
 

ALTINCI ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

MİLLİ MƏCLİSİNİN 

IV SESSİYASI İCLASININ 

 

PROTOKOLU № 34 
 

Milli Məclisin iclas salonu. 

24 noyabr 2020-ci il. 

 

İclasa Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

Sədri Sahibə Qafarova sədrlik etmişdir. 
 

İclasda Milli Məclisin 99 deputatı iştirak etmişdir. 

 
Qeydiyyat (saat 11.10 dəq.) 

İştirak edir 98 

Yetərsay 83 

 

İclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxil idi: 

 

1. Vətən Müharibəsində qələbə münasibəti ilə Azərbay-

can Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi 

ilə əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının orden və medal-

larının təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası-

nın Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

2. Azərbaycan Respublikasının “Vətən Müharibəsi Qəh-

rəmanı” adının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

3. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 



 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

4. “Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 

100 illiyi (1920–2020)” Azərbaycan Respublikasının yu-

biley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan 

Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun 

layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

5. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(ikinci oxunuş). 

6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəl-

ləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

Qeyd. 2020-ci ilin mart ayında Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatı COVID-19 koronavirusunun törətdiyi yoluxucu 

xəstəliyi   pandemiya elan etmişdir. Bu pandemiyaya qarşı 

ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirlərlə əlaqədar Milli 

Məclisin 20 deputatı plenar iclas salonunun lojasında 

əyləşdiyinə görə əl qaldırmaqla səs vermişdir. 
 

Aşağıdakı məsələlər müzakirə edilmişdir: 
 

Gündəlik haqqında. 
 

Çıxış etmişdir:  Sahibə Qafarova 
 

Təklif: Gündəlik qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri  (saat 11.11 dəq.) 

Lehinə 95 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

1. Vətən Müharibəsində qələbə münasibəti ilə Azər-

baycan Respublikasının orden və medallarının təsis 

edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının or-

den və medallarının təsis edilməsi haqqında” Azərbay-

can Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

haqqında (ikinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Sahibə Qafarova, Əli Hüseynli 
 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.15 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: 1–6-cı maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.16 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: 7–12-ci maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.17 dəq.) 

Lehinə 94 



 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 13–18-ci maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.17 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.18 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

2. Azərbaycan Respublikasının “Vətən Müharibəsi 

Qəhrəmanı” adının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Sahibə Qafarova 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.18 dəq.) 

Lehinə 100 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 100 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.19 dəq.) 

Lehinə 96 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 2-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.19 dəq.) 

Lehinə 95 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.20 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 100 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

3. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-



 

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(üçüncü oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Kamal Cəfərov, Fazil 

Mustafa, Əli Hüseynli 
 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.23 dəq.) 

Lehinə 100 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 100 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

4. “Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti-

nin 100 illiyi (1920–2020)” Azərbaycan Respublikası-

nın yubiley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar “Azər-

baycan Respublikasının orden və medallarının təsis 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-

nununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Əli Hüseynli, Siyavuş 

Novruzov, Ziyafət Əsgərov 
 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.25 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

Təklif: 1-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.31 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: 2-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.32 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: 3-cü maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.32 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.33 dəq.) 

Lehinə 96 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

5. “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Azərbay-

can Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

haqqında (ikinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Sadiq Qurbanov, 

Razi Nurullayev, Aydın Hüseynov, Musa Quliyev 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.36 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.45 dəq.) 

Lehinə 95 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 95 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 2-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.46 dəq.) 

Lehinə 94 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 94 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.46 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Əli Hüseynli, Sabir 

Rüstəmxanlı  

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.51 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.51 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

Təklif: 2-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.52 dəq.) 

Lehinə 95 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 95 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.52 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Sədri 

 

Sahibə Qafarova 



 

 

 

 

 

 
 

MİLLİ MƏCLİSİN İCLASI 
 

24 noyabr 2020-ci il. Saat 11. 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri 

Sahibə Qafarova sədrlik edir 
 

Sədrlik edən. Xoş gördük, hörmətli deputatlar, hör-

mətli media nümayəndələri! Hörmətli həmkarlar, bildi-

yiniz kimi, son dövrdə yeni növ koronavirus pandemiyası 

ilə bağlı ölkə ərazisində vəziyyət gərginləşib. Virusun ya-

yılması sürətli yüksəlmiş, yoluxan insanların sayı artmış-

dır. Milli Məclisdə, bilirsiniz ki, bir sıra hörmətli həm-

karlarımız da xəstədirlər. Mən bütün xəstələrimizə şəfa 

diləyirəm və sizdən də xahiş edirəm ki, özünüzü qoruyun. 

Çünki qarşıda bizi çox önəmli işlər gözləyir. Bilirsiniz ki, 

bu sessiyada biz dövlət büdcəsini və büdcə zərfinə daxil 

olan digər sənədləri müzakirə və qəbul etməliyik. Ona 

görə yenə də mən sizdən xahiş edirəm və tələb edirəm, 

xəstəlikdən qorunmaq üçün bütün verilən göstərişləri yeri-

nə yetirin, o cümlədən sanitariya, gigiyena qaydalarına 

ciddi əməl eləyin. Mən Milli Məclisin fəaliyyətini 

işıqlandıran bizim hörmətli media təmsilçilərindən də 

xahiş edirəm ki, xəstəliyin yayılmasının qarşısını almağa, 



 

infeksiyadan qorunmağa kömək edən qaydalara ciddi 

riayət edəsiniz. Düşünürəm, mənimlə razılaşarsınız ki, 

koronavirusa qarşı mübarizə ümumxalq işidir və hamımız 

bu mübarizədə fəal iştirak etməliyik.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar, xahiş edirəm, qeydiyyat-

dan keçək.  

