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Mövzu № 15. Törәdilmiş vә ya hazırlanan cinayәtlәr vә hadisәlәr 

barәdә mәlumatların daxili işlәr orqanlarında qeydiyyatı, uçotu  
vә yoxlanılması 

 
P L A N : 

 
1. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların   

anlayışı, növləri və onların daxili işlər orqanlarında qəbul edilmələrinin 
konstitusiya-hüquqi əsasları. 

2. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların daxili 
işlər orqanlarında qəbul edilməsinin, qeydiyyatının və uçotunun aparılması 
qaydaları. 

3. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların 
yoxlanılması qaydaları və bu sahədə mövcud olan qaydalara riayət olunmasına 
nəzarətin həyata keçirilməsi. 

 
 

Ә D Ә B İ Y Y A T: 
 

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. Bakı, 1995. (2009). 
2. Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 28 oktyabr            

1999-cu il. 
3. Statistika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. 18 fevral      1994-

cü il. 
4. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu. 30 sentyabr 2015-ci il. 
5. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. m.204-209; 212. 
6. Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının həyata 

keçirilməsinin tənzimlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiya Qanunu. 24 dekabr 2002-ci il. 

7. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin Əsasnaməsinin və 
strukturunun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı. 29 iyun 2001-ci il. 

8. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər 
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. 22 fevral 1998-ci il. 

9. Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq 
qaydasının möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı. 09 avqust 1994-cü il. 

10. “2013-cü ildə cinayətkarlıqla mübarizənin, ictimai qaydanın qorunmasının və 
ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsinin yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin 
Kollegiyasının 28 yanvar 2014-ci il tarixli KQ-1nömrəli qərarı (DİN-in 
29.01.2014 tarixli Ə81-201-14 nömrəli əmri).  
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11.  Azərbaycan Respublikası DİN-in “Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və 
hadisələr barədə məlumatların DİO-da qeydiyyatı, uçotu və yoxlanılması 
qaydaları haqqında Təlimat (DİN,  qərar № 680, 03.11.2011-ci il). 

12. Azərbaycan Respublikası DİN-in 02.01.2001-ci il tarixli 1 №-li əmri ilə təsdiq 
edilmiş  DİO-nun növbətçi hissələrinin işinin təşkilinə dair Təlimat. 

13. Azərbaycan Respublikası DİN-in 13.07.2009-cu il tarixli 390 №-li əmri ilə 
təsdiq edilmiş: Şəhər, rayon və nəqliyyatda polis orqanları haqqında 
Əsasnamə, Şəhər, rayon və nəqliyyatda polis orqanlarının işinin təşkili 
haqqında Təlimat, Şəhər, rayon və nəqliyyatda polis orqanlarının rəhbərləri 
arasında nümunəvi vəzifə bölgüsünün təsdiq edilməsinə dair Qaydalar. 

14. Azərbaycan Respublikası DİN-in 30.10. 2009-cu il tarixli 583 №-li əmri ilə 
təsdiq edilmiş “Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərə dair məlumatların 
yoxlanılması zamanı səlahiyyətli orqanlar tərəfindən ilkin  tədbirlərin 
aparılması qaydası və bu sahədə qarşılıqlı əlaqələrin təşkili haqqında” Təlimat. 

15.  Azərbaycan Respublikası DİN-in 08.01.2015-ci il tarixli Q2-001-15 №-li Qərarı 
ilə təsdiq edilmiş “Cinayət və hadisələr barədə əməliyyat məlumatlarının 
hazırlanması və  təqdim edilməsi qaydalarına dair Təlimat”ın təsdiq olunması 
barədə.  

16. «Şəhər, rayon, polis orqanlarında vətəndaşların müraciətlərinə baxılması və 
qəbulu işinin vəziyyətinə dair» Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər 
Nazirliyinin Kollegiyasının 29 noyabr 2013-cü il tarixli KQ-5\1 n-li qərarı. 

17.  AR DİN-in Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsinin 2000-2012-ci 
illər ərzində Azərbaycan Respublikasında cinayətkarlıgın Stukturu və 
dinamikası.Bakı.2013. 

18. “Cinayət və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması 
işinin vəziyyətinə dair” Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin 
Kollegiyasının 27 noyabr 2012-cü il tarixli KQ-4/3 n-li qərarı.(DİN-in 29 
noyabr 2012-ci il tarixli Ə757-001-12 nömrəli əmri).  

19. Tədris proqramı. DİO-nun inzibati fəaliyyəti. Ümumi hissə. Bakı, 2002. 
20. Dərslik. DİO-nun inzibati fəaliyyəti. Ümumi hissə. V.Abışov, H.Eyvazov. 

Bakı, 2008. 
21. Dərs vəsaiti. DİO-nun inzibati fəaliyyəti. Ümumi hissə.  Qısa kurs.             

Bakı, 2008. 
22. Dərs vəsaiti. DİO-nun inzibati fəaliyyəti. Ümumi hissə. 100 suala 100 cavab.  

Bakı, 2005. 
23. Dərs vəsaiti. DİO-nun inzibati fəaliyyəti. Sxemlərdə. Bakı, 2006. 
24. Dərslik. Administrativnaə deətelğnostğ OVD. Ümumi hissə. A.P.Korenev. M., 

2001. 
25. Dərslik. Administrativnaə deətelğnostğ OVD. L.L.Popov. Akademiə MVD 

SSSR. M., 1987. 
26. Dərslik. Administrativnoe pravo i administrativnaə deətelğnostğ OVD. M., 

1990. 
27. Dərs vəsaiti.  Alğbom-sxem. Administrativnaə deətelğnostğ OVD.  

A.P.Korenev. Moskva, 2001. 
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28. Dərs vəsaiti. Alğbom-sxem Administrativnaə deətelğnostğ OVD. MVD 
Rossii, Sankt-Peterburqskiy Universitet. Akademiə Prava, Gkonomiki i 
Bezopasnosti jiznedeətelğnosti. Sankt-Peterburq, 1999. 
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G İ R İ Ş 
 

          Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının konstitusion hüquqlarından biri də 
müraciət etmək hüququdur. Vətəndaşların bu hüququ Konstitusiyamızın 57-ci 
maddəsində təsbit edilmişdir. Vətəndaşların müraciət etmək hüququnun 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş forma və qaydada həyata keçirilməsini  təmin 
edən və bu sahədə fəaliyyətinin mahiyyətinə görə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən  
orqanlardan biri də daxili işlər orqanlarıdır. 
       2014-ci ilin Yanvarın 28-dә Daxili İşlәr Nazirliyindә 2013-cü ildә 
cinayətkarlıqla mübarizənin, ictimai qaydanın qorunmasının və ictimai 
təhlükəsizliyin təmin edilməsinin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr 
olunmuş geniş Kollegiya iclası keçirilmişdir. 
      İclasda daxili işlәr naziri hesabat mәruzәsi ilә çıxış etmişdir. O, demişdir ki, 
hesabat dövründə əməliyyat-axtarış və istintaq fəaliyyətini həyata keçirən bütün 
dövlət orqanları üzrə 22.891 cinayət qeydə alınmışdır. Onların 91,4 faizini və ya 
20.465-ni daxili işlər və prokurorluq orqanlarının səlahiyyətləri çərçivəsində 
istintaqı və təhqiqatı aparılan hüquqazidd əməllər təşkil etmişdir. Bu cinayətlərin 
86 faizi böyük ictimai təhlükə törətməyən və az ağır, yalnız 14 faizi  ağır və 
xüsusilə ağır növlər olmuşdur. Profilaktik işin gücləndirilməsi, cinayət və 
hadisələr barədə məlumatlara operativ reaksiya verilməsi məqsədilə, ötən ilin ilk 
günlərindən etibarən sistemli şəkildə həyata keçirilən təşkilati-praktiki tədbirlər - 
əməliyyat şəraitinin nəzarətdə saxlanılmasını təmin etmiş, cinayətkarlığın 
dinamikasında müsbət dəyişiklikləri şərtləndirmişdir. Belə ki, daxili işlər və 
prokurorluq orqanları üzrə qeydə alınmış cinayətlər  azalaraq 20.465 fakt təşkil 
etmişdir. Cinayətlərin açılması da yüksək olmaqla 85,4 faiz təşkil etmişdir. 
Əməliyyat planlarının vaxtında tətbiqi nəticəsində  896 cinayət “isti izlərlə” 
açılmışdır. Eyni zamanda, prokurorluq orqanları ilə birgə, keçmiş illərdən bağlı 
qalmış 284, o cümlədən 63 ağır və xüsusilə ağır cinayətin açılması təmin 
edilmişdir. Bildirilmişdir ki, törədilmiş əmələ görə cəzanın labüdlüyünün təmini işi 
də nəzarətdə saxlanılmışdır. Bu istiqamətdə həyata keçirilən davamlı tədbirlərlə 
müxtəlif cinayətlər törətmiş 12.361, o cümlədən ağır və xüsusilə ağır cinayətlərə 
görə 1975 nəfər məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edilmişdir. Ötən il təqsirləndirilən 
şəxslərin axtarışı işinin nəticələri də yaxşılaşmaqla istintaqdan və məhkəmələrdən 
yayınan 2059 nəfər tutulmuşdur. İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosu tərəfindən 
beynəlxalq axtarışa verilmiş 72 nəfərin və bu təşkilata üzv ölkələr tərəfindən 
axtarılan 29 şəxsin yeri müəyyən olunmuşdur. Bütövlükdə, axtarılan şəxslərin 66,5 
faizinin tutulması təmin edilmişdir. 
      Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı aparılan mübarizə də ardıcıl xarakter 
daşımışdır. Həyata keçirilmiş kompleks əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə 1833, o 
cümlədən 688 ağır və xüsusilə ağır cinayət törətmiş 2095 nəfəri birləşdirən 760 
cinayətkar qrup və dəstə zərərsizləşdirilmişdir. Qanunsuz olaraq odlu silah 
saxlamağa və daşımağa görə 34 faiz çox, yəni 134 şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb 
edilmişdir. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin qorunmasına yönəlmiş əməliyyat 
tədbirləri ilə 25 saxta pul hazırlama və satma cinayəti aşkarlanmışdır. Nəticədə 
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qeyri-leqal dövriyyədən ümumi məbləği 98 min manat olan 2267 ədəd saxta 
əskinas çıxarılmışdır. 
    O da qeyd edilmişdir ki, transmilli mütəşəkkil cinayətlərdən olan narkotraffikə 
və insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən tədbirlər də 
məqsədyönlü olmuşdur. Narkotiklərlə əlaqədar 2577 cinayət, o cümlədən satışı ilə 
bağlı 677 fakt aşkarlanmış, 135 nəfərdən ibarət 54 cinayətkar qrup 
zərərsizləşdirilmişdir. Qeyri-leqal dövriyyədən 619 kq narkotik vasitə çıxarılmış, 
65,1 kq narkotikin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınmışdır. 
Həmçinin, tərkibində narkotik maddələr olan bitkilərin qanunsuz kultivasiyasının 
və yabanı halda yayılmasının profilaktikası yönümündə xüsusi əməliyyat planı üzrə 
keçirilmiş tədbirlərlə - ümumi çəkisi 302 ton olan çətənə və xaş-xaş kolu 
aşkarlanaraq məhv edilmişdir. İnsan alverinə qarşı Milli Fəaliyyət Planı əsasında 
davam etdirilən əməliyyat tədbirləri ilə 80 cinayət faktı müəyyənləşdirilərək 17 
nəfər məsuliyyətə cəlb edilmiş, habelə bu əməllərin qurbanı olmuş 50 şəxsin 
cəmiyyətə reinteqrasiyası təmin edilmişdir.  
       “Cinayət və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması 
işinin vəziyyətinə dair” Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin 
Kollegiyasının 27 noyabr 2012-cü il tarixli KQ-4/3 n-li qәrarının məzmunundan 
irəli gələrkən qeyd etmək istərdik ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti zati-
alilləri cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə aparılan islahatların əsas xəttini 
insan faktoru xüsusən hər bir şəxsin qanuni mənafelərini, hüquq və azadlıqlarının 
etibarlı qorunması təşkil etdiyindən, müvafiq yönümdə fəaliyyəti beynəlxalq 
standartlara uygun qurulması bütün dövlət strukturlarının, o cümlədən DİN-in 
prioritet vəzifələrindən biri olaraq ardıcılıqla həyata kecirilir. Bu mənada, 
insanların həyatını, saglamlıgını və mülkiyyətini hüquqa zidd əməldən 
müdafiəsində, pozulmuş hüquqlarının bərpasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən 
cinayət və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması işidə 
daim diqqət mərkəzində olmaqla qeyd edilən sahədə böyük bir fəaliyyət ortaya 
qoyulmuşdur. 
      Bü günkü mühazirəmizin mövzusunun da mahiyyəti vətəndaşların daxili işlər 
orqanlarına törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə etdikləri 
müraciətlərinin qeydiyyatının, uçotunun və yoxlanılması qaydalarının 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilməsinin öyrənilməsindən 
ibarətdir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 57-ci maddəsinin 1-ci bəndinə 
əsasən vətəndaşlarının dövlət orqanlarına şəxsən etdiyi müraciətləri 2 qrupa 
bölmək olar. Birinci qrupa daxil olan müraciətlərin, yəni vətəndaşların konstitusion 
hüquqlarının həyata keçirilməsi, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş xüsusi 
hüquqların əldə edilməsi və vətəndaşların pozulmuş konstitusion hüquqlarının 
bərpası edilməsi barədə  etdikləri müraciətlərin qeydiyyatı, uçotu və onların həll 
edilməsi qaydalarını keçən mövzumuzun vasitəsi ilə öyrəndik.  

