəfindən nəqliyyatın və sərnişinlərin hərəkətini nizamlayan jestləri, dəmiryolu, su və 

hava nəqliyyatında istifadə edilən siqnalları və s. xüsusi işarələri aid etmək olar. 

Konklyudent aktlar da inzibati-hüquqi və digər hüquq münasibətlərinin yaranma-

sına, dəyişməsinə və ləğv olunmasına səbəb olur. Yol-patrul xidməti əməkdaşlarının 

nəqliyyatın hərəkətini qadağan edən jesti daxili işlər orqanının səlahiyyətli işçisinin gös-

tərişidir. Bu səbəbdən sürücü nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə icazə verən növbəti işarəyə 

qədər dayanmalıdır, əks halda ona qarşı müxtəlif məcburetmə tədbirləri tətbiq edilə bilər. 

3. Qüvvədə olma müddətinə görə idarəetmə aktları təsir müddəti müəyyən 

edilməmiş (müddətsiz), müddətli və müvəqqəti olur. İdarəetmə aktının özündə qüvvədə 

olma müddəti göstərilməyibsə, o, müddətsiz sayılır və ləğv edilənə qədər qüvvədə 

olacaqdır. 

Əgər idarəetmə aktında onun qüvvədə olma müddəti göstərilibsə, onda müddət başa 

çatdıqdan sonra akt öz qüvvəsini itirir. Bir qayda olaraq, müvəqqəti aktlar müəyyən bir 

müddət ərzində və ya qısa müddətdə qüvvədə olur. Bu aktların adında onların müvəqqəti 

olması göstərilir. 

4. İdarəetmə aktlarını qəbul edən orqanlar baxımından fərmanlar, qərarlar, əmrlər, 

sərəncamlar, göstərişlər və təlimatlar fərqləndirilir: 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 113-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti icra hakimiyyətinin təşkili məsələləri üzrə fərmanlar və 

sərəncamlar qəbul edir. Ümumi qaydalar müəyyən edildikdə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti fərmanlar, digər məsələlər üzrə isə sərəncamlar qəbul edir. Məsələn: dövlət 

başçısı Baş naziri, Nazirlər Kabinetinin üzvlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, 

özünün səlahiyyətli nümayəndələrini, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin ali 

komanda heyətini vəzifəyə təyin edir və azad edir (Azərbaycan Respublikası Konstitu-

siyasının 109-cu maddəsi). 

Qərar və sərəncamlar Azərbaycan Respublikası və Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Nazirlər Kabinetləri tərəfindən qəbul edilir. 

Qərarları sərəncamlardan fərqləndirən yeganə əhəmiyyətli əlamət onların qəbul 

edilmə qaydasıdır. Qərarlar kollegial qaydada, sərəncamlar isə qərar əsasında təkbaşına 

qəbul edilir. Lakin onları bir-birindən fərqləndirən nisbi xarakter daşıyan digər əlamətlər 

də var. Belə ki, sərəncamlara nisbətən qərarlar normativ xarakterli hesab olunur. 

Təcrübədə qərarlar orqanların səlahiyyətləri çərçivəsində daha vacib məsələlər üzrə qəbul 

edilir. Qərarlar kollegial qaydada yerli icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərinə aid 

olan məsələlər üzrə qəbul edilir. Məsələn: təsərrüfat və sosial-mədəni məsələlər üzrə, 

ictimai qaydanın mühafizəsi üzrə və s. 

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları qərarlar formasında 

qəbul edilir. Qərarlar ya həmin orqanın rəhbəri, ya da kollegiya tərəfindən qəbul edilə 

bilər.  

Yerli icra hakimiyyəti başçılarının qərarları, sərəncamları və göstərişləri arasındakı 

fərqi onların qəbul edildiyi məsələlərin əhəmiyyətliliyi və mürəkkəbliyi, o cümlədən 

qəbul etmə qaydasına görə aparmaq olar. 

Əmrlər, bir qayda olaraq, vahid rəhbərlik orqanlarının rəhbərləri tərəfindən qəbul 

edir (nazirlər, dövlət komitələrinin, müəssisələrin, birliklərin və digər təşkilatların 

rəhbərləri). 
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 Əmr - idarəetmə orqanı rəhbərinin tabeçiliyində olan subyektlərə ünvanlanmış, 

icrası məcburi olan qanunqüvvəli göstərişdir. Əmr normativ və fərdi xarakterli ola bilər. 

Təlimatlar da əmrlər kimi, bir qayda olaraq, idarəetmə orqanının rəhbəri tərəfindən 

qəbul edilir. Təlimat qanunun və ya yuxarı təbəqəli orqanın aktının yerinə yetirilməsi 

qaydasını müəyyən edir. Bu baxımdan əmrlərdən fərqli olaraq, təlimat normativ aktdır. 

O, yuxarı təbəqəli orqanların müxtəlif normativ aktlarını və qanunlarını detallaşdıran 

hüquq normalarından ibarət olur, müəyyən işlərin yerinə yetirilməsi və ayrı-ayrı 

hərəkətlərin edilməsi qaydalarını müəyyən edir. 

5. Qüvvədə olma ərazisinə görə idarəetmə aktları Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində qüvvədə olan, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində və inzibati-ərazi 

vahidlərinin ərazisində qüvvədə olan aktlara bölünür. Birinci növ idarəetmə aktları 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 

tərəfindən qəbul edilir və onlar Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində qüvvədə 

olur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul 

edilən aktlar Muxtar Respublika ərazisində qüvvədə olur. İnzibati-ərazi vahidləri 

çərçivəsində qüvvədə olan hüquqi aktlar yerli icra orqanları tərəfindən qəbul edilir və 

müvafiq olaraq onlar rayonun, şəhər rayonunun, qəsəbənin, kəndin ərazisində qüvvədə 

olurlar. 

Qanunçuluğun tələblərinə uyğun olaraq yerli idarəetmə orqanlarının aktları mərkəzi 

orqanların aktlarına uyğun olmalıdır. 

6. Aktları qəbul edən orqanların səlahiyyətlərinin xarakterinə görə aktlar ümumi, 

sahələrarası və sahəvi idarəetmə aktlarına bölünür. 

Ümumidarəetmə aktları ümumi səlahiyyətli idarəetmə orqanları tərəfindən qəbul 

edilir (Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti) və onlar sahəvi və sahələrarası 

aktlara nisbətən daha yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir. Sahələrarası idarəetmə aktları 

dövlət idarəetməsinin sahələrarası idarəetməni aparan orqanları tərəfindən qəbul edilir 

(Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi və s.) və həmin orqanlar, adətən, 

sahələrarası məsələləri həll edirlər. Sahəvi idarəetmə aktları dövlət idarəetməsinin müəy-

yən sahələrində idarəetməni nizama salırlar. Belə aktlar nazirliklər, idarə və orqanların 

rəhbərləri tərəfindən qəbul edilir. 

İcra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinin əsas göstəricisi onun effektivliyidir. İcra 

hakimiyyəti və onun aktları insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsinə, 

cəmiyyətin və dövlətin məqsədlərinə xidmət etməkdən ibarətdir. İdarəetmədə qərarların 

effektivliyi mahiyyətcə, onların keyfiyyətindən və icrasının təşkilindən, ictimai 

münasibətlərin sabitliyindən, kadrların ixtisas dərəcəsindən və s. kimi bir çox amillərdən 

asılıdır. Aktların keyfiyyəti onları qəbul edənlər tərəfindən aktlara qoyulan tələblərə 

riayət olunmasından asılıdır. 

İdarəetmə aktlarının effektivliyinin əsas şərtləri dedikdə, aktların məqsədə-

uyğunluğu, onların qanuniliyi və mədəniliyi başa düşülür. 