            
Qeydiyyat (saat 11.10 dəq.) 

İştirak edir 78 

Yetərsay 83 

            

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov, Milli Məclis Aparatının Milli Məclisin, ko-

mitələrin və komissiyaların işinin təşkili şöbəsi müdirinin 

müavini.  

Qeydiyyatdan 20 deputat keçmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Yetərsay var. İclasa baş-

laya bilərik. Hörmətli həmkarlar, gündəlik sizə paylanıb. 

Bu gün biz 6 məsələni müzakirə edəcəyik. Xahiş edirəm, 

gündəliyin qəbul olunmasına münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.11 dəq.) 

Lehinə                        75 

Əleyhinə                          0 

Bitərəf                          0 

Səs vermədi                          1 

İştirak edir                        76 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, gündəlik qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, vəziyyəti nəzərə alaraq biz gündə-



 

likdə olan məsələlərə keçirik. Nəzərinizə çatdırım ki, gün-

dəliyin 3-cü məsələsindən başqa, qalan bütün məsələləri 

ikinci oxunuşda olan qanun layihələridir. 3-cü məsələni 

isə biz üçüncü oxunuşda müzakirə edəcəyik.  

Qeyd edim ki, gündəliyin ilk 2 məsələsi cənab Prezi-

dentin bir məktubu ilə Milli Məclisə daxil olub. Bu qanun 

layihələri Vətən Müharibəsində qələbəyə töhfələr vermiş 

insanların təltif edilməsi üçün hüquqi əsasların yaradılma-

sına yönəlib.  

Beləliklə, hörmətli həmkarlar, gündəliyin 1-ci məsələsi 

“Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-

nunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsidir. 2-ci 

məsələ isə Azərbaycan Respublikasının “Vətən Mühari-

bəsi Qəhrəmanı” adının təsis edilməsi haqqında qanun la-

yihəsidir. Bu qanun layihələri mahiyyətcə bir-birinə ya-

xındır və ona görə də mən, Əli müəllim, Sizə söz vermək 

istəyirəm. Xahiş edirəm, bu iki qanun layihəsi barədə mə-

lumat verin.  

Ə.Hüseynli, Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, Hü-

quq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri.  

 Çox sağ olun, hörmətli Sahibə xanım. Hörmətli həm-

karlar, bilirsiniz ki, bu qanun layihələrin birinci oxunuşda 

təqdim olunması ilə bağlı geniş məlumat vermişdim. Çün-

ki bu qanun layihələri məhz cənab Prezidentin təşəbbüsü 

ilə hazırlanıb və təqdim olunub. O, müalicədə olan hərb-

çilərlə noyabrın 11-də görüşü zamanı bu məsələnin vacib-

liyini vurğulamışdı. Dövlət başçısı söyləmişdi ki, Azər-

baycanda yeni orden və medallar təsis olunacaq və Vətən 

Müharibəsində iştirak etmiş insanlar, hərbçilərimiz təltif 

olunacaqlar.  

Birinci oxunuşda müzakirə zamanı iki təklif daxil ol-



 

muşdu. Amma qanunvericilik təşəbbüsü subyekti tərəfin-

dən məqsədəmüvafiq hesab edilməmişdir.  

Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, bu orden və medallar, o 

cümlədən “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının veril-

məsi ilə bağlı hazırlanmış qanun layihələri bizim orden və 

medallarla bağlı indiyə qədər formalaşmış qanunvericilik 

təcrübəmizə tam uyğundur. Eyni zamanda, onların təsvi-

rində, əsasnaməsində Azərbaycan dövlətçiliyinin, o cüm-

lədən Qarabağın tarixi ilə bağlı bütün komponentlər və 

elementlər, milli atributlarımız öz əksini tapmışdır. Kifa-

yət qədər mükəmməl hazırlanmış qanun layihələridir. He-

sab edirəm ki, biz bu qanun layihələrini üç oxunuşda nə 

qədər tez qəbul etsək, hərbçilərimizin təltif məsələsi də bir 

o qədər tez sürətlənər. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Əli müəllim, çox sağ olun. Hörmətli 

həmkarlar, 10 nəfər yazılıb. Etiraz etmirsinizsə, səsə qo-

yuram. Qanun layihələrini bir-bir səsə qoyacağıq. Bu, 

ikinci oxunuşdur. Bildiyiniz kimi, biz bu qanun layihə-

lərini əvvəlcə əsas kimi qəbul etməliyik. Ona görə də yeni 

orden və medalların təsis edilməsi ilə bağlı qanun layihəsi-

nin ikinci oxunuşda əvvəlcə əsas kimi qəbul edilməsinə 

münasibət bildirək. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.15 dəq.) 

Lehinə                        79 

Əleyhinə                          0 

Bitərəf                          0 

Səs vermədi                          0 

İştirak edir                        79 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 



 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Qanun layihəsi ikinci oxu-

nuşda əsas kimi qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, 1-ci qanun layihəsi 18 maddədən 

ibarətdir. Xahiş edirəm, diqqət edin. Mən onları 6-6 səsə 

qoyacağam. Diqqətli olun. Bilirsiniz ki, çox adam yoxdur. 

Ona görə yetərsay mütləq olmalıdır. Xahiş edirəm, qanun 

layihəsinin 1–6-cı maddələrinə münasibət bildirin. 
 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.16 dəq.) 