Bu günkü mühazirəmizin mövzusunun vasitəsi ilə isə vətəndaşların dövlət 
orqanlarına şəxsən etdikləri müraciətlərin 2-ci qrupuna daxil olan müraciətlərin, 
yəni törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların daxili 
işlər orqanlarında qeydiyyatı, uçotu və yoxlanılması qaydaları araşdırılacaqdır.  
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AR DİN-in Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsinin 2000-2012-ci 
illər ərzində Azərbaycan Respublikasında cinayətkarlıgın Stukturu və dinamikası 
göstərilən sənədində hər il üzrə Respublikada qeydiyyata alınmış cinayətlərin 
cədvəli, hər ildə müəyyən edilmiş, cinayət törətmiş şəxslərin sosial kriminoloji 
xarakteristikası, Azərbaycan Respublikasında cinayətkarlıgın dinamikası, hər il 
üzrə MDB üzv olan dövlətlərində qeyda alınmış cinayətlər haqqında məlumatlar 
daxil edilmişdir. Məlumat ücün qeyd etmək istərdim ki, Respublikada qeydiyyata 
alınmış cinayətlərin cədvəlinə əsasən 21897-cinayət qeydiyyata alınıb,18806-
onlardan acılıb,3014-baglı qalıb, acılma faizi isə 86,2 % təşkil edir. Azərbaycan 
Respublikasında cinayətkarlıgın dinamikasına diqqət yetirsək 2011-ci(24263) illə 
müqayisədə 2012-ci ildə 2386 azalma müşahidə olunub,hansı ki faiz baxımından 
9,8% azalmışdır. 

Bu günkü mühazirəmizin mövzusunun suallarının açıqlanması vasitəsi ilə 
birinci növbədə törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə 
məlumatların anlayışı, növləri və onların qəbul edilmələrinin konstitusiya-hüquqi 
əsasları, ikinci növbədə törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə 
məlumatların daxili işlər orqanlarında qəbul edilməsinin, qeydiyyatının və 
uçotunun aparılması qaydaları, üçüncü növbədə isə törədilmiş və ya hazırlanan 
cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların yoxlanılması qaydaları və bu sahədə 
mövcud olan qaydalara riayət olunmasna nəzarətin həyata keçirilməsi barədə 
nəzəri biliklər öyrəniləcəkdir.  

Mühazirəmizin mövzusunun suallarının açıqlanması vasitəsi ilə əldə 
edəcəyimiz nəzəri bilikləri gələcək xidməti fəaliyyətinizdə rəhbər tutmaqla  
siz,törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların daxili 
işlər orqanlarında qeydiyyatını, uçotunu və yoxlanılmasını qanunvericiliyə 
müvafiq olaraq həyata keçirmiş və bununla da respublikamızda qanunçuluğun 
tələblərinə riayət etmiş olacaqsınız. 
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Sual 1. Törәdilmiş vә ya hazırlanan cinayәtlәr vә hadisәlәr barәdә 
mәlumatların anlayışı, növlәri vә onların qәbul edilmәlәrinin konstitusiya-

hüquqi әsasları 
 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 57-ci maddəsinin birinci 
hissəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarına 
şəxsən müraciət etmək, habelə fərdi və kollektiv yazılı müraciətlər göndərmək 
hüququ vardır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının bu müddəasına əsasən 
vətəndaşlarının dövlət orqanlarına göndərdikləri hər bir müraciətə qanunla 
müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə yazılı cavab verilməlidir.    

 “Cinayət və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması 
işinin vəziyyətinə dair” Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin 
Kollegiyasının 27 noyabr 2012-cü il tarixli KQ-4/3 n-li qərarında qeyd edilir ki, 
müvafiq kollegiya qərarları, əmr və göstərişlər çərçivəsində reallaşdıran və digər 
tədbirlər gözlənilən müsbət nəticələri vermişdir.  

Cari ilin 9 ayında respublikanın polis orqanlarına daxil olmuş 70621 
cinayət xarakterli məlumat araşdırılmışdır ki, onların da 86%-i təhqiqatçıların 
icraatında olmuşdur. Həmin müraciətlərdən 53.3%-i üzrə cinayət işinin 
başlanılması rədd edilmiş, 0.3%-nə cinayət işi başlanılmış, 33%-i aidiyyəti üzrə, o 
cümlədən istintaq aparatlarına göndərilmiş, 6.3%-i başqa materiala əlavə edilmiş, 
2.7%-i hesabat dövrünün sonuna qalıq qalmışdır. Müraciətlərdən 4.8%-nə 
sadələşdirilmiş icraat açılaraq onlardan 48%-i yekun protokolu ilə məhkəmələrə, 
21%-i cinayət işinin başlanılmasına dair vasitəsilə prokurorluğa göndərilmiş, 31% 
xitam edilmişdir. 

Təhqiqatçıların kriminal xarakter daşımayan məlumatların araşdırılmasına 
cəlb edilməsinin qarşısının alınması tədbirləri də səmərəli olmuşdur. Nəticə etibarı 
ilə, ötən ilin 9 ayı müayisədə təhqiqatçıların icraatlarındakı materialların sayı 
30%-dək, onlardan Nazirliyə ünvanlanan şikayətlərin sayı isə 4 dəfə azalmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 57-ci maddəsinin 1-ci hissəsinə 
əsasən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarına şəxsən etdiyi 
müraciətləri, habelə fərdi və kollektiv surətdə edilmiş yazılı müraciətləri 
məzmunlarına görə aşağıdakı 2 qrupa bölmək olar: 

I. vətəndaşların konstitusiya huquqlarının həyata keçirilməsi, 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş xüsusi hüquqların əldə edilməsi (nəqliyyat 
vasitələrini idarəetmə hüququnun, ov etmə hüququnun əldə edilməsi) ilə bağlı 
tələbləri nəzərdə tutan və vətəndaşların pozulmuş Konstitusiya hüquqlarının 
bərpası tələbi barədə edilən  müraciətlər; 

II. törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatlarla 
bağlı hüquq- mühafizə orqanlarına daxil olan müraciətlər. 

Birinci qrupa daxil olan müraciətlərin dövlət hakimiyyəti orqanları, idarə, 
təşkilat və müəssisələrin rəhbərləri və digər vəzifəli şəxslər tərəfindən qəbulu, 
uçotu və onların baxılma qaydası, müraciətlərlə bağlı kargüzarlığın aparılması 
qaydası və  müraciətlərə baxılması müddətləri Azərbaycan Respublikasının 10 
iyun 1997-ci il tarixli Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında Qanunu 
ilə müəyyən edilmişdir. 
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Vətəndaşların daxili işlər orqanlarına etdikləri müraciətlərin qeydiyyatı, 
uçotu, baxılması qaydaları və müddəti isə Azərbaycan Respublikası DİN-in 
05.01.2009-cu il tarixli 1 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş DİO-da vətəndaşların 
müraciətlərinə baxılması qaydaları haqqında Təlimata müvafiq olaraq həyata 
keçirilir. Birinci qrupa daxil olan müraciətlərin qeydiyyatı, uçotu və həll edilməsi 
qaydalarını biz keçən mövzumuzda, yəni 14 saylı mövzumuzda Daxili işlər 
orqanlarında vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının və vətəndaşların qəbulunun 
təşkili və qaydası mövzusunda ətraflı araşdırdıq. 

Bu günkü mövzumuzun açıqlanması vasitəsilə isə ikinci qrupa daxil olan 
müraciətlərin qeydiyyatı, uçotu və yoxlanılması qaydalarını öyrənmiş olacağıq.  

İkinci qrupa daxil olan müraciәtlәrin qeydiyyatının, uçotunun vә 
yoxlanılmasının konstitusiya-hüquqi әsasları aşağıdakılardır: 

1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası maddə 57. 
2. Azərbaycan Respublikasının  CPM maddə 204-206 və 207. 
3. Azərbaycan Respublikası DİN-in 03 noyabr 2011-ci il tarixli             

680 №-li qərarı ilə təsdiq edilmiş Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və 
hadisələr barədə məlumatların daxili işlər orqanlarında qeydiyyatı, uçotu və 
yoxlanılması qaydaları haqqında Təlimat. 

4. Azərbaycan Respublikası DİN-in 02.01.2001-ci il tarixli 1 №-li əmri ilə 
təsdiq edilmiş  DİO-nun növbətçi hissələrinin işinin təşkilinə dair Təlimat. 

5. Azərbaycan Respublikası DİN-in 13.07.2009-cu il tarixli 390 №-li əmri 
ilə təsdiq edilmiş: Şəhər, rayon və nəqliyyatda polis orqanları haqqında 
Əsasnamə, Şəhər, rayon və nəqliyyatda polis orqanlarının işinin təşkili haqqında 
Təlimat, Şəhər, rayon və nəqliyyatda polis orqanlarının rəhbərləri arasında 
nümunəvi vəzifə bölgüsünün təsdiq edilməsinə dair Qayda. 

6. Azərbaycan Respublikası DİN-in 30.10. 2009-cu il tarixli 583 №-li əmri 
ilə təsdiq edilmiş “Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərə dair məlumatların 
yoxlanılması zamanı səlahiyyətli orqanlar tərəfindən ilkin  tədbirlərin aparılması 
qaydası və bu sahədə qarşılıqlı əlaqələrin təşkili haqqında” Təlimat. 

7.  Azərbaycan Respublikası DİN-in 05.06.2001-ci il tarixli 222 №-li əmri 
ilə təsdiq edilmiş “Cinayət və hadisələr haqqında əməliyyat məlumatlarının 
toplanması, hazırlanması və Azərbaycan Respublikası DİN-ə təqdim edilməsi 
qaydalarına dair”  Təlimat. 

