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    ЭИРИШ 

МДБ мяканында 90-ъы иллярдян башлайараг ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятинин щяйата кечирилмяси, ганунларын гябул едилмяси иля низамланмыш, 

бу фяалиййятин мцхтялиф истигамятляри, принсипляри, методлары юйрянилмяйя 

башланмышдыр. Ъинайятлярин гаршысынын алынмасы, ъямиййятин тящлцкясизлийинин 

тямин едилмяси цчцн конфиденсиал, гейри-легал васитялярдян истифадя едилмяси 

иля баьлы олан ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти о дюврдя тядгиг едилмямишдир. 

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти чохсащяли вя мцряккяб бир фяалиййят 

олдуьундан, мцхтялиф дювлят органлары тяряфиндян щяйата кечирилдийиндян 

ващид норматив актла ящатя едилмяси узун мцддят мцмкцн олмамышдыр. 

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин гисмян легаллашдырылмасы бу сащядя илляр 

ярзиндя топланмыш материалларын нязяри тящлилиня, мювъуд нязяри ишлярин ишыг 

цзц эюрмясиня, бир чох проблемли мясялялярин мцзакиряйя чыхарылмасына вя 

тябии ки, юз дцзэцн щяллини тапмасына шяраит йарадаъагдыр. 

Ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмясинин тяшкил едилмясиня 

идаря нязарятинин, щямчинин бу тядбирляр щяйата кечирилян заман инсан вя 

вятяндашларын щцгугларынын тямин едилмясиня прокурор вя мящкямя 

нязарятинин мцасир тялябляря уйьун елми сявиййяйя галдырылмасы, онун 

ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя кими бир сащясинин щцгуги, елми-методики 

ясасларынын тядгиг едилмяси зярури сайылыр. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 4 

Суал 1.  

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинə нязарятиn mahiyyəti və onu щяйата кечирян 

субйектляр. 

 

Ümummilli liderimiz, ulu öndər Heydər Əliyevin Respublikamıza rəhbərliyi 

dövründən башлайараг müstəqil, demokratik, sivil dövlət quruculuğu istiqamətində köklü 

islahatlar həyata keçirilmişdir. Həmin islahatlar zamanı əsas diqqət yetirilən 

məsələlərdən biri də fəaliyyət sahələrini tənzimləyən normativ hüquqi bazanın 

yaradılması və həmin sahələrdə qanunçuluğun təmin olunması olmuşdur. Bu məsələ 

ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти sahəsində də aktuallığı ilə əhəmiyyət kəsb edirdi. Həmin 

dövürdən başlayaraq  ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щяйата кечирилмяси, мцхтялиф 

истигамятляри, принсипляри, методлары və eyni zamanda hüquqi низамланмa səviyyəsi 

юйрянилмяйя башланмышдыр.  

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти чохşaxяли вя мцряккяб бир фяалиййят олдуьундан, 

мцхтялиф дювлят органлары тяряфиндян щяйата кечирилдийиндян ващид норматив актла ящатя 

едилмяси узун мцддят мцмкцн олмамышдыр. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин гисмян 

легаллашдырылмасы бу сащядя илляр ярзиндя топланмыш материалларын нязяри тящлилиня, мювъуд 

нязяри materialların ишыг цзц эюрмясиня, бир чох проблемли мясялялярин мцзакиряйя 

чыхарылмасына вя тябии ки, юз дцзэцн щяллини тапмасына шяраит йараtmışдыр. 

Bu baxımdan əмялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмясинин тяшкил едилмясиня 

идаря нязарятинин, щямчинин бу тядбирляр щяйата кечирилян заман инсан вя вятяндаш 

щцгуг və azadlıqlarının тямин едилмясиня прокурор вя мящкямя нязарятинин мцасир 

тялябляря уйьун елми сявиййяйя галдырылмасы, онун щцгуги, елми-методики ясасларынын 

тядгиг едилмяси зярури hesab olunur. 

Təqdim olunan mühazirənin məqsədi təhsil alanlara yuxarıda qeyd olunan 

məsələlərlə əlaqədar bilikliklər öyrətmək və peşə vərdişləri aşılamaqdan ibarətdir.  

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щцгуги фяалиййятин бир нювц олмагла, инсанларын, 

ъямиййятин вя дювлятин ъинайяткар гясдлярдян мцщафизясиня, щямчинин ямялиййат-ахтарыш 

органларынын цзяриня гойулмуш мцяййян вязифялярин щяллиня йюнялмишдир. Ямялиййат-

ахтарыш фяалиййяти щцгуги фяалиййятин диэяр нювлярини явяз едя билмяз, лакин онлар арасында 

зярури сых ялагяляр мювъуддур. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти чох вахт гейри-ашкар 

методлар, гцввя вя васитялярин тятбиги иля щяйата кечирилдийи цчцн о, вятяндашларын щцгуг  

вя азадлыгларынын  мящдудлашдырılмаsı ilə səciyyələnir. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти 

инсанларын, ъямиййятин вя дювлятин щяйати ящямиййят кясб едян мянафеляринин ъинайяткар 

гясдлярдян горунмасы məqsədilə həyata keçirilir. Bununla ялагядар əməliyyat-axtarış 

fəaliyyəti haqqında qanunvericilik дювлят вя вятяндаш арасында ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятинин щяйата кечирилмяси иля ялагядар yaranan щцгуги мцнасибятляри тянзимляйир вя 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин тятбигиндя щцгуги тяминатлар системини мцяййян едир. 

Азярбайъан Республикасынын 28 октйабр 1999-ъу ил тарихли «Ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййяти щаггында» Ганунунun 3-cü maddəsinə əsasən əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin 

prinsiplərindən biri qanunçuluq prinsipidir.Qanunçuluq prinsipi əməliyyat-axtarış 

fəaliyyətinin subyektləri tərəfindən hüquq normalarının tələblərinin dəqiq və tam həyata 

keçirilməsini ifadə edir.Qeyd olunan prinsipin tələblərinin təmin olunması məqsədi ilə 

qanunvericilikdə müəyyən mexanizmlər nəzərdə tutulmuşdur.Həmin mexanizmlərdən 

biri əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə  nəzarətin həyata keçirilməsidir. 
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       Nəzarətin  mahiyyəti  idarəetmə subyektinin idarə olunan obyektin onun 

göstərişlərini necə yerinə yetirməsini yoxlamaqdan və uçotunu aparmaqdan ibarətdir.Bu 

funksiyanın əsas məqsədi idarəetmə subyektini onun fəaliyyəti üçün müəyyən olunmuş 

idarə proqramlarından yayınma hallarından təcrid etmək,həmçinin normadan 

kənaraçıxma hallarına rast gəlindikdə ,bütün sosial tənzimləyicilərdən istifadə edərək 

idarəetmə sistemlərini sabit vəziyyətə gətirməkdir. 

         Sosial idarəetmə və nəzarət – bir-biri ilə sıx bağlı olan hallardır.Hər ikisi müstəqil 

təsisat olsa da,onlar qarşılıqlı münasibətlərində sabit sistem yaradırlar. Sosial idarəetmə 

prosesində (burada:əməliyyat-axtarış fəaliyyəti) nəzarət idarəedici dövrələr arasında 

əlaqələndirici element kimi çıxış edir.İdarəetmə prosesi aşağıdakı funksional-məntiqi 

funksiyalardan ibarətdir: idarəedici qərarlar; icranın yoxlanılması və ona nəzarət; 

nəticələrin qiymətləndirilməsi. Beləliklə, nəzarət idarəetmənin zəruri müstəqil 

mərhələsidir. 

         Hüquq ədəbiyyatında nəzarət və yoxlama terminləri arasında fərq müəyyən 

mübahisə predmetinə çevrilmişdir. Petruxin I.L., Tokareva M,E.,Yakupoviç I.A.,Solovev, 

A.B.,Kolokolov I. və digər müəlliflər müxtəlif fikirlər irəli sürmüşlər. B.I. Dallın lüğətində 

qeyd edilir ki,yoxlama anlayışı nəyinsə yoxlanması, nəzarət isə «göz qoymaq» sözünün 

sinonimi kimi başa düşülür. Bu terminlərin etimoloji şərhinə əsasən prokuror nəzarəti 

qanunların düzgün icra edilməsinə onların riayət olunmasının dəqiqliyinə «göz qoymaq» 

yəni nəzarət etmək,məhkəmə nəzarəti isə mübahisəli məsələlərin əsaslı yoxlanılması 

deməkdir. Yəni məhkəməyə daxil olmuş hər hansı bir ərizə, vəsadət, təqdimat müzakirə 

obyektinə çevrilir. 

         Nəzarət və yoxlama arasında fərqi müəyyən etmək olduqca mürəkkəb bir 

məsələdir. Çünki yoxlama orqanlarının fəaliyyətində nəzarət elementləri, nəzarət 

orqanlarının fəaliyyətində isə yoxlama elementləri mövcuddur. Doğrudur nəzarəti yalnız 

dövlət orqanları həyata keçirir, yoxlamanı isə ictimai təşkilatlar və birliklər də apara 

bilərlər. 

         İcraya nəzarət və yoxlama konkret icraedici qərarların öyrənilməsindən 

başlayır,fəaliyyət proqramının tərtibi prosesini müşayiət edir, qərarın faktiki icra 

olunması mərhələsində dolğun və tam şəkildə ifadə olunur. İdarəetmənin ilkin prosesini 

başa vuran nəzarət fəaliyyəti yeni idarəetmə mərhələsi üçün daha əlverişli perspektivlər 

yaradır.  

          Nəzarət zamanı aşağıdakılar aşkar olunur:  

-idarə qərarının özünün keyfiyyəti;  

-onun icrası üçün qəbul edilən təşkilati tədbirlərin səmərəliliyi; 

-obyektin təşkilinin idarə qərarında əksini tapmış göstərişlərin müvəffəqiyyətlə həyata 

keçirilməsi məqsədlərinə uyğunluğu; 

-həmçinin qərarı icra edən kadrların seçilməsi, yerləşdirilməsi və tərbiyələndirilməsi. 

          Nəzarət fəaliyyəti hüquqi forma kimi hüquqi reallaşdırma mexanizminin idarə 

blokunun tərkib hissəsidir. O, hüquqi reallaşdırma proseslərinə onların 

dəqiqliyini,qanuniliyin tələblərinə uyğunluğunu təmin etmək məqsədilə daxil olur və 

hüququn tətbiq edilmə proseslərinin idarə edilməsinin əsas təşkilati-hüquqi üsuludur. 

