
AZƏRBAYCANDA VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİ

 TƏŞKİLATLARININ  FƏALİYYƏTİNƏ 

HÜQUQİ MƏHDUDİYYƏTLƏR: 

AVROPA BİRLİYİ ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLIQ

 ÖLKƏLƏRİ İLƏ MÜQAYİSƏDƏ 

ARAŞDIRMA SƏNƏDİ 

Bakı-2017 

 



I. XÜLASƏ 

2013-2015-ci illərdə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının fəaliyyətinə hüquqi əngəllər 
yaradan müddəaların milli qanunvericiliyə gətirilməsi ilə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının 
qanunvericiliyinə əsasən üç aspektdə - 1) QHT-lərin qeydiyyatı; 2) QHT-lərin maliyyələşməsi 3) QHT-
lərə qarşı sanksiyalar ağırlaşdırıldı. Bu cür hüquqi əngəllər nəticəsində Azərbaycanı nüfuzlu xarici QHT-
lər və donor institutlar tərk etməyə məcbur qaldı. Əksər yerli QHT-nin fəaliyyəti isə iflic vəziyyətinə 
düşdü. Son üç il ərzində birləşmək azadlığını tənzimləyən qanunvericliyə edilən 20-dən artıq 

1
məhdulaşdıırcı dəyişikliklərlə yanaşı QHT təmsilçiləri və hüquq müdafiəçilərinin həbsi , 20-dən artıq 

2yerli QHT və xarici QHT-nin filiallarına qarşı açılmış cinayət işləri , yüksək vergi cərimələri və bank 
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hesablarının dondurulması , hüquq müdafiəçiləri  və jurnalistlərə xaricə çıxış qadağalarının  qoyulması 
vətəndaş cəmiyyəti üçün böhranlı vəziyyət hesab olunan bilər. 

Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi (SMDT) Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 
vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunların ATƏT-ə üzv olan dövlətlər 
arasından 5 postsovet ölkəsinin müvafiq qanunvericliyi ilə qarşılıqlı araşdırılması və müqayisəsini həyata 
keçirib. 2009-cu ildən başlayaraq, Avropa Birliyi Azərbaycanla birgə Şərq Tərəfdaşlığı təşəbbüsünə cəlb 
olunan Belarus, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Ukraynada insan hüquqları və vətəndaş 
cəmiyyətinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, bu yöndə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi yönündə 
müzakirələri həyata keçirib. 
Hazırkı sənədin məqsədi vətəndaş cəmiyyətinin əsas dayaqlarından biri olan Qeyri-Hökümət 
Təşkilatlarına (QHT) dair Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə digər ŞT ölkələrinin 
qanunvericiliyini müqayisəli şəkildə təhlil edərək, dövlət orqanları, VCT-lər, media və digər maraqlı 
qruplara ŞT ölkələrinin QHT qanunvericiliyi kontekstində Azərbaycan qanunvericiliyinin 
çatışmazlıqlarını və məhdudiyyətləri müəyyən etməkdir. 

II. BIRLƏŞMƏK AZADLıĞı ÜZRƏ BEYNƏLXALQ ÖHDƏLIKLƏR 

Azərbaycan və digər ŞT ölkələrində VCT-lərin fəaliyyəti bir çox beynəlxalq sənədlərdə birləşmək 
azadlığı hüququnun tərkibində müdafiə olunur. Bu baxımdan Sivil və Siyasi Hüquqlar haqqında 
Beynəlxalq Paktla (SSHBP) yanaşı Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası (AİHK) birləşmək azadlığını 
fundamental hüquqlardan biri kimi tanıyır və müdafiə edir. Belarus istisna olmaqla digər ŞT ölkəkəri həm 
SSHBP, həm də AİHK-i ratifikasiya edərək, birləşmək azadlığını təmin edəcəklərinə dair öhdəlik 
götürüblər (Belarus yalnız SSHBP-a qoşulub və SSHBP çərçivəsində bu öhdəliyi daşıyır). 
SSHBP-in 22-ci maddəsi müəyyən edir ki, hər kəs öz maraqlarının müdafiəsi naminə digərləri ilə birlikdə 
həmkarlar ittifaqları yaratmaq və qoşulmaq daxil olmaqla birləşmək hüququna malikdir. AİHK-in 11-ci 
maddəsinə əsasən hər kəsin öz maraqlarının müdafiəsi üçün başqaları ilə birlikdə sərbəst toplaşmaq və 
həmkarlar ittifaqları qurmaq və ona qoşulmaq hüququ daxil olmaqla birləşmək azadlığı hüququ vardır.
SSHBP və AİHK birləşmək azadlığı hüququna məhdudiyyət qoyulması üzrə tələb edir ki, birləşmək 
azadlığı hüququna məhdudiyyətlər qoyulması qanunla nəzərdə tutulsun, legitim məqsədlərə cavab versin 
və demokratik cəmiyyətdə zəruri olsun.

12013-2014-cü illərdə həbs edilən hüquq müdafiəçiləri – Anar Məmmədli, Həsən Hüseynli, Emin Məmmədov, Bəşir Süleymanlı, 

İn�qam Əliyev, Rəsul Cəfərov, Leyla Yunus və Arif Yunus  2015-2016-cı illərdə məhkəmə qərarları və əfv fərmanları ilə azadlığa çıxıblar. 
22014-cü ildə Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər İdarəsi tərəfindən başlanan bu cinayət işlərinin yekunlaşdırılması və xətm edilməsi 

barədə rəsmi məlumat yoxdur. 
3 2014-2015-ci illərdə Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər İdarəsi tərəfindən aparılan cinayət işləri əsasında xeyli sayda yerli və xarici 

QHT-yə və QHT rəhbərinə qarşı yüksək vergi cərimələri tətbiq edilib. Vergi cərimələrinə məruz qalmış fiziki və hüquqi şəxslərin siyahısı 

ilə bu sənədə 1 saylı Əlavədə tanış olmaq olar. 
4Xaricə çıxış qadağalarına məruz qalmış jurnalistlər və hüquq müadfiəçilərinin siyahısı ilə bu sənədə 2 saylı Əlavədə tanış olmaq olar. 

1

©Seçkilərin Monitorinqi və Demokra�yanın Tədrisi Mərkəzi   



Birləşmək azadlığı hüququ ilə əlaqədar qanunvericiliyin (xüsusilə QHT-lərə münasibətdə 
qanunvericiliyin) çərçivələrini müəyyən etmək üçün ümumavropa məkanından tövsiyəedici qurum kimi 
fəaliyyət göstərən Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi (AŞ NK) 10 oktyabr 2007-ci il tarixdə 1006 saylı 
Nazirliklərin nümayəndlərinin iclasında 2007(14) saylı Avropada QHT-lərin hüquqi statusuna haqqında 
Tövsiyələr (Tövsiyələr) və həmin Tövsiyələrə dair İzahedici Memorandum qəbul edib. Həmin 
Tövsiyələrdə AŞ üzv-dövlətlərinə QHT-lərə münasibətdə Tövsiyələrdə nəzərdə tutulmuş minimum 
standartlara uyğun olaraq qanunvericilik, siyasət və praktika formalaşdırılmalı olduğu, Tövsiyələrin üzv-
dövlətlərin götürdükləri öhdəliklərin monitorinqində standartlar olaraq qəbul etmələri nəzərdə tutulur. 
Tövsiyələr 8 fəsildən və 77 maddədən ibarətdir. Tövsiyələr QHT qanunvericiliyinə dair Əsas Prinsiplər, 
QHT-lərin Məqsədləri, Təsis və Üzvlüyü, Dövlət Qeydiyyatı, İdarəedilməsi, Maliyyələşməsi, Mülkiyyəti 
və Dövlət dəstəyi, Hesabatlılığı məsələlərində minimum standartları müəyyən edir. Hazırkı brifinqdə 
Tövsiyələr və ona dair İzahedici Memorandum ŞT ölkələri kontekstində Azərbaycan qanunvericiliyinin 
səviyyəsinin tədqiqində birləşmək azadlığı hüququna dair minimum standartların müəyyən edilməsi 
məqsədilə istinad sənədi kimi qəbul edilir.
Bundan əlavə, istinad sənədi qismində Hüquq vasitəsilə Demokratiya uğrunda Avropa Komissiyasının 
(Venesiya Komissiyası) 12-13 dekabr 2014-cü il tarixli Azərbaycanın QHT qanunvericiliyinə dair Rəyi 
və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin (AİHM) birləşmək azadlığı hüququnun pozuntusuna dair 
qərarları, xüsusilə Azərbaycana dair qərarları da nəzərə alınır. 
Bu sənəddə eyni hüquq sisteminə aid olan və ənənəvi olaraq oxşar qanunvericilik inkişafı yaşayan ölkələr 
müqayisə edilir. Sənəddə həmçinin ŞT ölkələri arasında müqayisə ilə yanaşı beynəlxalq sənədlərə istinad 
edilib və xüsusən də AŞ-nın Tövsiyələri əsasında müqayisələr aparılıb. 

III. ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLıĞı ÖLKƏLƏRININ MILLI QANUNVERICLIYI 

ŞT ölkələrində milli qanunvericiliyi əsas mənbəyini milli parlamentlər tərəfindən qəbul edilmiş normativ-
hüquqi aktlar təşkil edir. Bu baxımdan ŞT ölkələrində həmçinin QHT qanunvericiliyinin də əsas 
mənbəyini parlamentlər tərəfindən qəbul edilən normativ aktlar təşkil edir. Müvafiq olaraq bu normativ 
aktlar ikincidərəcəli qanunvericilik - icra hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdikləri fərman, sərəncam, 
qərarlarla dəqiqləşdirilir. 
Bütün ŞT ölkələrinin Konstitusiyalarında birləşmək azadlığı hüququ müəyyən edilir. Buna uyğun olaraq 
QHT-lərin hüquqi rejimi ilk olaraq konstitusion fazada tənzimlənir.
ŞT ölkələrinə nəzər saldıqda aydın olur ki, Gürcüstan istisna olmaqla, digər ölkələrin hamısında QHT 
fəaliyyətini tənzimləyən ayrıca qanunvericilik aktı qəbul edilib. Yalnız Gürcüstanda məhz QHT 
qanunvericiliyini tənzimləyən ayrıca akt yoxdur (burada QHT-lərin fəaliyyəti Mülki Məcəllə və digər 
qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir). 
ŞT ölkələrində QHT-lərin dövlət qeydiyyatı həm spesifik QHT qanunvericiliyində, həm də hüquqi 
şəxslərin dövlət qeydiyyatına dair ayrıca qanunvericilik aktı, Gürcüstanda isə Mülki Məcəllə ilə 
tənzimlənir. 
QHT-lərin maliyyələşməsi məsələsinə dair ayrıca qanunvericilik aktları Azərbaycan, Belarus və 
Gürcüstanda mövcuddur. Digər ölkələr bu məsələdə tənzimləməni digər qanunvericilik aktları vasitəsilə 
aparırlar.
QHT-lərin qarşı tətbiq edilən sanksiyalar məsələsi isə bütün ölkələrdə nəzərdə tutulmuş bilavasitə 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. Bununla bərabər, sanksiyalar digər qanunvericilik aktları – Cinayət 
Məcəlləsi və İnzibati Xətalar Məcəlləsində müəyyən edilir.

3.1. QHT-LƏRİN QEYDİYYATI

a) QHT-lərin qeydiyyat üsulu 

QHT-lərin qeydiyyatının iki üsulu mövcuddur: bildiriş üsulu və icazə üsulu. Birinci üsulda QHT-nin 
yaradılması barədə səlahiyyətli dövlət orqanı yalnız xəbərdar edilir. İkinci üsulda isə QHT-nin 
yaradılması üçün səlahiyyətli dövlət orqanından icazə alınır. 
Təhlilimiz göstərir ki, ŞT ölkələrinin hamısında QHT-lərin qeydiyyatının icazə üsulundan istifadə edilir. 
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b) Təşkilati-hüquqi forma

ŞT ölkələrinin hamısında QHT-lər əsasən iki təşkilati-hüquqi formada fəaliyyət göstərir: ictimai birlik və 
fond. 

c) Təsisçilik

Azərbaycan ictimai birliklərin təsis edilməsi üçün “bir neçə təsisçinin” olmasını tələb kimi qoyub. 
Qanunvericilikdə konkret rəqəm göstərilməməsinə baxmayaraq “bir neçə” ifadəsi birdən çox kimi başa 
düşülür və buna uyğun olaraq iki və daha çox təsisçi ictimai birliyin qeydiyyata alınması üçün müraciət 
edə bilər. Fondların qeydə alınması üçün yalnız bir təsisçi müraciət edə bilər. 

Ermənistan və Ukrayna ictimai birliklərin qeydə alınması üçün iki nəfər təsisçi, fondların qeydə alınması 
üçün isə bir nəfər təsisçi tələbi qoyur. 
Moldova ictimai birliklərin qeydə alınması üçün üç nəfər təsisçi, fondların qeydə alınması üçün isə bir 
nəfər təsisçi olmasını tələb edir. 
Gürcüstanda isə həm ictimai birliklərin, həm də fondların qeydiyyata alınması üçün bir nəfər təsisçi 
kifayətdir.

Belarus ictimai birliklərin yaradılması üçün minimum on nəfər təsisçi tələb edir. Fondlara münasibətdə 
isə bir nəfər təsisçi tələb olunur. Lakin ölkə üzrə ictimai birliklərin təsis edilməsi üçün minimum təsisçi 
sayı əlli nəfərdir. 

İctimai birliklərin və fondların təsisçiləri həm fiziki şəxslər, həm də hüquqi şəxslər ola bilər. ŞT 
ölkələrinin hamısında ictimai birlik və fondun yaradılması üçün müraciət edən fiziki şəxs 18 yaşından 
aşağı olmamalıdır. 
Yalnız uşaq və gənclik QHT-lərinin yaradılması üçün 18 yaşından aşağı məsələn, 15 və ya 16 yaşında olan 
fiziki şəxslər müraciət edə bilərlər (məsələn, Azərbaycan minimum 16 yaş müəyyən edir). 18 yaşından 
aşağı olan fiziki şəxslər təsisçi kimi müraciət etdikdə əlavə sənədləşdirmə tələb edilə bilər (məsələn, 
valideynlərin yazılı razılığı və s).
Belarus istisna olmaqla, həm kommersiya (məsələn, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər), həm də qeyri-
kommersiya hüquqi şəxslər (məsələn, ictimai birliklər) QHT-nin təsisçisi kimi çıxış edə bilərlər. Yalnız 
Belarusda kommersiya hüquqi şəxslər QHT təsisçisi ola bilməzlər. Yalnız qeyri-kommersiya hüquqi 
şəxslər təsisçi ola bilərlər.

ŞT ölkələrində əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər QHT təsisçisi ola bilərlər. Məsələn, bəzi ŞT 
ölkələri (məsələn, Azərbaycan, Ukrayna və Moldova) əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin QHT 
təsisçisi ola bilməsi üçün onların ölkədə daimi yaşamaq hüququnun olmasını tələb edir. Eləcə də xarici 
hüquqi şəxslər QHT təsisçisi ola bilirlər. Təsisçi ola bilmək üçün xarici hüquqi şəxslərə münasibətdə əlavə 
tələblər irəli sürülə bilər (məsələn, Azərbaycan xarici hüquqi şəxslərin yaratdıqları QHT-lərin rəhbərlərin 
müavinlərinin Azərbaycan vətəndaşı olmasını tələbini qoyur).

Heç bir ŞT ölkəsində ictimai birliklərin qeydə alınması üçün minimal nizamnamə kapitalı müəyyən 
edilməyib. Ancaq fondların qeydə alınması üçün bəzi ŞT ölkələri nizamnamə kapitalı olmasını tələb 
edirlər. 

d) Qeydiyyat orqanı

Bütün ŞT ölkələrində QHT-nin dövlət qeydiyyatına alınması üçün səlahiyyətli dövlət orqanına- Ədliyyə 
Nazirliyinə müraciət edilməlidir. 
Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan, Ukrayna və Belarusda Ədliyyə Nazirliyinin ixtisaslaşdırılmış 
orqanı və yerli orqanları qeydiyyat orqanıdır və hüquqi şəxs statusu almaq istəyən QHT-lər ərazi üzrə bu 
qurumlara müraciət etməlidir. 
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Digər ölkələrdən fərqli olaraq Moldovada Ədliyyə Nazirliyi QHT-nin Nizamnaməsini qeydiyyata alır. 
Bundan sonra, QHT ərazi üzrə vergi orqanında da vergi qeydiyyatından keçməlidir. Nəticə olaraq ŞT 
ölkələrində dövlət qeydiyyatının aparılması bələdiyyələrə yaxud inzibati səlahiyyətlər verilmiş xüsusi 
şəxslərə həvalə edilməyib və icra hakimiyyətinin nəzarətinə aiddir.

e) Qeydiyyat sənədləri və müddəti 

Azərbaycan

Azərbaycan qanunvericiliyinə görə hüquqi şəxs statusu almaq istəyən QHT dövlət qeydiyyatını təsis 
edildikdən sonra 40 gündən gec olmayaraq həyata keçirməlidir. 

Azərbaycan qanunvericiliyinə görə dövlət qeydiyyatına alınmaq istəyən QHT-lər ərizə ilə müraciət 
etməlidir. Ərizə təsisçilər yaxud onların vəkil etdikləri şəxs tərəfindən imzalanmalı və notariat qaydada 
təsdiqlənməlidir. Ərizədə təsisçilər haqqında məlumat, ərizəni imzalayan şəxs haqqında məlumat və 
səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş ərizə formasında tələb edilən digər məlumatlar 
göstərilməlidir. Ərizəyə təsis sənədləri (nizamnamə, təşkilatın yaradılması və formaşdırılması barədə 
qərarlar), dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə qəbz (dövlət rüsumu 6 avro (11 manat)), təsisçilər 
haqqında məlumatı əks etdirən sənədlər, QHT-nin hüquqi ünvanı barədə sənəd və sair əlavə edilməlidir.
Təqdim edilmiş sənədlər 30 gün müddətində Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən araşdırılır. Zəruri hallarda 
araşdırma 30 gün müddətində uzadıla bilər. Səlahiyyətli orqan imtinaya səbəb olmayan çatışmazlıqlar 
aşkar etdikdə onların aradan qaldırılması üçün 20 gün müddət təyin edir. Çatışmazlıqlar aradan 
qaldırılqdan sonra müraciətə 10 gün müddətində cavab verilməlidir. Əgər səlahiyyətli orqan QHT-nin 
qeydiyyata alınmaya dair müraciətinə qanunla nəzərdə tutulmuş müddətdə cavab verməzsə, onda QHT 
avtomatik olaraq qeydə alınmış sayılır. 