Lehinə 77 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi. İndi isə, xa-

hiş edirəm, 7–12-ci maddələrə münasibət bildirin.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.17 dəq.) 

Lehinə 74 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 76 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi. 13–18-ci 

maddələrə münasibət bildirin.  



 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.17 dəq.) 

Lehinə 77 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi. İndi isə, hör-

mətli həmkarlar, qanun layihəsinə bütövlükdə münasibət 

bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.18 dəq.) 

Lehinə 77 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, xahiş edirəm, digər qanun layi-

həsinin, yəni “Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı” adının təsis 

edilməsi haqqında qanun layihəsinin ikinci oxunuşda əsas 

kimi qəbul edilməsinə münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.18 dəq.) 

Lehinə 80 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 80 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən.  Çox sağ olun, əsas kimi qəbul edildi. 

Hörmətli həmkarlar, biz bu qanun layihəsinə də maddələr 

üzrə baxacağıq. Deməli, layihədə cəmi 2 maddə var. Ona 

görə də xahiş edirəm, 1-ci maddəyə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.19 dəq.) 

Lehinə 76 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 77 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi. İndi isə 2-ci 

maddəyə münasibət bildirək. Xahiş edirəm, diqqətli olun, 

çünki mən bu rəqəmlərdən görürəm, kim isə səs verir, bir-

dən vermir, yadından çıxır.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.19 dəq.) 

Lehinə 75 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 76 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 



 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. 2-ci maddə də qəbul edil-

di. Hörmətli həmkarlar, indi isə qanun layihəsinə ikinci 

oxunuşda bütövlükdə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.20 dəq.) 

Lehinə 79 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 80 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun.  Bu qanun layihəsi də ikin-

ci oxunuşda qəbul edildi.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar, gündəliyin 3-cü məsələ-

sinə keçirik.  

3-cü məsələ “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

qanun layihəsidir. Dediyim kimi, bu layihə üçüncü oxu-

nuşda müzakirə ediləcək. Məsələyə dair məlumat vermək 

üçün mən Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitə-

sinin üzvü Kamal Cəfərova söz verirəm. Kamal müəllim, 

buyurun. 

K.Cəfərov, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət qu-

ruculuğu komitəsinin üzvü. 

Çox sağ olun, hörmətli xanım Sədr. Hörmətli deputat-

lar, birinci oxunuşda layihə ilə bağlı geniş məlumat vermi-

şəm. İkinci oxunuşda layihənin predmeti ilə bağlı hər 



 

hansı əlavə rəy və təklif olmadığından layihənin lehinə səs 

verməyə dəvət edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Kamal müəllim. Fazil Musta-

fa. Bir nəfər çıxış eləmək istəyir. Fazil müəllim, buyurun. 

F.Mustafa. Təşəkkür edirəm, hörmətli Sahibə xanım. 

Hörmətli millət vəkilləri, mən, əvvəla, Kamal müəllimə 

təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bu qanun layihəsi ilə bağlı 

hər bir millət vəkili ilə əlaqə saxlayaraq onların qaldırdığı 

məsələlər ətrafında müzakirə apardı. Mükəmməl bir qanun 

layihəsi ortaya çıxdı. Ona görə bunu bildirmək istədim.  

Bir də, səsvermə keçirdiyimiz ötən qanun layihəsi ilə 

bağlı yazılı təkliflərimi verəcəyəm. Mən bitərəf qaldım, 

çünki layihədə xeyli texniki nöqsan var. Bu nöqsanları, 

təbii ki, hamımız qəbul edirik. Bu adlar olmalıdır. Ölkə 

Prezidentinin bu addımını dəstəkləyirik. Amma texniki 

nöqsanlar ciddi həll olunmalıdır. Orada xeyli boşluqlar 

yaranır ki, hansı orden digər ordendən daha dəyərli, yaxud 

da önə keçməlidir. Bunlar təzad yarada biləcək məsələ-

lərdir. Ona görə də yazılı təklifimi, əsaslandırılmış rəyi 

sizə təqdim edəcəyəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Fazil müəllim. Yazılı 

şəkildə verərsiniz. Əli müəllim, söz istəyirsiniz?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Buyurun. 

Ə.Hüseynli. Fazil müəllim, orden və medallarla bağlı 

birmənalı deyə bilərəm ki, bu qanun layhələrində nəinki 

mahiyyət üzrə, heç texniki bir qüsur da yoxdur. Buna 

əmin olun. Mən bilirəm, bizə bir neçə müraciətlər də daxil 

olub. Amma bunu Sizinlə işçi qaydasında müzakirə edə 

bilərik. Bir daha əmin olacaqsınız ki, ordenlər, onların qu-

ruluşu, statusu, əsasnaməsi tam yerindədir. Mən təxminən 

bilirəm, hansı məsələyə toxunursunuz, biz onu müzakirə 



 

eləməyə hazırıq.  

Sədrlik edən. Fazil müəllim, Əli müəllimlə sonra danı-

şarsınız. Əgər tarixlə bağlıdırsa, yəni o məsələ məlumdur. 

Hörmətli həmkarlar, qanun layihəsini səsə qoyuram. Xahiş 

edirəm, münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.23 dəq.) 