Nəzarət fəaliyyəti ideal, konstruktiv qərarların icra prosesini istiqamətləndirən 

özünəməxsus maneə rolunu oynayır. Nəzarətin aktiv təşkiledici rolu da məhz bununla 

müəyyənləşir. 
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          Təqdim olunan fəaliyyət ictimai həyatın dinamik prosesləri ilə yanaşı addımlayır, 

onları müşayiət edir, nəzarətdə olan obyektlərə mümkün olan model çərçivəsində 

müstəqil, təşəbbüskar hərəkətlər etməyə yardımçı olur və onları təmin edir. Bu 

baxımdan nəzarətin mahiyyəti bu və ya digər orqanların və şəxslərin fəaliyyətinin (bizim 

təqdim etdiyimiz halda əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanlar və onların 

vəzifəli şəxsləri) onların qarşısında duran tapşırıqlara, idarə subyektlərinin idarə olunan 

obyektlərə təsirinin nəticələrinə uyğunluğu, qoyulan məqsədlər və onlara nail olma 

üsullarından, məqsəd və yayınma hallarını, həmçinin onların səbəblərini aşkar 

etməkdən ibarətdir. 

          Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində  nəzarətin mahiyyətindən danışarkən qeyd 

edilməlidir ki, nəzarətin məqsədi keçirilmiş hər hansı bir əməliyyat-axtarış tədbiri zamanı 

insan hüquq və azadlıqlarına təsir edəcək hüquq pozuntularının qarşısını almaqdan, 

qanun pozuntusu törətmiş vəzifəli şəxslərin hərəkət və hərəkətsizliyinə hüquqi qiymət 

verilməyindən, qəbul edilmiş qərarların qanuniliyi və əsaslığını yoxlamaqdan ibarətdir. 

Азярбайъан Республикасынын «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Ганунунда 

ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини йохлайан вя нязаряти щяйата кечирян субйектлярин сийащысы 

эюстярилмяся дя, ганунун мцхтялиф маддяляриндя бу щагда фикирляр юз яксини тапмышдыр. 

Беля субйектляр гисминдя ганунвериъиликля ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин тяшкилиня, тямин 

едилмясиня вя йа щяйата кечирилмясиня нязарят функсийасынын верилдийи дювлят органлары вя 

онларын вязифяли шяхсляри ейниля ганунвериъиликля нязярдя тутулмуш ямялиййат-ахтарыш 

органларынын Азярбайъан Республикасынын ганунларынын иъра етмясиня нязарят 

функсийасынын щяваля олундуьу мящкямяляр, Азярбайъан Республикасы Баш Прокурору 

вя онун tərəfindən müvəkkil edilmiş прокурорлар чыхыш едир. 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən subyektlər bir neçə 

meyardan asılı olaraq təsnifləşdirilir. 

Birincisi, onların funksiyalarına görə iki qrupa ayrılırlar: 

1.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində yoxlamanı həyata keçirən subyektlər 

(Məsələn,əməliyyat-axtarış fəaliyyətində maliyyə vəsaitlərinin xərclənməsini yoxlayan 

müvafiq orqanlar).  

2.Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarəti həyata keçirən orqanlar 

(Qanunvericiliyə görə əməliyyat-axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarəti baş 

prokuror və onun tərəfindən müvəkkil edilmiş prokurorlar həyata keçirir). 

      İkincisi, əməliyyat-axtarış fəaliyyətini yoxlayan və nəzarəti həyata keçirən bütün 

subyektlər hüquqi və fiziki şəxslərə ayrılırlar.Hüquqi şəxslər qismində müvafiq dövlət 

orqanları, fiziki şəxslər qismində isə həmin dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri çıxış edir. 

       Üçüncüsü, subyektlərin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi sahəsinə görə xarici 

(idarədənkənar)  və daxili (idarə nəzarəti) nəzarəti həyata keçirən subyektlərə ayrılır. 

«Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Qanuna  əsasən idarə nəzarətini əməliyyat-

axtarış fəaliyyəti subyektlərinin rəhbərləri həyata keçirir. Bununla bağlı məsələlər 

mövzunun üçüncü sualında təhlil olunacaq. 

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня хариъи (идарядянкянар) нязарят дедикдя, Əməliyyat-

axtarış fəaliyyətinin субйектляринin  щяйата кечирдикляри ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня 

səlahiyyətli дювлят органлары вя вязифяли шяхсляр тяряфиндян edilən нязарят баша дцшцлür. 

Həmin nəzarət «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Ганунда вя онун иърасы 

мягсядиля гябул олунмуш ганунгцввяли актларда мцяййян олунмуш вязифяляря, 

принсипляря вя гайдалара уйьунлуьунун мцшащидяси вя йохланмасы системиндя ифадя 



 7 

олунур. Беля нязарятин сон мягсяди ондан ибарятдир ки, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиндя 

мцяййян олунмуш нормативлярдян кянара чыхмайа йол верилмясин, зярурят йарандыгда 

ися мцвафиг органларын вя вязифяли шяхслярин фяалиййятиндя дцзялишляр апарылсын, онларын 

сямяряли ишиндя манеяляр арадан галдырылсын. 

«Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Ганунун мащиййятиня эюря, Kонститусийа 

вя мцвафиг ганунларла мцяййян олунан сялащиййятляр дахилиндя ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятиня idarədənkənar нязаряти щяйата кечирян субйектляр ашаьыдакылардыр: 

- Азярбайъан Республикасынын Президенти; 

- Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси; 

- Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети; 

Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин малиййя нязарятини щяйата кечирмяк 

сялащиййятиня малик нцмайяндяляри; 

- вятяндашларын конститусион щцгугларынын мящдудлашдырылмасына ясас олан 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмясиня гярар верян məhəmə (щаким); 

- сялащиййятли прокурорлар. 

Qanunvericiliyə əsasən əмялиййат-ахтарыш фяалиййятиni həyata keçirən orqanlardan 

biri də polisdir. Polisin fəaliyyətini tənzimləyən «Polis щаггында» Азярбайъан 

Республикасы Qanununun 12-ci maddəsinə əsasən polisin fəaliyyətinə idarədənkənar 

nəzarəti Азярбайъан Республикасынын Президенти həyata keçirir. 

«Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Ганунун 5-ъи маддясинин 2-ъи щиссясиндя 

гейд едилир ки, ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин əмялиййат-ахтарыш фяалиййятиnin hansı 

subyekti тяряфиндян вя щансы щяъмдя тятбигинин мцмкцнлцйцнц Азярбайъан 

Республикасынын Президенти мцяййян едир. 

«Ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмясиндя ямялиййат-ахтарыш 

субйектляринин сялащиййят бюлэцсц щаггында» Азярбайъан Республикасы Президентинин 19 

ийун 2001-ъи ил тарихли 507 сайлы Фярманы иля мцвафиг бюлэц апарылмышдыр. Бурада нязярдя 

тутулан сялащиййят бюлэцсцнцн щцгуги мащиййяти ондан ибарятдир ки, «Ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййяти щаггында» Ганунун 10-ъу маддясинин 1-ъи щиссясиндя нязярдя тутулан 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляри ямялиййат-ахтарыш субйектляринин сялащиййятляри дахилиндя 

онларын тялябатына вя мцяййян мящдудиййятляр нязяря алынмагла тятбиг едилир. 

Азярбайъан Республикасынын Президенти ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня нязаряти 

Kонститусийа вя ганунларла мцяййян олунмуш сялащиййятлярi чярчивясиндя щяйата кечирир. 

Конститусийайа эюря, Президент бу сащядя эениш сялащиййятляря маликдир. Alи вязифяли шяхси 

кими Азярбайъан Республикасы  Президентиnin функсийасына «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти 

щаггында» Ганунун иърасынын аид олдуьу назирлик вя идарялярин фяалиййятиня стратежи 

нязарятин щяйата кечирилмяси дахилдир. Бу нязарятин эедишиндя ашаьыдакылар 

гиймятляндирилир: 

- ганунун  бцтювлцкдя Азярбайъан Республикасынын яразисиндя аидиййаты назирлик вя 

идаряляр тяряфиндян там вя сямяряли иърасы; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин тяшкилинин юлкядя мювъуд олан реал ямялиййат 

шяраитиндя ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя вязифяляриня уйьунлуьу; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин ганунгцввяли актлар базасынын вязиййяти, онун 

ганунлара уйьунлуьу; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин субйектляринин цмуми пешякарлыг сявиййяси; 

- дювлят органларынын ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин субйектляри цчцн мцяййян 

олунмуш щцгуги вя сосиал мцдафия тяминатларыны йериня йетирмяси. 
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Президент щямчинин ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти иля баьлы гябул етдийи щцгуги актларын 

вя вердийи тапшырыгларын иърасына нязарят едир. 

Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси дя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня нязаряти 

щяйата кечирян субйектлярдян бири гисминдя чыхыш едир. Ганунвериъи орган тяряфиндян 

ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня нязарят онун щяйата кечирилмясиндя ганунчулуьа риайят 

олунмасынын тямин едилмяси механизминин елементляриндян биридир. Лакин Kонститусийанын 

эюстяришляри нязяря алынмагла, парламент нязаряти йалныз ашаьыдакы щалларда реалдыр: 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти сащясиндя ганун лайищялярини гябул етмяк (рядд 

етмяк) щцгугуна малик олдуьу ганунйаратма ишинин эедишиндя; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня айрылмыш малиййя вясаити 

хяръляндикдя. 

Беляликля, Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти 

щаггында» Ганунун иърасына цмуми нязаряти щяйата кечирир. О, конкрет ямялиййат-

ахтарыш фяалиййятинин щяйата кечирилмясинин ясасларына вя гайдасына шамил олунмур, щям 

бцтювлцкдя юлкядя, щям дя мцвафиг назирлик вя идаряляр тяряфиндян «Ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййяти щаггында» Ганунун иърасы сащясиндя йаранан цмуми вязиййятин 

гиймятляндирилмяси мягсяди эцдцр. 

Беляликля, Азярбайъан Республикасынын Милли Мяълиси щадисяляр  вя вязифяли шяхсляр 

щаггында мцяййян мялуматларын йохланмасы цчцн хцсуси комиссийалар йаратмаг  

щцгугуна маликдир, лакин бу комиссийаларын фяалиййяти ямялиййат йохланмасынын вя 

tədqiqinin кечирилмясинин, мяхфи ямякдашларла ишин ганунилийинин йохланмасыны ящатя едя 

билмяз. 

İдарядянкянар нязарятин цчцнъц субйекти гисминдя Назирляр Кабинети çıxış edir. 

Назирляр Кабинети назирлик вя идарялярин ъинайяткарлыьа гаршы уьурлу мцбаризя вязифяляринин 

щялли цчцн ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин кечирилмяси цзря верилмиш сялащиййятляриндян там 

вя сямяряли сурятдя истифадя етмясини йохламаг сялащиййятиня маликдир. Бу функсийалар 

Назирляр Кабинетинин сярянъамында олан мцвафиг информасийанын тящлили, иъласларда иъра 

щакимиййяти органларынын рящбярляринин мярузя вя щесабатларынын динлянилмяси просесиндя 

реализя олунур. 