8. İkinci qrupa daxil olan müraciətlərin qeydiyyatı, uçotu və yoxlanılması 
qaydası ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə 
və Azərbaycan Respublikası DİN-in 03 noyabr 2011-ci il tarixli                   680 №-
li qərarı ilə təsdiq edilmiş Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr 
barədə məlumatların daxili işlər orqanlarında qeydiyyatı, uçotu və yoxlanılması 
qaydaları haqqında Təlimata müvafiq olaraq həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasının CPM-nin 207.1.1 maddəsinə əsasən törədilmiş 
və ya hazırlanan cinayət haqqında fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən daxil olmuş, 
habelə onun səlahiyyətlərinə aid olan və kütləvi informasiya vasitələrində əks 
etdirilmiş və təsdiq edilmiş sənədlərlə birgə təqdim edilmiş məlumatlar dərhal 
qeydə alınmalıdır. 



 10

CPM-nin 207.1.2 maddəsinə əsasən, zəruri hallarda törədilmiş və ya 
hazırlanan cinayət haqqında məlumat (aşkar cinayətlər haqqında məlumatlar istisna 
olmaqla) alındıqdan sonra 3 (üç) gün müddətində, müstəsna hallarda isə 10 (on) 
gün, ekspertin rəyi tələb olunduqda 20 (iyirmi) gündən artıq olmayan müddətdə 
cinayət işinin başlanması üçün əsasların kifayət qədər olmasına dair ilkin yoxlama 
aparılmalıdır. CPM-nin 207.1.3 maddəsinə əsasən isə törədilmiş və ya hazırlanan 
cinayət haqqında məlumatlara baxılmasının (aparılmış yoxlamanın) nəticələri üzrə 
cinayət işinin başlanması və ya cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi 
haqqında qərar qəbul edilməlidir. 

Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında məlumatlara baxılması 
qaydası cinayət-prosessual qanunvericiliyin tələblərinə  (CPM-in 207-ci maddəsinə 
əsasən) müvafiq olaraq həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə Daxili İşlər 
Nazirliyi tərəfindən bu sahədə daxili işlər orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən bir 
sıra normativ-hüquqi aktlar qəbul edilmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası 
DİN-in 02.01.2001-ci il tarixli 1 №-li əmri ilə təsdiq edilmiş Şəhər, rayon, xətt 
polis orqanlarının, Əlahiddə hissələrin növbətçi hissələrinin işinin təşkilinə dair 
Təlimatın 4.2 bəndinə əsasən cinayətlər və hadisələr barədə daxil olmuş ərizə və 
məlumatların qeydiyyatının aparılması və onların operativ şəkildə baxılmasının 
təmin edilməsi üzrə növbətçi hissənin gündəlik naryadının aşağıdakı vəzifələri 
müəyyən edilmişdir: 

 məsul növbətçi xidmət zamanı cinayət və hadisələr, hüquq pozmaları və 
digər məlumatlar barədə növbətçi hissəyə daxil olan ərizə və məlumatları qəbul 
etməli və qeydiyyata almalıdır; 

 törədilməsi yerindən və nəticələrindən asılı olmayaraq, hadisələr və 
hüquq pozuntuları haqqında vətəndaşlardan, müəssisə, idarə və təşkilatların 
vəzifəli şəxslərindən, ictimai birliklərin nümayəndələrindən yazılı və şifahi 
formada ərizə və məlumatlar daxil olduqda məsul növbətçi bu Təlimatın 4.2.2.1; 
4.2.2.2.1-4.2.2.2.9 və 4.2.2.3-4.2.2.6-cı bəndlərində göstərilənləri müəyyən etməli 
və onları qəbul etməlidir. 

Azərbaycan Respublikası DİN-in 13.07.2009-cu il tarixli 390 №-li əmri ilə 
təsdiq edilmiş Şəhər, rayon və nəqliyyatda polis orqanları haqqında 
Əsasnamənin 3.2-ci bəndinə əsasən polis orqanlarının cinayətlərin və digər 
hüquqpozmaların qarşısının alınması və açılması sahəsində vəzifələri müəyyən 
edilmişdir. Bu Əsasnamənin 3.2.2 bəndinə əsasən cinayətlər və digər 
hüquqpozmalar haqqında daxil olan ərizələrin və məlumatların qəbulunun, 
qeydiyyatdan keçirilməsinin və qanunla müəyyən edilmiş qaydada tədbirlərin 
görülməsinin təmin olunması polis orqanlarının cinayətlərin və digər xətaların 
qarşısının alınması və açılması sahəsindəki vəzifələrindən biridir. Digər  tərəfdən 
isə bu Əsasnamənin 5.2.5-ci bəndinə əsasən polis orqanının rəisi cinayətlər və 
hadisələr barədə daxil olmuş ərizə, məlumat və digər informasiyaların 
qeydiyyatını, uçotunu və baxılmasını, rəhbərlik və xidmət rəisləri tərəfindən 
vətəndaşların qəbulu işini təşkil edir. 

DİN-in 13.07.2009-cu il tarixli 390 №-li əmri ilə təsdiq edilmiş Şəhər, 
rayon və nəqliyyatda polis orqanlarının işinin təşkili haqqında  Təlimatın 3.19-cu 
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bəndinə əsasən polis orqanlarının işinin təşkilinin əsas istiqamətlərindən biri də  
uçot-qeydiyyat işinin təşkilidir. Adı çəkilən Təlimatın bu bəndinə əsasən polis 
orqanlarında cinayətlər barədə daxil olan ərizə və məlumatların  uçotu və onlar 
üzrə CPM ilə müəyyən edilmiş müddətlərdə və qaydada müvafiq prosessual 
qərarların qəbul edilməsi həyata keçirilir. 

DİN-in  30.10.2009-cu il tarixli 583 №-li əmri ilə təsdiq edilmiş, 
Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərə dair məlumatların yoxlanılması zamanı 
səlahiyyətli orqanlar tərəfindən ilkin tədbirlərin aparılması qaydası və bu sahədə 
qarşılıqlı əlaqələrin təşkili haqqında Təlimatın 1.2, 2.2 və 3.1 bəndlərinə müvafiq 
olaraq törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərə dair məlumatların yoxlanılması 
zamanı səlahiyyətli orqanların qarşılıqlı fəaliyyətinin prinsipləri, törədilmiş və ya 
hazırlanan cinayətlərə dair məlumatlar üzrə istintaq aidiyyətliyi (CPM m. 214.2 və 
215.2 – 215.5) və həmin məlumatların yoxlanılması zamanı görüləcək ilkin 
tədbirlərin dairəsi və onların aparılması qaydası müəyyən edilmişdir. 

Göstərilənlərdən əlavə DİN-in 05.06.2001-ci il tarixli 222 №-li əmri ilə 
təsdiq edilmiş, Cinayətlər və hadisələr haqqında əməliyyat məlumatlarının 
toplanması, hazırlanması və  Azərbaycan Respublikası DİN-ə təqdim edilməsi 
qaydalarına dair  Təlimatla ərazi və ixtisaslaşdırılmış polis orqanlarının növbətçi 
hissələri tərəfindən cinayət və hadisələr haqqında əməliyyat məlumatlarının 
toplanması, hazırlanması və DİN-ə təqdim edilməsi qaydası və müddətləri 
müəyyən edilmişdir. 

Yuxarıda göstərilən normativ-hüquqi aktlardan başqa Azərbaycan 
Respublikası DİN-in sisteminə daxil olan daxili işlər orqanlarına törədilmiş və ya 
hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatlar Azərbaycan Respublikası 
DİN-in 03 noyabr 2011-ci il tarixli  680 №-li qərarı ilə təsdiq edilmiş Törədilmiş 
və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların daxili işlər 
orqanlarında qeydiyyatı, uçotu və yoxlanılması qaydaları haqqında Təlimata1 
müvafiq olaraq həyata keçirilir. Bu Təlimat – Azərbaycan Respublikası Cinayət 
Prosessual Məcəlləsinin, Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası 
haqqında, Statistika haqqında, Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunlarının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 iyun 2001-ci il tarixli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi  
haqqında Əsasnaməsinin və digər normativ-hüquqi aktlarının əsas müddəaları 
rəhbər tutularaq hazırlanmış və törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr 
barədə məlumatların daxili işlər orqanlarında qeydiyyatı, uçotu və yoxlanılması 
qaydalarını müəyyən edir.  

Azərbaycan Respublikası qərarı ilə təsdiq edilmiş  Törədilmiş və ya 
hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların daxili işlər orqanlarında 
qeydiyyatı, uçotu və yoxlanılması qaydaları haqqında Təlimatda tez-tez işlədilən 
Mәlumatların qәbulu, Mәlumatların qeydiyyatı, Mәlumatların uçotu, 
Mәlumatlara baxılması  və s. ayrı-ayrı funksiyaların həyata keçirilməsini tələb 
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edir və bu funksiyalar da qanunvericiliklə səlahiyyət verilmiş vəzifəli şəxslər 
tərəfindən və müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. 

 Mәlumatların qәbulu - cinayət və hadisələr barədə məlumatların alınması 
ilə bağlı hərəkətlərdir;  

Mәlumatların qeydiyyatı - cinayət və hadisələr barədə daxil olan 
məlumatların hər birinə sıra nömrəsinin verilməsi və uçot sənədlərində onların qısa 
məzmununun əks etdirilməsidir; 

 Mәlumatların uçotu - cinayət və hadisələr barədə qeydiyyata alınan 
məlumatların sayının və xarakterinin, baxılmasının nəticələrininin müvafiq hesabat 
formalarında və məlumat banklarında əks etdirilməsidir; 

Mәlumatlara baxılması - cinayət və hadisələr barədə məlumatlarda 
göstərilən faktların tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılması və qanunvericiliklə 
müəyyən edilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində qərar qəbul edilməsidir. 
   Bu Tәlimatın 1.3. bәndinә әsasәn daxili işlәr orqanlarına daxil olma 
formasına  görə məlumatlar aşağıdakı qruplara bölünür:  

1.3.1. fiziki şəxslər tərəfindən bilavasitə polis orqanlarına təqdim olunan və 
şifahi formada bildirilən məlumatlar (ərizə, şifahi məlumatın qəbul edilməsi barədə 
protokol);  

1.3.2. fiziki və ya hüquqi şəxslərin telefon, faks, elektron poçt vasitəsi ilə, 
«102» xidmətindən daxil olan, habelə «Təhlükəsiz şəhər» avtomatik idarəetmə 
sisteminin müşahidə kameraları ilə qeydə alınmış məlumatlar;  

1.3.3. kargüzarlıq qaydalarına uyğun olaraq poçt, kuryer və digər vasitələrlə 
daxil olan məlumatlar;  

1.3.4. daxili işlər orqanları əməkdaşlarının müvafiq qaydada aldıqları 
məlumatlar.  