Belarus
Belarus qanunvericiliyinə görə dövlət qeydiyyatına alınmaq istəyən QHT təsis edildikdən bir ay 
müddətində Ədliyyə Nazirliyinə yaxud onun yerli orqanına müraciət etməlidir.
Belarus qanunvericiliyinə görə səlahiyyətli orqan bir ay ərzində ərizəni araşdırmalı və qərar qəbul 
etməlidir. Səlahiyyətli orqan imtinaya səbəb olmayan çatışmazlıqlar aşkar etdikdə onların aradan 
qaldırılması üçün 20 gün müddət təyin edir. Əgər imtina qərarı qəbul edilərsə, bu barədə 5 gün 
müddətində ərizəçiyə məlumat verilir. 

Ermənistan

Ermənistan qanunvericiliyinə görə müvafiq sənədlər təqdim edildikdən sonra 10 gün ərzində səlahiyyətli 
orqan QHT-nin dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarış yaxud dövlət qeydiyyatına alınmadan imtina 
haqqında qərar qəbul edir. Əgər dövlət qeydiyyatına alınma üçün müraciət edən şəxs nümunəvi sənəd 
formalarından istifadə edərsə, dövlət qeydiyyatı iki gün ərzində həyata keçirilir.

Gürcüstan

Gürcüstan qanunvericiliyinə əsasən dövlət qeydiyyatına alınmaq istəyən QHT-nin Ədliyyə Nazirliyinə 
müraciətinə qeydiyyat haqqında ərizə ilə yanaşı digər sənədlər (nizamnamə, hüquqi ünvanı təsdiq edən 
sənəd, təsisçilər barədə məlumat, QHT-nin təşkilati strukturu barədə məlumat, səlahiyyətli şəxs barədə 
məlumat, dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd və sair) təqədim edilir. 
Dövlət qeydiyyatı və ya dövlət qeydiyyatından imtina bir iş günü ərzində, əgər lazımi rüsum ödənilibsə 
ərizə verilən gün müddətində həyata keçirilir (bir iş günü ərzində qeydiyyata alındıqda 100 lari, ərizə 
verilən gün qeydiyyata alındıqda 200 lari ödənilir). 
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Moldova

Moldova qanunvericiliyinə görə Nizamnaməsini qeydiyyata almaq istəyən QHT təsis edildikdən 30 gün 
müddətində Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etməlidir. 
Qanunvericiliyə görə Nizamnamə sənədlər təqdim edildikdən bir ay müddətində dövlət qeydiyyatına 
alınır və ya qeydiyyata alınmaqdan imtina edilir. Qanunvericiliyin tələbləri pozulduqda qeydiyyat 3 ay 
müddətinə qədər təxirə salına bilər.

Ukrayna

Ukrayna qanunvericiliyinə görə hüquqi şəxs statusu almaq istəyən QHT-lər Ədliyyə Nazirliyinin 
müəyyən etdiyi ərizə formasında müraciət etməlidir. Müraciət təşkilat təsis edildikdən 60 gün 
müddətində edilməlidir. Müraciət birbaşa yaxud poçt vasitəsilə edilə bilər.
Səlahiyyətli dövlət orqanı ictimai birliyin dövlət qeydiyyatına alınmasına dair müraciətinə 7 gün 
müddətində, fondun qeydiyyata alınmasına dair müraciətinə isə 3 gün müddətində baxmalıdır.

f) Qeydiyyatdan imtina edilməsinin əsasları

Azərbaycan qanunvericiliyi müraciət etmiş QHT-nin dövlət qeydiyyatından imtina edilməsi üçün 
aşağıdakı əsasları nəzərdə tutub: 

· təqdim olunmuş sənədlər Konstitusiya və qanunvericilik aktlarına zidd olduqda; 
· ərizədə göstərilən məlumatlar və (və ya) ona əlavə edilən sənədlər yanlış olduqda; 
· hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumların məqsədləri, vəzifələri və fəaliyyət formaları 

qanunvericiliyə zidd olduqda; 
· QHT-lərin nizamnamələrində dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının səlahiyyətlərinin 

mənimsənilməsi, habelə dövlət nəzarəti və yoxlama funksiyaları nəzərdə tutulduqda; 
· firma adlarının qorunması haqqında qanunvericiliyin tələbləri pozulduqda və ya eyni adlı qeyri-

kommersiya təşkilatı qeydiyyata alınmış olduqda, 
· qeyri-hökumət təşkilatlarının adında Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarının adlarından, 

habelə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin adlarından (onların yaxın qohumlarının və ya 
vərəsələrinin icazəsi olmadan) istifadə edildikdə; 

· təsis sənədlərində aşkar edilmiş çatışmazlıqlar 20 gün müddət ərzində aradan qaldırılmadıqda.

Belarus qanunvericiliyi müraciət etmiş QHT-nin dövlət qeydiyyatından imtina edilməsi üçün aşağıdakı 
əsasları nəzərdə tutub: 

· ictimai birliyin təsis edilməsi qaydasının pozulması; 
· tələb olunan sənədlərin qanunvericiliyə uyğun təqdim edilməməsi; 
· yalan məlumat və saxta sənədlərin təqdim edilməsi daxil olmaqla hüquqi tələblərin pozulması; 

adın təşkilatın simvoluna uyğunlaşdırılması; 
· Üzvlük baryerinin qanunvericiliklə tələb ediləndən aşağı olması; 
· Ədliyyə Nazirliyinin müəyyən etdiyi ərizə forması və əlavə sənədlərdəki çatışmazlıqlarının 

aradan qaldırılmaması. 

Ermənistan qanunvericiliyinə görə 
· QHT-nin Nizamnamə Ermənistan Konstitusiya və qanunvericiliyi ilə ziddiyət təşkil edərsə, 
· hüquqi şəxslərin adları haqqında qanunvericiliyinin tələbləri pozularsa 
· yaxud QHT-nin qeydiyyata alınması üçün tələb olunan sənədlər lazımi formada təqdim edilməzsə 
· yaxud çatışmazlıqlar aradan qaldırılmazsa 

QHT-nin dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina edilir.

Gürcüstan qanunvericiliyinə görə QHT-nin dövlət qeydiyyatından imtina edilməsinin əsasları 
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aşağıdakılardır: 
· QHT-nin məqsədləri və hədəfləri Gürcüstan Konstitusiyasının prinsipləri, ümumqəbuledilmiş 

etik qaydalar və qüvvədə olan qanunvericiliklə ziddiyət təşkil edərsə; 
· QHT Gürcüstanın Konstitusiya quruluşu və ərazi bütövlüyünü pozursa yaxud müharibə təbliğatı 

və etnik nifrət təbliğatı aparırsa; 
· ərizə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada tərtib edilməyibsə; 
· qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş sənədlər ərizəyə əlavə edilməyibsə yaxud notarial qaydada 

təsdiq edilməyibsə.

Moldova qanunvericiliyinə görə QHT-nin Nizamnaməsinin dövlət qeydiyyatına alınmasından 
aşağıdakı əsaslarla imtina edilir: 

· QHT-nin Nizamnaməsi Konstitusiya və qanunvericiliklə ziddiyət təşkil edirsə; 
· Təxirə salma müddətində nəzərdə tutulmuş tələblər yerinə yetirilməzsə; 
· QHT bundan əvvəl qeydiyyata alınmış QHT ilə eyni adı daşıyırsa; 
· Təqdim edilmiş sənədlərdə qeyri-dəqiq informasiya aşkar edilirsə; 
· QHT-nin adı vətəndaşların dini, milli və ya əxlaqi hisslərini təhqir edirsə.

Ukrayna qanunvericiliyinə görə QHT-nin dövlət qeydiyyatına alınmasından aşağıdakı hallarda imtina 
edilir: 

· Tələb olunan sənədlərin hamısı təqdim edilməyibsə; 
· Sənədlər natamamdırsa; 
· Sənədlər səlahiyyətli olmayan şəxs tərəfindən təqdim edilibsə; 
· İctimai birlik təyin edilmiş müddətdə sənədləri yenidən düzgün təqdim etmirsə. 

3.2. QHT-LƏRİN MALİYYƏLƏŞMƏSİ

QHT-lərin maliyyələşməsi başlığı altında QHT-lərin maliyyələşmə mənbələri məsələsi və QHT-lərə 
tətbiq edilən vergi qanunvericiliyi nəzərdən keçirilir. 

a) Maliyyələşmə mənbələri

ŞT ölkələrinin hamısının qanunvericiliyini nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, QHT-lərin maliyyələşmə 
mənbələri aşağıdakılardır: 

· üzvlük haqqları; 
· yerli və xarici şəxslərin verdikləri qrant və ianələr; 
· dövlət yardımı; 
· qanunla icazə verilən kommersiya fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən gəlir. 

