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Dövlət Mülkiyyətində Olan və ya Paylarının (Səhmlərinin) Nəzarət Zərfi Dövlətə Məxsus Hüquqi Şəxslərdə 

Vətəndaşların Müraciətləri ilə Bağlı Kargüzarlığın Aparılması 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016‐cı il 23 iyun tarixli Fərmanı ilə “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında, 

dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya 

bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı 

kargüzarlığın aparılması qaydası” təsdiq edilmişdir.  Qaydaya əsasən, dövlət mülkiyyətində olan və ya 

paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə kargüzarlıq qaydaları dövlət 

orqanları və büdcə təşkilatlarının kargüzarlıq qaydaları ilə eynidir. 

Vətəndaşların Müraciətlərinin Qəbulu və Qeydiyyata Alınması 

Vətəndaşların müraciətləri təşkilata daxil olduğu gün qeydiyyat‐nəzarət vərəqəsində qeydiyyata alınmalıdır.  

Əgər müraciətlərin qeydiyyatı zamanı əlavə olunan sənədlərin tam olmadığı və yaxud korlandığı aşkar 

edilərsə, kargüzarlıq xidməti bu cür müraciətləri akt tərtib etməklə qeydə alır və müraciət edən şəxs bu 

barədə üç iş günü müddətində məlumatlandırılır.  Vətəndaşların elektron müraciətləri də kargüzarlıq 

xidmətində çap edilərək (kargüzarlığın elektron qaydada aparıldığı təşkilatlar istisna olmaqla) qeydiyyata 

alınır. 

Vətəndaşın yazılı müraciətində aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir: 

–  müraciətə baxan subyektin adı və ya onun vəzifəli şəxsinin adı, soyadı, vəzifəsi (vəzifəli şəxsin 

elektron ünvanına göndərilən müraciətlər istisna olmaqla); və 

–  müraciət edənin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı (yaxud işlədiyi yer).  Eyni zamanda, Qaydanın  

istinad etdiyi “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu hüquqi 

şəxsin müraciətlərinə dair də şəxsin adı və hüquqi ünvanı (müraciət nümayəndə vasitəsilə təqdim 

edildikdə, nümayəndənin adı, soyadı, atasının adı və ünvanı) tələblərini qoyur. 

Yuxarıda qeyd edilən məlumatlar daxil edilmədikdə müraciət anonim hesab edilir.  “Vətəndaşların 

müraciətləri haqqında” Qanunun 6.4‐cü bəndinə əsasən, anonim müraciətlər müraciətə baxan subyektlər və 

onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən qəbul edilmir və onlara baxılmır. 

Müraciətlərə Baxılması və Onların Cavablandırılması Müddətləri 

Müraciətlərə cavab məktubu təşkilatlar tərəfindən dövlət dilində, yazılı (o cümlədən elektron formada) və ya 

şifahi formada cavablandırılır.  Yazılı müraciətə cavab məktubu təşkilatın blankında, rəhbər və ya vəzifəli şəxs 

tərəfindən imzalanmış formada vətəndaşa göndərilir. 

Vətəndaş şifahi müraciət etdikdə, onun razılığı ilə müraciət şifahi qaydada cavablandırıla bilər.  Şifahi 

qaydada cavablandırmaq mümkün olmadıqda və ya əlavə araşdırma tələb edildikdə müraciət qəbul edilir. 

Müraciət elektron qaydada göndərildikdə cavab elektron qaydada və ya yazılı (poçt ünvanı vasitəsilə 

müraciət edənin xahişi ilə) verilə bilər.  Elektron sənəd formasında göndərildikdə elektron imza ilə təsdiq 

edilir. 

Müraciətə baxılma müddətinin axımı müraciətin kargüzarlıq xidmətində qeydə alındığı gündən hesablanır və 

ən geci 15 iş günü, əlavə öyrənilmə və yoxlanılma tələb edən müraciətlərə isə (və bəzi istisna hallar 

çıxmaqla), ən geci 30 iş günü müddətində baxılır.  Müraciət o halda baxılmamış saxlanılır ki, müraciət edən  

şəxsə bir il ərzində üç dəfə mahiyyəti üzrə əsaslandırılmış cavab verilir və ya müraciət anonim hesab edilir.  

Müraciət edən şəxs müraciətin baxılmamış saxlanılması barədə beş iş günündən gec olmayaraq 

məlumatlandırılır. 
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