Bu Tәlimatın 1.4. bәndinә әsasәn daxili işlәr orqanlarınada mәzmununa 
vә baxılma qaydalarına görә mәlumatlar iki qrupa bölünür:  

1.4.1. Cinayәtlәr barәdә - Cinayət Məcəlləsi ilə cəza təhdidi altında qadağan 
olunmuş ictimai təhlükəli əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) əlamətlərini 
özündə əks etdirən və baxılmasının nəticələri üzrə prosessual qərar qəbul edilməsi 
zəruri olan aşağıdakı məlumatlardır: 

1.4.1.1. fiziki şəxsin yazılı müraciəti və ya Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 
204-cü və 293.3-cü maddələri ilə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən şifahi 
məlumatın qəbul edilməsi barədə protokol; 

1.4.1.2. hüquqi şəxsin (vəzifəli şəxsin) məktubu, yaxud təsdiq edilmiş 
teleqramı, faks, elektron və digər formada müraciəti; 

1.4.1.3. cinayətin törədilməsi və ya onun törədilməsinə hazırlıq faktına dair 
kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatları; 

1.4.1.4. cinayət faktının (cinayətin əlamətlərinin) aşkarlanması və ya cinayət 
haqqında məlumatın əldə olunmasına dair daxili işlər orqanları əməkdaşının 
raportu; 

1.4.1.5. şəxsin təqsirini könüllü boynuna alması haqqında ərizəsi və ya bu 
barədə tərtib olunmuş protokol; 

1.4.1.6. Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 209.2-ci 
maddəsində göstərilən hadisələr barədə məlumatlar. 
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1.4.2. Hadisәlәr barәdә - bu Təlimatın 1.3.2-ci bəndində göstərilən formada 
daxil olan və cinayətin əlamətlərinin mövcudluğunun təsdiqlənməsi məqsədilə 
yerində ilkin yoxlama aparılması zəruri olan məlumatlardır. O cümlədən: 

1.4.2.1. şəxsin xəsarətlə müraciət etməsinə və ya daxil olmasına dair tibb 
müəssisələrinin məlumatları; 

1.4.2.2. sağlamlığa zərər vurma ilə nəticələnməyən yol-nəqliyyat hadisələri 
barədə məlumatlar; 

1.4.2.3. asayişin pozulması ilə bağlı məlumatlar; 
1.4.2.4. təbii fəlakətlər, texnogen xarakterli qəzalar və digər fövqəladə hallar 

barədə məlumatlar; 
1.4.2.5. rəsmi sənədlərin və ya avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanlarının 

itməsi barədə məlumatlar. 
Cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların gün ərzində qəbul olunmasına, 

qeydiyyatının doğunluğuna, uçota alınması, yoxlanılması və aidiyyəti üzrə 
göndərilməsi zamanı qanunvericiliyə riayət edilməsinə və bu qaydaların 
pozulmamasına görə polis orqanlarının  rəisləri şəxsi cavabdehlik daşıyırlar. 

 AR DİN-in Baş Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsinin 2000-2012-ci 
illər ərzində Azərbaycan Respublikasında cinayətkarlıgın Stukturu və dinamikası 
göstərilən sənədində hər il üzrə Respublikada qeydiyyata alınmış cinayətlərin 
cədvəli, hər ildə müəyyən edilmiş, cinayət törətmiş şəxslərin sosial kriminoloji 
xarakteristikası, Azərbaycan Respublikasında cinayətkarlıgın dinamikası, hər il 
üzrə MDB üzv olan dövlətlərində qeyda alınmış cinayətlər haqqında məlumatlar 
daxil edilmişdir. Məlumat ücün qeyd etmək istərdim ki, Respublikada qeydiyyata 
alınmış cinayətlərin cədvəlinə əsasən 21897-cinayət qeydiyyata alınıb,18806-
onlardan acılıb,3014-baglı qalıb, acılma faizi isə 86,2 % təşkil edir. Azərbaycan 
Respublikasında cinayətkarlıgın dinamikasına diqqət yetirsək 2011-ci(24263) illə 
müqayisədə 2012-ci ildə 2386 azalma müşahidə olunub,hansı ki faiz baxımından 
9,8% azalmışdır. 
      Mühazirəmizin birinci sualının açıqlanmasını yekunlaşdıraraq qeyd etmək 
istərdim ki, siz, mühazirəmizin birinci sualının müzakirəsi vasitəsi ilə ilk növbədə 
vətəndaşların dövlət orqanlarına müraciət etmək hüquqları, dövlət orqanlarına 
edilən müraciətlərin növləri, ikinci növbədə isə cinayətlər və hadisələr barədə 
məlumatlar və onların növləri barədə nəzəri biliklər əldə etmiş oldnuz. Bu bilikləri 
mənimsəməklə siz, gələcək xidməti fəaliyyətinizdə cinayətlər və hadisələr barədə 
məlumatları cinayət-prosessual qanunvericiliyinin  və DİN-in qərarı  ilə təsdiq 
edilmiş Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların 
daxili işlər orqanlarında qeydiyyatı, uçotu və yoxlanılması qaydaları haqqında 
Təlimatının tələblərinə müvafiq olaraq qeydiyyata almış və həll etmiş olmaqla 
Respublikada hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsinə və qanunçuluğun təmin 
edilməsinə nail olmuş olacaqsınız. 
 
 



 14

Sual 2. Törәdilmiş vә ya hazırlanan cinayәtlәr vә hadisәlәr barәdә 
mәlumatların daxili işlәr orqanlarında qәbul edilmәsinin, qeydiyyatının 

vә uçotunun aparılması qaydaları 
 
 

2.1. Cinayәt vә hadisәlәr barәdә mәlumatların qәbulu 
 

Məzmunundan və daxil olma formasından, baş vermə yerindən və vaxtından 
asılı olmayaraq cinayət və hadisələr barədə məlumatlar növbətçi hissələr tərəfindən 
gün ərzində fasiləsiz qəbul edilir.  

Şəxs cinayət barədə şifahi məlumat verdikdə bu haqda Cinayət-Prosessual 
Məcəlləsinin 204-cü maddəsinə müvafiq olaraq protokol tərtib olunur. Cinayət 
haqqında yazılı və ya şifahi məlumat verən 16 yaşına çatmış şəxsə bilə-bilə yalan 
xəbərçilik etməyə görə cinayət məsuliyyəti haqqında yazılı xəbərdarlıq edilir və o 
bunu öz imzası ilə  təsdiqləyir. 

Cinayət barədə ərizə fiziki şəxs tərəfindən növbətçi hissəyə və ya müstəntiqə, 
təhqiqatçıya, yaxud təhqiqat orqanının digər əməkdaşına bilavasitə təqdim 
edildikdə və ya şifahi məlumatın qəbul edilməsi barədə protokol tərtib olunduqda 
müvafiq müraciət (protokol) növbətçi hissədə dərhal qeydiyyata alınır və şəxsə 
məlumatın qəbul edilməsini təsdiqləyən qəbz verilir.  

Qəbz eyni qeydiyyat nömrəsi əks etdirilmiş əsas vərəqdən və kötükdən 
ibarətdir (Təlimata 3 nömrəli əlavə). Əsas vərəqdə ərizənin qəbul edilmə tarixi və 
vaxtı, qəbul edən əməkdaşın və müraciət edənin soyadı və adı, kötük hissəsində isə 
bu məlumatlardan əlavə müraciətin qısa məzmunu göstərilir. Əsas vərəq ərizəçiyə 
təqdim edilir və o, vaxtı və tarixi göstərməklə qəbzi alması barədə kötük hissəni 
imzalayır.  

Qəbz kitabça şəklində tikilir və növbətçi hissədə saxlanılır. İstifadə 
olunduqdan sonra kötükləri ilə birlikdə dəftərxanaya təhvil verilir.  

Saxta imza ilə imzalanmış, yaxud uydurma fiziki şəxs adından yazılmış 
(texniki rabitə kanalları ilə ötürülmüş) cinayətlər haqqında ərizə və ya digər 
məlumatlar cinayət işinin başlanması üçün səbəb ola bilməz. Bu ərizə və 
məlumatlarda əks olunan hallar aparılmış araşdırma zamanı öz təsdiqini tapdıqda 
təhqiqat orqanının əməkdaşı rəisə raportla müraciət edir və həmin raport 1 nömrəli 
kitabda qeydiyyata alınaraq müvafiq qərar qəbul olunur. 

Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər barədə anonim məlumatlar cinayətlərin 
qarşısının alınması və ya açılmasında istifadə edilməsi məqsədilə əməliyyat-axtarış 
fəaliyyətini həyata keçirən struktur qurumlara həvalə olunur. 

Anonim olmasından asılı olmayaraq CPM-in 209.2-ci maddəsində göstərilən 
hadisələr barədə hər bir məlumat 1 nömrəli kitabda qeydiyyata alınıb araşdırılır və 
zəruri tədbirlər görülür. 

 İstintaq zamanı qeydiyyatda olmayan cinayətlər haqqında verilmiş şifahi 
məlumat istintaq hərəkəti protokoluna yazılır, eyni zamanda müstəntiq və ya 
təhqiqatçının raportu, yaxud zərərçəkmişin ərizəsi (şifahi məlumatın qəbul 
edilməsi barədə protokol) əsasında sənədləşdirilir. Təhqiqat orqanının hər hansı 
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əməkdaşı öz səlahiyyətlərini icra edərkən cinayətin əlamətlərini aşkar etdikdə onun 
qarşısının alınması və açılması üçün ilk növbədə təxirəsalınmaz tədbirlər görməli, 
həmçinin növbətçi hissəni məlumatlandırmalı və ya orqan rəisinə raportla məruzə 
etməlidir. 

 Polis əməkdaşı xidməti ərazidə və ya onun hüdudlarından kənarda cinayət və 
hadisələr barədə verilən məlumatları qəbul etməli, aidiyyəti ərazi polis orqanına 
ötürməli və dərhal xidmət etdiyi orqanın rəisinə məruzə etməlidir.  

 Baş Mühafizə, Baş Dövlət Yol Polisi idarələrinin, İnzibati həbs olunanların 
saxlanılma məntəqəsinin və Yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün müvəqqəti 
təcridetmə mərkəzinin növbətçi hissələrindən şəhər, rayon, nəqliyyatda polis 
orqanlarına aşağıdakı məlumatlar ötürülür: 

1. mühafizə olunan obyektə kənar şəxslərin daxil olması ilə bağlı mühafizə 
siqnalizasiya cihazlarının işə düşməsi; 

2. ölümlə və ya sağlamlığa zərər vurma ilə nəticələnən yol-nəqliyyat 
hadisələri, nəqliyyat vasitələrinin talanması və ya talama məqsədi olmadan 
qaçırılması; 

3. inzibati həbs olunanlar və yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən 
törədilmiş cinayətlər barədə.  
 

2.2. Cinayәt vә hadisәlәr barәdә mәlumatların qeydiyyatı vә uçotu 
 

  Təlimatın 1.4.1. bəndində göstərilən cinayətlər barədə məlumatlar növbətçi 
hissənin əməkdaşları tərəfindən «Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər barədə 
məlumatların qeydiyyatı» kitabında (bundan sonra 1 nömrəli kitab) qeydə alınır 
(Təlimata 1 nömrəli əlavə).  

Təlimatın 1.4.2. bəndində göstərilən, o cümlədən rabitə və digər texniki 
kanallar ilə daxil olan məlumatlar «Hadisələr barədə rabitə və digər texniki 
vasitələrlə daxil olan məlumatların qeydiyyatı» kitabında (bundan sonra 2 nömrəli 
kitab) qeydə alınır (Təlimata 2 nömrəli əlavə). 

Cinayət və hadisələr barədə DİN-in aparatının əməliyyat-axtarış fəaliyyətini 
həyata keçirən qurumlarına, Bakı şəhər BPİ-yə və Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsinə 
daxil olan məlumatlar ərazi aidiyyəti üzrə şəhər, rayon, nəqliyyatda polis 
orqanlarının növbətçi hissəsində qeydə alınır.  

Müvafiq yoxlama ilə 2 nömrəli kitabda qeydə alınmış məlumatın cinayət 
xarakterli olması təsdiqləndikdə zəruri qeydiyyat aparılmaqla 1 nömrəli kitaba 
köçürülür. 

  Cinayət barədə 1 nömrəli kitabda qeydə alınmış məlumat aşağıdakı hallarda 
istintaq və ya ərazi aidiyyəti üzrə göndərilir:  

1. məlumatın araşdırılması Daxili İşlər Nazirliyinin qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş səlahiyyətlərinə aid olmadıqda; 

2. hadisə polis orqanının xidməti ərazisindən kənarda törədildikdə.  
   Xüsusi ittiham qaydasında araşdırılan cinayətlərə dair müraciətlər 1 nömrəli 
kitabda qeydə alındıqdan sonra aidiyyəti birinci instansiya məhkəməsinə 
göndərilir. 
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 Təlimatın 1.3.3-cü bəndində göstərilən qaydada daxil olmuş, habelə 2 
nömrəli kitabda qeydə alınmış və araşdırılması DİN-in səlahiyyətinə aid olmayan 
cinayətlər barədə məlumatlar 1 nömrəli kitabda qeydə alınaraq istintaq aidiyyəti 
üzrə dərhal müvafiq dövlət orqanına (prokurorluq, Fövqəladə Hallar, Ədliyyə, 
Milli Təhlükəsizlik, Vergilər, Müdafiə nazirlikləri, Dövlət Gömrük Komitəsi, 
Dövlət Sərhəd Xidməti) göndərilir.  