Bütün ŞT ölkələrində qanunvericilik QHT-lərin əsas maliyyələşmə mənbəyi kimi üzvlük haqqlarını 
nəzərdə tutur. İqtisadi fəaliyyətə gəldikdə isə QHT-lər birbaşa və bütövlükdə kommersiya qurumu kimi 
fəaliyyət göstərə bilməzlər. QHT-lərin göstərə biləcəyi kommersiya fəaliyyəti (ya bilavasitə ya da 
kommersiya qurumu təsis etməklə) onların qarşıya qoyduqları məqsədlərə nail olmaqla məhdudlaşır və 
əldə edilən gəlir qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün xərclənir və üzvlər arasında bölüşdürülmür. 
Belarus istisna olmaqla digər ŞT ölkələri QHT-lərin qarşıya qoyduqları məqsədlərə görə kommersiya 
fəaliyyəti ilə məşğul olmasına icazə verir.
QHT-lərin maliyyələşmə mənbəyi arasında qrantların və ianələrin əldə edilməsi mühüm yer tutur. 
Xüsusilə post-sovet ölkələrindəki vətəndaş cəmiyyəti ənənəsinin zəif olması yerli QHT-lərin fəaliyyət 
göstərə bilməsi üçün xarici maliyyələşməni (qrantı) həlledici edir. Bütün ŞT ölkələrinin 
qanunvericiliyinin təhlili göstərir ki, qrantın verilməsinin əsasını qrant müqaviləsi təşkil edir.

ŞT ölkələri arasında Azərbaycan, Belarus və Gürcüstan qrant məsələləri ilə bağlı ayrıca qanunvericilik 
aktı qəbul ediblər. Digər ölkələr bu məsələləri bilavasitə QHT, vergi və mülki qanunvericilik çərçivəsində 
həll edirlər. Gürcüstanın “Qrant haqqında” qanunu məzmunca qısadır və daha çox qrantların əldə 
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edilməsinin ümumi prinsiplərini müəyyən edir. 
Azərbaycan və Belarus qanunvericiliyi isə daha ətraflıdır və qrantların (ələlxüsus xarici qrantların) əldə 
edilməsi ilə bağlı bir çox məhdudlaşdırıcı müddəalar nəzərdə tutur.

b) Vergi məsələləri

ŞT ölkələrində QHT-lər tərəfindən əldə edilən qrantlar və ianələr gəlir hesab edilmir, qrant və ianələrdən 
mənfəət vergisi tutmur. Eləcə də mal və xidmətlərin qrant məqsədləri ilə verilməsi ƏDV-nin predmeti 
təşkil etmir. Ancaq vergi güzəştləri ölkədən ölkəyə dəyişir. Məsələn, Belarus bütün qrant və ianələrə vergi 
güzəştləri tətbiq etmir. Eləcə də Moldova bir sıra beynəlxalq layihələr istisna olmaqla QHT-lərə ƏDV 
güzəştləri tanımır. Bundan əlavə, Gürcüstan qeyri-kommersiya məqsədləri üçün ölkəyə gətirilən 
mallardan gömrük rüsumları və ödənişləri tutmur.

Belarus qanunvericiliyi əldə edilmiş qrant və üzvlük haqqlarının vergidən azad edilməsi üçün üzvlük 
haqqı ödəyən üzvlərin təşkilatın üzvü olmasına dair və ödənilən qrantın nəzərdə tutulan məqsədlərlə 
istifadə edilməsinə dair sübutların təqdim edilməsini nəzərdə tutur. 
ŞT ölkələri QHT-lərin əldə etdikləri qrantları və üzvlük haqqları vergiyə cəlb edilməsə də, qrant əsasında 
əmək müqaviləsi üzrə işləyən işçilərə və xidmət müqaviləsi üzrə xidmət göstərən fərdi sahibkarlara 
ödənilməli məbləğlər müvafiq olaraq ödəmə mənbəyindən tutulan verginin və sadələşdirilmiş verginin 
predmeti sayılır və ondan müvafiq vergi ödənilir. Eləcə də sosial sığorta haqqları da ödənilməlidir.

c) Azərbaycan qrant qanunvericiliyi 

Digər ŞT ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycan və Belarus qrant məsələlərini daha ətraflı tənzimləyən 
qanunvericilik müəyyən ediblər və qrantların (xüsusilə xarici qrantların) əldə edilməsinə dair 
məhdudiyyətlər qoyublar.

Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən qrant verən subyektlər (donorlar) aşağıdakılardır: 

· Azərbaycan Respublikası (dövlət); 
· yerli fiziki və hüquqi şəxslər; 
· beynəlxalq təşkilatlar və onların nümayəndələri; 
· xarici hökümətlər və onların nümayəndəlikləri; 
· maliyyə-kredit institutları; 
· xarici hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınmış filial və nümayəndələri, eləcə də xarici QHT-

lərin Ədliyyə Nazirliyi saziş bağlamış filial və nümayəndəlikləri. 

Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən beynəlxalq təşkilatlar və onların nümayəndələri, xarici hökümətlər 
və onların nümayəndəlikləri, xarici hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınmış filial və nümayəndələri, 
eləcə də xarici QHT-lərin Ədliyyə Nazirliyi ilə saziş bağlamış filial və nümayəndəlikləri Azərbaycanda 
qrant vermək hüququnu əldə etdikdən sonra donor ola bilərlər. 
Qrant vermə hüququnun əldə edilməsi üçün Maliyyə Nazirliyinin qrantın maliyyə-iqtisadi 
məqsədəmüvafiqliyinə dair rəyi tələb olunur. Qrantın yönəldildiyi sahənin ehtiyaclarının dövlət 
tərəfindən ödənilməsi qrantın maliyyə-iqtisadi cəhətdən məqsədə müvafiq hesab olunmaması üçün 
əsasdır. Qrantın verilməsi məqsədi və onun maliyyə-iqtisadi əsaslandırılması qeyri-dəqiq göstərildikdə, 
Maliyyə Nazirliyi qrantın maliyyə-iqtisadi məqsədə müvafiqliyinə dair rəyin verilməsindən imtina edir.

Bundan əlavə, bağlanılmış qrant müqavilələri Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilməlidir. 
Müqavilə bağlandığı andan 30 gün müddətində qeydiyyata alınması üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim 
edilməlidir. Qeydə alınmayan qrant verilməsi və ya alınması haqqında müqavilələr (qərarlar) üzrə bank 
əməliyyatları və hər hansı digər əməliyyatlar aparıla bilməz. 

Həm xarici donorun qrant vermə hüququnun əldə edilməsi, həm də bağlanılmış qrant müqaviləsinin 
qeydə alınması üçün resipiyent (əgər resipiyent QHT və ya fiziki şəxsdirsə) Ədliyyə Nazirliyinə ərizə ilə 
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müraciət edir. Ərizəyə qrant müqaviləsinin əsli, nəzərdə tutulan layihənin imzalanmış əsli, fiziki şəxsin 
şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini, hüquqi şəxsin səlahiyyətli şəxsin səlahiyyətini təsdiq edən sənədi, qrantın 
məqsədəmüvafiq hesab edilməsi barədə ərizə, qrantın maliyyə-iqtisadi əsaslandırmasını əlavə etməlidir. 
Ədliyyə Nazirliyi ərizə daxil olduqdan sonra qrantın verilməsini məqsədəmüvafiqliyinə dair rəy verilməsi 
üçün Maliyyə Nazirliyinə göndərir. Maliyyə Nazirliyi belə rəyi verdikdən sonra isə Ədliyyə Nazirliyi 
təqdim edilmiş sənədlərin və müqavilə üzrə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərin Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarına, resipiyentin nizamnaməsinə (əsasnaməsinə), o cümlədən müqavilənin 
şərtlərinin qrant anlayışına uyğunluğu; resipiyentin qanunla müəyyən edilmiş meyarlara uyğun olması və 
qrantın qanunla nəzərdə tutulmuş donorlardan əldə edilməsi; ərizə vermiş şəxsin səlahiyyətli olması; 
tələb edilən sənədlərin təqdim edilməsi və həmin sənədlərdə göstərilmiş məlumatların düzgünlüyü; 
layihənin həyata keçirildiyi dövrdə qrant vəsaitlərinin təyinatının dəyişdirilməsi, qrant hesabına əldə 
edilən dəyərlərin satılıb pula çevrilməsi şərtləri müqavilədə nəzərdə tutulmadığı hallarda donorun buna 
yazılı razılığının verilməsi; müqavilənin müddəalarının aydın ifadə olunması və həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulan tədbirlərin dəqiq göstərilməsi; QHT yaxud xarici QHT tərəfindən Maliyyə Nazirliyinə 
maliyyə hesabatlarının təqdim edilib-edilməməsinin yoxlanılması məsələlərini araşdırır. Əgər 
araşdırmanın nəticələri Ədliyyə Nazirliyini qane etməzsə, qrant müqaviləsinin qeydə alınmasından 
imtina edilir.

Ədliyyə Nazirliyi qrant müqaviləsini sənədlər daxil olduqdan 15 gün müddətində qeydə almalıdır. Əgər 
zərurət olarsa, bu müddət 15 gün müddətində artırıla bilər. Çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün 10 
gün müddət təyin edilir. Maliyyə Nazirliyi qrantın məqsədəmüvafiqliyi məsələsinə 7 gün müddətində 
baxır. Zərurət olarsa, 7 gün əlavə araşdırılma aparıla bilər.