Lehinə 80 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 80 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin 4-cü məsələsi “Azər-

baycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 100 illiyi 

(1920–2020)” yubiley medalının təsis edilməsi ilə əla-

qədar “Azərbaycan Respublikasının orden və medalların 

təsis edilməsi haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi ba-

rədə qanun layihəsidir. Məsələyə dair məlumat vermək 

üçün, Əli müəllim, yenə də Sizdən xahiş edirəm, buyurun. 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun, hörmətli Sahibə xanım. Bu 

medalla bağlı da birinci oxunuşda geniş məlumat vermiş-

dim. Onu deyə bilərəm ki, bu medalın təsis olunması ilə 

artıq 35-ci yubiley medalı Azərbaycanda mövcud olacaq-

dır. Həmkarlarımdan səs vermələrini xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Əli müəllim. Hörmətli həm-

karlar, qanun layihəsinin ikinci oxunuşudur, mütləq əsas 

kimi qəbul olunmasına münasibət bildirməliyik. Xahiş 



 

edirəm, bu qanun layihəsinə əsas kimi münasibət bildirin. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.25 dəq.) 

Lehinə 78 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 79 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, əsas kimi qəbul edildi. 2 

nəfər yazılıb. Siyavuş Novruzov. Buyurun, Siyavuş müəl-

lim. 

S.Novruzov. Təşəkkür edirəm, hörmətli Sədr. Hörmətli 

deputatlar, mən bu qanun layihəsinə səs verəcəyəm. Milli 

Məclisdə yubiley medallarının təsisatı ilə bağlı qanun 

layihələri kifayət qədər öz əksini tapıb. Bir neçə məsələyə 

toxunmaq istəyirəm. Biz bu səpkidə müxtəlif illərlə bağlı 

qanun layihələri qəbul edirik. Məsələn, 50 illik, 70 illik, 

100 illik yubiley medalı. Amma bəzi hallarda 75, 85, 95 

illik də olur. Adətən bu, Böyük Vətən Müharibəsi dövrü 

ilə bağlı olmuşdur. Bunu da insanların sayı ilə əlaqədar 

olaraq 5 ildən bir edirdilər. Qalan bütün hallarda təsis olu-

nan yubiley medallarının müddəti, əslində, 10 illiklər əsa-

sında götürülür.  

Bir neçə kəlmə də bundan əvvəl qəbul elədiyimiz Qa-

nunla əlaqədar qeyd etmək istəyirəm. Biz hər bir hərb-

çimizi diqqət mərkəzində saxlamalıyıq. Bir vaxtlar insan-

ların aldığı orden və medallarla bağlı belə bir qərar çıxar-

mışdılar ki, bu ləğv olunsun. Yaxşı ki, biz bu il Böyük 



 

Vətən Müharibəsi ilə əlaqədar bunu qəbul elədik. Vaxtilə 

insanlar bu müharibədə iştirak edib kifayət qədər orden və 

medal almışlar. Sonradan isə onların hamısını az qala 

Vətən xaini və sair adlandırdılar. Hər bir hərbçiyə verilən 

bu orden və medallar onun əməyinin, zəhmətinin, döyüş 

qabiliyyətinin göstəricisidir. Mən hesab edirəm ki, bu 

diqqətdir və zəruridir. Bu, bir sıra ölkələrdə ləğv olunsa 

da, ümummilli liderimiz tərəfindən Azərbaycanda sax-

lanıldı, bərpa olundu. Bu gün də bu ənənə davam edir. 

Hesab edirəm, biz 5 illiklər məsələsinə baxmalıyıq ki, 

gələcəkdə presedent yaratmayaq. Yəni bizdə o proses artıq 

var. Mən bu məsələni keçən dəfə də qaldırdım. Amma 

gərək nəzarət eləyək. Hər təşkilat, hər müəssisə, hər 

nazirlik 5 illik təsisatları qeyd eləməz.  

Digər bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm, hörmətli 

Sahibə xanım. Bəli, bu gün işğaldan azad olunan ərazi-

lərimizdə ciddi şəkildə araşdırmalar aparılır. Əgər müm-

kündürsə, biz, dostluq qrupları, xaricdə olan səfirliklər, – 

başa düşürəm, bu xəstəliklə əlaqədar çətinliklər var, – ora-

dan müəyyən insanları dəvət edək, bura gətirək, göstərək 

və onların özlərinin iştirakı ilə aktlaşdıraq. Çünki biz də-

fələrlə görmüşük ki, nəyi aktlaşdırmışıq, sonra jurnalistlər 

tamamilə başqa istiqamətdə başqa cür rəy veriblər. Bu 

məsələnin öz həllini tapması yaxşı olardı. Hesab edirəm 

ki, Qanuna səs verəcəyik və deputat həmkarlarımı da səs 

verməyə çağırıram.   

Sədrlik edən. Sağ olun, Siyavuş müəllim. Siz bir neçə 

məsələ qaldırdınız. Əslində, biz o biri qanuna səs vermiş-

dik. Bilmirəm, nə qədər yerində olar, həmin o səs verdi-

yimiz qanunla bağlı çıxış etmək istəyirdinizsə, gərək tə-

kidlə deyəydiniz. Biz müzakirə etmədik.  

Siz dediyiniz dəvət etmək və sairlə bağlı bu gün dövlət 



 

tərəfindən kifayət qədər işlər görülür. Hər gün azad 

olunmuş torpaqlara diplomatik korpusun bütün üzvləri ge-

dir. Təbii ki, bu, biz deputatların, dostluq qruplarının işidir. 

Ancaq bu hələ mümkün deyil. Ziyafət müəllim, buyurun.  

Z.Əsgərov. Təşəkkür edirəm, hörmətli xanım Sədr. 