Nazirlər Kabinetinin nəzarət fəaliyyətinin istiqamətlərindən birini əməliyyat-axtarış 

fəaliyyətinə aid idarə aktlarının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və 

qanunvericiliyə uyğunluğunun yoxlanması təşkil edir.Bu nəzarət mexanizmi icra 

hakimiyyəti orqanlarının vətəndaşların hüquqlarına, azadlıqlarına və qanuni 

mənafelərinə toxunan, yaxud idarələrarası xarakterə malik normativ aktlarının dövlət 

qeydiyyatından ibarətdir. İdarə normativ aktlarının dövlət qeydiyyatının mahiyyəti 

bundan ibarətdir ki, akt nazirlik və idarə rəhbəri tərəfindən imzalandıqdan sonra 

Azərəbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunur.Bundan sonra onun 

Konstitusiyaya, qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğunluğu yoxlanılır və həmin akta 

müvafiq qeydiyyat nömrəsi verilir. Qüvvədə olan qanunvericiliklə ziddiyyətlər aşkar 

olunduqda normativ akt yenidən işlənməyə qaytarılır. 

  Nazirlər Kabinetinin əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirmək səlahiyyətinə 

malik nazirlik və xidmətlərin qanuna zidd olan və onalrın səlahiyyətlərindən kənara 

çıxan digər normativ-hüquqi aktlarını ləğv etmək hüququ vardır.   

Назирляр Кабинетинин сялащиййятляриня ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня айрылан малиййя 

вясаитинин ясаслы сурятдя хярълянмясинин йохланмасы дахилдир. Беля йохламалар 

Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийи тяряфиндян бу мягсядля хцсуси айрылан 
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ямякдашлар васитясиля щяйата кечирилир. Азярбайъан Республикасы «Ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййяти щаггында» Ганунунун 18-ъи маддясинин 2-ъи щиссясиндя эюстярилир ки, 

ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин мадди-техники вя малиййя тяминаты Азярбайъан 

Республикасы дювлят бцдъясинин вясаитляри щесабындан малиййяляшдирилир. Бу вясаитлярин 

хярълянмяси гайдаларыны вя нормаларыны Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинети 

мяййян едир. 

Ганунун 10-ъу маддясинин 10-ъу щиссясиндя эюстярилир ки, эизли информасийа 

алынмасы цчцн нязярдя тутулмуш хцсуси техники васитялярин нювлярини Азярбайъан 

Республикасы Назирляр Кабинети мяййян едир. 

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиндя малиййя нязарятинин субйектляри гисминдя 

ашаьыдакылар чыхыш едир: 

1. Əмялиййат-ахтарыш fəaliyyətini həyata keçirən органынын рящбяри; 

2. Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин малиййя нязарятини щяйата 

кечирмяк сялащиййятиня малик нцмайяндяляри. 

Ямялиййат-ахтарыш органынын рящбярляри малиййя нязарятини «Ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййяти haqqında» Ганунла вя диэяр ганунвериъилик актлары иля онлара верилмиш 

сялащиййятляр чярчивясиндя щяйата кечирирляр. 

Азярбайъан Республикасынын 7 сентйабр 2004-ъц ил тарихли «Дювлят сирри щаггында» 

Ганунунун 5.4-ъц маддясиндя эюстярилир ки, кяшфиййат, якс-кяшфиййат вя ямялиййат-

ахтарыш фяалиййяти сащясиндя мялуматлар дювлят сиррини тяшкил едир. Щямин ганунун 29.3-ъц 

маддясиндя эюстярилир ки, дювлят сирринин мцщафизяси тядбирляринин эюрцлмяси цчцн айрылан 

вясаитин хярълянмясиня нязаряти дювлят щакимиййяти органларынын мцяссися, идаря вя 

тяшкилатларын рящбярляри, щабеля Азярбайъан Республикасы Малиййя Назирлийинин хцсуси 

сялащиййят верилмиш вязифяли шяхсляри щяйата кечирирляр. Belə olan halda müvafiq 

qanunvericiliyə uyğun olaraq həmin şəxslərin  dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla 

işləməyi rəsmiləşdirilməlidir. Onlar bundan sonra ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиnin 

maliyyələşdirilməsinə dair müvafiq sənədləri yoxlamağa tam səlahiyyətli olurlar. 

 

Суал 2.  

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня мящкямя və прокурор нязаряти 

 

Азярбайъан Республикасыnın «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Ганунunun 

19-1 маддясиnə əsasən ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня мящкямя  нязаряти Азярбайъан 

Республикасыnın Ъинайят-Просессуал Мяъялляси иля нязярдя тутулмуш гайдада щяйата 

кечирилир. Гануна ясасян вятяндашларын конститусион щцгугларынын мящдудлашдырылмасына 

сябяб олан щяр бир ямялиййат-ахтарыш тядбири йалныз щакимин гярары иля кечириля биляр. 

Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 442.1-ъи маддясиндя 

гейд едилир ки, мящкямя нязаряти истинтаг щярякятляринин мяъбури апарылдыьы, просессуал  

мяъбуриййят тядбирляринин тятбиг едилдийи вя йа ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата 

кечирилдийи йер цзря сялащиййяти дахилиндя мцвафиг биринъи инстансийа мящкямяси тяряфиндян 

щяйата кечирилир.     

 Məhkəmə nəzarətinin предметиня ашаьыдакылар дахилдир: 

1. Vятяндашларын конститусион щцгугларыны мящдудлашдырan əмялиййат-ахтарыш 

тядбирляриnin щяйата кечирилməsinə dair  vəsatət və təqdimatlara baxılması;  

Азярбайъан Республикасыnın «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти щаггында» Ганунунun 

10-ъу маддясинин ЫЫЫ щиссясиня və Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал 
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Мяъяллясинин 445-ъи маддясиня ясасян мящкямянин гярары ясасында ашаьыдакы 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляри щяйата кечирилир: 

- телефон данышыгларына гулагасма; 

- почт, телеграф вя диэяр эюндяришлярин йохланылмасы; 

- техники рабитя каналларындан вя диэяр техники васитялярдян мялуматын чыхарылмасы; 

- биналара, о ъцмлядян йашайыш йерляриня, щасарланмыш тикинти обйектляриня, гурьуlara вя 

торпаг сащяляриня дахил олма вя бахыш кечирmə; 

- техники васитялярдян истифадя етмякля вя йа сясйазан, видео, фото, кино вя диэяр чякилиш 

ъищазларынын гурашдырылмасы йолу иля мянзилин мцшащидя едилмяси; 

- инсанларын эцдцлмяси. 

2. Тяхиря салынмaz hallarda ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин субйектляри тяряфиндян 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин мящкямянин гярары олмадан щяйата кечирилмясинин 

ганунилийинин вя ясаслылыьынын йохланылмасы; 

3. Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектляринин вя ибтидаи арашдырмайа просессуал 

рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин апарылмасы иля 

ялагядар гярар вя щярякятляриндян физики вя щцгуги шяхслярин шикайятляриня бахылмасы; 

4. Ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин апарылмасы барядя birinci инстансийа 

мящкямяsiнин гярарларындан физики вя щцгуги шяхслярин шикайятляриня йухары инстансийа 

мящкямяси тяряфиндян бахылмасы; 

5. Ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин апарылмасы иля ялагядар ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятинин субйекти вя ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян 

прокурор арасындакы мцбащисялярин щялл едилмяси; 

6. Ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилməsinə dair ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятинин субйектlərinin və birinci инстансийа  мящкямяlərinin qərarlarının qnuniliyinin 

və əsaslılığının yoxlanılması. 

Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъяллянин 446.1.3-ъц маддясиндя 

гейд едилир ки, ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмяси цчцн ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятини щяйата кечирян органын сялащиййятли шяхсинин əsaslandırılmış вясатяти вя 

ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурорун тягдиматы 

мящкямядя бахмаг цчцн ясасдыр. 

Ганунвериъи ямялиййат-ахтарыш органы рящбяринин вясатятинин ясасландырылмасы цчцн 

бир сыра тялябляр иряли сцрцр. Вясатятдя ашаьыдакылар эюстярилмялидир: 

- вясатятин тяртиб едилдийи тарих, вахт, йер; 

- вясатяти тяртиб едян шяхсин сойады, ады, атасынын ады вя вязифяси. 

- ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата кечирилмяси иля ялагядар тюрядилян, гаршысы 

алынан вя йа хябярдар едилян ъинайят щаггында мялуматлар; 

- ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя кимин щансы щцгуг вя 

йа азадлыгларынын мящдудлашдырыла биляъяйи; 

- ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата кечирилмясинин зярурилийинин ясасландырылмасы; 

- ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя щансы нятиъянин ялдя 

едилмяли олдуьу вя ня цчцн щямин нятиъянин диэяр цсул вя васитялярля ялдя едилмясинин 

мцмкцн олмамасы; 

- ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата кечирилмясинин щансы мцддятдя, щарада вя 

щансы цсулларла нязярдя тутулдуьу; 

- ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата кечирилмясиндя щансы нятиъялярин ялдя 

едилмясинин эцман едилдийи вя щямин нятиъянин щансы цсулла рясмиляшдириляъяйи; 
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- ямялиййат-ахтарыш тядбиринин щяйата кечирилмясинин кимя щяваля едилмяли олдуьу; 

- мясяляйя даир гануни вя ясаслы гярарын гябул едилмяси цчцн зярури олан диэяр 

мялуматлар. 

Ямялиййат-ахтарыш органынын вясатятиндя гейд олунан мцддяалар ясасландырылмагла 

прокурора тягдим едилир. Прокурор юз нювбясиндя əməliyyat-axtarış tədbirlərinin 

keçirilməsi üçün məhkəmənin qərarının alınması haqqında əsaslandırılmış vəsatəti 

aldıqdan sonra müvafiq qərarın qəbul edilməsi barədə təqdimatı məhkəməyə verməli və 

ya vəsatətin müdafiə edilməsindən imtina haqqında əsaslandırılmış qərar çıxarmalıdır. 

Əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsinin zəruriliyini təsdiq edən 

materiallar vəsatətə əlavə edilməlidir. Həmin materiallar kifayət etmədikdə, ibtidai 

araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror və ya məhkəmə nəzarəti 

funksiyalarını həyata keçirən hakim onların tamamlanmasını tələb etmək hüququna 

malikdir. 

Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 447.1, 447.2-ъи 

маддяляриндя гейд едилир ки, ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмясиня даир 

мцраъиятляря hakim tərəfindən təkbaşına qapalı məhkəmə iclasında baxılır. Həmin 

müraciətlərə мящкямяйя дахил олундугдан сонра 24 саат мцддятинdя бахылыр. Щямин 

иъласда йалныз щаким, мящкямя иъласынын катиби, вясатят вермиш ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятинин сялащиййятли шяхси вя ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата 

кечирян прокурор иштирак едирляр. Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал 

Мяъяллясинин 447.7-ъи маддяляриня ясасян мящкямя иъласы ашаьыдакы ардыъыллыгла апарылыр: 

- щаким мящкямя иъласыны ачыр, щансы мцраъиятя бахылмасыны елан едир, мящкямя 

иъласы иштиракчыларынын сялащиййятлярини йохлайыр, онлара щцгуг вя вязифялярини изащ едир; 

- вясатят вермиш шяхс вясатяти шифащи ясасландырыр, щакимин вя мящкямя иъласынын 

диэяр иштиракчыларынын суалларына ъаваб верир; 

- ибтидаи арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурор йекун сюзцндя 

мящкямядян вясатятин тямин вя йа рядд едилмясини тяклиф едир. Бу заман прокурор 

юзцнцн мящкямяйя эюндярдийи тягдиматдан имтина етмяк щцгугуна маликдир. 

Ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмяси мясялясиня даир мящкямя 

иъласынын нятиъяляри цзря щаким верилмиш вясатятин тямин вя йа рядд едилмяси барядя гярар 

чыхарыр вя ону щямин иъласда иштирак едян шяхсляря дярщал елан едир. 

Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал Мяъяллясинин 448.1-ъи маддясиндя 

гейд едилир ки, ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмяси мясяляляриня даир 

мящкямя иъласынын нятиъяляри цзря щаким мцвафиг ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 

кечирилмясиня иъазя верир вя йа онун кечирилмясиндян имтина едир, бу барядя 

ясасландырылмыш гярар гябул едир.Həmin qərarda açağıdakılar göstərilməlidir: 

-qərarın tərtib edildiyi tarix, vaxt və yer; 

- hakimin soyadı, adı, atasının adı və vəzifəsi; 

- vəsatət vermiş şəxsin və prokurorun soyadları, adları, atalarının adları və vəzifələri; 

- qərarın mahiyyəti (müvafiq əməliyyat-axtarış orqanı hansı konkret əməliyyat-axtarış 

tədbirinin keçirilməsinə icazə verməyi xahiş edir; hansı materiallar təqdim olunub; 

onların əsasında qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş şərtlərin mövcudluğu nəticəsinə 

gəlmək olarmı və s.); 

- qərarın qüvvədə olma müddəti; 

- qərarın icra edilməsi həvalə edilən vəzifəli şəxs və ya orqan. 
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       Vəsatətin rədd edilməsi barədə məhkəmə qərarına yuxarıda qeyd olunanlardan 

əlavə imtinanın motivləri, habelə qərarın qəbul edilməsi ilə əlaqədar göstərilməli olan 

digər mühüm hallar daxil edilir. 

Эюстярилян гярарын суряти цч эцндян эеъ олмайараг вясатяти вермиш şəxsə вя ибтидаи 

арашдырмайа просессуал рящбярлийи щяйата кечирян прокурора эюндярилир (мад. 448.6). 

Ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмясиня даир вясатятин рядд едилмяси барядя 

щаким тяряфиндян гярар чыхарыларса, мящкямяйя тякрар мцраъиятя бу тядбирин 

апарылмасынын зярурилийини тясдиг едян йени щаллар ашкар едилдикдя йол верилир.  

«Яməliyyat-axtarış fəaliyyəti щаггында» Ганунун 14-ъц маддясиня эюря щакимин 

чыхардыьы гярарын гцввядя олма мцддяти сутка иля онун гябул едилдийи эцндян етибарян 

щесабланыр вя гярарын юзцндя башга щал нязярдя тутулмадыгда, 6 айдан артыг ола 

билмяз. 

Azərbaycan Respublikasının «Яməliyyat-axtarış fəaliyyəti щаггында» Qanununun 

10-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə əsasən aşağıdakı hallarda əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

subyektləri hakimin  qərarı olmadan hüquqları məhdudlaşdıran əməliyyat-axtarış 

tədbirlərini həyata keçirə bilər: 

1. Şəxsiyyət əleyhinə ağır cinayətlərin və ya xüsusi təhlükəli dövlət cinayətlərinin 

qarşısının alınması üçün. 

2. Cinayəti hazırlayan,törədən,törtəmiş,cəzaçəkmə müəssəsindən və ya həbsdə 

qaçmış və gizlənən şəxslərini yaxalanması üçün. 

3. Yanğın,partlayış və ictimai təhlükəsizliyə qəsd edən və ya qəsd edə biləcək halların 

aradan qaldırılması üçün. 

      Bu hallarda əməliyyat- axtarış fəaliyyətinin subyektləri həyata keçirilmiş tədbirlər 

barəsində 48 saat ərzində məhkəmə nəzarətini həyata keçirən məhkəməyə və ibtidai 

araşdırmaya prossesual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora əsaslandırılmış qərarı 

təqdim etməlidir. 

Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinə dair birinci instansiya 

məhkəməsinin qərarından şikayət verilə bilər.Həmin müraciətlərə məhkəmə nəzarəti 

qaydasında apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən baxılır. Apellyasiya 

instansiyası məhkəməsi bu zaman birinci instansiya məhkəməsinin qərarının 

qanuniliyini və əsaslılığını yoxlayır. 

Birinci instansiya məhkəməsinin çıxardığı qərarlara apellyasiya instansiyası 

məhkəməsi tərəfindən aşağıdakı hallarda baxıla bilər: 

1.Əməliyyat-axtarış tədbirinin həyata keçirilməsi nəticəsində hüquq və azadlıqları 

məhdudlaşdırılan şəxsin şikayəti üzrə  

2.İbtidai araşdırmaya prossesual rəhbərliyi və ya əməliyyat-axtarış fəaliyyəti üzərində 

nəzarəti həyata keçirən prokurorun protesti üzrə. 

       Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsinə dair birinci instansiya 

məhkəməsinin qərarından şikayət və ya protest verilməsi və onun  qanuniliyinin, 

əsaslılığının yoxlanılması Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prossesual Məcəlləsinin 

452 və 453-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir. 

         Protest və ya şikayət birinci instansiya məhkəməsinin qərarı elan olunduqdan 

sonra 3 gün müddətində bilavasitə apellyasiya instansiyası məhkəməsinə və ya qərarı 

qəbul etmiş məhkəmənin vasitəsilə verilə bilər.     

Şikayəti və ya protesti almış birinci instansiya məhkəməsi təxirə salmadan 

aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirməlidir: 
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-Şikayət və protesti qeydə almaq; 

-Şikayəti və protesti məhkəmədə olan materiallarla birlikdə apellyasiya instansiyası 

məhkəməsinə göndərmək; 

-Şikayətin və protestin daxil olması barədə ibtidai araşdırmaya prossesual rəhbərliyi 

həyata keçirən prokurora və şikayətçiyə və ya onun qanuni nümayəndələrinə məlumat 

vermək. 

        Şikayət və ya protesti almış apellyasiya məhkəməsi təxirə salmadan aşağıdakı 

hərəkətləri yerinə yetirməlidir: 

-Birinci instansiya məhkəməsindən əməliyyat-axtarış tədbirlərinin keçirilməsinə dair 

məsələnin baxılmasına aid olan materialları tələb etmək; 

-İbtidai araşdırmaya prossesual rəhbərliyi həyata keçirən prokurordan əməliyyat-axtarış 

tədbirinin həyata keçirilməsinin zəruriliyinin təsdiq edən materialları tələb etmək. 

        Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin keçirilməsinə dair hakimin qərarından şikayət və ya 

protestin alındığı gündən sonra 3 gün müddətində apellyasiya instansiyası məhkəməsi 

barəsində şikayət verilmiş qərarın qanuniliyinin və əsaslılığının yoxlanılmasına dair 

məhkəmə iclasını keçirilməlidir. Qərarın qanuniliyinin və əsaslılığının yoxlanılmasına 

dair məsələyə apellyasiya instansiyası məhkəməsində qapalı məhkəmə iclasında 3 

hakimdən ibarət tərkibdə baxılır.Məhkəmə iclasında şikayət vermiş şəxs,ibtidai 

araşdırmaya prossesual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror iştirak etmək hüququna 

malikdirlər. Protest və ya şikayətin baxılmasının müddəti və yeri haqqında vaxtında 

məlumatlandırılmış şəxslərin gəlməməsi məhkəmə iclasının keçirilməsinə mane olmur. 

        Qərarın qanuniliyinin və əsaslılığının yoxlanılmasına dair məhkəmə iclası 

aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır: 

-Məhkəmə iclasına sədrlik edən məhkəmə iclasını açır,hansı qərardan verilmiş hansı 

şikayətə və ya protestə baxıldığını elan edir, məhkəmə iclasının iştirakçılarının 

səlahiyyətlərini yoxlayır və onlara hüquq və vəzifələrini izah edir; 

-Şikayəti və protesti vermiş şəxs öz müraciətini şifahi əsaslandırır, hakimlərin və 

məhkəmə iclasının digər iştirakçılarının suallarına cavab verir. 

-Məhkəmə iclasında qanuni mənafeyinə toxunulan şəxslər, habelə onların müdafiəçiləri 

və nümayəndələri iştirak etdiyi halda onlara izahat vermək və öz etirazlarını bildirmək 

üçün imkan yaradılır; 

-Hakimlər məhkəmə iclasının iştirakçılarına dəqiqləşdirmək üçün zəruri olan suallar verir 

və yerində məsləhətlər aparıb qərar qəbul edirlər. 

       Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin keçirilməsinə dair hakimin qərarının qanuniliyinin və 

əsaslılığının yoxlanılması üzrə məhkəmə iclasının yekununda apellyasiya instansiyası 

məhkəməsi aşağıdakı qərarlardan birini qəbul edir: 

-Birinci instansiya məhkəməsinin qərarını dəyişdirmədən saxlaması barədə; 

-Birinci instansiya məhkəməsinin qərarını ləğv edilməsi barədə. 

     Apellyasiya instansiyası məhkəməsinin qərarının surəti həmin qərar qəbul edildikdən 

sonra 3 gün müddətində şikayət vermiş şəxsə və ibtidai araşdırmaya prossesual 

rəhbərliyi həyata keçirən prokurora göndərilir.Apellyasiya instansiyası məhkəməsi 

tərəfindən qanuniliyi və əsaslılığı yoxlanılmış qərardan şikayətə və ya protestə təkrarən 

baxılmasına yol verilmir. 

Азярбайъан Республикасы «Яməliyyat-axtarış fəaliyyəti щаггында» Ганунун 20-ъи 

маддясиндя гейд олунур ки, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин субйектляри тяряфиндян 

ганунларын иърасына нязаряти Азярбайъан Республикасынын Баш Прокурору вя онун 



 14 

тяряфиндян мцвяккил едилмиш прокурорлар щяйата кечирирляр. Коррупсийайа гаршы мцбаризя 

сащясиндя ихтисаслашмыш прокурорлуг органынын ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини йериня 

йетирмяси заманы ганунларын иърасына нязаряти Азярбайъан Республикасынын Баш 

Прокурору щяйата кечирир. 