Göstərilənlər əsasən bəlli olur ki, Azərbaycan qanunvericiliyi xarici qrantların əldə edilməsi və 
qeydiyyata alınması məsələlərində çox ciddi bürokratik məhdudiyyətlər nəzərdə tutur. Maliyyə Nazirliyi 
tərəfindən qrantın məqsədəmüvafiq hesab edilməməsi və Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qrantın qeydə 
alınmaması üçün bu qurumlara çox geniş səlahiyyətlər verilib. 

d) Belarus qrant qanunvericiliyi

Belarus qanunvericiliyinə görə xarici maliyyələşmənin iki növü fərqləndirilir: xarici qrant yardımı və 
beynəlxalq texniki yardım. Qeyd edilənlər arasında əsas fərq onların qeydiyyat prosedurları ilə 
əlaqədardır.

Xarici qrant yardımı könüllü məqsədlərə çatmaq üçün hüquqi (o cümlədən QHT-lər) və fiziki şəxslərin 
istifadəsi üçün verilən pul və digər yardımlardır. İstənilən xarici hüquqi və fiziki şəxs donor ola bilər. 

Miqdarından asılı olmayaraq bütün xarici qrantlar Prezident yanında Humanitar Fəaliyyət 
Departamentində qeydiyyata alınmalıdır. Qeydiyyata alınmayan qrant istifadə edilə bilməz. Bu qaydadan 
yeganə istisna Prezident tərəfindən müəyyən edilmiş yaxud Belarus tərəfindən ratifikasiya edilmiş 
müqavilələrə üzrə proqramlara uyğun verilmiş qrantlardır və həmin qrantların qeydiyyata alınması tələb 
edilmir. Bu kateqoriyaya aid sahələrin siyahısı Prezident yanında İdarəçilik Məsələləri Departamenti 
müəyyən edir.

Xarici qrant seçkilər və referendumun təşkili, siyasi məqsədlərlə keçirilən toplantıların keçirilməsi və 
əhali arasında seçki təşviqatının aparılması üçün verilə bilməz. 

QHT xarici qrantı qeydiyyata almaq üçün Prezident yanında Humanitar Fəaliyyət Departamentinə ərizə 
ilə müraciət etməlidir. Ərizəyə qrant müqaviləsinin surəti, qrantın necə istifadə ediləcəyinin müfəssəl 
planı, QHT-nin dövlət qeydiyyatına alınmasına dair şəhadətnamənin surəti, bank hesabının olmasına dair 
sənəd əlavə edilməlidir. Departament əlavə sənədlər tələb edə bilər. Praktikada qrant vasitəsilə həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulan müvafiq dövlət orqanından QHT-nin layihəsinin dəstəklənməsinə dair 
məktub tələb edilir. 

Qeydiyyat sənədlər təqdim edildikdən sonra 1 ay ərzində həyata keçirilir. Qeydiyyatdan mücərrəd 
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əsaslarla imtina edilə bilər (“qeydiyyata alınması üçün əsaslar mövcud deyil” yaxud “qanunvericiliklə 
nəzərdə tutulan digər tələblər ödənilməyib”). Qrant müqaviləsi qeydiyyata alınmadıqda o donora geri 
qaytarılmalı yaxud digər resipiyentə istiqamətləndirilməlidir.

Beynəlxalq texniki yardım sosial, iqtisadi, ətraf mühit məqsədləri ilə beynəlxalq təşkilatlar və 
nümayəndəlikləri, xarici hökümətlər və nümayəndəlikləri vasitəsilə verilən yardımlardır. Bu 
yardımlarla bağlı əsasən Belarus höküməti yaxud dövlət orqanlarından biri resipiyent qismində çıxış 
edir. QHT-lər sub-qrant yaxud sub-konrkrat müqavilələri əsasında qoşulurlar. Beynəlxalq texniki 
yardımlar Nazirlər Kabineti yanında Beynəlxalq Texniki Əməkdaşlıq Məsələləri üzrə Komissiya 
tərəfindən qeydiyyata alınır. Beynəlxalq texniki yardımlar bütövlükdə həmin Komissiyanın 
səlahiyyətindədir. 

Yuxarıda göstərilənlərə əsasında bəlli olur ki, Belarus qanunvericiliyi xarici qrantların qeydiyyatı 
sahəsində çox mürəkkəbləşdirilmiş mexanizm qurub və bu QHT-lərin xarici qrantları əldə etməsini 
çətinləşdirir. Xarici qrantların qeydə alınması yaxud imtina edilməsi tamamilə dövlət orqanlarının 
mülahizəsindən asılıdır. Konkret və obyektiv meyarlar müəyyən edilməyib.

3.3. QHT-LƏRƏ QARŞI SANKSİYALAR

QHT-lər demokratik cəmiyyətin aktyorları sayılırlar. Buna görə də qanunvericiliyə ağlabatan formada 
riayət etmək həmçinin onların da vəzifələridir. Buna uyğun olaraq qanunvericiliyin pozulması müvafiq 
sanksiyaların tətbiqi ilə müşayiət edilir. Başqa sözlə, qanunvericiliyə riayət edilməməsi QHT-lərin 
məsuliyyətinə gətirib çıxara bilər.
ŞT ölkələrinin qanunvericiliyinin təhlili göstərir ki, QHT-lərə qarşı tətbiq edilən ümumi sanksiyalar 
aşağıdakılardır: 

· xəbərdarlıq; 
· cərimə; 
· mülkiyyətin müsadirəsi; 
· fəaliyyətin dayandırılması; 
· QHT-nin ləğvi.

QHT-lərə qarşı tətbiq edilən saksiyalar ilk növbədə QHT qanunvericililiyindən irəli gəlir. Ancaq bir sıra 
hallarda inzibati xətalar və cinayət qanunvericiliyi də QHT-lərə tətbiq edilən sanksiyalar üçün əsas təşkil 
edir. 
ŞT ölkələrinin qanunvericiliyinə əsasən QHT-lərə tətbiq edilən sanksiyalar onların QHT 
qanunvericiliyinin pozuntusu, vergi və maliyyə hesabatlarının verilməməsi, səlahiyyətli orqanının 
yoxlama aparmasına maneçilik törədilməsi (məsələn, Azərbaycan), qeydiyyata alınmayan QHT-nin 
fəaliyyət göstərməsi (məsələn, Belarus) Konstitusion quruluş və dövlətin ərazi bütövlüyü əleyhinə 
fəaliyyət göstərilməsi, müharibə təbliğatı və nifrət təbliğatının aparılması, qrant müqavilələrinin 
qeydiyyata alınmaması, qeydiyyata alınmamış qrant müqavilələrindən istifadə edilməsi, ianələrin 
maliyyə hesabatına daxil edilməməsi və sair hallarla əlaqədardır. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi tətbiq edilən sanksiyalar bilavasitə spesifik QHT qanunvericiliyində 
göstərilir. Lakin bir sıra sanksiyalar (məsələn, cərimə) inzibati xətalar qanunvericiliyində, eləcə də bəzi 
sanksiyalar (məsələn, müsadirə) cinayət qanunvericiliyində müəyyən edilə bilər. Eləcə də eyni sanksiya 
(məsələn, hüquqi şəxsin ləğvi) həm QHT qanunvericiliyində, həm də cinayət qanunvericiliyində 
müəyyən edilə bilər. 

Bununla bərabər, qeyd etmək lazımdır ki, sanksiyaların xarakteri və forması ölkədən ölkəyə dəyişir. 
Məsələn, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə QHT qanunvericiliyinin və nizamnamənin tələblərinin 
pozulmasına görə qanunvericiliklə başqa məsuliyyət tədbiri nəzərdə tutulmadıqda QHT-yə həmin 
pozuntuların aradan qaldırılması üçün xəbərdarlıq edilir və ona 30 gün vaxt verilir. Eləcə də QHT 
maliyyə hesabatını vaxtında təqdim etmədikdə, ona Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 30 gün vaxt təyin 

9

©Seçkilərin Monitorinqi və Demokra�yanın Tədrisi Mərkəzi   



edilməsi barədə göstəriş verilir. Əgər bu müddətdə QHT xəbərdarlığa riayət edib pozuntuları aradan 
qaldırmasa o halda inzibati xətalar haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq cərimə edilir. 

Azərbaycan qanunvericiliyi həmçinin QHT-lərin fəaliyyətinin bir ilədək dayandırılmasını sanksiya kimi 
nəzərdə tutur. Belə ki, 

· QHT fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsinə səbəb olmuş şəraitin aradan qaldırılmasına 
maneçilik törətdikdə, 

· səlahiyyətli dövlət orqanının xəbərdarlığında və ya göstərişində bildirilmiş pozuntuların aradan 
qaldırılmamasına görə inzibati məsuliyyətə cəlb edildikdən sonra həmin pozuntular aradan 
qaldırılmadıqda, 

· qeyri-hökumət təşkilatının icra orqanı tərəfindən təşkilatın üzvlərinin hüquqlarının pozulması 
müəyyən edildikdə 

onun fəaliyyəti səlahiyyətli orqanın yaxud üzvlərin müraciəti əsasında məhkəmə tərəfindən 1 ilədək 
müddətə dayandırıla bilər. 
Bundan əlavə, QHT-yə bir il ərzində ikidən çox yazılı surətdə xəbərdarlıq və ya pozuntuların aradan 
qaldırılması haqqında göstəriş verildiyi halda o, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müraciəti əsasında 
məhkəmənin qərarı ilə ləğv edilə bilər.