Birinci şərt – aktın məqsədəuyğunluğu, aktın şəxsi və aparat baxımından deyil, 

ictimai maraqlar baxımından faydalı olmasını nəzərdə tutur. Aktın əsasında rəhbərin 

tərsliyi və ya nazı deyil, ictimai rifah olmalıdır. Aktın məqsədəuyğun olması üçün o, elmi 

cəhətdən əsaslandırılmalı, real şəraitə uyğun olmalı, vaxtında qəbul edilməlidir. Aktda 

idarə olunanların şüur səviyyəsini, onların mədəniyyətini və maraqlarını, problemlərinin 

həlli imkanlarını və başqa tənzimləmə mexanizmlərinin mövcud olmalarını nəzərə almaq 

lazımdır. Məsələlərin kompleks şəkildə həllini təmin etməkdən ötrü əvvəllər qəbul 

olunmuş aktların tələblərinin də nəzərə alınması vacibdir. 

İcra hakimiyyətinin subyektləri idarəetmə aktlarını qəbul edərkən çox vaxt 

hərəkətlərin və ola biləcək nəticələrin bütün mümkün variantlarını hesablamaq, lazım 
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olan bütün məlumatları vaxtında almaq və onları araşdırmaq imkanına malik olmurlar. 

Bəzən, qərarlar məlumat çatışmazlığı şəraitində qəbul olunur. Bu baxımdan vəzifəli 

şəxslərin peşəkarlığı və təcrübəsi, onların ustalığı böyük rola malikdir. 

İnzibati-hüquqi tənzimləmənin məqsədi idarəetmə aktlarının məqsədəuyğunluğu, 

yararlığı və əsaslılığını təmin etməkdir. Məlum olduğu kimi hüquq özü-özlüyündə belə 

nəticələrin yaranmasını təmin etmir, o, yalnız bunun üçün şərait yarada bilir. Bu 

baxımdan hüquq normaları əsasında idarəetmə aktlarının qəbul edilməsi proseduru 

(layihələrin mütləq müzakirəsi, layihənin razılaşdırılması, qəbul edilməsi, aktın qüvvədə 

olma müddətinin müəyyən edilməsi, səsvermə qaydasına riayət edilməsi) onların 

əsaslılığının artmasına köməklik edir. Aktın məqsədəuyğun olmaması onun effektivliyini 

heçə endirir. Bundan başqa, belə qərarın icrası cəmiyyətə böyük ziyan vura bilər və ya 

müqayisə edilməz xərclərə səbəb ola bilər. Məsələn: 1985-1989-cu illərdə sərxoşluğa 

qarşı mübarizə üzrə düşünülməmiş tədbirlər nəticəsində üzümçülük təsərrüfatları məhv 

edilmişdir (ölkəmizin müxtəlif bölgələrində böyük miqdarda üzümçülük sahələri 

dağıdılmışdır) və nəticədə respublikamıza milyonlarla ölçülən maddi zərər vurulmuşdur. 

Hazırda həmin dövrdə qəbul olunan (mahiyyət baxımından məqsədəuyğun olmayan) 

idarəetmə aktının fəsadları özünü göstərir.   

İdarəetmə aktlarının effektivliyinin növbəti şərti qanunilikdir. Buraya aid edilir: 

 aidiyyəti şəxslərdə müvafiq səlahiyyətlərin olması; 

 aktın mahiyyəti üzrə qanunauyğun olması; 

 qanunun məqsədinəuyğun olması; 

 aktın qanunla müəyyən edilmiş müddətdə qəbul edilməsi; 

 aktların dərc olunmasının prosessual qaydalarına riayət edilməsi. 

Səlahiyyətləri müəyyən edən normalar işlərin aidiyyətliyini və hakimiyyət 

subyektlərinin səlahiyyətlərini müəyyən edir. Səlahiyyətlər daimi və ya müvəqqəti ola 

bilər (yuxarı rəhbərin müvəqqəti əvəz edilməsi, fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi, 

səlahiyyətlərin verilməsi və s.). 

Səlahiyyətlərin müəyyən edilməsi şərti orqan və vəzifəli şəxslər arasında işlərin 

baxılması və həllini, qanunvericiliyə müvafiq olaraq həyata keçirilməsini təmin edir. 

Aktın qanuniliyini qiymətləndirərkən birinci növbədə qərarın müəllifinin səlahiyyətli 

olması müəyyən edilir. 

Mahiyyəti üzrə qanuna müvafiq olması aktın bütövlükdə və onun ayrı-ayrı 

hissələrinin qüvvədə olan qanunların tələbləri çərçivəsindən kənara çıxmaması deməkdir. 

O, nəinki qanuna, hətta yuxarı icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarına zidd olmamalıdır. 

İcra hakimiyyətinin subyekti hüquqi aktları qəbul edərkən yuxarı icra hakimiyyəti 

orqanının göstərişlərini və ictimai rifahı rəhbər tutmalıdır. Əgər aktın müəllifi öz 

səlahiyyətlərini həyata keçirərkən başqa məqsəd güdürsə, bu, qəbul edilmiş aktı qüsurlu 

edir. Məsələn: kənd təsərrüfatı məhsullarının rayondan çıxarılmasına maneçilik törətmək 

məqsədilə karantinin tətbiq edilməsi. 

Qeyd olunanlara əsaslanaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin, nazirliklərin, komitələrin 

və digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları Konstitusiyaya, 

qanunlara, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və 

onlardan daha yüksək hüquqi qüvvəsi olan başqa normativ-hüquqi aktlara uyğun 

olmalıdır. 

Bəzən idarəetmə aktlarının qəbul edilmə müddətləri (vaxtı) müəyyən edilir. 

Məsələn: inzibati tənbeh etmə haqqında qərarın qəbul edilmə müddəti 01 mart 2016-cı il 

tarixdən qüvvəyə minən  İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 38-ci maddəsində nəzərdə tutulub. 
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Qanunvericinin mövqeyindən aydın olur ki, inzibati tənbeh inzibati xətanın 

törədildiyi gündən ən geci üç ay keçənədək verilə bilər. Yol hərəkəti qaydaları, gömrük 

qaydaları, ətraf mühitin qorunması qaydaları, xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilat-

larının filial və ya nümayəndəliklərinin fəaliyyət göstərməsi qaydaları, qrant müqavi-

lələrinin (qərarlarının) qeydə alınması qaydaları, eləcə də maliyyə, vergilərin və rüsum-

ların ödənilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə, habelə hüquqi şəxslərin 

dövlət reyestri üçün zəruri məlumatların verilməməsinə, qeyri-hökumət təşkilatları 

haqqında və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında 

qanunvericiliyin pozulmasına görə inzibati tənbeh inzibati xətanın törədildiyi gündən ən 

geci bir il keçənədək verilə bilər. 

Aktın qanuniliyi, həmçinin onun qəbul edilməsində zəruri prosessual qaydaların 

yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Onların sırasına mütəxəssislərin rəylərinin (məsələn: 

məcburi müalicəyə göndərilən zaman tibbi rəy) alınması, müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsi üçün əsasın (ərizə, şikayət, protest, təqdimat) olması sonradan təsdiq etmə, 

aktın dərc olunması və ya aktın vətəndaşlar və təşkilatların nəzərinə çatdırılması kimi 

tələblərə riayət edilməsi daxildir.  

İdarəetmənin hüquqi aktlarının effektivliyinin 3-cü şərti aktın tərtibatının 

mədəniliyidir. Bu hər şeydən əvvəl aktın “dilinin” mədəniyyətinə və məna məzmununa 

qoyulan tələblərdir. O, aid olduğu şəxslər üçün aydın, dəqiq, anlaşılan və yığcam 

olmalıdır. Onun qrammatik tərtibatı səhvsiz, qüsursuz olmalıdır, istənilən səhvlər onun 

mənasını dəyişdirə bilər. 

Aktın mədəniliyi onun xarici tərtibatı ilə də bağlıdır, yəni ona nömrənin verilməsini, 

mətndə qəbul edilmə tarixinin, onun harada və kim tərəfindən qəbul olunmasının, 

imzaların olması və s. məlumatların göstərilməsini nəzərdə tutur. Bir qayda olaraq, aktın 

mətni çap edilməlidir. Yazılı aktlar - xidməti sənədlərin xüsusi növüdür və bəzi hallarda 

onlar xüsusi blanklarda yazılmalı və onlarda möhür və ştamplar dəqiq əks olmalıdır. 