Qanunvericiliyə мцвафиг олараг ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти цзяриндя прокурор 

нязаряти ашаьыдакы йолларла щяйата кечирилир: 

- инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларыны мящдудлашдыран ямялиййат-ахтарыш 

тядбирляринин апарылмасына даир ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектляринин йазылы 

вясатятляриня бахмаг; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектляри тяряфиндян ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 

щяйата кечирилмяси барядя гябул едилмиш гярарларын ганунилийинин вя ясаслылыьынын 

йохланылмасы; 

- ъинайят тягиби органларынын вя йа мящкямянин иъраатында олан ишляр цзря онларын 

тапшырыг вя гярарларынын ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин субйектляри тяряфиндян иъра 

олунмамасы вя йа лазыми сявиййядя иъра олунмамасы фактларынын йохланылмасы; 

- физики вя щцгуги шяхслярин щцгуг вя гануни мянафеляринин ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятинин субйектляри тяряфиндян позулмасына даир мцраъиятляриня бахылмасы. 

Прокурор нязарятинин тяркибиня ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щяйата кечирилмяси 

заманы прокурор тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын qanunvericiliyi иля нязярдя 

тутулмуш тясир тядбирляринин тятбиг едилмяси дя дахилдир. Бу функсийаны щяйата кечирмяк 

цчцн прокурора ашаьыдакы щцгуглар верилмишдир: 

- ганун позунтуларындан чякиндирмяк мягсядиля рясми хябярдарлыг етмяк; 

- ганун позунтуларынын, онлары доьуран сябяб вя шяраитин арадан галдырылмасына 

даир тягдимат вермяк; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектляринин щярякятляриндя ъинайятин яламятлярини 

ашкар етдикдя, ъинайят тягиби башламаг; 

- мящкямяйя мцвафиг тягдимат вермякля ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектляриnin 

инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларыны мящдудлашдыран ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 

апарылмасы барядя вясатятини дястяклямяк, йахуд щямин вясатятин мцдафия едилмясиндян 

имтина щаггында гярар чыхармаг; 

- ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмяси барядя юзц тяряфиндян 

мящкямяйя эюндярилмиш тягдиматдан мящкямя иъласы заманы имтина етмяк; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектляриnin ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата 

кечирилмясиня даир вясатятинин тямин едилмяси və ya тямин олунмасынын рядд едилмяси иля 

баьлы мящкямянин гярары иля разы олмадыгда, щямин гярарлардан протест вермяк; 

- иърасы мяъбури олан йазылы эюстяриш, щабеля ъинайят ишляри цзря ямялиййат-ахтарыш 

тядбирляринин щяйата кечирилмяси барядя тящгигат органларына тапшырыг вермяк. 

Азярбайъан Республикасы Баш Прокурорунун «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня 

прокурор нязарятинин тяшкили щаггында» müvafiq ямри иля шящяр вя район прокурорларына, 

щярби прокурорлара, Баш Прокурорлугда ися Баш Прокурорун мцавинляриня, щярби прокурора 

вя онун мцавинляриня, идаря вя шюбя ряисляриня вя онларын мцавинляриня, юзляринин 

функсионал вязифяляриня мцвафиг сурятдя ямялиййат-ахтарыш fəaliyyətinin subyektlərinə 

нязаряти щяйата кечирмяк барядя эюстяриш qeyd олунмушдур. 

Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən hazırda əməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

subyektlərinin fəaliyyətinə nəzarət edilməsi məqsədilə yaradılmış, Азярбайъан 

Республикасы Баш Прокурорлуьунун структурунa aid olan «Ядлиййя вя Верэиляр 
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Назирликляриnin, Дювлят Эюмрцк Комитясинин истинтаг, тящгигат вя ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятиндя ганунларын иърасына нязарят Идаряси, «Фювгяладя Щаллар Назирлиyinin, Dövlət 

Təhlükəsizliyi вя Дювлят Сярщяд Хидмятинин истинтаг, тящгигат вя ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятиндя ганунларын иърасына нязарят Идаряси, щямчинин Dахили iшляр oрганларынын 

истинтаг, тящгигат вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиндя ганунларын иърасына нязарят идаряси 

fəaliyyət göstərir. Хцсуси Дювлят Мцщафизя Хидмятинин ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиндя 

ганунларын иърасына нязаряти Азярбайъан Республикасы Щярби Прокурорлуьу вя ганунла 

мцяййян едилмиш сялащиййятляри дахилиндя мцвафиг табе прокурорлар щяйата кечирirlər. 

 Сялащиййятли прокурорларын тяйин едилмяси щаггында ямрлярин сурятляри ямялиййат-

ахтарыш фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня нязарят олунан органлара эюндярилир. 

Сялащиййятли прокурор тяйин олунана гядяр онун дювлят сирри тяшкил едян мялуматлара 

işləməyə бурахылması rəsmiləşdирилмялидир. Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал 

Мяъяллясинин 200.4-ъц маддясиня ясасян дювлят сиррини юзцндя якс етдирян мялуматларла 

баьлы ъинайят ишляринин иърааты бу ъцр мялуматларын йайылмамасы барядя ющдячилик 

эютцрмцш мцстянтигляря, прокурорлара вя йа щакимляря щяваля едилир. Ъинайят-Просессуал 

Мяъяллясинин 200.4-ъц маддясиня ясасян мящкямя вя прокурорлуг органларында дювлят 

сирринин мцщафизясинин тямин олунмасына нязарят бу органларын рящбярляри тяряфиндян 

тяшкил едилир. 

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня прокурор нязаряти ашаьыдакы формада щяйата кечирилир: 

1. Щцгуг вя азадлыглары мящдудлашдыран ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 

кечирилмясиня даир ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектляринин йазылы вясатятляриня бахыр; 

2. Ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмяси барядя ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййяти субйектляринин гярарларынын ганунлийини вя ясаслылыьыны йохлайыр; 

3. Шяхслярин щцгуг вя гануни мянафеляринин ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектляри 

тяряфиндян позулмасына даир мцраъиятляря бахыр. 

«Яməliyyat-axtarış fəaliyyəti щаггында» Azərbaycan Respublikası Ганунуnuн 20-

ъи маддясинин ЫЫ щиссясиня ясасян, ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмяси 

заманы ганун позунтуларына йол верилмяси барядя материаллар, мялуматлар вя йа 

вятяндашларын йазылы яризяляри дахил олдугда, щабеля ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата 

кечирилмясиня даир мцяййян гайдалар вя гябул олунмуш гярарларын ганунилийи 

йохланылдыгда, прокурорун сорьулары ясасында ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектляринин 

рящбяляри ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмяси цчцн сябяб вя ясасларына 

даир сянядляри тягдим етмялидирляр.  

Ъинайят мясулиййятиня ъялб олунмасы щаллары истисна олунмагла, ъинайяткар груплара 

вя йа криминоэен обйектляря дахил олмуш шяхслярин, ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти 

субйектляринин штатданкянар вя мяхфи ямякдашларынын шяхсиййяти щаггында мялуматлар 

щямин шяхслярин йазылы разылыьы олдугда, ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада вя 

щалларда прокурор нязарятинин субйектиня тягдим едиля биляр. 

«Яməliyyat-axtarış fəaliyyəti щаггында щаггында» Ганунун 20-ъи маддясинин ЫВ 

щиссясиня ясасян, ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин тяшкили, тактикасы, цсул вя васитяляриня 

даир мялуматлар прокурор нязарятинин предметиня дахил дейил. Лакин, коррупсийайа гаршы 

мцбаризя сащясиндя ихтисаслашмыш прокурорлуг органынын ямялиййат-ахтарыш тядбирляри иля 

баьлы мялуматлары истисна тяшкил едир. 

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня нязаряти щяйата кечирян Азярбайъан Республикасынын 

Баш Прокурору вя онун тяряфиндян мцвяккил едилмиш прокурорлар онлара верилян 

сянядлярдя якс олунан мялуматларын мяхфилийини тямин етмялидирляр. 
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Суал 3.  

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня идаря нязаряти. 

 

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня идаря нязаряти «Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти 

щаггында» Ганунун 19-ъу маддяси иля нязярдя тутулмушдур. Щямин маддядя дейилир: 

«Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектляринин рящбярляри ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин 

тяшкили вя щяйата кечирилмяси заманы ганунчулуьа ямял олунмасына нязарят едир вя буна 

эюря фярди мясулиййят дашыйырлар». Чцнки, идаря нязаряти ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин 

тяшкили вя тактики мясялялярини ящатя едир. Она эюря дя идаря нязарятинин диэяр истигамятляри 

идарядахили норматив актларда юз яксини тапмышдыр. Азярбайъан Республикасы Ъинайят-

Просессуал Мяъяллясиня ясасян ямялиййат-ахтарыш фяалиййятини щяйата кечирян органларın 

даиряси мцяййянляшдирилиб. «Ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмясиндя 

ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектляринин сялащиййят бюлэцсц щаггында» Азярбайъан 

Республикасы Президентинин 19 ийун 2001-ъи ил тарихли 507 сайлы Фярманы иля ямялиййат-

ахтарыш фяалиййяти субйектляри арасында сялащиййят бюлэцсц апарылмышдыр. 

Беляликля, ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиниnin subyekti олараг, Азярбайъан 

Республикасыnın Daxili  İşlər, Ədliyyə, Vерэиlər вя Fювгяладя  Hаллар Nazirliklərinin, 

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin, Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin, Xüsusi Dövlət Mühafizə 

Xidmətinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Dövlət Gюмрцк Komitəsinin ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййятини həyata keçirmək səlahiyyətinə malik olan orqanlarının  rəhbərləri bu 

fəaliyyətə идарядахили нязаряти щяйата кечирирляр. 

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня идаря нязаряти «Яməliyyat-axtarış fəaliyyəti 

щаггында» Ганунун 19-ъу маддяси иля йанашы, щямчинин щямин фяалиййяти щяйата кечирян 

органларı fəaliyyətini tənzimləyən ганунвериъилик актларында да дягигляшдирилмишдир. 

Мясялян, «Полис щаггында» Ганунун 12-ъи маддясиня ясасян, polisin fəaliyyətinə 

идарядахили вя идарядянкянар нязарят щяйата кечирилир. Полисин фяалиййятиня идарядахили 

нязарят Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр Назирлийи, идарядянкянар нязарят ися 

Азярбайъан Республикасыnın Президенти тяряфиндян щяйата кечирилир. 

Ямялиййат-ахтарыш fəaliyyətini həyata keçirən orqanların рящбярляри тяряфиндян 

ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин həyata keçirilməsində ганунлара риайят олунмасы, 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин щяйата кечирилмясинин ясаслы олмасына нязарят функсийалары 

ашаьыдакы формаларда щяйата кечирилир: 

- ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин тяшкилиндя вя апарылмасында шяхсян иштирак етмякля; 

- ямялиййат-гейдиййат ишинин башланмасыны rəsmiləşdirməklə; 

- вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларыны мящдудлашдыран ямялиййат-ахтарыш 

тядбирляринин апарылмасына мящкямянин qərarını аларкян; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щяйата кечирилмясиня кюмяк едян шяхслярля 

мцгавиля баьлайаркян; 

- ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин тяшкилати ъящятдян тямин олунмасы иля баьлы иш планы 

hazırlanarkən. 