Belarus qanunvericiliyi oxşar qaydalar müəyyən edib. Əgər QHT qanunvericilik pozuntularına yol 
verərsə, Ədliyyə Nazirliyi həmin pozuntunun aradan qaldırılması üçün yazılı xəbərdarlıq verir və 
pozuntunun aradan qaldırılması üçün müddət təyin edir. Əgər QHT göstərilən pozuntuları aradan 
qaldırmasa, onda Ədliyyə Nazirliyi QHT-nin fəaliyyətinin dayandırılmasına dair ərizə ilə məhkəməyə 
müraciət edir. Məhkəmə qərarı ilə QHT-nin fəaliyyəti 1 aydan 6 aya qədər dayandırıla bilər. Həmçinin 
məhkəmə qərarı əsasında QHT ləğv edilə bilər. Bunun üçün məhkəməyə Ədliyyə Nazirliyi müraciət 
edir. 
Məhkəmə qərarı əsasında QHT aşağıdakı hallarda ləğv edilir: 

· Konstitusion quruluşun dağıdılması və ya müharibə təbliğatı və ya irqi, milli, dini, etnik, sosial 
nifrət təbliğatı apararsa; 

· Ədliyyə Nazirliyinin xəbərdarlığından bir il ərzində qanunvericiliyinin və təsis sənədlərinin 
pozunsutuna yol verərsə; 

· dövlət qeydiyyatına alındığı vaxt qanunvericilik pozuntularına yol verdiyi və bunun aradan 
qaldırıla bilinmədiyi hallarda; 

· QHT üzvlərinin sayı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş minimal saydan aşağı olarsa; 
· QHT-nin fəaliyyətinin dayandırılmasına əsas olmuş məhkəmə qərarında göstərilmiş pozuntuları 

aradan qaldırmazsa. 

Belarusda beynəlxalq və respublika QHT-lərin ləğvini Ədliyyə Nazirliyinin müraciəti əsasında Ali 
Məhkəmə, yerli QHT-lərin ləğvini isə Ədliyyə Nazirliyinin müraciəti əsasında yerli məhkəmələr həyata 
keçirir.

Ermənistan və Gürcüstan qanunvericiklərinə görə QHT-nin ləğvi Ədliyyə Nazirliyinin müraciəti 
əsasında məhkəmə qərarı əsasında həyata keçirilir. QHT-nin ləğvinin əsasları QHT-nin konstitusion 
quruluşu devirməyə çalışan fəaliyyəti, müharibə və zorakılıq təbliğatı aparması, irqi, etnik, dini nifrəti 
təşviq etməsi, qanunvericiliyin ağır formada pozulmasına dair davamlı hərəkətlər etməsi, nizamnamə 
məqsədləri ilə ziddiyət təşkil edən fəaliyyət həyata keçirməsi ola bilər.

Moldova qanunvericiliyi də QHT-lər tərəfindən maliyyə hesabatı və digər hesabatların vaxtında təqdim 
edilməməsinə görə xəbərdarlıq və cərimə növündə sanksiyalar nəzərdə tutur. 
Bundan əlavə, Moldova qanunvericiliyi QHT-nin ləğvini məhkəmə qərarı əsasında aşağıdakı hallarda 
nəzərdə tutur: 

· konstitusion quruluşun zorla dağıdılmasına cəhd göstərilməsi, 
· legitim yolla formalaşdırılmış publik orqanları devirməyə istiqamətlənən hərəkətlərə cəhd 

göstərilməsi, 
· paramilitar qüvvələrin formalaşdırılması, 
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· başqalarının qanunla qorunan hüquq və azadlıqlarının pozulması, 
· qanunvericiliyinin pozuntularına dair bir il ərzində baş vermiş təkrar xəbərdarlığa riayət etməsə, 

yəni pozuntuları aradan qaldırmasa. 

Ukrayna qanunvericiliyi sanksiya növləri kimi xəbərdarlıq, cərimə; QHT-nin müəyyən fəaliyyətlərinin 
müvəqqəti dayandırılması, QHT-nin bütün fəaliyyətlərinin müvəqqəti dayandırılması və QHT-nin 
məcburi ləğvini nəzərdə tutur. 

Ukrayna qanunvericiliyinə görə konstitusion quruluşunun devrilməsinə cəhd, paramilitar qruplaşmaların 
yaradılması, müharibə təbliğatı, separatizm QHT-nin ləğvi əsaslarını təşkil edir. QHT-nin ləğvi məhkəmə 
qərarı əsasında həyata keçirilir. 

IV. NƏTİCƏ

Yuxarıda aparılan müqayisəli təhlil nəticəsində bütün ŞT ölkələrində QHT-lərə dair qanunvericiliyin 
aşağıdakı xüsusiyyətləri ümumi səciyyə daşıyır:
 

· QHT-lər əsasən iki təşkilati-hüquqi formada fəaliyyət göstərir: ictimai birlik və fond.
· QHT-lərin dövlət qeydiyyatının icazə formasından istifadə edilir.
· QHT-lərin dövlət qeydiyyatı üçün tələblər və sənədlərin siyahısı oxşardır.
· QHT-ləri dövlət qeydiyyatına alan orqanlar oxşardır.
· QHT-lərə dair tətbiq edilən vergi qanunvericiliyi bir çox məsələlərdə paralel xarakter daşıyır.
· QHT-lərə tətbiq edilə biləcək sanksiyaların siyahısı oxşardır.

Bununla birlikdə Azərbaycan qanunvericiliyini digər ŞT ölkələrindən (yaxud onların bəzilərindən yaxud 
əksəriyyətindən) fərqləndirən, o cümlədən Avropa Şurası və ATƏT-in tövsiyələri ilə uzlaşmayan 
aşağıdakı məhdudlaşdırıcı xüsusiyyətləri mövcuddur:

· Azərbaycanda QHT-lərin dövlət qeydiyyatı üçün müəyyən edilmiş müddətlər çox uzundur 
(Gürcüstan, Ermənistan və Ukraynada bu müddət 1 gündən 7 günə kimidir). Müddətin uzun olması 
Avropa Şurası Venesiya Komisisyasının tövsiyyə etdiyi - “Dövlət qeydiyyatına alınma və ya imtina 
edilməsi üçün ağlabatan müddət müəyyən edilməlidir” prinsipi ilə zidiyyət təşkil edir. Eyni 
zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda yerli kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət 
qeydiyyatı üçün müəyyən edilmiş müddət 3 gündür. Bu amil göstərir ki, QHT-lərin dövlət 
qeydiyyatı üçün müəyyən edilmiş müddət ümumavropa standartları baxımından ağlabatan deyil;

· Azərbaycanda QHT-lərin dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina edilməsinin əsasları əksər ŞT 
ölkələri ilə müqayisədə qeyri-müəyyən və təkrarçı əsaslar nəzərdə tutur. Bu qaydalar daha konkret 
imtina əsasları olmayaraq, genişdir və qeyri-müəyyəndir. 

· Azərbaycanda QHT-lərin maliyyələşməsinə, xüsusilə xarici maliyyələşməsinə dair 
qanunvericilik əksər ŞT ölkələrindən kəskin olaraq fərqlənərək ağır məhdudiyyətlər nəzərdə tutur. 
Azərbaycanda QHT-lərin xarici donorlardan maliyyələşməsi üçün ikipilləli qeydiyyat tələb edilir. 
Bu halda resipiyent QHT-lər həm xarici donorun qrant vermə hüququnun əldə edilməsi, həm də 
qrantın dövlət qeydiyyatına alınması üçün çoxlu sayda sənədlər tələb edən və qeyri-müəyyən 
tələblərdən ibarət olan prosessual mərhələləri keçməlidir. Bu mərhələlərdə nəzərdə tutulan 
anlayışlar mücərrəddir və hakimiyyət orqanlarına çox geniş səlahiyyətlər verir. Əgər QHT-lər bu 
mərhələləri keçə bilməsə və nəticə olaraq qrant dövlət qeydiyyatına alınmasa, onda xarici donordan 
əldə etdiyi qrantdan istifadə edə bilməyəcək. 

· QHT-lərə qarşı tətbiq edilən sanksiyaların dairəsi (məsələn, qrantların qeydiyyatdan 
keçirilməməsinə yaxud qeydiyyatdan keçməmiş qrantlardan istifadəyə görə inzibati xəta 
məsuliyyəti) əksər ŞT ölkələrindən daha genişdir. Bundan əlavə, QHT-nin fəaliyyətinin məcburi 
dayandırılması yaxud ləğvinə dair əsaslar qeyri-müəyyəndir. 
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Nəticə olaraq, Azərbaycan qanunvericiliyi hazırkı vəziyyəti ilə SSHBP-in 22-ci maddəsi, AİHK-in 11-ci 
maddəsi və ona dair AİHM-in müvafiq presedent hüququ, AŞ NK-in Tövsiyələri və Venesiya 
Komissiyasının 2014-cü il tarixli Rəyinin nəticələri ilə ziddiyət təşkil edir.