Mədənilik, həmçinin lazımi formada rəsmiləşdirilmiş aktların vaxtında icraçılara və 

marağı olan subyektlərin nəzərinə çatdırılmasını və s. kargüzarlıq hərəkətlərinin düzgün 

aparılmasını nəzərdə tutur. 

 Qeyd olunmalıdır ki, hüquqi aktların effektivlik şərtləri icra hakimiyyətinin 

istənilən aktlarına aid edilir. 

İdarəetmə aktlarının qəbul edilmə prosesi inzibati prosesin bir hissəsidir və aktların 

qəbul edilməsi üzrə ayrı-ayrı hərəkətləri özündə cəmləşdirir. 

Bu fəaliyyət müxtəlif hüquqi normalar və təşkilati adətlərlə nizama salınır. 

İdarəetmə aktlarının qəbulunun aşağıdakı mərhələləri mövcuddur: 

- aktın qəbulu haqqında təşəbbüsün qaldırılması; 

- layihənin hazırlanması; 

- layihənin müzakirəsi; 

- aktın qəbul edilməsi və dərc olunması; 

- aktın aidiyyəti olan subyektlərin nəzərinə çatdırılması; 

- aktın qüvvəyə minməsi. 

Prosesin birinci mərhələsində aktın qəbul olunması barədə təşəbbüs qaldırılır və ya 

bu barədə məsələ qoyulur. Həmin mərhələdə yaranmış faktiki vəziyyətin təhlili zamanı 

həlli tələb olunan problemin faktiki vəziyyəti və yaranmış problemin həllinin mümkün 

variantları müəyyənləşdirilir. 

Aktın qəbul edilməsi üçün faktiki (obyektiv tələbat) və hüquqi əsaslar olmalıdır. 

Adətən, idarəetmə aktları qanunların və ya yuxarı təbəqəli orqanların aktlarının yerli 

şəraitini nəzərə alaraq onları konkretləşdirir və ya ərizə, şikayət və s. əsasında qəbul 
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edilirlər. Aktın qəbulu və ləğv edilməsinə əsas icra hakimiyyəti subyektlərinin təşəbbüsü, 

yuxarı təbəqəli orqanın tapşırığı, prokurorun protesti, deputatın, təşkilatın müraciəti, 

vətəndaşın ərizəsi, şikayəti, qəzetdə olan məqalə və s. ola bilər. 

Prosesin ikinci mərhələsində aktın layihəsi hazırlanır. Bu mərhələdə layihəni 

hazırlayan orqan, bir qayda olaraq, orqanın əməkdaşlarından, mütəxəssislərdən və alim-

lərdən layihənin hazırlanması üçün komissiya yaradır. Layihənin hazırlanmasına elmi 

müəssisələrin, marağı olan dövlət təşkilatlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının 

nümayəndələri cəlb oluna bilərlər. 

Normativ hüquqi aktların layihəsini hazırlayan orqan bu layihənin işlənib 

hazırlanması zərurətini əsaslandırmaqla yanaşı, bu aktların qəbul edilməsinin məqsədini, 

əsas müddəalarının və qüvvədə olan qanunvericilik sistemində onların yerinin, tətbi-

qindən gözlənilən sosial-iqtisadi və başqa nəticələrin geniş xarakteristikasını əks etdirən 

konsepsiya da hazırlayır və layihəyə əlavə edir. 

Hər hansı normativ hüquqi aktın layihəsi ilə birlikdə bu layihənin qəbul edilməsi ilə 

qüvvədə olan qanunvericilikdə dəyişikliyi nəzərdə tutan aktın layihəsi də baxılmaq üçün 

təqdim edilir. 

Normativ hüquqi aktın layihəsi ilə birlikdə aşağıdakılar da təqdim edilməlidir: 

- layihənin hazırlanmasında iştirak etmiş və layihə barədə razılığı alınmış şəxslərin 

ortaya çıxan ixtilaflar barədə əsaslandırılmış rəyləri; 

- həyata keçirilməsi əlavə maddi və başqa məsrəflər tələb edən layihə təqdim 

edilərkən onun maliyyə-iqtisadi əsasları; 

- normativ-hüquqi aktın layihəsinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 

ekspertiza keçirildiyi təqdirdə ekspertlərin rəyi. 

İnzibati ərazi vahidlərinin səlahiyyəti və mənafeyi ilə bağlı layihələr hazırlanarkən 

onların müvafiq orqanları bu işə cəlb olunmalıdır. 

Layihənin hazırlanmasında, həmçinin onu tərtib edən orqan və təşkilatların hüquq 

şöbələrinin əməkdaşlarının da iştirakı vacibdir. Qeyd edilən mərhələdə Azərbaycan 

Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası və digər inzibati-ərazi vahidlərinin xüsusiy-

yətləri, deputatların və elmi müəssisələrin təklifləri kütləvi informasiya vasitələrində irəli 

sürülən təkliflər və əhalinin müraciəti də nəzərə alına bilər. 

Dövlət idarəetməsinin ayrı-ayrı sahələri üzrə qəbul edilən aktların layihələrinin 

hazırlanmasına müxtəlif nazirliklər, dövlət komitələri və başqa mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanları cəlb oluna bilərlər. 

Prosesin üçüncü mərhələsində aktın layihəsinin müzakirəsi aparılır. İdarəetmə 

aktlarının layihələri hazır olduqdan sonra onların müzakirəsi prosesi başlanır. Layihənin 

müzakirəsində aidiyyəti olan orqanlar və icraçılar iştirak edirlər.  

Razılıq alınması müvafiq orqanın rəhbərlərinin və ya onun müavininin vizası ilə, 

yaxud ayrıca məktubu ilə təsdiq edilir. Razılaşdırılmaq üçün təqdim edilən layihəyə 

etiraz (irad və təkliflər) olduğu halda, məktubda və ya xüsusi rəydə hələ razılaşdırılmamış 

məsələlər sadalanır, mövcud iradları və təklifləri qəbul etməyin məqsədəuyğunluğu 

dəlillərlə əsaslandırılır. 

Normativ hüquqi akt onu qəbul edən dövlət orqanı aparatının struktur bölmələri 

tərəfindən hazırlanır və onun layihəsi mütləq həmin aparatın hüquq bölmələri ilə 

razılaşdırılmalıdır. 

Sahələrarası məsələlərə aid layihələr hazırlanarkən onlar həmin sahələrə aid olan 

struktur bölmələri ilə razılaşdırılmalıdır. 

Yuxarı dövlət orqanı tərəfindən onun tabeliyində olan orqana normativ-hüquqi aktın 

layihəsinin hazırlanması və aidiyyəti orqanlarla razılaşdırılması tapşırıla bilər. Bu zaman 
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tapşırıqda layihənin baxılmağa təqdim edilmə müddəti və layihənin razılaşdırılması vacib 

olan orqanlar göstərilməlidir. 

Zərurət olduğu hallarda yuxarı dövlət orqanının tapşırığı əsasında hazırlanan 

normativ-hüquqi aktın layihəsinin tapşırıqda göstərilən baxılma müddəti bu layihəni 

hazırlayan orqanın təqdimatı əsasında həmin tapşırığı verən dövlət orqanı tərəfindən 

uzadıla bilər. 

İqtisadiyyatın, dövlət idarəçiliyinin ayrı-ayrı sahələri üzrə hazırlanan layihələr bu 

sahələrin inkişafı və vəziyyəti üçün cavabdeh olan orqanlarla razılaşdırılmalıdır. 

Bu müzakirə zamanında müxtəlif çatışmazlıqlar və nöqsanlar aradan qaldırılır. Ali 

hüquqi qüvvəyə malik olan aktların layihələri əhalinin nəzərinə kütləvi informasiya 

vasitələri və digər üsullarla çatdırıla da bilər. 

Milli Məclis öz təşəbbüsü və ya Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

təşəbbüsü ilə qəbul etdiyi qərarla Azərbaycan Respublikasının qanun layihələrini qanunla 

müəyyən edilmiş qaydada ümumxalq müzakirəsinə verə bilər. 