       Əməliyyat-axtarış fəaliyyətində nəzarət işinin inkişafının mühüm şərti və səmərəliliyi 

bu sahədə şəxsiyyətin hüquq və azadlığının pozulmasının qarşısının alınması üzrə 

profilaktiki işlərdən ibarətdir. Profilaktikanın məqsədi insan və vətəndaşların konstitusion 
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hüquqlarının pozulmasının səbəblərini  və şəraitini aşkar etmək, aradan qaldırmaq və 

yeni səhvlərə yol verməməkdir. 

        Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsində nəzarət işi subyektlərinin müxtəlifliyinə 

baxmayaraq, onların hamısı tərəfindən müəyyən dərəcədə profilaktik tədbirlərin həyata 

keçirilməsi ilə əhatə olunur. 

         Profilaktikanın məqsədlərinə aşağıdakı hallarda nail olunur: 

         a) pozuntuları və təqsirli bilinən şəxsləri aşkarlamaq üçün nəzarət fəaliyyətinin 

həyata keçirilməsi. 

         b) nəzarət nəticəsində aşkar olunan pozuntuların yaranma şəraitlərinin aradan 

qaldırılması ilə bağlı tövsiyələri formalaşdıran qərarların qəbul edilməsi; 

         c) nəzarət orqanları tərəfindən konkret profilaktik tədbirlərin aparılması. 

         Nəzarət subyektlərinin fəaliyyətində profilaktik iş zamanı aşağıdakı hallar birinci 

dərəcəli əhəmiyyət daşıyır: 

          a) yoxlamaların nəticələrinin ümumiləşdirilməsi; 

          b) bu və ya digər çatışmazlıqları və pozuntuları yaradan səbəblərin aşkar edilməsi 

və öyrənilməsi; 

          c) təşkilati və tərbiyəvi xarakterli qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

          Araşdırılan sahədə nəzarət fəaliyyətinin profilaktik funksiyası məhz yuxarıda 

sadalanan hallarda təzahür edir. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsində 

nəzarətin əsas vəzifələri bunlardır; 

-bu fəaliyyəti nizama salan qanunvericiliyin təmini; 

-əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin gedişatı zamanı qəbul olunan qərarların vaxtında və 

keyfiyyətli təmini; 

-təşkilati və əməliyyat xidməti fəaliyyətin səviyyəsini artırmaq, işdə olan çatışmazlıqların 

qarşısını almaq,aşkarlamaq və aradan qaldırmaq; 

-müsbət təcrübəni aşkarlamaq və tətbiq etmək; 

-kadrların düzgün qiymətləndirilməsinə və onlardan istifadəyə (yerləşdirilməsinə) yardım 

etmək. 

         Nəzarət fəaliyyətinin spesifik əlamətlərini də fərqləndirmək lazımdır. 

         Birincisi, nəzarət fəaliyyəti qarşısında duran vəzifə və məqsədli təyinatına görə 

geniş əhatəli məsələləri həll etməlidir: 

         a) nəzarət altında olan obyektin təşkilati, icraçılıq-bacarıqlılıq fəaliyyətində qoyulan 

idarə qərarlarının faktiki icrasını müəyyən etmək;  

         b) düzgün (obyektiv) xüsusi hüquqi qiymətləndirmək;  

         c) nəzarətdə olan obyektin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün səmərəli qərarlar 

qəbul etmək, hüquqa zidd hərəkətlər aşkar olunduqda isə müvafiq hüquq-mühafizə 

vasitələrini hərəkətə gətirmək, gələcəkdə əməliyyat-axtarış fəaliyyətində şəxsiyyətin 

hüquq və azadlıqlarının pozulmasının qarşısını almaq üçün profilaktik tədbirlər görmək;  

         ç) qəbul olunmuş qərarın operativ, tam və daha keyfiyyətli icrasına nail olmaq. 

            İkincisi, nəzərdən keçirilən aspektdə yoxlama fəaliyyətinin fərqləndirici 

əlamətlərinin sırasına onun məcburedici şəraitlərini də aid etmək lazımdır. Məcburedici 

şərait dedikdə, əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən subyektlərin fəaliyyətində, 

davranışında normativ hüquqi göstərişlərin reallaşdırılması üçün əlverişli şəraitin 

yaradılmasına obyektiv tələblər, hüquqi nizamlamanın səmərəliliyinin təmini, pozulmuş 

hüquq və qanuni maraqların bərpası başa düşülür. 
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             Üçüncüsü, əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsinə nəzarət fəaliyyəti onu həyata 

keçirən subyektlərin müxtəlifliyi ilə səciyyələnir. 

            Təcrübənin öyrənilməsi və idarə səciyyəli normativ hüquqi aktların təhlili 

əsasında əməliyyat-axtarış fəaliyyətində insan hüquq və azadlıqlarının təmin 

olunmasına idarə nəzarətini həyata keçirən subyektləri aşağıdakı qruplara ayırmaq olar: 

           1. Vəzifələri əməliyyat bölmələrinin işinin düzgünlüyünə və qanuniliyinə tam 

nəzarət etmək, həmçinin əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirməkdə məsul olan 

orqan rəhbərləri. 

          2. Əməliyyat bölmələrinin rəhbərləri. Onların vəzifə borcları şəxsiyyətin 

konstitusion hüquq və azadlıqlarının təmininə gündəlik nəzarətin iki istiqamətdə təmin 

olunmasını nəzərdə tutur: 

          a) tabelikdə olanların fəaliyyətinin təşkili və həyata keçirilməsi sistemində; 

          b) konkret əməliyyat-axtarış tədbirlərinin aparılmasında. 

         3. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək hüququna malik orqanların 

inspeksiya bölmələri. Onların  əsas vəzifələrindən biri bütövlükdə hüquq-mühafizə 

fəaliyyətini, qismən də əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin əsasını təşkil edən  idarə səciyyəli 

normativ hüquqi aktlarını, həmçinin müvafiq orqanların faktiki fəaliyyətini yoxlamaqdan 

ibarətdir. 

        4. Tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq bilavasitə ayrı-ayrı əməliyyat-axtarış 

tədbirlərinin hazırlanması və aparılmasında iştirak edən operativ hissələrin vəzifəli 

şəxsləri (məsul icraçılar). 

         Nəzarətin məqsədinin müxtəlifliyi əməliyyat axtarış fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsinə idarə nəzarətinin bir neçə növünün olmasını şərtləndirir. 

       1. İdarəetmə mərhələsinə görə: xəbərdaredici, cari və növbəti. 

        Xəbərdaredici (ilkin) nəzarət – qərar qəbul edilən dövrdə həyata 

keçirilir.Məsələn,hər hansı tədbirin keçirilməsi planının təsdiqi və s. Bu 

yoxlama,həmçinin tabelikdə olanların planlaşdırılan tədbirlərinin reallaşdırılması, 

müəyyən şəraitlərdə fəaliyyətə hazır olub-olmamalarını yoxlamaq məqsədilə aparılır.   

        Cari (operativ) nəzarət qərarın icrası mərhələsində həyata keçirilir və təşkilati işin 

(orqan və əməliyyat bölməsi rəhbərliyinin aparılan əməliyyatın həyata keçirilməsinə 

nəzarəti) tərkib hissəsi (elementi) hesab edilir. Cari nəzarət növlərindən biri kimi, 

həmçinin, etibarlı əməliyyat mövqeləri yaratmaq, tədqiq olunan şəxslərin və kriminogen 

obyektlərin əməliyyat müşahidəsi məqsədilə qüvvələrin yerləşdirilməsi üzrə əməliyyat 

aparatının işinin düzgün təşkilinə nəzarət də çıxış edir.  

         Məxfi əməkdaşlardan istifadə edilməsi, onlara rəhbərlik və onlarla əlaqənin təşkili 

idarə nəzarətinin əsas predmetini təşkil edən məsələlərdəndir. Bu halda məxfi 

əməkdaşlara rəhbərliyin tələblərinə riayət olunmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bu da, 

rəhbərliyin verdiyi tapşırıqların, göstərişlərin düzgünlüyünə nəzarətlə, icranın reallığı, 

konkretliyi, məqsədyönlülüyü və qanunçuluq prinsipinə uyğun olması ilə əldə edilir. 

         İdarə nəzarətinin araşdırılan növünün əsas vəzifələrinə aşağıdakılar aiddir: 

-əməliyyat aparatı əməkdaşlarının və məxfi əməkdaşların konspirasiya qaydalarına 

riayət etmələrinə nəzarət; 

-əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə aid məxfi sənədlərin etibarlı qorunub saxlanılmasının 

müntəzəm yoxlanılması; 

-əməliyyat-axtarış fəaliyyəti üçün maddi vəsaitlərin düzgün və səmərəli istifadəsinə 

daimi nəzarət. 
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        Növbəti nəzarət (icranın yoxlanılması) qərarın yerinə yetirilməsi bitdikdən sonra 

həyata keçirilir (məsələn, planın icrasının yoxlanılması və). Nəzarətin bu növü əməliyyat 

aparatlarının fəaliyyətinin ümumi öyrənilməsi çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

        2.Təyinatına görə, əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə idarə nəzarəti ümumi (nəzarətdə 

olan hissənin və əməliyyat işçisinin bütün fəaliyyətini əhatə edir) və xüsusi nəzarətə 

(məqsədli-yəni işin ayrı-ayrı istiqamətlərinə nəzarəti əhatə edir) ayrılır. 

        Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsində nəzarət vasitələri, metodları və formaları da 

müəyyən əlamətləri ilə fərqlənir. Qeyd olunan kateqoriyalar idarə nəzarətində biri-birinə 

qarşılıqlı təsir edir. Yəni bunun nəticəsində forma konkret şəraitlərdə metod kimi, metod 

isə vasitə kimi çıxış edə bilər. Fəaliyyətin forma və metodları arasındakı qarşılıqlı əlaqə 

öz ifadəsini onda tapır ki, fəaliyyətin müəyyən formasının sistematik tətbiqi onun 

metodunu yaradır. 

         Bunu nəzərə alaraq əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanların işində 

əsas diqqəti hüquq və azadlıqların təminatına nəzarət sisteminin qeyd olunan 

elementlərinin reallaşmasına yönəltmək lazımdır. Çün ki, nəzarətin səmərəliliyini 

şərtləndirən əsas amil həmin forma, vasitə və metodlardır. 