V. TÖVSİYƏLƏR

Yuxarıda göstərilən QHT-lərin hüquqi rejiminə dair problemlər məhz QHT qanunvericiyi ilə əlaqədardır. 
Buna görə də yuxarıda göstərilən qanunvericilik problemlərinin aradan qaldırılması üçün hazırkı 
müqayisəli təhlilin nəticəsində aşağıdakılar tövsiyə edilir:

1) QHT-lərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün nəzərdə tutulan müddətlər azaldılsın. Müddət yerli 
kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı üçün nəzərdə tutulan müddətlə eyni olsun (3 
gün) yaxud ona yaxın olsun (5 gün);

2) QHT təsis edə bilmək üçün əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün nəzərdə tutulan daimi 
yaşamaq tələbi ləğv edilsin. Xarici hüquqi şəxslər üçün təsis etdikləri QHT-nin müavinlərinin 
yerli vətəndaş olması tələbi ləğv edilsin. 

3) Dini QHT-lər üçün dini qurumları tənzimləyən hakimiyyət orqanının icazəsinə dair tələb ləğv 
edilsin. 

4) QHT-lərin dövlət qeydiyyatından imtina edilməsinə dair əsasların siyahısı azaldılsın və 
dəqiqləşdirilsin. İmtina əsaslarının siyahısı yalnız a) tələb edilən sənədlərin təqdim edilməməsi; 
b) hüquqi şəxslərin ad hüququna dair qanunvericiliyə riayət edilməməsi; c) demokratik 
cəmiyyətə zidd yaxud konstitusion quruluşu dağıtmağa yönələn fəaliyyət göstərmə məqsədinin 
nəzərdə tutulması ilə məhdudlaşsın;

5) QHT-lərin maliyyələşməsinə dair əsassız məhdudlaşdırıcı müddəalar ləğv edilsin. Xüsusən də 
qrantların qeydiyyatı tələbi və xarici donorlardan maliyyələşməyə dair məhdudiyyət müəyyən 
edən hüquq normalar ləğv edilsin və xarici donorlar yerli donorlarla eyni statusda tanınsın;

6) QHT-lərə qarşı sanksiyaların dairəsi və buna dair hakimiyyət orqanlarına verilən səlahiyyətlər 
azaldılsın. 

7) QHT-lərin fəaliyyətinə görə tətbiq edilən inziabti xətaların sayı azaldılsın. 
8) QHT-lərin fəaliyyətinin məcburi dayandırılması yaxud ləğv edilməsi yalnız QHT tərəfindən ciddi 

pozuntuya yol verildikdə (məsələn, əldə etdiyi gəliri qeyri-kommersiya məqsədləri ilə deyil, 
mütəşəkkil olaraq təsisçiləri və ya üzvləri arasında böldüyü müəyyən edildikdə) tətbiq edilsin. 

9) QHT-lərin fəaliyyətinin məcburi dayandırılması və ya ləğv edilməsinə dair qeyri-müəyyən 
müddəalar qanunvericilikdən çıxarılsın.
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1 saylı ƏLAVƏ  
 

2014-2015-ci illərdə Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər İdarəsi tərəfindən aparılan cinayət işləri 
əsasında vergi c ərim ələrin ə və hesablarına h əbs qoyulmasına  məruz qalmış xarici v ə yerli  

QHT-lərin  
 

SİYAHISI  

 

Bu məbləğlər vergi orqanının müəyyən etdiyi cərimələrin məbləğidir, onların vaxtında ödənilməməsinə görə yazılan əlavə 
cərimələri əhatə etmir*. 

 Təşkilatın adı Məsul şəxsi 

Vergi 
sanksiyasın
ın məbləği 

(AZN) 

Status-quo 

 Beynəlxalq Təşkilatlar    

1.  
Oksfam Britaniya 

Oxfam Great Britain 
Şövkət 
Əlizadə 

797,835.64 
Ofisi bağlanıb, 

Rəhbəri mühacirətə gedəsi olub. 

2.  
Fridrix Ebert Fondu 

Friedrich Ebert Foundation 
Rəşad 

Əlizadə 
207,704.90 Ofisi bağlanıb 

3.  
Fridrix Nauman Fondu 

Friedrich Naumann 
Foundation 

Yasemin 
Pamuk 

21,108.16 
Ofisi bağlanıb, 

Rəhbəri mühacirətə gedəsi olub. 

4.  

Beynəlxalq Araşdırma və 
Mübadilə Şurası 

İREX - International Research 
and Exchange Board 

Səbuhi 
Qafarov 

436,574.94 
Ofisi bağlanıb, 

bank hesabları həbsdədir 

5.  

Open Society Institute 
Assistance Foundation 

Açıq Cəmiyyət İnstitutu 
Yardım Fondu (OCIAF) 

Angela 
Nicoara 

103,780.16 
Ofisi bağlanıb, 

bank hesabları həbsdədir 

6.  

Amerika Hüquqşünaslar 
Assosiasiyası  

American Bar Association 
(ABA CEELI) 

 400,236.49 
Ofisi bağlanıb, 

bank hesabları həbsdədir 

7.  

Dünyaya baxış Beynəlxalq 
Humanitar Təşkilatı 

World Vision International 
Humanitarian Organisation 

 606,799.16 
Ofisi bağlanıb, 

bank hesabları həbsdədir 

8.  
Kemoniks İnterneyşnl İnk. 
(Chemonics International, 

ABŞ) 

Smodlaka 
Krajnoviç 
Morana 

507,945.64 
Ofisi bağlanıb, 

bank hesabları həbsdədir 

9.  

ABŞ Milli Demokratiya 
Institutu  

National Democratic Institute 
(NDI) 

 26,858.00 
Ofisi bağlanıb, 

bank hesabları həbsdədir 

10.  Radio Europe/Radio Liberty 

Xədicə 
İsmayılova 

(keçmiş büro 
müdiri) 

45,145.63 

Ofisi bağlı, işçilər qismən (əksəri 
mühacirətdə) çalışır, bank 

hesabları həbsdədir, 
cərimə qüvvədədir, məhkəməsi 

vergi istintaqı gedir deyə dayanıb, 
amma istintaq da hərəkətsizdir



 

 
 
Yerli təşkilatlar 

   

11.  
Azərbaycan Qadınları Ön 

Qafqazda Sülh və 
Demokratiya Uğrunda 

Leyla Yunus 369,378.51 
Ofisi bağlı, 

bank hesabları həbsdə,   
mühacirətdədir 

12.  
Seçkilərin Monitorinqi və 
Demokratiyanın Tədrisi 

Mərkəzi 

Anar 
Məmmədli 

27,517.61 
hesablara həbs və barələrində 

cərimə qüvvədə qalır,  

13.  
Könüllülərin Beynəlxalq 

Əməkdaşlığı İctimai Birliyi 
Elnur 

Məmmədov 
20,196.62 

Hesabdan həbs götürülüb, rəhbəri 
şərti azad edilib, ölkədən çıxışa 

qadağası qalır 

14.  İnsan Hüquqları Klubu 
Rəsul 

Cəfərov 
6,257.11 

cərimə ödənib, hesaba həbs qalır, 
rəhbəri əfvlə azad edilib 

15.  Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti 
İntiqam 
Əliyev 

65,636.85 
Rəhbəri şərti azad edilib, çıxışa 
qadağası, hesablara həbsi, ofisi 

möhürlə bağlı qalır 

16.  
Reportyorların Azadlıq və 

Təhlükəsizlik İnstitutu 

Emin 
Hüseynov 
Mehman 

Hüseynov 

247,551.72 

Cərimə ödənib, icraat müvəqqəti 
dayanıb, hesablara həbs qalır, 

E.Hüseynov mühacirətdə, hazırki 
icraçı direktor Mehman Hüseynov 

həbsdədir 

17.  
Milli və Beynəlxalq 

Araşdırmalar Mərkəzi 
Leyla 

Əliyeva 
11,745.81 

Hesablarına həbs qalır, rəhbəri 
mühacirətdədir 

18.  Azad İqtisadiyyata Yardım 
Zöhrab 
İsmayıl 

10,689.84 

Hesablardan həbs götürülüb, vergi 
orqanı cərimə məbləğini birtərəfli 
məcburi qaydada hesabdan silib, 

sənədləri qaytarılmır, 
səlahiyyətverici daxili seçkilərinn 
nəticələrin Əd.Naz. qeyə almır, 

rəhbəri mühacirətdədir. 

19.  İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi 

Qubad 
İbadoğlu 

Qalib 
Bayramov 

130,700.79 

Hesablara həbs götürülüb, 
sənədlər aytarılmır, 

səlahiyyətverici daxili seçkilərinn 
nəticələrin Ədliyyə Nazirliyi  

qeyə almır 

20.  
Demokratiya və İnsan 

Hüquqları Resurs Mərkəzi 
Əsabəli 

Mustafayev 
6,131.07 

Hesablara həbs, rəhbərinə çıxışa 
qadağa qalır. Hesabda AİHM-nin   

məbləğləri var, AİHM-dən işə 
prioritetlik, İH Komissarının 

İntervener cəlbi istənib. 