Hörmətli Sədr, hörmətli deputatlar, mənim təklifim səs-

vermə proseduru ilə bağlıdır. Bu qanun layihələri birinci 

oxunuşda müzakirə olunarkən heç bir təklif, irad səslən-

mədi. Bu gün də medalların təsisi ilə bağlı ikinci oxunuş-

da belədir. İndi biz  Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 

100 illiyi ilə bağlı 4-cü məsələdəyik. Mən hesab edirəm 

ki, bu qanun layihələrini bir iclasda üçüncü oxunuşda da 

qəbul etmək olar. Çünki buna əlavə vaxt sərf edib  növbəti 

iclasa salmaq, bir də təsdiq etmək vaxt itkisidir. Bizim 

praktikamızda belə hallar var. Bununla bağlı qanunverici-

likdə heç bir problem yoxdur. Qanunvericilik bunu qada-

ğan etmir. Təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Ziyafət müəllim, nəzərə alarıq. Mən 

xahiş edirəm, bu barədə Siz, Səfa müəllim, Əli müəllim, 

yəni hüquqşünaslar bir qərar verəsiniz. Ancaq mənim 

bildiyimə görə, bu, mümkün olan şey deyil. Çünki bunlar 

gərək 3 oxunuşda qəbul olunsun. Ziyafət müəllim, bu qa-

nun  qəbul olunanda Siz birinci vitse-spiker idiniz. Xahiş 

edirəm, bunu sonra hansısa ayrı bir formatda birgə mü-

zakirə edək. Aparatın rəhbəri və Əli müəllim buradadır. 

Xahiş edirəm, gəlin, qanun layihəsinə səs verək.  Bu qa-

nun layihəsi 3 maddədən ibarətdir. Xahiş edirəm, 1-ci 

maddəyə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.31 dəq.) 

Lehinə 77 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Məlumat verin, Şakir müəllim.  

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi. Xahiş edi-

rəm, 2-ci maddəyə münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.32 dəq.) 

Lehinə 78 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim.  

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, 2-ci maddə də qəbul edil-

di. 3-cü maddəyə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.32 dəq.) 

Lehinə 77 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 77 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir. 



 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, 3-cü maddə də qəbul edil-

di. İndi isə, hörmətli həmkarlar, xahiş edirəm, qanun layi-

həsinə ikinci oxunuşda bütövlükdə münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.33 dəq.) 

Lehinə 76 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 76 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim.  

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi ikinci 

oxunuşda bütövlükdə qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin 5-ci və 6-cı məsələləri 

cənab Prezidentin bir məktubu ilə Milli Məclisə daxil 

olub. Bunlar mahiyyətcə bir-birinə bağlı layihələrdir. Be-

ləliklə, biz 5-ci məsələyə keçirik. 5-ci məsələ “Ətraf mü-

hitin mühafizəsi haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi 

barədə qanun layihəsidir. Məsələyə dair məlumat vermək 

üçün mən Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komi-

təsinin sədri Sadiq Qurbanova söz verirəm. Sadiq müəl-

lim, buyurun.  

S.Qurbanov, Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energeti-

ka və ekologiya komitəsinin sədri.  

Təşəkkür edirəm, dəyərli Sahibə xanım. Hörmətli millət 

vəkilləri, ikinci oxunuşda Milli Məclisin müzakirəsinə çı-

xarılan bu qanun layihəsi noyabrın 20-də keçirilən plenar 

iclasda birinci oxunuşda qəbul olunub. Milli Məclisdə və 

komitənin iclasında müzakirələr zamanı sənədin bütövlük-



 

də bəyənilib qəbul edilməsi ilə yanaşı, bəzi millət vəkil-

lərinin  Qanunun icrası ilə bağlı müəyyən sualları oldu. 

Hörmətli millət vəkillərini əmin  etmək istərdim ki,  icra 

ilə bağlı narahat olmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Belə ki, 

“Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında” Qanuna edilən bu 

düzəliş, yəni 46-cı maddəyə əlavə edilən bu müddəa mü-

vafiq dövlət qurumları, Ekologiya və Təbii Sərvətlər, İqti-

sadiyyat, Ədliyyə nazirlikləri və Nazirlər Kabineti tərəfindən  

son 1 il müddətində ətraflı müzakirə olunmuş, müddəanın 

tətbiqi nəticəsində baş verə biləcək müsbət və mənfi məqam-

lar təhlil edilmiş və onun qəbulunun vacibliyi məqsədəmü-

vafiq hesab edilmişdir. Eyni zamanda, sahibkarlığa təsirin 

minimum olacağı halda, əhalinin sağlamlığına və ətraf 

mühitə müsbət təsirlərin maksimum olması qeyd edilmişdir.  

Bununla yanaşı, İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən sahib-

karlara alternativ istehsal fəaliyyətləri təklif olunacaqdır. 

Digər tərəfdən, istehsal və idxalı məhdudlaşdırılan, yəni 

qadağan edilən məhsul növü konkret ölçüləri müəyyən 

edən çox yığcam  bir nomenklaturadır. Eyni zamanda, mü-

vafiq dövlət qurumlarımız tərəfindən bu sahə ilə məşğul 

olan kiçik və orta biznesə, geniş imkanlara və istehsal sa-

hələrinə malik Balaxanı Sənaye Parkında, yəni eko sənaye 

parkında, digər şəhər və rayonlarımızda alternativ fəaliy-

yət təklif olunacaqdır. Artıq bu prosesə başlanılmışdır.  

Beləliklə, Qanunun tətbiqində heç bir problem və uy-

ğunsuzluq baş verməyəcəkdir. Qanun layihəsi bizim ko-

mitəmizin dünən keçirilən onlayn iclasında müzakirə edil-

miş və ikinci oxunuşda baxılmaq üçün Milli Məclisin bu-

günkü plenar iclasına tövsiyə edilmişdir. Səs verməyinizi 

xahiş edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Sadiq müəllim. Hörmətli 

həmkarlar, bu qanun layihəsini biz əvvəl gərək ikinci 



 

oxunuşda əsas kimi qəbul edək, sonra müzakirəyə keçək. 