         Nəzəriyyə və təcrübədə ümumi qəbul olunmuş belə qayda var ki, normal şəraitdə 

nəzarət sistemi çox da sərt olmamalıdır. Rəhbərliyin avtokratik üsulunun atributu olaraq 

belə nəzarət çox vaxt təşəbbüskarlığın itirilməsinə, rəsmiyyətçiliyə və laqeydliyə səbəb 

olur, məsuliyyətdən əsassız çəkinmə və s.halları yaradır. Buna görə də, rəhbər, bir 

qayda olaraq, icraçıların fəaliyyətinə həddindən artıq qarışmamalıdır. 

       Bununla yanaşı,sərt yoxlamanın tətbiqi bəzi hallarda vacib və məqsədəuyğundur: 

a) yüksək gərginlikli qüvvə tələb edilən ekstremal vəziyyətlərdə təşkilatçılıq xüsusilə 

vacibdir; 

b) nəzərdə tutulmuş plandan hər hansı yayınma ağır nəticələr törədə biləcəyi güman 

edilən zaman xüsusi əhəmiyyətli məsələlərin qoyuluşunda; 

c) icraçıların fəaliyyəti əvvəlcədən işlənib hazırlanmış əlverişli alqoritmlər 

(alqoritmlərdən hər hansı yayınma bütün tədbirin pozulmasına səbəb ola bilər) üzrə 

həyata keçirilən standart şəraitlərdə. 

        Deyilənləri nəzərə alaraq belə bir nəticəyə gəlmək olar ki,əməliyyat-axtarış 

fəaliyyətində şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarının təminatı sistemində yeganə mümkün 

olan nəzarət sərt yoxlamadır. 

        Birincisi, bunu mövcud mühitdə tərəflərin hüquqi davranışının əlverişli modeli kimi 

xüsusi qüvvə, vasitə və metodların istifadəsini nizama salan hüquq normalarına sözsüz 

riayət olunmasının vacibliyi tələb edir. 

        İkincisi, sosial-siyasi baxımdan, real ictimai təhlükə doğurmasından asılı 

olmayaraq, hüquq və azadlıqların pozulmasına qəti surətdə yol vermək olmaz. Onların 

məqsədə uyğunluğuna istinad etməklə bu kimi pozuntulara heç cür bəraət qazandırmaq 

olmaz (məsələn, bu üsulla ağır cinayətlərin qarşısının alınması və ya açılması). Buna 

görə də planlaşdırılan və keçirilən tədbirlərin bütün aspektləri ciddi nəzarət altında 

olmalıdır. Məqsəd şəxsiyyətin konstitusion hüquq və azadlıqlarının pozula biləcəyi üsul, 

qüvvə, vasitə və metodların, risk elementləri seçiminin vaxtında qarşısının alınmasıdır. 

        Tədqiqatlardan məlum olduğu kimi, onlardan ən çox yayılanı bunlardır: icraçıların 

fəaliyyəti ilə bilavasitə tanışlıq; icraçıların işini səciyyələndirən informasiya 

materiallarının öyrənilməsi; icraçıların işləri haqqında məlumatların dinlənilməsi. 
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    İcraçıların fəaliyyəti ilə bilavasitə tanışlığa aiddir: 

-rəhbərin icraçının işini bilavasitə müşahidə etməsi (məsələn,əməliyyat-axtarış tədbirləri 

zamanı nəzarət); 

-əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək səlahiyyəti olan orqanın müvəkkil 

yoxlanışı (həm ümumi, həm də şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarının təminatı məsələləri 

üzrə); 

-əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanın və ya onun əməliyyat aparatının 

kompleks yoxlanışı; 

-şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarının təminatı vəziyyətinin məqsədli yoxlanışı; 

-yerlərdə rəhbərlik tərəfindən insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarına riayət 

olunmasının şəxsən yoxlanılması; 

-əməliyyat-qeydiyyat işinin açılması, məxfi əməkdaşlığa cəlbetmə ilə bağlı materialların 

və digər operativ sənədlərin tədqiqi zamanı şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarına riayət 

olunmasına nəzarət; 

-vətəndaşların şikayət və ərizələrinə, həmçinin yol verilmiş hüquq və azadlıqların 

pozulması haqqında məlumatlara baxılması; 

-qanunilik  nöqteyi-nəzərincə konkret əməliyyat-axtarış tədbirlərinə, o cümlədən onların 

aparılmasında şəxsən iştirak etmək də daxil olmaqla, nəzarət; 

-icraçıların işini səciyyələndirən informasiya materiallarının öyrənilməsi; 

-əməliyyat bölmələri və əməliyyat işçilərinin fəaliyyətində şəxsiyyətin hüquq və 

azadlıqlarının təminatı vəziyyətini əks etdirən ümumiləşdirilmiş analitik-informasiya 

materiallarının sistemli təhlili (öyrənilməsi) ; 

-tabelikdə olan şöbə və əməliyyat işçilərindən şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarının 

təminatı vəziyyəti və aşkar olunmuş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üzrə görülən 

tədbirlər haqqında yazılı hesabatın tələbi; 

-konkret əməliyyat-qeydiyyat işi materiallarının və tabelikdə olanların işlərini xarakterizə 

edən digər sənədlərin öyrənilməsi; 

-tabelikdə olanların hazırladıqları iş planlarının və başqa sənədlərin qiymətləndirilməsi 

və təsdiq edilməsi. 

      Şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarının təminatının vəziyyəti haqqında icraçının 

dinlənilməsi həm kollektiv (yığıncaqlarda, iclaslarda, təlimatlandırmalarda və s.), həm də 

fərdi yolla, yəni rəhbərin icraçını şəxsən dinləməsi şəklində aparıla bilər. 

      Nəzarətin konkret formaları (eyni zamanda, onlara müvafiq metod və vasitələr), 

onların məqsədləri, vəzifələri, subyektləri və obyektləri nəzərə alınmaqla seçilir. 

       Beləliklə, kompleks və məqsədli yoxlamalar, həmçinin təlimatlandırmalar əməliyyat-

axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək hüququna malik olan yuxarı orqanlar tərəfindən 

aparılır. Onların başlıca vəzifəsi xidməti fəaliyyəti yoxlamaq olsa da, şəxsiyyətin hüquq 

və azadlığının təminatı məsələsi mütləq öyrənilməlidir. 

       Bu işin səmərəliliyinin artırılmasında yoxlamaların və təlimatlandırmanın metodiki 

cəhətdən düzgün təminatı əsas rol oynayır. Bir qayda olaraq onlar bütövlükdə xidməti 

fəaliyyətin proqramı üzrə həyata keçirilir. Nəticədə, hər şey, başlıca olaraq, şəxsiyyətin 

hüquq və azadlıqlarının pozulması hallarının qeydə alınması, hüquqi və xidməti 

intizamın, həmçinin onların həlli üzrə materialların rəsmi təhlilinə doğru yönəlir 

(töhmətlərin, cərimələrin və s.tətbiq olunması). Belə yanaşma, hər şeydən əvvəl, insan 

və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının pozulmasına şərait yaradan halların tam 

aşkarlanmasına imkan verir. 
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         Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin yoxlanması və əməliyyat-axtarış tədbirlərinin 

həyata keçirilməsinə nəzarət öz spesifik xüsusiyyətlərinə görə digər idarə, müəssisə, 

təşkilatların, ictimai birliklərin yoxlanmasından və onlara nəzarət edilməsindən 

fərqlənir.Buna görə də aşağıdakı təkliflər daha məqsədyönlü ola bilər: 

a) şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarının təminatı üzrə əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata 

keçirən orqanların fəaliyyətinin yoxlanılmasının xüsusi metodikasının hazırlanması;  

b) konkret-sosioloji tədqiqat metodlarının təcrübəyə tətbiq edilməsi. 

        Şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarının təminatı üzrə belə metodika əməliyyat-axtarış 

fəaliyyətini həyata keçirən orqanların fəaliyyətinin öyrənilməsi və yoxlanılmasını təmin 

etməlidir. Bunun əsasını onların təmini, yoxlamanın parametrlərinin müəyyən edilməsi 

təşkil etməlidir. Metodikanın strukturuna yoxlama aparan orqanın fəaliyyətinin əsas 

istiqamətləri daxil edilməlidir: 

    1) normativ tənzimləmənin vəziyyəti; 

    2) insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının orqanın bütün hissələrində 

təminatının vəziyyəti; 

    3) şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarının təminatı üzrə təşkilati iş formaları; 

    4) hüquq və azadlıqların pozulmasının profilaktikasının təşkili; 

    5) xidməti tədqiqatların keyfiyyəti və əsaslandırılması,onun konkret pozulması üzrə 

nəticələr. 

        Belə yanaşma gündəlik fəaliyyətdə konstitusion hüquq və azadlıqların təminatı 

üzrə tədbirlərin məzmun və nəticələri haqqında hərtərəfli dəqiq məlumat 

alınmasını,qanuniliyi və nizam-intizam vəziyyətində neqativ və pozitiv halları, onların 

təminatı işində tipik çatışmazlıqların müəyyən edilməsini, bu işin təşkilinin 

qiymətləndirilməsini və onun əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin məsələlərinin səmərəli 

həllinə təsirini, hüquq və azadlıqların aşkar olunmuş pozuntularının və onların baş 

verməsinə səbəb olan şəraitin dərhal aradan qaldırılması üzrə məcburi tədbirlərin 

işlənib hazırlanmasını, həmçinin hər bir xidmətdə, bütövlükdə isə orqanda nizam-

intizamın və qanuniliyin yüksək səviyyəsinin təminatının gələcəkdə də 

təkmilləşdirilməsini təmin edir. 

        Hüquq və azadlıqların təmin olunması ilə bağlı vəziyyət müəyyənləşdirilərkən 

nəzərə alınmalıdır ki, əsas informasiya dörd daşıyıcıda–insanların şüurunda, onların 

hərəkətində və sənədlərdə əks olunur. Onlar hər bir daşıyıcı üçün daha səmərəli olan 

müşahidə, sənədlərin təhlili, təcrübi hərəkət və dindirilmə metodları ilə öyrənilməlidir. 

         Müşahidə metodunun yoxlama çərçivəsində istifadəsi məhduddur. Onun köməkliyi 

ilə,adətən insanların hərəkətləri öyrənilir. Məlumdur ki, heç kəs insan və vətəndaşların 

konstitusion hüquq və azadlıqlarını açıq pozmağa cəhd etməz. Bununla yanaşı, 

müşahidə hüquq və azadlıqların təminatı vəziyyəti haqqında bilavasitə lazımi 

informasiya toplamağa imkan verir. Müşahidənin belə rəngarəngliyi dəqiq ölçü meyarı 

kimi rəhbərlərin, tabelikdə olanların fəaliyyətinə nə dərəcədə diqqət yetirmələrini göstərə 

bilər. Belə faktlar şəxsiyyətin konstitusion hüquq və azadlıqlarının təminatı işində 

nöqsanların dolayı əlamətləri kimi qiymətləndirilir. 