Prosesin dördüncü mərhələsində akt qəbul edilir və dərc olunur.  

Normativ hüquqi aktlar qəbul etmək səlahiyyəti olan dövlət orqanları və bu 

səlahiyyətlərin hüdudları Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, qanunları və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları ilə müəyyən edilir. 

Hazırlanmış və qəbul edilmək üçün təqdim edilmiş normativ-hüquqi aktın layi-

həsinə dövlət orqanının rəhbərinin müavini viza qoymalıdır. Viza layihənin və onun hər 

bir əlavəsinin son vərəqəsinin arxa tərəfindən qoyulur və sonra dövlət orqanının rəhbəri 

tərəfindən imzalanır. 

Normativ hüquqi akt onu qəbul və təsdiq etmək səlahiyyəti olan dövlət orqanının 

rəhbəri tərəfindən şəxsən və ya həmin dövlət orqanının kollegial qərarı ilə qəbul edilir. 

Normativ-hüquqi aktın qəbul edilməsi barədə dövlət orqanının kollegial qərarı bu orqanın 

rəhbəri tərəfindən təsdiq edilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanları, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin qərarları istisna olmaqla, özündə dövlət sirlərini əks etdirən 

normativ-hüquqi aktların yayılması və qüvvəyə minməsi qaydası müvafiq icra hakimiy-

yəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilir. 

Rəsmi qaydada dərc olunmuş normativ-hüquqi aktlar qüvvəyə mindikdən sonra, 

onların hər hansı orqan tərəfindən yerlərə göndərilmə faktından asılı olmayaraq, bütün 

dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər tərəfindən tətbiq və icra olunmalıdır. 

Azərbaycan Respublikasının qanunları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

fərmanları və sərəncamları rəsmi nəşrlər sayılan “Azərbaycan” qəzetində və “Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericilik toplusu”nda dərc olunur. 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarları “Azərbaycan” qəzetində və 

“Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin məlumatı”nda dərc olunur. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları rəsmi nəşr sayılan “Azər-

baycan Respublikası qanunvericilik toplusu” və “Respublika” qəzetində dərc olunur, 

zəruri hallarda onların dərhal və geniş yayımının təmini üçün digər kütləvi informasiya 

vasitələrinin köməyindən də istifadə olunur. 

Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ-hüquqi 

aktları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən rəsmi nəşr sayılan “Azərbaycan 

Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktlarının bülleteni”ndə 

dərc olunur. 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada Azər-

baycan Respublikasının Milli Məclisi və müvafiq icra hakimiyyəti orqanları qəbul 

etdikləri normativ hüquqi aktları rəsmi dərc edə bilərlər. 
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Normativ hüquqi aktlar, həmçinin, istənilən kütləvi informasiya vasitələri və 

nəşriyyatlar tərəfindən dərc oluna bilər. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları və dərc olunmalı 

qərardadları rəsmi nəşr sayılan “Azərbaycan” qəzetində və “Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiya Məhkəməsinin məlumatı”nda dərc olunur. 

Nəzərə alınması zəruridir ki, ölkəmizdə qurulan elektron hökumət “E-gov.az” 

çərçivəsində adları çəkilən sənədlərin dərc edilməsi ilə yanaşı veb-saytlar vasitəsilə 

ictimailəşdirilməsi işi (publikləşdirilməsi) də təşkil olunur. Bunların sırasına aid edilə 

bilər: 

 “www.president. az”;  

 “www.e-qanun.az”; 

 “www.huquqiaktlar.gov.az”; 

 “www.cabmin.gov.az”; 

 “www.meclis.gov.az”; 

  www.din.gov.az və s. 

Prosesin beşinci mərhələsi aktın dövlət idarəetməsinin səlahiyyətli və ya mükəlləfiy-

yətli subyektlərinin nəzərinə çatdırılmasıdır. 

İdarəetmə aktlarının icrasına görə məsuliyyət daşıyan orqan və vəzifəli şəxslər 

icraçıları aktla tanış etməli (zəruri hallarda imza və ya iltizamnamə ilə), eləcə də zəruri 

hallarda aktların surətləri, onlardan çıxarışlarla icraçıları təmin etməli, aktları görünən 

yerlərdə asmalı, aktın qüvvəsi şamil edilən təşkilat, orqan və şəxslərin nəzərinə 

çatdırmaq üçün zəruri tədbirlər görməlidirlər. Prosesin sonuncu mərhələsi aktın qüvvəyə 

minməsidir. 

Azərbaycan Respublikası qanunları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

fərmanları və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları, onların özündə 

başqa müddət nəzərdə tutulmamışdırsa, dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

Müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktları, Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarları, təlimatları və izahları, Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Bankının qərarları, Məhkəmə-Hüquq Şurasının qərarları, Milli 

Televiziya və Radio Şurasının qərarları, yerli özünüidarə orqanlarının qərarları, yerli icra 

hakimiyyəti orqanlarının qərarları normativ xarakterli akt olmaqla, müəyyən edilmiş 

qaydada dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra, özlərində başqa qayda nəzərdə 

tutulmamışdırsa, dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir. 

Normativ hüquqi aktın hissəsinin (fəslinin, maddəsinin, bəndinin) qüvvəyə minməsi 

üçün normativ-hüquqi aktın bütövlükdə qüvvəyə minməsinə dair müəyyən edilmiş 

müddətdən fərqli müddət təyin edilə bilər. 

Fiziki və hüquqi şəxslərin, hüquqi vəziyyətini yaxşılaşdıran, hüquq məsuliyyətini 

aradan qaldıran və ya yüngülləşdirən normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriyə şamil 

edilir. Başqa normativ hüquqi aktların qüvvəsi geriyə şamil edilmir. 

Normativ hüquqi akt, onun özündə ayrı hal nəzərdə tutulmamışdırsa, müddətsiz 

qüvvədə olur. 

Akt bütövlükdə, yaxud onun bir hissəsi müvəqqəti ola bilər. Bu halda aktda onun və 

ya onun müvafiq hissəsinin qüvvədə olma müddəti göstərilir. Göstərilən müddət 

qurtarana kimi akt, yaxud onun müvafiq hissəsi əlavə elan olmadan qüvvədən düşür. 

Göstərilən müddət qurtaranadək aktı qəbul etmiş orqan aktın qüvvədə olma müddətinin 

artırılması və ya ona müddətsiz xarakter verilməsi haqqında qərar qəbul edə bilər. 

Normativ hüquqi akt (onun struktur elementi) aşağıdakı hallarda öz qüvvəsini itirir: 

- normativ hüquqi aktın (onun struktur elementinin) tətbiqi müddəti başa çatdıqda; 

http://www.president.gov.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.huquqiaktlar.gov.az/
http://www.cabmin.gov.az/
http://www.din.gov.az/


 17 

- normativ hüquqi akt (onun struktur elementi) Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası və digər qanunvericilik aktları ilə nəzərdə tutulan hallarda ləğv edildikdə; 

- normativ hüquqi akt (onun struktur elementi) Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 130-cu maddəsinin III hissəsinin 1-3-cü və 6-cı, 7-ci bəndlərində nəzərdə 

tutulmuş hallarla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı 

ilə qüvvədən düşmüş hesab edildikdə. 

Beləliklə, sualı yekunlaşdıraraq bir daha qeyd etmək istərdik ki: 

1. İdarəetmə aktları müxtəlif amillərə (meyarlara) əsasən aşağıdakı növlərə 

bölünürlər: 

- hüquqi xüsusiyyətlərinə görə: normativ, ümumi əhəmiyyətli, fərdi (inzibati); 

- ifadə formasına görə: sözlə (yazılı və şifahi) və konklyudent (işarə ilə); 

- qüvvədə olma müddətinə görə: qeyri-müəyyən müddətə qüvvədə olan aktlar 

(müddətsiz), müddətli və müvəqqəti; 

- aktı qəbul edən orqanlara görə: fərmanlar, qərarlar, sərəncamlar, əmrlər, 

təlimatlar; 

- qüvvədə olma ərazisinə görə: Azərbaycan Respublikası miqyaslı, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası miqyaslı, inziati-ərazi vahidi miqyaslı; 

- səlahiyyət xarakterinə görə: ümumi, sahələrarası və sahəvi. 