Buyurun, əsas kimi münasibət bildirin.   

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.36 dəq.) 

Lehinə 78 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim.  

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi əsas kimi 

qəbul edildi. Müzakirələrə keçirik. Razi Nurullayev. Bu-

yurun, Razi müəllim.  

R.Nurullayev. Hörmətli Sahibə xanım, təşəkkür edi-

rəm. Hörmətli deputatlar, təbii ki, gözəl qanundur, mən də 

bu qanuna səs verəcəyəm.  Çox qısa şəkildə bir məsələni 

demək istəyirəm. Mənim 1-ci və 2-ci məsələ ilə bağlı çox 

ciddi təkliflərim var idi. Mən birinci iclasda çıxış etmə-

dim, ikinci iclasda çıxış etmək istəyirdim. Amma artıq səs 

də verdik, daha gecdir. Mən bunu, təbii ki, təqdim edəcə-

yəm. Siz yaxşı dediniz ki,  əgər israr edən var idisə, deyər-

di. Amma  mən bilmədim, necə israr edə bilərəm. Dəhliz-

də dayanıb əl yelləyim? Bunun da bir yolunu tapmalıyıq. 

Mən, doğrudan da, bəzi məsələlərlə bağlı neçə dəfədir ki, 

çıxış etmək istəyirəm. Lakin deyə bilmirəm. Bəlkə bizim 

hörmətli deputatlarımız daha təcrübəlidir, hansı isə yollar-

la nəyi isə deyə bilirlər. Amma mən çatdırıb deyə bilmi-

rəm. Ona görə də istərdim, bu israr məsələsi ilə bağlı elə 

edək ki, biz deyəndə Siz də onu görə biləsiniz, hansı isə 



 

şəkildə bunu Sizə çatdıra bilək. Onun üçün mən, doğrudan 

da, çox üzüldüm ki, bu məsələləri deyə bilmədim. Təşək-

kür edirəm.  

Sədrlik edən. Razi müəllim, sadəcə, əlinizi qaldıraydı-

nız, mən görərdim. Mən hamını görürəm, hər şeyi də eşi-

dirəm. Əlbəttə, Siz artıq bunu bilirsiniz. Bu, bir. İkincisi 

də, mən heç vaxt heç kimə elə-belə demirəm ki, danışma-

yaq. Bu gün iclasın əvvəlində də koronavirusu, pandemi-

yanı nəzərə alaraq dedim, ancaq hamı, bütün zal dedi ki, 

müzakirə etməyək. Əlinizi qaldıraydınız. Eyni zamanda, 

Siz deyirsiniz ki, hansı isə təklifləriniz var. Əli müəllimin 

dediyini də sonra fikirləşərsiniz. Lazım olsa, danışarsınız.  

Aydın Hüseynov. Aydın müəllim, buyurun.  

A.Hüseynov.  Xanım Sədr, bizim  müzakirə etdiyimiz 

qanun layihəsi ilə bağlı Sadiq müəllim həm birinci oxu-

nuşda, həm də ikinci oxunuşda  çox ətraflı məlumat verdi. 

Eyni zamanda, deputat həmkarlarım da öz fikirlərini səs-

ləndirdi.  

Əslində, mən çıxış etmək deyil, sualla müraciət etmək 

istəyirəm. Sualı səsləndirmək istəyirəm. Qalınlığı 15 mik-

rona qədər olan polietilen torbaların zərərləşdirilməsi və 

qadağan edilməsi yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. Bunların 

həcmi çoxdursa, ətraf mühitə təsir baxımından ziyanı da  

daha çox ola bilər.  

Vaxt alıb oxumaq istəmirəm. Burada göstərilən digər 

çəngəl, bıçaq kimi vasitələrin qadağan olunması isə iyul 

ayının 1-dən nəzərdə tutulur. Mən fikirləşirəm ki, əgər bu, 

hər hansı bir texniki məqamla bağlıdırsa, buna 3 ay vaxt 

verməyimiz kifayət edər. Çünki qalınlığı 1,5 mikron olan 

torbaların, bir daha fikrimi təkrar edirəm, həcmi digər-

lərindən kiçikdir. Həm də sadalanan digər predmetlərin 

həcmi və təsiri daha çox ola bilər. Ona görə bəlkə 3 ay 



 

vaxt vermək kifayət edər? Əgər onun sağlamlığa və ətraf 

mühitə təsiri, yaxud da onun başqa əsasları varsa, biz  niyə 

6 ay gözləyək? Çox güman ki, indi Sadiq müəllim onu 

təqdim edər. Sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Musa Quliyev. Musa müəllim, 

buyurun.  

M.Quliyev. Çox sağ olun, hörmətli xanım Sədr. Hörmətli 

millət vəkilləri, şübhəsiz ki, bu, çox vacib bir qanundur. 

Konseptual baxımdan hamımız dəstəkləmişik. İkinci 

oxunuşda da hamımız dəstəkləyəcəyik. Mən çox sevinirəm 

ki,  bu məsələni 4–5 il bundan qabaq qaldıran deputatlardan 

biri də mən idim. İndi həmin təklifimiz həyata keçir.  