Cinayət barədə məlumatlar ibtidai araşdırma aparmaq səlahiyyəti olmayan 
mərkəzi və ya yerli icra hakimiyyəti orqanlarına göndərilmir. Həmin orqanlara 
müvafiq tədbir görülməsi üçün yalnız araşdırmanın nəticələrinə dair qəbul edilmiş 
prosessual qərarın surəti göndərilir.i 

Cinayət barədə ərazi aidiyyəti üzrə başqa polis orqanından daxil olmuş 
məlumatlar dəftərxanada (katiblikdə) və 1 nömrəli kitabda (ərazi aidiyyəti polis 
bölməsinindirsə, yalnız orada) qeydə alınaraq dərhal araşdırmaya yönəldilir.  

Tabeliyində ərazi və nəqliyyatda polis şöbəsi və bölməsi olan şəhər, rayon, 
nəqliyyatda polis idarəsinə (şöbəsinə) daxil olan (təqdim edilən) cinayət barədə 
məlumat (müraciət) 1 nömrəli kitabda qeydə alındıqdan sonra baxılır və ya 
dəftərxanada (katiblikdə) qeydə alınaraq 24 saat ərzində ərazi polis bölməsinə 
(şöbəsinə) göndərilir. Bölmədə (şöbədə) həmin məlumatın (müraciətin) dərhal 1 
nömrəli kitabda qeydə alınıb araşdırılması təmin olunur.  

 Ərazi aidiyyəti üzrə digər polis orqanın xidməti ərazisinə aid olan hadisə 
barədə məlumat (cinayət xarakterli olmayan) növbətçi hissənin əməkdaşı 
tərəfindən  2 nömrəli kitabda qeydə alınaraq dərhal telefon vasitəsilə müvafiq polis 
orqanının növbətçisinə ötürülür və bu barədə orqan rəisinə raportla məruzə olunur. 
Rəisin yazılı göstərişinə əsasən həmin məlumatın aidiyyəti üzrə göndərilməsi 
təmin olunur və bu barədə 2 nömrəli kitabda zəruri qeyd aparılır.  

 Cinayət barədə eyni şəxsin eyni məsələyə dair yenidən daxil olmuş (təkrar) 
və ya müxtəlif ünvanlara göndərdiyi müraciətlər (eyni məzmunlu) 1 nömrəli 
kitabda təkrar qeydə alınmır.  

Belə məlumatlar dəftərxanada (katiblikdə) müvafiq qaydada qeydiyyata 
alındıqdan sonra icrası polis orqanının rəisi tərəfindən müstəntiq və ya təhqiqatçıya 
həvalə olunur. Müstəntiq və ya təhqiqatçı müraciətə baxılmasının nəticələri 
haqqında şikayətçiyə məlumat verməklə ərizəni cinayət işinə, rədd materialına və 
ya icraatda olan digər materiala əlavə edir.  

Müstəntiqin və ya təhqiqatçının icraatında olan ərizə və ya məlumata 
baxılması prosesində qanunazidd hərəkətlərə yol verməsi barədə daxil olan 
müraciətlərin araşdırılmasının hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilən 
əməkdaşa həvalə edilməsi yolverilməzdir.  

Cinayət və hadisələr barədə məlumatlar müraciət edən şəxs tərəfindən 
bilavasitə təqdim olunduqda onların dəftərxanada qeydiyyata alınması qadağandır. 

 Poçt, teleqraf, kuryer və s. vasitələrlə daxil olan cinayət xarakterli məlumatlar 
dərhal dəftərxanada qeydə alınaraq polis orqanının rəisinə məruzə edilir. Rəisin 
yazılı göstərişi ilə həmin məlumat 1 nömrəli kitabda qeydiyyata alınır və 
araşdırılması aidiyyəti üzrə istintaq və ya təhqiqat qurumunun əməkdaşına həvalə 
edilir. Cinayət xarakterli olmayan məlumatların araşdırılması isə digər xidmətlərin 
əməkdaşlarına (ictimai təhlükəsizlik, cinayət-axtarış və s.) tapşırılır. Belə 
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məlumatların cinayət xarakterli olması müəyyən edildikdə 1 nömrəli kitabda 
qeydiyyata alınması və prosessual qərar qəbul edilməsi təmin olunur.  

1 və 2 nömrəli kitabların müvafiq rekvizitlərində hadisənin qısa məzmunu, 
baş verdiyi vaxt, görülmüş tədbirlər, verilən göstərişlər, yoxlamanı aparan və qərar 
qəbul edən şəxs haqqında məlumatlar tam və aydın əks olunur. 

 İbtidai araşdırma prosesində daxili işlər orqanlarına məlum olmayan 
cinayətlərin aşkarlanmasına dair təhqiqatçı və ya müstəntiqin raportu, fiziki və ya 
hüquqi şəxsin məlumatı qeydiyyata alınarkən 1 nömrəli kitabda «araşdırma zamanı 
əlavə olaraq aşkar edilmişdir» məzmunlu qeydiyyat aparılır. 

 Şikayət vermiş şəxsin cinayət təqibindən imtina etməsi və ya barışıq barədə 
ərizələri «Vətəndaşların müraciətlərinin qeydiyyatı» kitabında qeydə alınaraq 
cinayət və cinayət-prosessual qanunvericiliyinə müvafiq qərar qəbul edilir.  

 Cinayət və hadisələr barədə məlumatlar qeydiyyata alınarkən sənədin 
üzərində qeydiyyat ştampı vurulur və polis orqanının adı, qeyd tarixi, sıra nömrəsi, 
məlumatı qəbul etmiş əməkdaşın soyadı göstərilməklə imzalanır.  

 Cinayət və hadisələr barədə məlumatların qeydiyyata alınması hər hansı 
obyektiv səbəbdən (məsələn, rabitənin nasazlığı üzündən polis sahə inspektorunun 
qəbul etdiyi məlumatı vaxtında məsul növbətçiyə çatdıra bilməməsi və s.) 
ləngidikdə 1 və 2 nömrəli kitabların 2-ci sütununda məlumatın növbətçi hissəyə 
daxil olma vaxtı ilə yanaşı onun müvafiq əməkdaşa təqdim edildiyi tarix və dəqiq 
vaxt göstərilir. Bu halda məlumat üzrə tədbir görülmə müddəti onun araşdırmanı 
aparacaq əməkdaşa təqdim edildiyi vaxtdan hesablanır. 

1 və 2 nömrəli kitablarda məlumatların dolğun qeyd olunmamasına, 
məzmununun təhrif edilməsinə, qeydiyyat qaydalarının pozulmasına görə növbətçi 
hissənin əməkdaşları, həmçinin araşdırmanın nəticələrinə dair yanlış məlumatların 
qeyd olunmasına görə dəftərxana əməkdaşları (işçiləri) məsuliyyət daşıyırlar.  

 
  Törәdilmiş vә ya hazırlanan cinayәtlәr barәdә mәlumatların qeydiyyatı 
kitabının  (№1) aparılması 
 

Cinayətlər barədə müraciətlərin qeydiyyatı kitabı vahid formaya malikdir. 
Kitabda qeydiyyatın düzgün aparılmasına orqanın növbətçi hissəsinin və 
dəftərxanasının (katibliyinin) əməkdaşı (işçisi) şəxsən məsuliyyət daşıyır. Kitabın 
vərəqləri nömrələnir, qaytanlanır və möhürlənir. Qeydiyyat səliqəli şəkildə, yalnız 
mürəkkəblə yazan və ya diyircəkli qələmlə aparılır, pozuntulara yol verilmir. 
Kitabda edilən hər hansı düzəliş növbətçinin imzası ilə təsdiqlənir. 
   «Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər barədə məlumatların qeydiyyatı» 
kitabında «Törədilmiş və ya hazırlanan cinayət və hadisələr barədə məlumatların 
qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında» Təlimata müvafiq olaraq 
aşağıdakı məlumatlar qeydiyyata alınır: 
- fiziki şəxsin yazılı müraciəti və ya Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin (bundan 
sonra CPM) 204, 293.3. maddələri ilə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən 
şifahi ərizə protokolu; 
- hüquqi şəxsin (vəzifəli şəxsin) məktubu, yaxud təsdiq edilmiş teleqramı, faks, 
elektron və digər formada müraciəti; 
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- cinayətin törədilməsi və ya onun törədilməsinə hazırlıq faktına dair kütləvi 
informasiya vasitələrinin məlumatları; 
- cinayət faktının (cinayətin əlamətlərinin) aşkarlanması və ya cinayət haqqında 
məlumatın əldə olunmasına dair daxili işlər orqanları əməkdaşının raportu; 
- şəxsin təqsirini könüllü boynuna alması haqqında ərizəsi və ya bu barədə tərtib 
olunmuş protokol; 

- Azərbaycan Respublikası CPM-in 209.2-ci maddəsində göstərilən hadisələr 
barədə məlumatlar.  

 
    Hadisәlәr barәdә rabitә vә digәr texniki vasitәlәrlә  daxil olan mәlumatların 
qeydiyyatı kitabının (№2) aparılması 
 

Hadisələr barədə rabitə və digər texniki vasitələrlə daxil olan məlumatların 
qeydiyyatı kitabı vahid formaya malikdir. 
  Daxili işlər orqanlarının növbətçiləri kitabda aparılan qeydiyyatın dəqiqliyinə 
görə məsuliyyət daşıyırlar. Kitabın vərəqləri nömrələnməli, qaytanlanmalı və 
möhürlənməlidir. Qeydiyyat səliqəli, yalnız mürəkkəblə yazan və ya diyircəkli 
qələmlə aparılır, pozuntulara yol verilmir.   Aparılmış düzəlişlər növbətçinin 
imzası ilə təsdiqlənir.  
           Kitabda aşağıdakı məlumatlar qeydiyyata alınır: 
    Fiziki və ya hüquqi şəxslərin rabitə və informasiya texnologiyaları, telefon, 
«102» xidməti, elektron poçt vasitəsi ilə daxil olan, eləcə də Daxili İşlər 
Nazirliyinin «Təhlükəsiz şəhər» avtomatik idarəetmə sisteminin müşahidə 
kameraları ilə qeydə alınan məlumatlar. O cümlədən: 
- şəxsin xəsarətlə müraciət etməsinə və ya daxil olmasına dair tibb müəssisələrinin 
məlumatları; 
- sağlamlığa zərər vurma ilə nəticələnməyən yol-nəqliyyat hadisələri barədə 
məlumatlar; 
- ictimai qaydanın pozulması ilə bağlı məlumatlar; 
- təbii fəlakətlər, texnogen xarakterli qəzalar və digər fövqəladə hallar barədə 
məlumatlar; 
- rəsmi sənədlərin və ya avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanlarının itməsi barədə 
məlumatlar. 