2. İdarəetmə aktlarının effektivliyi şərtləri aktlarının məqsə-dəuyğunluğundan, 

qanuniliyindən və mədəniliyindən ibarətdir. 

3. İdarəetmə aktlarının qəbul edilməsi prosesi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

- aktın qəbul edilməsi məsələsinin qoyulması; 

- layihənin hazırlanması; 

- layihənin müzakirəsi; 

- aktın qəbul edilməsi və dərc olunması; 

- aktın aidiyyatı olan subyektlərin nəzərinə çatdırılması; 

- aktın qüvvəyə minməsi. 
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Sual 3. İdarəetmə aktlarına qoyulan tələblər və onlara riayət edilməməsinin nəticələri. 

Daxili işlər orqanlarının aktları 
 

İdarəetmə aktları icra hakimiyyətinin həyata keçirilməsinin hüquqi forması olduğu 

üçün idarəetmə aktlarının qəbul edilməsinə müəyyən tələblərin qoyulması nəzərdə 

tutulmuşdur. Onlardan əsası ondan ibarətdir ki, idarəetmə aktı qanunçuluq prinsipinin 

tələblərinə ciddi uyğun olmaqla, qanunlar əsasında və onların icrası üçün qəbul edilir. 

Qanuna uyğun olmayan idarəetmə aktları ləğv edilməlidir. Bununla yanaşı onlar dövlət 

hakimiyyəti orqanlarının və yuxarı təbəqəli orqanların aktlarına da zidd ola bilməzlər. 

İdarəetmə aktlarının qəbul edilməsinə qoyulan tələblər aşağıdakılardır: 

1. İdarəetmə aktları səlahiyyətli orqan tərəfindən, onun səlahiyyətləri çərçivəsində 

qəbul edilməlidir. Əgər orqan və ya vəzifəli şəxs tərəfindən qəbul edilmiş akt yuxarı 

orqan və ya vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər üzrə qəbul edilibsə, onda 

həmin idarəetmə aktı ləğv edilməlidir, çünki həmin akt orqanın səlahiyyətlərinə aid 

olmayan məsələlər üzrə qəbul edilmişdir. 

İdarəetmə aktlarının qəbul edilməsinə qoyulan bu tələbə riayət olunması bütün 

dövlət idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin uyğunlaşdırılmasının əsas şərtidir. İdarəetmə 

aktı vətəndaşların hüquqlarını pozmamalı və digər dövlət orqanlarının aktlarına zidd 

olmamalıdır. 

Əgər qəbul edilmiş aktın nəticəsində dövlət orqanlarının səlahiyyətlərində və ya 

orqanın səlahiyyətləri və vətəndaşların hüquqları (vəzifələri) arasında ziddiyyət 

yaranıbsa, onda ya yuxarı orqanın aktı tətbiq edilir və ya bu aktlar bir orqanın aktla-

rıdırsa, o zaman axırıncı qəbul edilən akt tətbiq edilir. 

2. İdarəetmə aktı vətəndaşların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, aşağı təbəqəli 

orqanların və tabeçilikdə olan orqan və müəssisələrin hüquq və qanuni maraqlarını 

pozmamalıdır. 

 3. İdarəetmə aktının hüquqi cəhətdən əsaslandırılması tələb olunur. Belə ki, qəbul 

edilmiş akt qanuna və ya yuxarı təbəqəli orqanın normativ aktına istinad etməlidir. Daha 

dəqiq desək, aktın hüquqi cəhətdən əsaslandırılması mütləqdir. Akt qanunda və yuxarı 

orqanın aktında nəzərdə tutulan məqsədlərə uyğun olmalıdır. Çünki qəbul edilən 

idarəetmə aktı məhz onların icrası üçün qəbul edilir. İqtisadi məsələlər həll edilərkən akt, 

həmçinin iqtisadi cəhətdən də əsaslandırılmalıdır. 

4. İdarəetmə aktı müəyyən olunmuş qaydada qəbul edilməlidir. Məsələn: kollegial 

orqan tərəfindən qəbul edilən aktlar, bu orqanların iclasında kvorum olduqda müzakirə 

olunmalıdır (üçdə ikisindən az olmamaqla).  

Vahid rəhbərlik əsasında idarə olunan orqanlarda müzakirəsi tələb olunmayan 

məsələlər üzrə aktlar orqanların rəhbərləri tərəfindən birtərəfli qaydada qəbul edilirlər, 

lakin onların da qəbul edilməsi zərurətini yaradan bütün hallar dəqiq öyrənilməlidir. 

Lazım olan hallarda onlar mütəxəssislərlə razılaşdırıldıqdan sonra və ya layihə 

məsləhətçi (məşvərətçi) orqanın iclasında müzakirə edildikdən sonra qəbul edilməlidir 

(məsələn: nazirliklərin kollegiya iclaslarında və s.). 

5. İdarəetmə aktı müəyyən edilmiş formada dərc edilməli və zəruri hallarda 

imzalanmalıdır. Aktın forması (strukturu, “dili” və ifadə olunma üsulu) onun məzmununa 

aktiv surətdə təsir göstərir. O, idarəetmə subyektini işin həllinə xüsusi diqqətlə yanaş-

mağa vadar edir. Belə ki, iş üzrə qəbul edilən qərarın əsaslandırılması tələbi, idarəetmə 

subyektini aktın qəbul edilməsinin səbəblərini əsaslı surətdə öyrənməyə, qəbul edilmiş 

aktın qanuna istinad etməsi tələbi isə - “aktın qanuniliyi” nöqteyi-nəzərindən akta dəqiq-

liklə yanaşmağı tələb edir. Aktın imzalanması tələbi, idarəetmə subyektinin onun 

məzmununa görə məsuliyyətini, cavabdehliyini müəyyən edir. 
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Deməli aktın formasına riayət etmə məsələsi texniki deyil, o idarəetmə işinin 

düzgün həll edilməsinin əhəmiyyətli amilidir. 

6. İdarəetmə aktı müəyyən olunmuş qaydada qüvvəyə minir. İdarəetmə aktları, bir 

qayda olaraq, dərc olunduğu andan qüvvəyə minir. Bəzi hallarda idarəetmə aktının 

özündə qüvvəyə minmə müddəti göstərilir. Bəzən aktlarda onların qüvvədə olma müddəti 

göstərilir, onun başa çatması ilə onların təsiri dayandırılır və ya rəsmi surətdə uzadılır. 

7. Bəzən idarəetmə aktlarının müəyyən müddətlərdə qəbul edilməsi müəyyən-

ləşdirilə bilər. Məsələn: Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 38-cı 

maddəsində göstərilmişdir ki, on altı altı yaşından on səkkiz yaşınadək olan yetkinlik 

yaşına çatmayanın törətdiyi inzibati xəta haqqında iş yetkinlik yaşına çatmayanların işləri 

və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiya tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 2002-

ci il 31 may tarixli 336-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Yetkinlik yaşına 

çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar haqqında Əsasnamə” ilə 

müəyyən edilmiş qaydada müvafiq dövlət orqanına qaytarıldıqda, inzibati tənbeh həmin 

iş qaytarıldığı gündən ən geci üç ay keçənədək verilə bilər. 

8. Bəzi idarəetmə aktları, yalnız yuxarı orqanın xüsusi icazəsi olduqda qəbul edilə 

bilər. 

9. Müəyyən edilmiş hallarda ayrı-ayrı idarəetmə aktlarının sonradan yuxarı təbəqəli 

orqan tərəfindən təsdiq edilməsi tələb olunur.  

10. İdarəetmə aktları səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi və operativ rəhbərliyin 

tələblərinə müvafiq olmalıdır. 

11. Xüsusi hallarda aktın təyinatından və məzmunundan asılı olaraq o, əlavə 

tələblərə müvafiq olmalıdır. 