Mənim burada bir sualım  və üslub baxımından redaktə 

xarakterli təklifim var. “Qalınlığı 15 mikrona qədər 

polietilen torbaların, habelə”, cümlə davam edir. Bilirsiniz 

ki, “habelə” cümlənin bağlayıcı üzvüdür. Bu söz “qalınlığı 

15 mikrona qədər olan” sözlərini plastik qarışdırıcı 

çubuğa, çəngələ, qaşığa və boşqaba da aid etmiş olur. Ona 

görə mən təklif edirəm ki, cümlə belə başlasın: “Birdəfəlik 

istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik qarışdırıcı çubuq, 

çəngəl, qaşıq, bıçaq, boşqab və stəkanların, habelə qalın-

lığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların və sair”. 

Yaxud da ki, biz polietilen torbaları vurğulamaq istəyirik-

sə, cümlə belə başlasın: “Polietilen torbaların (qalınlığı 15 

mikrona qədər olan) və sair” cümlə davam edir.  

Sualım ondan ibarətdir ki, burada birdəfəlik istifadə 

üçün nəzərdə tutulan plastik və sair yazırıq. Birdəfəlik 

istifadənin standartları bizdə varmı? Hansı plastik qab 

birdəfəlik istifadə  üçün, hansı isə çox dəfəlik istifadə 

üçün nəzərdə tutulub? Belə bir standart yoxdursa, isteh-

salçı və satıcı deyəcək ki,  indi bizim işlətdiyimiz birdəfə-

lik çəngəl, bıçaq, yaxud da stəkanı birdəfəlik istifadə üçün 



 

nəzərdə tutmamışam. Belə bir standart yoxdursa, biz gərək 

bunu da müəyyən edək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

Qanuna səs verəcəyəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Musa müəllim. Sadiq 

müəllim, suala cavab vermək istəyirsiniz, yoxsa necə?   

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Buyurun. 

S.Qurbanov. Çox sağ olun. Aydın müəllimin sualına 

cavab verim. Bu əşyaların ziyanı varsa, bu 3 ay müddətini 

və ya 6 ayı 3 aya keçirməklə bağlı deyim. Bu səbəbdən 

yanvarın 1-dən 15 mikrona qədər olan polietilen torbalar, 

daha doğrusu, ərzaq məhsullarında sellofanlardan istifadə 

yığışdırılır. Bunlar marketlərdə ərzaq məhsullarının 

üzərində pulsuz verilir. Bu nəzərə alınmalıdır.  

İkinci məsələ. Nəzərdə tutulubmu ki, bunların “habelə” 

sözündən sonra davamı gəlir? Plastik qarışdırıcı çubuq, 

çəngəl, bıçaq, boşqabların, stəkanların sahibkarlar tərəfin-

dən idxalı qadağan edilir. Amma bu qadağaya əsasən 

ikinci baxacağımız məsələdə İnzibati Xətalar Məcəlləsin-

də cərimə nəzərdə tutulur. Bunun tətbiqi iyul ayının 1-dən 

nəzərdə tutulub. İstifadə etmisinizsə, həmin qabların üzə-

rində birdəfəlik istifadə üçün bir işarə var. Üçüncü oxu-

nuşda daha da dəqiqləşdirib cavab verərəm, Standartlaş-

dırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsindən 

izahat alaram. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Aydın müəllim, sualınız var?  

A.Hüseynov. Mən sualımı elə ünvanlamışdım ki, digər 

nəzərdə tutulan qabların ziyanlı təsiri varsa, biz 6 ay 

gözləməyək. Ən yaxşı halda bunu 3 aya qədər endirək. Siz 

birinci hal üçün dediniz. Əlbəttə, onun da arqumentləri 

var. Mənim sualım ikinci kateqoriyada sadalanan birdəfə-

lik istifadə olunan qabların istehsaldan çıxarılması və 



 

istifadə müddətinin azaldılması ilə bağlıdır.  

Sədrlik edən. Aydın müəllim,  çox sağ olun. Mən dü-

şünürəm ki, bunu Milli Məclisdə deyil, sonra Sadiq müəl-

limlə işçi qaydada özünüz müzakirə edərsiniz.  

Hörmətli həmkarlar, indi biz layihəni maddələr üzrə 

səsə qoyacağıq. Qanun layihəsi 2 maddədən ibarətdir. Xa-

hiş edirəm, 1-ci maddəyə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.45 dəq.) 

Lehinə 75 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 75 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. 1-ci maddə qəbul edildi.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar, 2-ci maddəyə münasibət 

bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.46 dəq.) 

Lehinə 74 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 74 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Məlumat verin, Şakir müəllim.  

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, 2-ci maddə də qəbul edildi.  



 

İndi isə qanun layihəsinə ikinci oxunuşda bütövlükdə 

münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.46 dəq.) 

Lehinə 77 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 77 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim.  

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun,  qəbul edildi.   

Hörmətli həmkarlar, biz sonuncu məsələyə çatdıq. 6-cı 

məsələ Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsidir.  

Qanun layihəsi ilə bağlı, Əli müəllim, xahiş edirəm, məlu-

mat verin.  

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun, hörmətli Sahibə xanım. 

Hörmətli həmkarlar, bu layihə  indi qəbul etdiyimiz “Ətraf 

mühitin mühafizəsi haqqında” Qanunla birbaşa üzvi surət-

də bağlıdır. Belə ki, ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanun-

vericiliyin pozulmasına görə, artıq həmkarımızın məruzə 

etdiyi məsələ ilə, yəni qadağalarla, onların icrasının tətbiq 

olunması ilə bağlı cərimə sanksiyaları nəzərdə tutulur. 