 
1 nömrәli kitabda qeydiyyata alınmayan hadisәlәr barәdә mәlumatların 

S İ Y A H I S I: 
   Daxil olma formasından asılı olmayaraq hadisələr barədə aşağıdakı məlumat və 
müraciətlər  1 nömrəli kitabda qeydiyyata alınmır: 

1. İnzibati xətalar haqqında, o cümlədən: 
- xırda xuliqanlıq barədə; 
- küçə alveri ilə məşğul olmaya dair; 
- məişətdə səs-küy salma barədə; 
- qanunsuz tikinti aparılması barədə; 
- polis işçisinin qanuni tələbinə tabe olmama ilə bağlı.  
2. Vətəndaşların telefonla narahat edilməsi (təhqir olunması, hədələnməsi), 
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yolunun, suyunun kəsilməsi barədə 
3. Xüsusi ittiham qaydasında araşdırılan cinayətlərə dair müraciətlər istisna 

olmaqla vətəndaşların təhqir olunması barədə 
4. Borcun qaytarılmaması, icarə pulunun ödənilməməsi və s. mülki 

xarakterli informasiyalar 
5. Məişətdə alınan xəsarətlər barədə səhiyyə orqanlarından daxil olan (o 

cümlədən heyvan dişləməsi, ilan vurma və s.)   
6. Ailə və məişət münaqişəsi zəminində mübahisələrlə bağlı 
7. Şəxsin sərxoşluq etməsi barədə  
8. Vətəndaşların mobil telefonla şəklinin çəkilməsi barədə  
9. cinayət törədilməsinə şübhə yaratmayan şəraitdə mobil telefonların itməsi 

barədə 
10. Cinayət törədilməsinə şübhə yaratmayan şəraitdə rəsmi sənədlərin, o 

cümlədən şəxsiyyət vəsiqəsinin, pasportun, sürücülük vəsiqəsinin, nəqliyyat 
vasitələrinin texniki sənədlərinin, dövlət qeydiyyat nişanlarının və s. itirilməsi 
barədə 

11. Xəsarətlə nəticələnməyən yol-nəqliyyat hadisələri barədə  
12. Etibarnamə ilə verilən avtomobilin geri qaytarılmaması barədə  
13. Məhkəmə qərarından narazılıqla bağlı   
14. İstintaqın və ya təhqiqatın qeyri-obyektiv aparılması barədə  
15. Cinayətin açılması üzrə lazımi tədbirlərin görülməməsi ilə bağlı  
16. Axtarışda olan şəxsin yerinin müəyyən edilməsi üzrə lazımi tədbirlərin 

görülməməsi ilə bağlı və s.  
Qeyd: bu məlumatların araşdırılması təhqiqat orqanının əməkdaşlarına 

həvalə edilir (əməliyyat müvəkkili, polis sahə rəisi, polis sahə inspektoru, yetkinlik 
yaşına çatmayanların işləri üzrə inspektor və s.). 
 

 
2.3.“Cinayәt vә hadisәlәr barәdә әmәliyyat mәlumatlarının 

hazırlanması vә tәqdim edilmәsi qaydaları. 
 
Daxili işlər orqanlarında cinayət və hadisələrlə bağlı gündəlik əməliyyat 

məlumatlarının (bundan sonra gündəlik məlumatların) hazırlanması və təqdim 
olunması ilə bağlı məsələləri DİN-in 2015-ci il 08.01 tarixli Q2-001-15 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq olunmuş “Cinayət və hadisələr barədə əməliyyat məlumatlarının 
hazırlanması və təqdim edilməsi qaydalarına dair” tənzimləyir. 

Gündəlik məlumatların hazırlanması və təqdim edilməsi – daxili işlər 
orqanlarında informasiyanın toplanması, ümumiləşdirilməsi və təhlili işinin vacib 
elementlərindən olmaqla kriminogen durumun operativ izlənilməsi və baş verən  
dəyişikliklərə adekvat reaksiya göstərilməsi məqsədilə həyata keçirilir. 

Gündəlik məlumatların hazırlanması, qiymətləndirilməsi və vaxtında təqdim 
edilməsi sahəsində fəaliyyət ərazi və nəqliyyatda polis orqanlarının, nizami polis 
hissələrinin növbətçi hissələri tərəfindən həyata keçirilir. Bu sahədə işin təşkilinə 
həmin qurumların rəisləri (komandirləri) cavabdehlik daşıyır. 

Gündәlik mәlumatların hazırlanması. Gündəlik məlumatlar “Cinayət və 
hadisələr barədə təqdim olunan əməliyyat məlumatlarının Siyahısı” (Təlimata 1 
nömrəli əlavə) əsasında (bundan sonra Siyahı) aşağıdakı hallarda hazırlanır: 
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- cinayət və hadisələr barədə məlumatlar “Törədilmiş və ya hazırlanan 
cinayət və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması 
qaydaları haqqında Təlimat”a müvafiq olaraq 1 və 2 nömrəli hadisə kitablarında 
qeydiyyata alındıqda; 

- ibtidai istintaq aparmaq səlahiyyəti olan digər dövlət orqanlarından cinayət 
işi daxil olduqda; 

- istintaq zamanı yeri cinayət faktı aşkar edildikdə. 
Gündəlik məlumat məsul növbətçi tərəfindən hazırlanır və orqanın rəisi 

(nizami hissənin komandiri) və ya onu əvəz edən şəxs tərəfindən imzalanır. 
Təxirəsalınmaz hallarda (gecə vaxtı, orqan rəisinin və ya onu əvəz edən şəxsin 
xidmət yerində olmadığı digər hallarda) gündəlik məlumatlar məsul növbətçi 
tərəfindən imzalana bilər. Bu Təlimatın 2.1.2-2.1.4-cü yarımbəndləri ilə müəyyən  
edilmiş hallarda gündəlik cinayət işini başlamış və ya icraatına qəbul etmiş 
müstəntiq və təhqiqatçının orqan rəisinə yazılı raportu əsasında hazırlanır.  

Gündəlik məlumatda baş vermiş hadisənin və ya cinayətin mahiyyəti qısa və 
aydın şəkildə əks etdirilməli, hüquqi baxımdan əsaslı  olmalıdır. Məlumat 
natamam olduqda məsul növbətçi  icraçıdan əlavə məlumatları tələb edir. 

Gündəlik məlumatda aşağıdakılar əks olunmalıdır: 
- cinayətin və ya hadisənin baş verdiyi vaxt (tarix, saat) yeri, şəraiti, 

xarakterik xüsusiyyətləri; 
- cinayət və hadisə barədə məlumatın daxil olduğu vaxt və mənbəyi (fiziki 

və ya hüquqi şəxsin, kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatı, cinayət təqibi 
orqanı tərəfindən bilavasitə aşkar edilməsi); 

- cinayətdən zərər çəkmiş şəxsin (şəxslərin) adı, soyadı, atasının adı, 
təvəllüdü, iş və yaşayış yeri, sağlamlığına vurulmuş zərərin xarakteri (ilkin 
əlamətləri); 

- cinayət nəticəsində vurulmuş maddi ziyanın məbləği (zərərçəkənin 
bildirildiyi məbləğ); 

- cinayətdə şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxs (şəxslər) haqqında məlumat 
(soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, yaşayış və iş yeri, əvvəlki məhkumluğu (o 
cümlədən Cinayət Məcəlləsinin maddəsi göstərilməklə); 

- cinayət törədərək hadisə yerindən qaçıb gizlənən şəxsin əlamətləri (boyu, 
geyimi, xarakterik xüsusiyyətləri və s.); 

- talanmış əmlak haqqında məlumat (adı, növü, sayı, markası, modeli, o 
cümlədən oğurlanmış avtonəqliyyatın dövlət qeydiyyat nişanı, silahın nömrəsi, 
buraxılış tarixi və s.); 

- cinayət və ya hadisə nəticəsində ölən və ya itkin düşən şəxslər haqqında 
məlumat (soyadı, adı, atasının adı, məhkumluğu, məşğuliyyəti, ölümünün ilkin 
səbəbi və s.); 

- tapılmış meyit haqqında məlumat (tapıldığı yer, tarix, vaxt, şəxsiyyəti 
üzərində zorakılıq əlamətinin olub-olmaması); 

- itirilmiş sənədlər, silah, sursat və dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış digər 
əşyalar haqqında məlumat (əşyanın, sənədlərin adı, qeydiyyat nömrəsi, növü, 
markası, itirilmə şəraiti və yeri, onu itirən şəxs və s.); 

- cinayətin açılması üçün aparılan ilkin istintaq hərəkətləri, əməliyyat-axtarış 
tədbirləri, hadisənin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün görülən işlər barədə 
məlumat (hadisə yerinə çıxmış müstəntiq, təhqiqatçı, rəhbər heyət və s.); 

- yol-nəqliyyat hadisəsinin vaxtı, baş verdiyi şərait, yer, nəqliyyat vasitəsinin 
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mənsubiyyəti, modeli, nömrəsi, sürücünün alkoqol yaxud narkotik sərxoşluğu və 
s.; 

- yanğın baş verən obyekt barədə məlumat, ölən və yaralananların, xilas 
edilən şəxslərin sayı, məhv olmuş və ya korlanmış əşyaların miqdarı və s.; 

- fövqəladə hal qeydə alınan cəzaçəkmə müəssisələrinin, istintaq 
təcridxanasının, müvəqqəti saxlama yerinin adı, rejimin növü, hadisənin səbəbi, 
iştirakçılarının soyadı, adı, atasının adı, təvəllüdü, hansı maddə ilə və hansı 
müddətə məhkum olunması, hadisənin qarşısının alınması və ya nəticələrinin 
aradan qaldırılması üzrə görülən tədbirlər; 

- daxili işlər orqanlarının şəxsi heyəti ilə əlaqəli cinayət və hadisələr barədə 
gündəlik əməliyyat məlumatında əməkdaşın (işçinin) adı, atasının adı, rütbəsi, 
vəzifəsi, təvəllüdü, törətdiyi və ya məruz qaldığı hüquq pozuntusunun  təfərrüatı 
əks etdirilir (o cümlədən sərxoşluq vəziyyətində olub-olmaması, cinayətdən zərər 
çəkmiş şəxslər barədə məlumat, vurulmuş fiziki və maddi ziyanın xarakteri və s.). 

Gündәlik mәlumatların tәqdim olunması. Orqan rəisi (nizami polis 
hissəsinin komandiri) tərəfindən imzalanmış gündəlik məlumat növbətçi hissədə 
saxlanılan (Gündəlik əməliyyat məlumatlarının qeydiyyatı kitabı”nda (Təlimata 2 
nömrəli əlavə) qeydə alınır. 

Gündəlik məlumatlar Siyahı ilə müəyyən edilmiş müddətlərdə və qaydada, o 
cümlədən Elektron Sənəd Dövriyyəsi sistemi və ya faksla yuxarı orqanın növbətçi 
hissəsinə ötürülür. 

Yuxarı ərazi qurumuna tabeliyi olmayan şəhər, rayon və ya polis idarə və 
şöbələri tərəfindən gündəlik məlumatlar birbaşa DİN-in Növbətçi Hissələri 
İdarəetmə Xidmətinə təqdim olunur. Təşkilati strukturuna görə tabelikdə olan ərazi 
polis bölmə, şöbə və idarələri tərəfindən gündəlik məlumatlar aidiyyəti üzrə şəhər, 
rayon, polis idarəsinin və ya şöbəsinin növbətçi hissəsinə verilir.  

Bakı və Gəncə şəhərlərinin rayon polis idarələri tərəfindən gündəlik 
məlumatlar həmin şəhərlərin Baş Polis İdarələrinin, nəqliyyatda polis orqanları 
tərəfindən gündəlik məlumatlar Nəqliyyatda Baş polis İdarəsinin növbətçi 
hissələrinə ötürülür. 

Böyük ictimai rezonans doğuran cinayət və hadisələr barədə ilkin 
məlumatlar ərazi polis orqanı rəisinin (nizami polis hissəsinin komandirinin) şəxsi 
cavabdehliyi altında dərhal DİN-in Növbətçi Hissələri İdarəetmə Xidmətinə 
göndərilir. 

Siyahıda əksini tapmayan cinayət və hadisələr barədə gündəlik məlumatların 
təqdim edilib-edilməməsi barədə qərar ərazi polis orqanının rəisi (nizami polis 
hissəsinin komandiri) tərəfindən qəbul olunur. 

Gündәlik mәlumatların hazırlanması vә tәqdim edilmәsi işinә nәzarәtin 
hәyata keçirilmәsi. Şəhər, rayon və nəqliyyatda polis orqanlarında, nizami polis 
hissələrində gündəlik məlumatların vaxtında verilməsinə, düzgünlüyünə və 
tamlığına nəzarət həmin qurumların rəisləri (komandirləri) tərəfindən həyata  
keçirilir.  