        Qeyd olunduğu kimi, yoxlama aparanlar bu məqsədlər üçün, hər şeydən əvvəl, 

insanların və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təminatı və qanuniliyi məsələlərinə 

aid sənədlərin öyrənilməsi metodundan istifadə edirlər. Nəinki şəxsiyyətin hüquq və 

azadlıqlarının təminatının əsas amillərini, həmçinin zahirən qaydasında görünən adi 

tədbirlərin konkret pozulması hallarını müəyyənləşdirməyə imkan verən təhlilə daha az 
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diqqət yetirilir. Bəzi hallarda əməliyyat-qeydiyyat işlərində onların rəhbərlər tərəfindən 

öyrənilməsinin nəticəsi barədə sənədin olmaması, onların qanuni tələblərə 

uyğunsuzluğu, həmçinin şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarının lazımi səviyyədə təmin 

olunmaması, aparılan işə nəzarətin zəif olmasına dəlalət edir. 

         Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə idarə nəzarətinin forma və metodları arasında, 

əməliyyat-axtarış materiallarının öyrənilməsi və nəzarət subyektinin əməliyyat 

tədbirlərində bilavasitə iştirakı öz səmərəliliyi ilə fərqlənir. Rəhbərin daha mürəkkəb 

məsələlərin həllində şəxsən iştirak etməsi rəhbərliyin üsulu və metodunun 

təkmilləşdirilməsinin prinsipial şərti kimi təhlil edilməlidir (qiymətləndirilməlidir). 

Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarətin predmetini təşkil edən, əsas 

elementlərdən hesab olunan инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын təmin 

olunmasının əsas mexanizmi ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти нятиъясиндя щцгуглары 

позулмуш шяхслярин müraciətlərinə baxılmasıdır. 

«Ямялиййат-ахтарыш fəaliyyəti щаггында»  Ганунда щцгуглары позулмуш шяхслярин 

шикайят щцгугунун нязярдя тутулмасы ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щяйата кечирилмяси 

заманы инсан вя вятяндаш щцгуг вя азадлыглары тяминатларынын реаллыьыны тямин едян 

факторлардан биридир. Ганунун 4-ъц маддясинин ЫВ щиссясиндя дейилир: «Ямялиййат-ахтарыш 

фяалиййяти субйектинин щярякяти нятиъясиндя щцгуг вя азадлыглары позулмуш щяр бир шяхс 

щямин ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектинин табе олдуьу йухары органын рящбяриня, 

прокурора вя йа мящкямяйя шикайят етмяк щцгугуна маликдир».  

Ямялиййат-ахтарыш щярякятляри aşağıdakı hallarda шикайят обйекти ола биляр: 

- вятяндашын щцгуг вя азадлыглары позуларса; 

- вятяндашын щцгуг вя азадлыгларынын щяйата кечирилмясиня манея йарадыларса; 

- вятяндашларын цзяриня гейри-обйектив олараг щансыса ющдяликлярин гойулarsa; 

- вятяндашын ясассыз мясулиййятя ъялб олунarsa. 

Шикайят верилмяси цчцн шяхсин она гаршы едилмиш щярякятляри ясассыз, гейри-гануни 

щесаб етмяси кифайятдир. Лакин шикайятин тямин олунмасы онун ня дяряъядя 

ясасландырылмыш олмасындан вя апарылмыш арашдырманын нятиъясиндян асылы олаъагдыр. 

      Ашаьыдакы шяхсляр шикайят етмяк щцгугуна маликдирляр: 

- ямялиййат-ахтарыш тядбирляринин обйекти олмуш шяхс; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя зяряр чякмиш шяхс вя йа 

онун гануни нцмайяндяси; 

- ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти нятиъясиндя щцгуг вя азадлыгларынын щяр щансы формада 

позулдуьуну эцман едилян истянилян шяхс. 

Ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектинин табе олдуьу йухары орган  табелик 

гайдасында шикайятя Азярбайъан Республикасынын «Вятяндашларын мцраъиятляри 

щаггында» 30 sentyabr 2015-ъи ил тарихли Гануну вя диэяр норматив актлара мцвафиг 

олараг бахмалыдыр. «ДИО-да вятяндашларын мцраъиятляриня бахылмасы гайдасы щаггында» 

ДИН-ин müvafiq ямри иля тясдиг олунмуш Тялимат вятяндашларын мцраъиятляриня бахылмасы 

вя онларын гябулунун тяшкили мясялялярини низамлайыр. Вятяндашлар ДИО рящбяринин вя 

йахуд онун мцавининин гябулуна йазыла билярляр. Бцтцн дахил олмуш шикайятляр хцсуси 

журналда гейд олунур. Rящбяр ишчи шикайятин йохланылмасынын вахтыны вя иърасыны тямин 

едир. Бу заман вятяндашларын яризялярини барясиндя шикайят олунан органлара вя вязифяли 

шяхсляря эюндярмяк олмаз. Шикайят ясасында апарылан хидмяти йохламанын нятиъяляри 

барядя шикайят емиш шяхси таныш етмяк ямялиййат-ахтарыш фяалиййяти субйектнин гаршысында 

бир ющдялик кими гойулмушдур. Хидмяти йохламанын нятиъясиндя щягигятян дя вязифяли шяхс 
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тяряфиндян шяхсин щцгуг вя азадлыгларынын позулмасы барядя шикайятин ясаслы олдуьу 

ашкар едилярся, əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin субйектинин рящбяри щямин вязифяли шяхсин 

мцвафиг гайдада ъязаландырылмасы вя шикайятчийя дяйян мадди вя мяняви зийанын 

юдянилмяси барядя тядбирляр эюрмялидир. Вязифяли шяхсин ямялиндя ъинайят тяркибинин олдуьу 

мцяййян едилярся, хидмяти арашдырманын материаллары щцгуги гиймят верилмяси цчцн 

прокурорлуг органларына тягдим олунур. 

Йухары орган бир ай мцддятиндя шикайятя бахмалы, нятиъяси барядя вятяндаша йазылы 

ъаваб вермялидир. Яэяр верилмиш ъаваб шикайятчини гане етмязся, онда о, мящкямяйя 

мцраъият едя биляр. 

 «Ямялиййат-ахтарыш fəaliyyəti щаггында» Ганунун 16-ъы маддясинин ЫЫЫ щиссясиня 

эюря шяхс щаггында хцсуси техниканын кюмяйи иля ялдя едилмиш мялуматлар ачыгландыгда, 

щямин шяхс бу мялуматын ганунсуз ялдя едилмясиня вя йа ямялиййат-ахтарыш 

тядбирляринин щяйата кечирилмясиндя хцсуси техниканын тятбигиня иъазя алынмамасына 

ясасланараг, ифадяляриндян имтина вя мящкямяйя шикайят едя билярляр. 

 «Ямялиййат-ахтарыш fəaliyyəti щаггында» Ганунун 4-ъц маддясинин В щиссясиня 

эюря, верилмиш шикайятин мящкямя бахышынын щяртяряфлилийини вя дольунлуьуну тямин етмяк 

мягсядиля ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин субйекти мящкямянин гярарына ясасян, дювлят 

вя хидмяти сиррин йайылмасы вя ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин кечирилмясиня эизли суртядя 

йардым эюстярян шяхсляр щаггында мялуматлар истисна олмагла ямялиййат-ахтарыш ишинин 

мязмуну иля шикайятчини таныш етмяйя борълудур. Лакин бу мялуматлар она арайыш 

васитясиля тягдим едя биляр. Бу арайыша ямялиййат-гейдиййат ишляриндя вя йахуд диэяр 

ямялиййат-хидмяти сянядляриндяки мялуматлар дахил ола биляр. Мялуматла танышлыгдан 

имтина етмя йаzылы сурятдя тяртиб едилмялидир. 

 «Ямялиййат-ахтарыш fəaliyyəti щаггында» Ганунун 15-ъи маддясинин В щиссясиня 

ясасян ядалят мцщакимяси наминя щаллар истисна олунмагла, ъинайятин тюрядилмясиндя 

ганунла мцяййян олунмуш гайдада тягсири сцбута йетирилмяйян шяхсляр щаггында 

ямялиййат-ахтарыш тядбирляри нятиъясиндя ялдя едилмиш материалларын сахланма мцддяти бир 

илдир вя сонра ися мящв едилир. 

Ядалят мцщакимяси вя йахуд хидмяти мараглар наминя щаллар дедикдя, илк нювбядя 

ъинайяткарлыгла мцбаризядя йаранан мараглар, щабеля ямялиййат-ахтарыш фяалиййятиня 

нязарятин ваъиблийи вя мцмкцнлцйц нязярдя тутулур. Ямялиййат материалларынын сахланылма  

мцддятинин узадылмасына тялябат, бир гайда олараг, ямялиййат йолу иля топланмыш 

мялуматларын шяхсин ъинайят мясулиййятиня ъялб олунмасына кифайят етмядикдя, лакин 

онун ъинайяткар фяалиййятинин тясдиг едилдийи щалда йараныр. Ямялиййат-гейдиййат ишинин 

ясассыз олараг ачылмасы, йяни шяхсин ъинайятин тюрядилмясиня щеч бир аидиййяти олмадыьы 

мцяййянляшдикдя, материалларын сахланма мцддяти ганунун мцяййян етдийи чярчивядян 

кянара чыхмамалыдыр. 

Əмялиййат-ахтарыш фяалиййятинə нязарятlə bağlı məsələlər арашдырыларкян бу 

мювзунун elmi-нязяри вя тяърцбi baxımdan мцщцм ящямиййят кясб етдийи айдын шякилдя 

dərk edilir. Çün ki, əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin cinayətkarlığa qarşı mübarizədə 

əhəmiyyətini və səmərəliliyini şərtləndirən başlıca amil bu fəaliyyətin həyata keçirilməsi 

zamanı qanunçuluğun və insan hüquqlarının təmin olunmasıdır. Bunun üçün ilk 

növbədə bu sahədə fəaliyyət düzgün təşkil olunmalı və həyata keçirilməlidir. Bunu 

nəzərə alaraq təhsilanlar bu istiqamətdə biliklərə və peşə bacarığına yiyələnməlidirlər.  
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                                                НЯТИЪЯ 

 

Мювзу цзря мцзакиряйя чыхарылмыш ямялиййат-ахтарыш фяалиййятинин идарядянкянар вя 

идарядахили нязарятин субйектляри, нязарятин предмети, онун тяшкили вя щяйата кечирилмя 

гайдалары арашдырыларкян бу мювзунун нязяриййя вя тяърцбя цчцн мцщцм ящямиййят 

кясб етдийи айдын шякилдя юзцнц бирузя верир. Бизим фикримизъя, идарядянкянар вя 

идарядахили нязарятин субйектляринин тяснифаты «ЯАФ щаггында» Ганунун айры-айры 

нормаларында дейил, бир нормада верилмяси даща мягсядяуйьун вя дягиг оларды. Бу да 

юз нювбясиндя практики ишчиляр цчцн даща садя баша дцшцлян оларды. 
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