12. İdarəetmə aktı dəqiq, ümumi formada başa düşülən dildə ifadə olunmalıdır. O, 

icraçılar qarşısında duran vəzifələri müəyyən etməlidir. 

Dövlət idarəetmə sahəsində idarəetmə aktlarının “düzgünlük prezumpsiyası” 

mövcuddur. Təcrübi cəhətdən idarəetmə aktı qanunla müəyyən edilmiş tələblərə riayət 

olunmaqla qəbul edildiyindən, o, ləğv edilənə qədər hamı üçün məcburidir. 

Göstərilən tələblərin pozulması halında, idarəetmə aktları qeyri-qanuni sayıla bilər 

və pozuntunun xarakterindən asılı olaraq onlar əhəmiyyətsiz və mübahisəli sayıla bilərlər. 

İdarəetmənin əhəmiyyətsiz aktları dedikdə, hüquqi cəhətdən aydın olmayan və 

icrası qeyri-mümkün olan aktlar başa düşülür. Onlar hüquqi nəticələr yaratmır, dövlət 

qulluqçuları onları icra etmək hüququna malik deyillər və bundan başqa, onların icrasına 

görə məsuliyyət daşımırlar. 

Əhəmiyyətsiz akt idarəetmə aktı kimi dərc edildiyi andan hüquqi qüvvəyə malik 

olmur. 

Aktlar aşağıdakı hallarda əhəmiyyətsiz hesab edilir: 

a) qanunun pozulmasına birbaşa göstəriş olduqda; 

b) inzibati xətalar haqqında işlərin aidiyyətliyi ciddi surətdə pozulduqda (bu halda 

inzibati özbaşınalıq mümkündür. Məsələn: polis orqanının rəisi Azərbaycan Respublikası 

İXM-in 535-ci maddəsi ilə bağlı inzibati təhqiqat aparmaqla, bir ayadək müddətində 

inzibati həbs tətbiq etmişdir. Göründüyü kimi, İXM-in 40, 43 və 535-cı maddələrinin 

tələbləri pozulmuşdur; 

c) aktın qəbul olunması üçün qanuni əsas olmadıqda (ərizə, təqdimat və s.); 

ç) aktın qəbul olunma müddəti pozulduqda; 

d) aktda cinayətin törədilməsinə birbaşa göstəriş olduqda. 

İdarəetmədə əhəmiyyətsiz aktlarla yanaşı, idarəetmənin mübahisəli aktları da ola 

bilər. Bu aktlar mütləq icra edilməlidir, lakin qanunla müəyyən edilmiş qaydada onlardan 

şikayət və ya protest verilə bilər. Belə aktın müqəddəratı haqqında məsələ onu qəbul edən 
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orqan tərəfindən həll oluna bilər, əgər bu orqan göstərilən qanun pozuntularının yol 

verilməsini qəbul edirsə və onları bilavasitə özü aradan götürürsə, bəzən həmin aktın 

müqəddəratı haqqında məsələ yuxarı orqan və ya məhkəmə tərəfindən həll edilir. Aktın 

qiymətləndirilməsi nəticəsində onda aşkar olunan səhvlər aradan qaldırıldıqdan sonra o, 

qanuni və ya etibarlı sayıla bilər. 

İdarəetmənin hüquqi aktı qanunvericiliyin pozulması ilə qəbul edildiyi hallarda, 

müəyyən hüquqi nəticələr yaranır. Həmin nəticələr idarəetmənin hüquqi aktlarının 

təsirinin dayandırılmasından, dəyişdirilməsindən və xitam olunmasından ibarətdir. 

Deməli, idarəetmə aktının qəbul edilməsi zamanı qanunçuluğun pozulması aktın 

dayandırılması (dəyişdirilməsi və ləğvi) kimi nəticələrin yaranmasına səbəb olur. İdarə-

etmə aktının dayandırılması (dəyişdirilməsi və ləğvi) üçün əsas kimi aktdan prokuror 

tərəfindən protestin verilməsi, aktdan şikayətin verilməsi, icranın yoxlanılmasının nəti-

cələri, mətbuat məlumatları və s. çıxış edə bilər. Bir sözlə, bu və ya digər hərəkətlər 

idarəetmə aktının qeyri-qanuni olması haqqında məntiqi nəticəyə gəlməyə imkan verir. 

İdarəetmə aktının bütövlükdə, həmçinin onun ayrı-ayrı hissələrinin (maddələrinin, 

bəndlərinin) təsirini dəyişmək, dayandırmaq və ləğv etmək olar. Dəyişikliklər etmək 

üçün, bir qayda olaraq, aktı qəbul etmiş orqan və ya vəzifəli şəxs tərəfindən yeni qərarın 

qəbul edilməsi tələb olunur. 

Aktın təsirinin dayandırılması həm xüsusi qərarın qəbul edilməsi yolu ilə, həm də 

“hüquqi avtomatizm” əsasında mümkündür. Aktın müəllifi aktın təsirini qanunauyğunluq 

və məqsədəuyğunluq baxımından dayandıra bilər. Aktın təsirinin, həmçinin də müəyyən 

ərazidə dayandırılması mümkündür. 

Aktın təsirinin qurtarması faktiki və hüquqi ola bilər. Əgər qüvvədə olma müddəti 

başa çatıbsa və hüquqi nizamasalma vacibliyi aradan qaldırılıbsa, yeni akt qəbul edilmə-

dən aktın təsir qüvvəsi faktiki olaraq qurtarır. 

Aktın təsir qüvvəsinin hüquqi cəhətdən qurtarması birbaşa və dolayı ola bilər. 

Birinci halda, akt birbaşa ləğv edilir, ikinci halda isə yenisi qəbul olunur, onun qüvvəyə 

minməsi ilə köhnə akt öz hüquqi qüvvəsini itirir. 

Ümumi qaydaya görə idarəetmə aktını qəbul edən orqan və yuxarı orqan (vəzifəli 

şəxs) ləğv edə bilər. Bundan başqa, bir çox aktları məhkəmələr də qanunsuz hesab edə 

bilərlər. Səlahiyyətli orqanların (vəzifəli şəxslərin) məsuliyyətinin artırılması məqsədi ilə 

ümumi qaydaya əsasən, onların aktlarını yuxarı orqanlar qanunçuluq baxımından ləğv 

edə bilər. Xüsusi səlahiyyətli orqanlara gəldikdə isə, onların qərarlarını yuxarı orqanlar 

nəinki qanunçuluq baxımından, həmçinin məqsədəuyğunluq baxımından ləğv etmək 

hüququna malikdirlər. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tabeçilik 

qaydasında aidiyyətində olan orqanların aktlarını ləğv etmək hüququna, yerli icra 

hakimiyyətinin başçıları isə tabeliyində olan struktur bölmələrinin və orqanlarının 

aktlarını ləğv etmək hüququna malikdirlər. 
      

Daxili işlər orqanlarının aktları 
 

Daxili işlər orqanları qanunvericiliklə nəzərdə tutulan funksiyaları həyata keçirər-

kən hüquqi aktlar qəbul edirlər. DİN sistemində normativ hüquqi aktların hazırlanması və 

qəbul edilməsi qaydaları normativ hüquqi tənzimləmə daxilində müstəqil sənəd olaraq 

müəyyən edilib. Daha dəqiq desək, “DİN-in normativ hüquqi aktların hazırlanması və qə-

bul edilməsi qaydalarına dair Təlimat” Azərbaycan Respublikası DİN-in 10 avqust 2012-

ci il tarixli Q18-001-12 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Adı çəkilən təlimata əsasən, 

DİN-in normativ hüquqi aktı dedikdə, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər naziri və 

ya nazirliyin Kollegiyası tərəfindən qəbul edilmiş, hamı üçün məcburi davranış qaydala-

rını əks etdirən, qeyri-müəyyən subyektlər dairəsi üçün və dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün 
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nəzərdə tutulmuş müəyyən formalı rəsmi sənəd başa düşülür. 