21.  
Azərbaycan Hüquqşünaslar 

Assosiasiyası 
Ənnağı 

Hacıbəyli 
4,726.00 

Bank hesablarına həbs, rəhbərinin 
ölkədən çıxışa qadağası qalır, 

cərimə ödənib, 

22.  
Neftçilərin Hüquqlarını 

Müdafiə Təşkilatı 
Mirvari 

Qəhrəmanlı 
79,679.81 

hesablardan həbs götürülüb, 
cərimə üzrə icraat yoxdur 

23.  
Demokratik Təsisatlar və İnsan 

Haqları 
Elçin 

Abdullayev 
21,942.32 

Hesablardan həbs götürülüb, 
istintaq müvəqqəti dayandırılıb, 

rəhbəri mühacirətdədir 

24.  
Qafqaz Media Təhqiqatları 

Mərkəzi 
Anar Orucov 
Əziz Orucov 

8,035.89 
Rəhbəri mühacirət edəsi olub, 

qardaşı Əziz Orucov həbs edilib, 
cinayət işi açılıb 

25.  
Aran Humanitar Regional 

İnkişaf Təşkilatı 
Rauf Əliyev 13,928.89 cərimə qüvvədədir 

26.  
Media və İctimai Təşəbbüslər 

Mərkəzi 
Samir Əliyev 282.29 Hesablara həbs götürülüb  

27.  
“Şərq-Qərb” Araşdırmalar 

Mərkəzi 
Ərəstun 
Oruclu 

72,037.18 
 rəhbəri mühacirət edib, 

cərimə qalır.  
 



2 saylı ƏLAVƏ  
 

2014-2015-ci illərdən etibarən təqib hədəfinə alınmış 
Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrindən   

ölkədən getm əyə məhdudiyy ət tədbirin ə məruz qalmış yerli  fiziki və hüquqi şəxslərin 

SİYAHISI  

 

 Təşkilatın adı 
Əlaqədar fiziki 

şəxs 
Ölkədən çıxışa qadağa 

1.  
Könüllülərin Beynəlxalq 

Əməkdaşlığı İctimai Birliyi 
Elnur 

Məmmədov 
P 

2.  Hüquq Maarifçilik Cəmiyyəti İntiqam Əliyev 
P 

Qüvvədədir, 
AİHM-ə şikayət verilib 

3.  
Reportyorların Azadlıq və 

Təhlükəsizlik İnstitutu 
Mehman 
Hüseynov 

həbsdədir, həbsə qədər də 
çıxışa qadağası qalırdı, 
ümumiyyətlə şəxsiyyət 

vəsiqəsi özünə verilmirdi 

4.  
Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar 

Mərkəzi 
Leyla Əliyeva 

P 
mühacirətdədir 

5.  
Demokratiya və İnsan Hüquq ları 

Resurs Mərkəzi 
Əsabəli 

Mustafayev 

P,P 
Iki ayrı (istintaq və vergi 
orqanının)qərarla ikiqat 
qadağa 

6.  
Azərbaycan Hüquqşünaslar 

Assosiasiyası 
Ənnağı 

Hacıbəyli 
P  

7.  
Qafqaz Media Təhqiqatları 

Mərkəzi 
Əziz Orucov 
(Qaraşoğlu) 

P 
2.5.17-dən həbsdədir 

8.  Demokratik İslahatlar Cəmiyyəti Oqtay Gülalıyev P 

9.  Respublikaçı Alternnativ Hərəkatı 
Natiq Cəfərli 

 
P 

10.  Respublikaçı Alternnativ Hərəkatı 
Azər Qasımlı 

 
P 

 

  



 

                                                           
1 https://mappingmediafreedom.org/#/4193  ;  
2 https://www.nytimes.com/2014/12/29/world/middleeast/radio -station -backed-by-us-is-raided-in-azerbaijan.html  ; 
http://www.comisarul.ro/life/jurnalisti -de-la-radio-europa -libera-din-azerbaidj_322560.html  ; https://www.rferl.org/a/azerbaijan -rferl-bureau -
raid-questioning-prosecutor -ismayilova-yunus/26765916.html   http://www.coe. int/en/web/media -freedom/all -alerts/ -/soj/alert/27541060   

 

 Jurnalistlər Vəzifəsi Səbəbli əlaqə qeydi 

11.  Aynurə Heydərova 
müstəqil jurnalist, 

Meydan TV ilə əməkdaşlıq edib 

Meydan TV barədə cinayət işi. 
Mühacirət edib, qayıtsa 

cinayət məsuliyyətinə cəlbi 
riski qalır 

12.  
Aynur Qəmbərova 

(Elgünəş) 

Müstəqil jurnalist, müxtəlif 
tənqidi media orqanları ilə, o.c. 
Meydan TV ilə əməkdaşlıq edib 

Meydan TV barədə cinayət işi. 

13.  

Aysel Umudova 
 
 

müstəqil jurnalist, 
Meydan TV və digər KİV-lərlə 

sərbəst əməkdaşlıq edib 

Meydan TV barədə cinayət işi. 
 

yerli məhkəmə qadağanı 
götürüb, lakin qadağa qüvvədə 
olanda toxunduğu hüquqlarına 
görə AİHM-ə şikayətini davam 

etdirib 

14.  Aytac Əhmadova 
müstəqil jurnalist, 

Meydan TV əməkdaşı 

Meydan TV barədə cinayət işi. 
 

Qadağanı sərhəddə öyrənib 
(20.11. 15) 

15.  
Aytən Ələkbərova 

(Fərhadova) 
 

müstəqil jurnalist, 
azad tənqidi media ilə, o.c. 

Meydan TV ilə əməkdaşlıq edib 

Ölkəyə dönərkən qadağa 
qoyulduğunu öyrənib, 
BMCMİ-də saxlanıb 

16.  Babək Bəkir 
Azadlıq Radiosu 

araşdırma qrupu rəhbəri 
Azadlıq Radiosu işi üzrə 

17.  Elnur Muxtar 
müstəqil multi-media reportyoru, 

müxtəlif media orqanları, o.c. 
Meydan TV ilə əməkdaşlıq edib 

Meydan TV barədə cinayət işi. 

18.  Gülər Mehdizadə  müstəqil jurnalist 

Meydan TV barədə cinayət işi. 
yerli məhkəmə qadağanı 

götürüb, lakin qadağa qüvvədə 
olanda toxunduğu hüquqlarına 
görə AİHM-ə şikayətini davam 

etdirib 

19.  İzolda Ağayeva 

Müstəqil (freelancer) jurnalist, 
Meydan TV əməkdaşı olub, 

tənqidi araşdırmaları var, hazırda 
bir sıra tənqidi müstəqil media ilə 

sərbəst əsasla əməkdaşlıq edir 

Meydan TV barədə cinayət işi. 
Dəfələrlə isintaqa çağırılsa da, 

məhdudiyyəti sərhəddə 
öyrənib, 

Türkiyədə magist təhsilini 
məhdudiyyət üzündən ala 

bilmir 

20.  Kamran Mahmudov 

Azadlıq Radiosu keçmiş 
əməkdaşı, 

müstəqil jurnalist, proqram 
aparıcısı, Kanal 13 və BBC ilə 

əməkdaşlıq edir. 

Azadlıq Radiosu işilə əlaqədar 
2014-də dəfələrlə dindirilib. 
Qadağa 27.4.17-də qoyulub, 

22.6.17-də sərhəd 
məntəqəsində və yerli polisdə 

saxlananda bilib1,2, nazirlik 
qadağanı inkar edir. 

Məhkəməyə verməyə 
hazırlaşır. 



21.  Natiq Cavadlı 
təcrübəli jurnalist, azad media 

qurumlarıilə, o.c. Meydan TV-də 
fəal əməkdaşlığı var. 

Meydan TV barədə cinayət işi. 

22.  
Sevinc Abbasova 

(Vaqifqızı) 
 

Jurnalist, araşdırmaçı. 
Meydan TV əməkdaşı 

Meydan TV barədə cinayət işi. 
qadağanı ləğvi barədə 

məhkəmə işi gedir 

23.  
Şahvələd Namazov 

(Çobanoğlu) 

təcrübəli jurnalist, uzun müddət  
aparıcı azad, tənqidi media 

qurumlarında çalışıb  

Azadliq radiosu barədə işlə 
əlaqədar qoyulub 

24.  Şirin Tire (Abbasov)    
müstəqil jurnalist, vlogger, RATİ, 
Meydan TV ilə əməkdaşlıq edib 

Meydan TV barədə cinayət işi. 

25.  Tural Əsədov 
jurnalist,  rusdilli məzmun üzrə 

Meydan TV-lə əməkdaşlığı olub 

Meydan TV barədə cinayət işi. 
qadağanı aeroportda (26.9.16) 
bilib, uçuşu ləğv edilib, rəsmi 
cavabda Meydan Tv işi üzrə 

olduğu bildirilib. 

26.  
Xədicə İsmayıl 

 

müstəqil araşdırmaçı journalist 
Azadlıq Radiosu Bakı Bürosu 

keçmiş sədri 

Azadlıq Radiosu ilə əlaqədar 
qaldırılmış iş üzrə həbs edilib, 

şərti azadlığa buraxılsa da 
çıxışa məhdudiyyət qalır 

 



SMDT bu sənədin hazırlanmasında göstərdiyi dəstəyə görə aşağıdakı şəxslərə 
minnətdarlıq edir: 

Anar Məmmədli 
Səməd Rəhimli 

Hafiz Əliyev 
Ruslan Əliyev 

SMDT ilə əlaqə: 

Telefon:  (+994 50) 333 46 74
E-poçt:  info@smdtaz.org 

Twitter: @SMDT_EMDS 
Web:      www.smdtaz.org   
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