Növbətçiliyin təhvil-təslimi zamanı gündəlik məlumatların ötürülməsinin 
vəziyyəti ərazi polis orqanının rəisi (nizami polis hissəsinin komandiri) tərəfindən 
şəxsən yoxlanılır. Bunun üçün 1 və 2 nömrəli kitablarda, “Cinayətlərin və onları 
törətmiş şəxslərin vahid qeydiyyatı kitabı”ndakı məlumatların üzləşdirilməsi 
aparılır. 

Gündəlik məlumatın təqdim edilməməsi və ya vaxtında təqdim olunmaması 
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ilə əlaqədar aşkarlanmış hər bir fakt üzrə xidməti yoxlama aparılaraq təqsirkar 
əməkdaşlar haqqında qanunvericiliyə və aidiyyəti vəzifə təlimatlarına uyğun 
qərarlar qəbul olunur. 

Gündəlik məlumatların bu Təlimatla müəyyən edilmiş qaydada və 
müddətlərdə hazırlanıb təqdim edilməsinə mərkəzləşdirilmiş nəzarət DİN-in 
Növbətçi Hissələri İdarəetmə Xidməti tərəfindən həyata keçirilir. Gündəlik 
məlumatın təqdim olunmaması və ya gecikdirilməsi, habelə Bu Təlimatla müəyyən 
edilmiş tələblər pozulmaqla hazırlanması ilə bağlı aşkarlanmış hər bir fakt üzrə 
müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün şəhər, rayon və nəqliyyatda polis orqanlarının 
rəislərinə, nizami polis hissələrinin komandirlərinə tapşırıq verilir və ya xidməti 
yoxlama bilavasitə Növbətçi Hissələri İdarəetmə Xidməti tərəfindən keçirilir. 

DİN-in Növbətçi Hissələri İdarəetmə Xidmətinin məsul növbətçiləri cinayət 
və hadisə barədə məlumat aldıqda: 

- onun bu Təlimatın tələblərinə uyğun hazırlanmasını yoxlayır. Natamam 
məlumat daxil olduqda aidiyyəti növbətçi hissədən əlavə məlumatlar tələb edir; 

- baş vermiş cinayətin və ya hadisənin nəticələrinin aradan qaldırılması, 
cinayətin açılması, cinayət törədərək qaçıb gizlənmiş şəxslərin axtarılması və 
tutulması üzrə görülən tədbirlərin səmərəliliyini qiymətləndirir. Qüvvə və 
vasitələrin idarə olunması, o cümlədən əlavə qüvvə və vasitələrin cəlb olunmasının 
zəruriliyi ilə bağlı təkliflər verir; 

- Növbətçi Hissələri İdarəetmə Xidmətinin rəhbərliyi vasitəsilə böyük 
ictimai rezonans doğuran cinayət və hadisələr barədə məlumatı dərhal daxili işlər 
nazirinə və onun müavinlərinə məruz edir, həmçinin Nazirliyin aidiyyəti 
xidmətlərinin rəislərini məlumatlandırır; 

- baş vermiş hadisə və törədilmiş cinayətlərlə əlaqədar Nazirliyin 
rəhbərliyinin göstərişlərini Naxçıvan MR-in Daxili İşlər Nazirinə, DİN-in Baş 
idarə, idarə və şöbələrinin, şəhər, rayon, nəqliyyatda polis orqanlarının rəislərinə, 
əlahiddə nizami polis hissələrinin komandirlərinə çatdırır. 

Daxil olmuş gündəlik məlumatlar əsasında respublika daxili işlər orqanları 
üzrə gündəlik əməliyyat məlumatını, eləcə də aidiyyəti dövlət qurumlarına 
göndərilməsi üçün məlumatı hazırlayır. Gündəlik əməliyyat məlumatının nazir 
müavinlərinə və Nazirliyin Aparatının xidmətlərinə təqdim olunmasını təmin edir. 

Şəhər, rayon və nəqliyyatda polis orqanlarında gündəlik məlumatların 
surətləri ayrıca nomenklatur işdə xronoloji ardıcıllıqla yığılır və 3 il müddətində 
saxlanılır. “Gündəlik əməliyyat məlumatlarının qeydiyyat kitabı” 3 il 
saxlanıldıqdan sonra müəyyən edilmiş qaydada məhv olunur. 

Daxili İşlər Nazirliyinin növbətçi hissəsində gündəlik əməliyyat 
məlumatlarının nüsxələri xronoloji qaydada yığılır, katiblikdə qeydiyyatdan 
keçirilərək bir il saxlanılır və aidiyyəti vəzifə təlimatları ilə müəyyən edilmiş 
qaydada məhv edilir. Növbətçi Hissələri İdarəetmə Xidməti tərəfindən gündəlik 
əməliyyat məlumatlarının elektron bazası yaradılır. 
     Mühazirәmizin ikinci sualının açıqlanmasını yekunlaşdıraraq qeyd etmək 
istərdim ki, mühazirəmizin bu sualının müzakirəsi vasitəsi ilə əldə etdiyiniz nəzəri 
bilikləri siz gələcək fəaliyyətinizdə həm nəzəri, həm də praktiki cəhətdən mühüm 
əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Çünki, bu nəzəri bilikləri gələcək fəaliyyətinizdə rəhbər 
tutmaqla törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların 
həll edilməsini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirmiş 
olarsınız 



 23

 
Sual 3. Törәdilmiş vә ya hazırlanan cinayәtlәr vә hadisәlәr barәdә 

mәlumatların baxılması qaydaları vә bu sahәdә mövcud olan qaydalara 
riayәt olunmasına nәzarәtin hәyata keçirilmәsi 

 

3.1. Cinayәt vә hadisәlәr barәdә mәlumatlara baxılması 
 

 Cinayət barədə məlumatlar 1 nömrəli kitabda qeydə alındıqdan sonra polis 
orqanının rəisinə məruzə olunur. Rəis məlumatın icrasını müstəntiqə və ya 
təhqiqatçıya həvalə edir (istintaq və təhqiqat xidmətinin (qrupunun) rəisi vasitəsi 
ilə, xətt və ya ərazi polis bölməsində isə birbaşa). Məlumatı obyektiv səbəbdən 
polis orqanının rəisinə (onu əvəz edən vəzifəli şəxsə) dərhal məruzə etmək 
mümkün olmadıqda onun icraya yönəldilməsi məsul növbətçi tərəfindən həyata 
keçirilir. 

Müstəntiq və ya təhqiqatçı 1 nömrəli kitabda imza etməklə cinayət barədə 
məlumatı icraatına qəbul edir və cinayət-prosessual qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş müddətdə və qaydada araşdırma aparır.  

 CPM-in 207 və 294-cü maddələrinə əsasən müstəntiq və ya təhqiqatçı cinayət 
haqqında məlumata baxılmasının nəticələri üzrə aşağıdakı qərarlardan birini qəbul 
edir:   

1.cinayət işi başlamaq; 
2. cinayət işinin başlanmasını rədd etmək; 
3. məlumatı istintaq aidiyyəti üzrə göndərmək; 
4. xüsusi ittiham qaydasında təqib olunan cinayətə dair məlumatı aidiyyəti 

üzrə göndərmək; 
5. məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat açmaq; 
6. məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat açılmasından imtina barədə qərar 

çıxarmaq. 
Cinayət işi başlanmasının rədd edilməsi, sadələşdirilmiş icraat açılmasından 

imtina edilməsi və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraata xitam verilməsi 
barədə qəbul edilmiş qərarlar üzrə materialların qeydiyyatı «Cinayət işi başlanması 
rədd edilmiş, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat açılmasından imtina olunmuş 
və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraata xitam verilmiş materialların 
qeydiyyatı» kitabında aparılır.  

Müraciət və ya fakt üzrə cinayət işi başlandıqda 1 nömrəli kitabın müvafiq 
qrafasında işin tarixi, nömrəsi və Cinayət Məcəlləsinin maddəsi; cinayət işi 
başlanılmasının rədd olunması barədə qərar qəbul edildikdə onun tarixi və 
materialın qeydiyyat nömrəsi; məlumat istintaq və məhkəmə aidiyyəti üzrə 
göndərildikdə müşayiət məktubunun nömrəsi və tarixi; məhkəməyədək 
sadələşdirilmiş icraat açıldıqda materialın məhkəməyə göndərilməsi barədə 
müşayiət məktubunun nömrəsi, tarixi və yekun protokolun nömrəsi qeyd olunur.  

Cinayət barədə rabitə və ya digər texniki vasitələrlə daxil olan məlumatlar  
nömrəli kitabda qeyd edildikdən sonra məsul növbətçi tərəfindən orqan rəisinə 
məruzə olunur. Belə məlumat 1 nömrəli kitabda qeyd edildikdən sonra prosessual 
qərar qəbul edilməsi üçün icrası müstəntiqə və ya təhqiqatçıya həvalə olunur. 
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Həmin məlumatlara baxılmasının nəticələri barədə bu Təlimatın 4.3-cü 
bəndində göstərilən qərarlardan biri qəbul edilir. Müstəntiq və ya təhqiqatçının 
icraatında olan materialların dəftərxanada işə tikilməsi (alınması) qadağandır.  

2 nömrəli kitabda qeydə alınmış hadisə barədə məlumatın cinayət xarakterli 
olmasını təsdiqləyən ilkin yoxlama sənədləri olmadıqda 1 nömrəli kitabda 
qeydiyyata alınmır (protokol, raport, tibbi və ya digər arayış, şikayət ərizəsi, şifahi 
ərizə protokolu və s.). 

Vətəndaşlardan, tibb müəssisələrindən və digər mənbələrdən ölüm, yanıq və 
ya zəhərlənmə barədə, habelə Azərbaycan Respublikası CPM-in 209.2-ci 
maddəsində qeyd olunmuş faktlarla əlaqədar daxil olmuş bütün məlumatlar 1 
nömrəli kitaba köçürülərək istintaq aidiyyəti üzrə prokurorluğa göndərilir.  

Cinayət barədə məlumatların 1 nömrəli kitabda qeydə alınmadan 
araşdırılması, icrasının müvafiq təhqiqat orqanının əməkdaşına həvalə olunması, 
habelə prosessual qərar qəbul edilmədən işə tikilməsi (alınması) qadağandır.  

Hadisələr barədə rabitə vasitələri ilə fiziki və hüquqi şəxslərdən, tibb 
müəssisələrindən verilən, eləcə də «102» xidmətindən və «Təhlükəsiz şəhər» 
avtomatik idarəetmə sistemindən daxil olan məlumatlar (cinayət xarakterli 
olmayan, Təlimata 6 nömrəli əlavə) 2 nömrəli kitabda qeydə alındıqdan sonra 
məsul növbətçi tərəfindən polis orqanının rəisinə məruzə olunur və məlumatın 
icrası müvafiq xidmət sahəsinin əməkdaşına həvalə edilir (cinayət-axtarış üzrə 
əməliyyat müvəkkili, polis sahə rəisi, polis sahə inspektoru, dövlət yol polisi, 
qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi xidmətlərinin əməkdaşları və s.).  

 Məlumatı 2 nömrəli kitabda imza etməklə qəbul etmiş təhqiqat orqanının 
əməkdaşı araşdırma zamanı onun cinayət xarakterli olmasını müəyyən etdikdə 
təxirəsalınmadan raportla rəisə məruzə edir. Həmin məlumat 1 nömrəli kitabda 
qeydə alınaraq 24 saatdan gec olmayaraq aidiyyəti üzrə istintaq və ya təhqiqat 
qurumuna göndərilir.  

Hadisə barədə məlumatlar təhqiqat orqanının əməkdaşı tərəfindən tam, 
hərtərəfli və obyektiv yoxlanılmalı, sənədlər düzgün və dolğun tərtib edilməlidir. 
Şifahi fikirlər, mülahizələr əsasında material işə tikilə bilməz. 