“DİN-in normativ hüquqi aktların hazırlanması və qəbul edilməsi qaydalarına dair 

Təlimat”da nazirliyin qeyri-normativ hüquqi aktına da anlayış verilmişdir. Belə ki, DİN-

in qeyri-normativ hüquqi aktı dedikdə, konkret (birdəfəlik) təşkilati, nəzarət və ya sərən-

camverici tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə qəbul edilən və ya digər birdəfəlik 

tətbiq halları üçün nəzərdə tutulan hüquqi akt başa düşülür. 

Təlimatlar, əsasnamələr, nizamnamələr və qaydalar - daxili işlər orqanlarının əmə-

liyyat-xidməti fəaliyyətinin əsas formalarını və konkret kateqoriyalı əməkdaşlarının işini 

tənzimləyən normativ hüquqi aktlardır. Təlimatlar bu və ya digər fəaliyyət növünün icra-

çısını, habelə icra qaydası, üsul və metodlarını müəyyən edir. 

Əsasnamələr nazirlik aparatının struktur bölmələrinin və tabeliyində olan qurumla-

rın hüquqi statusunu - səlahiyyətlərini, vəzifələrini, funksiyalarını, hüquqlarını, habelə 

hər hansı bir fəaliyyət növünün əsas prinsip və istiqamətlərini, həyata keçirilməsinin 

ümumi qaydalarını sistemləşdirilmiş şəkildə müəyyən edir. 

Nizamnamələr bu və ya digər fəaliyyət növünü və ya nazirlik sisteminə daxil olan 

qurumların hüquqi statusunu nizama salır. Qaydalar ayrı-ayrı fəaliyyət növlərinin həyata 

keçirilməsi üsullarını tənzim edir. 

DİN-in qeyri-normativ hüquqi aktları əmr və sərəncamlar formasında, müvafiq nor-

mativ hüquqi akt əsasında qəbul edilir və onun müvafiq normasına istinad edilir. 

Qanunvericilik baxımından hüquqi aktların hazırlanması və qəbul edilməsi üçün 

əsaslar aşağıdakılardır: 

 qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının tələbləri; 

 yuxarı orqanların və ya Daxili İşlər nazirinin konkret tapşırıqları; 

 Nazirliyin Kollegiyasının qərarları; 

 Nazirliyin baş idarə, idarə və şöbələrinin müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edil-

miş iş planları və ya həmin xidmət rəhbərlərinin təşəbbüsü; 

 DİN-in normativ hüquqi aktlarının layihələrinin hazırlanması planı. 

DİN-in normativ hüquqi aktların hazırlanması xüsusi qaydalara əsasən aparılır. Da-

ha dəqiq desək, DİN sistemində normativ hüquqi aktın layihəsinin hazırlanması bir neçə 

idarəyə tapşırıldıqda, onun hazırlanmasını iş planında və ya Nazirliyin rəhbərliyinin tap-

şırığında birinci göstərilən idarə həyata keçirir. Nazirliyin rəhbərliyinin tapşırığında layi-

hənin hazırlanması və hazırlıq müddəti üçün cavabdeh olan əsas icraçı və digər vəzifəli 

şəxslər müəyyən olunur. 

Nazirliyin rəhbərliyinin tapşırığı ilə normativ hüquqi aktın layihəsinin alternativ va-

riantları da işlənib hazırlana bilər. İri həcmli normativ hüquqi aktların, o cümlədən digər 

dövlət orqanları ilə birgə qəbul olunan aktların hazırlanması zamani Daxili İşlər nazirinin 

əmri ilə daha təcrübəli əməkdaşlardan ibarət işçi qrupu (komissiya) yaradıla bilər. Zərurət 

olduqda bu əməkdaşlar işçi qrupun tərkibində fəaliyyət göstərdikləri müddətdə öz vəzifə-

lərinin icrasından azad edilə bilərlər. 

Normativ hüquqi aktın layihəsinin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, qa-

nunlarına, beynəlxalq hüquq normalarına, eləcə də Azərbaycan Respublikasının beynəl-

xalq müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərinə uyğunluğunu təmin etmək məqsədilə müva-

fiq mütəxəssislər, bir neçə dövlət orqanının fəaliyyətini tənzimləyən vahid (birgə) norma-

tiv hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması zamani isə digər dövlət orqanlarının nüma-

yəndələri də işçi qrupun tərkibinə daxil edilə bilər. 

Layihənin keyfiyyətli hazırlanması üçün onun predmetinə aid qanunvericilik aktları, 

Nazirliyin normativ hüquqi aktları, naziryanı müşavirələrin və kollegiyaların materialları, 

inspektor yoxlamaları və xidməti ezamiyyətlərin nəticələri, elmi ədəbiyyat və dövri nəşr 
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materialları, kriminoloji və sosioloji tədqiqat məlumatları, daxili işlər orqanlarının fəaliy-

yətini əks etdirən statistik və digər məlumatlar öyrənilir. 

İri həcmli normativ hüquqi aktın layihəsi hazırlanarkən onun predmetini və məqsə-

dini müəyyən edən, tətbiqinin gözlənilən nəticələrini əsaslandıran, mümkün hüquqi alter-

nativləri və müvafiq sahədə hüquqi tənzimləmə metodlarını qiymətləndirən, qüvvədə 

olan hüquqi tənzimləmənin çatışmazlıqlarını və yeni aktın qəbul edilməsi ilə onların ara-

dan qaldırılması yollarını müəyyənləşdirən konsepsiya işlənib hazırlana bilər. 

İri həcmli normativ hüquqi aktın layihəsinin hazırlanması üçün plan da tərtib edilə 

bilər. Planda normativ hüquqi aktın strukturu, onun əsas müddəalarının məzmunu, eləcə 

də hazırlanmasının əsas mərhələləri, mərhələlərin bitmə müddətləri, işin nəticəsinə görə 

məsuliyyət daşıyan cavabdeh icraçı və digər vəzifəli şəxslər müəyyən olunur. Qeyd 

edilənə misal olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 mart 2007-ci il tarixli 

“Polis sahə məntəqələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Sərəncamından 

irəli gələrək, Daxili İşlər nazirinin göstərişinə əsasən hazırlanan planı göstərmək olar. 

Həmin plana uyğun olaraq yeni polis sahə məntəqələri və rəislərinin fəaliyyətini 

tənzimləyən normativ hüquqi aktlar hazırlandı və aidiyyəti proseduralara uyğun qəbul 

edildi. 

Normativ hüquqi aktın layihəsinin hazırlanması zamanı onun hüquqi tənzimləmə 

predmetinin nazirliyin səlahiyyətinə aid olub-olmaması müəyyənləşdirilir. Hazırlanmış 

layihə onun əsas icraçısı olan idarənin rəisi tərəfindən imzalanır və rəy bildirilməsi üçün 

nazirliyin məsələdə maraqlı olan idarələrinə göndərilir. Normativ hüquqi aktın layihəsi 

onun hazırlanmasında maraqlı olan nazirliyin müvafiq idarələri ilə razılaşdırılır. 

Normativ hüquqi aktın layihəsi aşağıdakı hallarda mütləq digər dövlət orqanları ilə 

razılaşdırılır: 

 razılaşdırılma barədə yuxarı orqanın birbaşa tapşırığı olduqda və ya bu Azərbay-

can Respublikasının qanunvericiliyi ilə məcburi olduqda; 

 layihənin normativ göstərişi və (və ya) tapşırığı digər dövlət orqanları üçün məc-

buri olduqda; 

 layihədə nəzərdə tutulan məsələlərin həll edilməsi digər dövlət orqanlarının səla-

hiyyətlərinə aid olduqda. 

Layihə yalnız nazirlikdə vizalar alındıqdan sonra razılaşdırılması üçün digər dövlət 

orqanlarına göndərilir. Layihənin razılaşdırılmalı olduğu dövlət orqanları layihənin əsas 

icraçısı olan idarə tərəfindən hüquqi tənzimləmə predmetinin müvafiq orqanların səlahiy-

yətlərinə aid olmasından asılı olaraq, eləcə də layihənin hazırlanmasına dair Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin tapşırığı nəzə-

rə alınmaqla müəyyən olunur. 

DİN-in hüquq xidməti tərəfindən bütün normativ hüquqi aktların layihələrinin məc-

buri hüquqi ekspertizası keçirilərək, onların Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası-

na, qanunlarına, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarına, Na-

zirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarına, beynəlxalq hüquq normalarına, Azərbaycan 

Respublikasının beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərinə, eləcə də Nazirliyin 

normativ hüquqi aktlarına uyğunluğu yoxlanılır. 

Normativ hüquqi aktın layihəsi qəbul edilməsi üçün Daxili İşlər nazirinə imzalan-

mağa təqdim edilir. O, normativ hüquqi aktın layihəsinə baxdıqdan sonra aşağıdakılardan 

birini edə bilər: 

 normativ hüquqi aktın layihəsinin bəyənilməsi və qəbul edilməsi; 

 əsaslar və səbəblər göstərilməklə layihənin rədd edilməsi; 

 normativ hüquqi aktın layihəsinin qəbul edilməsinin müəyyən müddətə təxirə sa-
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lınması; 

 irad və təkliflər göstərilməklə layihənin yenidən işlənilməsi üçün qaytarılması. 

Əsas icraçı olan idarə imzalanmış normativ hüquqi aktı kağız daşıyıcısında Nazirliyin 

Katibliyində qeydiyyata və eyni zamanda elektron daşıyıcılarında mətn faylları formasında 

hüquq xidmətinin kompyuter bazasına daxil edilməsi üçün göndərir. 

DİN-in hüquqi aktlarının mətn faylları formasında elektron variantları hüquq xid-

mətinin kompyuter bazasında saxlanılır. Nazirliyin normativ hüquqi aktlarının Azərbay-

can Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi Azərbaycan Res-

publikası Prezidentinin 1 iyul 2011-ci il tarixli 463 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilən 

“Hüquqi aktların Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil 

edilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

DİN-in normativ hüquqi aktları həmin aktlarda onların qüvvəyə minməsinin daha 

gec müddəti nəzərdə tutulmadıqda, Dövlət Reyestrinin elektron variantında dərc edildiyi 

gündən qüvvəyə minir. 

Daxili işlər orqanları normativ və fərdi idarəetmə aktları qəbul etməyə də səlahiy-

yətlidir. DİO tərəfindən normativ aktların qəbul edilməsi daxili işlər sahəsində yaranan 

ictimai münasibətlərin tənzimləməsinin vacibliyi ilə şərtləndirilir. DİO-nun səlahiyyətli 

rəhbərləri qərarlar, təlimatlar, əsasnamələr, nizamnamələr və digər normativ aktlar qəbul 

edir. DİO-nun norma yaradıcılıq sahəsində səlahiyyətləri eyni deyil, onun həcmi bu orqa-

nın DİO sistemində tutduğu yerdən və onun funksiyasından asılıdır. Mərkəzi icra haki-

miyyəti orqanları (Azərbaycan Respublikası DİN, Naxçıvan MR DİN) yerli daxili işlər 

orqanlarına nisbətdə normativ aktların qəbul edilməsində daha çox hüquqlara malikdir. 

DİN-də normativ akt qəbul edilərkən struktur bölmələrin (baş idarə, idarə, şöbə və böl-

mələrin) , ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin səlahiyyətləri müəyyən edilir. DİN-in normativ akt-

ları ilə ayrı-ayrı xidmət sahələrinin təşkili və fəaliyyət qaydası tənzimlənir (qeydiyyat, 

icazə sistemi və s.). 

 Naxçıvan MR-da DİN öz səlahiyyətləri çərçivəsində dövlət hakimiyyəti orqanları-

nın aktlarını və AR DİN-in aktlarını rəhbər tutmaqla, normativ aktlar qəbul edir. 

Fərdi idarəetmə aktları isə DİO tərəfindən daxili işlər sahəsində yaranan konkret hü-

quqi mübahisəli məsələlərin həlli ilə bağlı olaraq qəbul edilir. İstənilən daxili işlər orqanı 

bu və ya digər həcmdə fərdi idarəetmə aktlarını qəbul etmək hüququna malikdir. DİO-

nun fərdi aktları tənzimləyici və hüquq mühafizəedici aktlar olmaqla iki yerə ayrılır. Hü-

quq norması əsasında qəbul edilən tənzimləyici aktlar konkret ictimai münasibətləri ni-

zamlayır. Həmin sənəddə hüquq münasibəti iştirakçılarının subyektiv hüquq və vəzifələri 

müəyyən edilir. Məsələn: vətəndaşa odlu silah əldə etməyə icazə verən idarəetmə aktı  

hüquqi təyinatı baxımından vətəndaşla silah satan mağaza arasında yaranan münasibətləri 

nizama salır.  

DİO fərdi idarəetmə aktları qəbul etmək yolu ilə daxili işlər sahəsində, ictimai qay-

danın mühafizəsi və ictimai təhlükəsizliyin təmin olunması zamanı ictimai münasibətlə-

rin inkişafı prosesinə aktiv surətdə təsir göstərir. 

DİO-nun hüquq-mühafizə xarakterli fərdi aktları hüquq normaları ilə tənzimlənən 

ictimai münasibətlərin mühafizəsinə yönəlməklə, onların toxunulmazlığının təmin edil-

məsinə xidmət edir. Bu aktlar vasitəsilə vətəndaşların, orqan, müəssisə və təşkilatların 

hüquq və qanuni maraqları mühafizə olunur. İdarəetmədə hüquq mühafizəetmə aktları 

hüquqpozmanın dayandırılması haqqında tələb (göstəriş) kimi hüquqpozmanın qarşısının 

alınması üçün qəbul edilə bilər. Bu zaman təqsirkarın məsuliyyəti də həll edilir. 

DİO-nun idarəetmə aktları yazılı, şifahi və konklyundent formada ola bilər. Onlar 

müddətli və müddətsiz olur. DİO-nun bütün aktları dövlət idarəetmə aktlarına qoyulan tə-

ləblərə uyğun olmalıdır. 
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Nəticə  

Nəticə etibarı ilə qeyd etmək istərdim ki, idarəetmənin hüquqi aktı – bu, dövlət 

idarəetmə fəaliyyətinin vəzifə və funksiyalarını həyata keçirmək məqsədilə inzibati-

hüquq münasibətlərinin yaranmasına, dəyişməsinə və xitam olunmasına və ya inzibati 

hüquq normalarının müəyyən olunmasına yönəlmiş, icra hakimiyyətinin səlahiyyətli 

subyektinin qanuna əsaslanan, bir tərəfli hüquqi hakimiyyətli iradəsini ifadə edən rəsmi 

sənəddir. 

İdarəetmə aktlarının təsnifatı hüquqi nizamasalma mexanizmindəki təyinatına görə, 

hüquqi xüsusiyyətlərinə görə, ifadə formasına, qüvvədə olma müddətinə, onları dərc edən 

orqanlara, qüvvədə olma ərazisinə və səlahiyyətlərinin xarakterinə görə müxtəlif növlərə 

bölünürlər. 

Bundan əlavə, idarəetmə aktlarının səmərəliyi şərtləri: onların məqsədə-

uyğunluğunu, qanuniliyi və mədəniliyidir. 

İdarəetmə aktlarına qoyulan tələblərin və onlara riayət olunması böyük əhəmiyyət 

kəsb edir, ona görə ki, əks halda bu növ aktlar heç bir hüquqi qüvvəyə malik olmurlar. 

Qeyd etmək istərdik ki, bu mövzu polisin fəaliyyətində həm nəzəri, hə də təcrübi 

cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, polis əməkdaşları digər dövlət 

qulluqçuları kimi gündəlik fəaliyyətlərində özünün bilavasitə vəzifə və funksiyalarını 

qanunlara və qanun qüvvəli aktlara əsaslanaraq həyata keçirirlər. Həmin fəaliyyətin 

həyata keçirilməsində qanun və qanunqüvvəli aktlardan başqa, xidməti sənədlərdən də 

geniş formada istifadə edirlər.  