Cinayət xarakterli olmayan məlumatlar üzrə araşdırma 10 gün müddətində 
aparılır. Təhqiqat orqanının əməkdaşı yoxlamanın nəticələrini raportla orqan 
rəisinə məruzə edir. Rəis toplanmış materialların dolğunluğunu yoxladıqdan sonra 
sənədlərin işə tikilməsi barədə göstəriş verir. Yoxlamanın nəticələri barədə 2 
nömrəli kitabda müvafiq qeydiyyat aparılır. Yoxlama materialları dəftərxanada 3 il 
müddətində saxlanılır.  

Tibb müəssisələrindən vətəndaşların xəsarət alması barədə daxil olmuş 
məlumatlar yoxlanılarkən aşağıdakı sənədlərin toplanması zəruridir:  

- xəstəlik diaqnozu barədə arayış (xəsarətin səbəblərinə dair zərərçəkmişin 
tibb müəssisəsinə verdiyi ilkin məlumat göstərilməklə); 

- qəbul jurnalında xəstənin daxil olmasına dair məlumatlar barədə raport 
(şəxsiyyəti, ünvanı, daxil olma vaxtı, xəsarətin səbəbi barədə xəsarət alanın ilkin 
məlumatı, xəstəni gətirən nəqliyyat vasitəsi və ya şəxs, ilk tibbi yardım göstərmiş 
həkim və jurnalda qeyd edilmiş digər məlumatlar); 

- xəsarət alanın izahatı, şikayəti olduqda ərizəsi və sair zəruri sənədlər.  
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Araşdırma zamanı vətəndaşlardan daxil olmuş cinayət xarakterli olmayan 
ərizə «Daxili işlər orqanlarında vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası 
haqqında Təlimat»la müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə araşdırılır.  

Cinayət xarakterli məlumatların prosessual araşdırmalar aparmaq səlahiyyəti 
olmayan əməkdaşa həvalə edilməsi qadağandır və buna görə təhqiqat orqanının 
(ərazi polis bölməsinin) rəisi məsuliyyət daşıyır.  

Təlimata 6 nömrəli əlavədə göstərilən məlumat və ya müraciətlərin 1 nömrəli 
kitabda qeydə alınaraq araşdırılması qadağandır.   

Növbətçi hissənin əməkdaşları 1 və 2 nömrəli kitablardakı yoxlama müddəti 
bitmiş və nəticəsi məlum olmayan məlumatların siyahısını tədbir görülməsi üçün 
raportla orqan rəisinə təqdim edir. 

 
3.2. Cinayәt vә hadisәlәr barәdә mәlumatların qәbulu, qeydiyyatı vә 

baxılmasına nәzarәt 
 

Polis orqanının rəisi cinayət və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, 
qeydiyyatı və baxılması zamanı qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunmasına 
gündəlik nəzarət edir və bu işin təşkilinə görə cavabdehlik daşıyır. O cümlədən: 

1. məlumatın icrasını aidiyyəti üzrə müstəntiq və ya təhqiqatçıya, yaxud 
təhqiqat orqanının əməkdaşına həvalə edir;  

2. məlumatlara müəyyən edilmiş müddətlərdə baxılmasını təmin edir;  
3. qeydiyyat jurnallarının müəyyən olunmuş qaydalara uyğun aparılmasını 

təmin edir; 
4. məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması zamanı qanunvericiliyin və 

bu Təlimatın tələblərinin pozulmasının səbəblərini müəyyən edib aradan qaldırır, 
bu məsələlər ilə bağlı verilmiş təqdimatlar üzrə zəruri təşkilati və intizam tənbehi 
tədbirləri görür. 

 Növbətçiliyin təhvil-təslimi zamanı, məsul növbətçi, növbətçilik günü 
ərzində baxılma müddəti bitmiş daxil olan cinayət və hadisələr barədə məlumatları 
orqan rəisinə məruzə edir.  

 Cinayət və hadisələr barədə məlumatların qeydiyyatının dolğunluğunun 
yoxlanılması məqsədilə şəhər, rayon, nəqliyyatda polis idarə, şöbə və bölmələrində 
orqan rəisinin əmri ilə komissiya yaradılır. Komissiyaya sədrlik rəis 
müavinlərindən birinə həvalə edilir. Komissiyanın tərkibinə təşkilati-inspektor, 
istintaq, təhqiqat xidmətlərinin, uçot-qeydiyyat və statistika qurumlarının, habelə 
katibliyin əməkdaşları (dəftərxana işçiləri) daxil edilir.  

Komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər ayrıca nomenklatur işdə toplanır. 
Komissiya rübdə bir dəfə 1 və 2 nömrəli kitablarda məlumatların 

qeydiyyatının dolğunluğunu, o cümlədən qəbzlərin kötük hissəsi ilə qeydiyyat 
kitablarında olan məlumatların eyniliyini yoxlayır. Bu zaman, «Daxil olan 
sənədlərin qeydiyyatı», «Vətəndaşların müraciətlərinin qeydiyyatı», «Cinayət 
işinin başlanması rədd edilmiş, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın 
açılmasından imtina edilmiş və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatına xitam 
verilmiş materialların qeydiyyatı» jurnallarından və dəftərxanada saxlanılan arxiv 
materiallarından istifadə edilə bilər.  
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Cinayət barədə qeydə alınmayan məlumatların müəyyənləşdirilməsi 
məqsədilə komissiya fiziki və ya hüquqi şəxslərə müvafiq sorğu ilə müraciət edə 
bilər. Cavablarda cinayət barədə polis orqanına ötürülən məlumatlar təsdiqləndikdə 
onların 1 nömrəli kitabla eyniləşdirilməsi aparılır. Müvafiq məktublar 
komissiyanın fəaliyyətinə dair materiallara əlavə edilir.  

Yoxlama zamanı cinayət barədə məlumatların polisə ötürülməməsi faktı 
aşkarlandıqda onun müvafiq qaydada qeydiyyata alınması və qanunvericiliyə 
uyğun qərar qəbul edilməsi üçün orqan rəisinin adına raport yazılır.  

Komissiya cinayətlər barədə məlumatlara baxılması işində qanunvericiliyə və 
müəyyən edilmiş qaydalara zidd hallar aşkarladıqda müvafiq qaydada təhqiqat 
orqanının rəisini məlumatlandırır. Rəis aşkarlanmış pozuntunun nəticələrinin 
aradan qaldırılması üçün qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görür (prosessual qərarın 
əsaslılığının yoxlanılması məqsədilə materialı prokurorluğa göndərir, dəftərxanada 
əsassız işə alınmış məlumatın 1 nömrəli kitabda qeydə alınması barədə göstəriş 
verir, xidməti yoxlama təşkil edir). Komissiya tərəfindən aparılan yoxlamaların 
nəticələri aktla rəsmiləşdirilir. Akt komissiya üzvləri tərəfindən imzalanır və orqan 
rəisi tərəfindən təsdiqlənir.  

 Qeydiyyatın düzgünlüyünə nəzarət məqsədilə polis orqanlarına daxil olan 
telefon məlumatlarının səs yazıları müvafiq proqram-texniki vasitələr ilə qeydə 
alınır. Məlumatlar DİN-in «102 xidməti»ndə 6 ay müddətində saxlanılır. Onlardan 
xidməti araşdırma zamanı istifadə edilə bilər.  

 Növbətçi hissələrdə görünən yerdə cinayətlər barədə müraciətlərin qəbulu, 
qeydiyyatı və baxılması qaydaları barədə məlumatlar, ibtidai araşdırmaya 
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun, məhkəmə nəzarəti funksiyalarını 
yerinə yetirən hakimin (hakimlərin) telefon nömrələri (ünvanları) göstərilir. 

Cinayət işi başlanması rədd edilmiş, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın 
açılmasından imtina edilmiş və məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatına xitam 
verilmiş materialların uçotu kitabı, 1 və 2 nömrəli kitablar, qəbzlərin kötüyü, 
komissiyanın yoxlama sənədləri və araşdırma materialları DİN-in müvafiq əmri ilə 
müəyyən edilmiş müddətlərdə dəftərxanada saxlanılır.  

Mühazirəmizin üçüncü sualının açıqlanmasını yekunlaşdıraraq qeyd etmək 
istərdim ki, mühazirəmizin bu sualının müzakirəsi vasitəsi ilə əldə etdiyiniz nəzəri 
bilikləri siz gələcək fəaliyyətinizdə həm nəzəri, həm də praktiki cəhətdən mühüm 
əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Çünki, bu nəzəri bilikləri gələcək fəaliyyətinizdə rəhbər 
tutmaqla törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların 
həll edilməsini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirmiş 
olarsınız. 

Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların həll 
edilməsini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirməklə siz, 
qanunçuluğun tələblərinə riayət etmiş və Konstitusiyamızın 12-ci maddəsinə 
əsasən dövlətin ali məqsədi kimi müəyyən edilmiş insan və vətəndaş hüquqlarının 
və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində üzərinizə düşən vəzifələri düzgün və 
dönmədən yerinə yetirmiş olarsınız 
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Müharizəmizi yekunlaşdıraraq qeyd etmək istərdim ki, mühazirəmizin 
mövzusunun suallarının açıqlanması vasitəsi ilə əldə etdiyimiz biliklər sizin 
gələcək fəaliyyətinizdə həm nəzəri, həm də təcrübi cəhətdən mühüm əhəmiyyət 
kəsb edəcəkdir. 

Mühazirəmizin mövzusunun suallarının açıqlanması vasitəsi ilə əldə 
etdiyiniz nəzəri bilikləri siz, gələcək fəaliyyətinizdə rəhbər tutmaqla daxili işlər 
orqanlarına (polisə) və onun növbətçi hissələrinə daxil olan törədilmiş və ya 
hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qeydiyyatını, onların 
uçotunu və bu növ məlumatların yoxlanmasını qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
qaydada düzgün həll etmiş olarsınız. 

Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların 
qeydiyyatı, uçotu və onların yoxlanılması daxili işlər orqanlarının bir çox xidməti 
sahələri tərəfindən həyata keçirildiyi üçün bu sahədə qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş qaydaların öyrənilməsi hər bir polis əməkdaşının vəzifə borcudur. Digər 
tərəfdən isə siz, Polis Akademiyasını bitirdikdən sonra daxili işlər orqanlarının 
müxtəlif xidmət sahələrində fəaliyyət göstərərkən istər daxili işlər orqanlarının 
inzibati binasında, istərsə də daxili işlər orqanlarının inzibati binasından kənarlarda 
vətəndaşlar tərəfindən sizə yazılı və ya şifahi müraciətlərdə törədilmiş və ya 
hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatları qəbul edəcəksiniz. Çünki bu, 
sizin vəzifə borcunuzdur. Ona görə də mühazirəmizin mövzusunun suallarının 
açıqlanması vasitəsi ilə əldə etdiyiniz bilikləri gələcək fəaliyyətinizdə rəhbər 
tutmaqla törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların 
təqdim olunma yerindən asılı olmayaraq onların qeydiyyatını, uçotunu və 
yoxlanmasını qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq olaraq həyata keçirmiş 
olarsınız. 

Bu günkü mühazirəmizin mövzusu vasitəsi ilə əldə etdiyimiz nəzəri 
biliklərin əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, onları öz xidməti fəaliyyətinizdə 
rəhbər tutmaqla siz, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 fevral 1998-ci il 

tarixli İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində 

tədbirlər haqqında və 09 avqust 1994-cü il tarixli Cinayətkarlığa qarşı 
mübarizənin gücləndirilməsi, qanunçuluğun və hüquq qaydasının 

möhkəmləndirilməsi tədbirləri haqqında Fərmanlarından irəli gələn tələbləri 
vaxtında, düzgün və dönmədən yerinə yetirmiş olarsınız. 
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