Cərimə sanksiyaları ancaq vəzifəli və hüquqi şəxslərin ob-

yektidir. Hesab edirəm ki, cərimə sanksiyaları bu xətaya 

tam adekvatdır. Müxtəlif hallara əsasən təxminən 1000 

manatdan 5000 manata qədərdir. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Əli müəllim. Sadiq müəl-

lim, Sizin komitədə də baxılıb. Əlavəniz varmı?  



 

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Yoxdur. Çox sağ olun. Sabir Rüstəm-

xanlı, buyurun. Nə isə demək istəyirsiniz? 

S.Rüstəmxanlı. Hörmətli Sahibə xanım, hörmətli Məc-

lis! Burada artıq Əli bəy dedi. Bundan əvvəl qəbul etdi-

yimiz qanunun yaratdığı zərurətdən İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində bu dəyişikliklər edilir, təbii ki, səs verəcəyik.  

Mən vaxtdan istifadə edib bu gün yığıncağın əvvəlində 

toxunduğunuz məsələ ilə bağlı qısaca bir şey demək is-

təyirəm. Koronavirus pandemiyası bütün milləti narahat 

edib. Xüsusən də qələbə sevinci ilə əlaqədar camaatın 

küçələrə çıxması vəziyyəti gərginləşdirdi. Mən burada iki 

məsələni xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Biri ondan ibarət-

dir ki, camaat virus analizinin xərcinin çox olduğunu nə-

zərə alıb bəzən həkimə müraciət etmir. Evə dəvət edib 

yoxlamaq üçün gərək 100–120 manat pul ödəyəsən. Ka-

sıb, qoca, təqaüdçü var. Bu adamların bir yoxlanmaya 100 

manat vermək imkanları yoxdur. Ona görə də burada 

müəyyən güzəştlər olmalıdır, hər halda bu yoxlanılmalıdır. 

Adamların imkanı olmur və yoxlanmırlar, xəstəlik də 

davam edir. Evlərində bədii özfəaliyyətdədirlər. Bunun 

nəticəsində xəstəlik daha da dərinləşir. Ona görə bu nəzərə 

alınmalıdır.  

İkinci məsələ də odur ki, metro dayanıb, avtobus da-

yanacaqlarına isə yaxın düşmək mümkün deyil. Elə bil hər 

dayanacaqda mitinqdir. Metro da həmin şeydir. Metro bir 

az seyrək oturmaq şərti ilə açılsa, işi asanlaşdırar. Təkcə 

avtobusun öhdəsinə qalmaq camaatın vəziyyətini ağırlaş-

dırır. Ona görə mən çox xahiş edərdim ki, əlaqədar təş-

kilatlar bu iki məsələni nəzərə alsınlar. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Çox hörmətli Sabir müəllim, Siz bunu 

gərək iclasın əvvəlində gündəmdə olan məsələlər zamanı 



 

deyəydiniz. Ona görə də xahiş edirəm, ancaq qanun layi-

həsi haqqında danışmaq lazımdır. Əgər demək istəyir-

dinizsə, bunu sonda da deyə bilərdiniz. Bu, bir. İkincisi də, 

mənim yadımdadır ki, keçən dəfə iclasların birində Soltan 

Məmmədov bizə məlumat verdi ki, bu testlər pulsuzdur. 

Yəni bunu, sadəcə, məlumat üçün deyirəm. Çox sağ olun.  

İndi isə hörmətli həmkarlar, biz müzakirə etdiyimiz qa-

nun layihəsini əsas kimi qəbul etməliyik. Xahiş edirəm, 

münasibət bildirin. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.51 dəq.) 

Lehinə 77 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 77 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, əsas kimi qəbul edildi.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar, biz bu qanun layihəsini mad-

dələr üzrə qəbul etməliyik. Qanun layihəsi 2 maddədən 

ibarətdir. Xahiş edirəm, 1-ci maddəyə münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.51 dəq.) 

Lehinə 77 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 77 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 



 

Şakir müəllim. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Xahiş edirəm, 2-ci maddəyə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.52 dəq.) 

Lehinə 75 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 75 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, 2-ci maddə də qəbul edildi.  

İndi isə qanun layihəsini ikinci oxunuşda bütövlükdə 

səsə qoyuram. Buyurun. 
 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.52 dəq.) 

Lehinə 78 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi bütövlükdə 

qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, bununla da iclasımız başa çatdı. 

Mən hamıya təşəkkür edirəm. Növbəti iclasımız ayın 26-da 

olacaq. Sağ olun. 
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Razi Nurullayev. Biz Qarabağın düşmən tapdağından 

azad olunmasını ilk növbədə əsgər və zabitlərimizə, or-

duya könüllü əsgər göndərən ailələrimizə, yaralılarımızı 

döyüş meydanından çıxarıb yarasını bağlayan tibb işçilə-

rimizə, qələbə üçün dəmir yumruq kimi birləşən xalqımıza 

borcluyuq. Dəmir yumruğu özündə ehtiva edib düşmənin 

başına endirən Ali  Baş Komandana borcluyuq.  

İkinci Qarabağ müharibəsindən xeyli şəhidlərimiz, ya-

ralılarımız var. Kimisi şəhid, kimisi əlil olub, kimisi aya-

ğını, qolunu itirib, kimisi də bədənində qəlpə gəzdirir. On-

lar ömürlərinin sonuna kimi Qarabağ döyüşlərini unut-

mayacaq, ilin 365 günü xatırlayacaqlar, ayaqları, qolları 

ağrıyacaq, qəlpələr incidəcək, şəhid olan övladın həsrəti 

onları üzəcək və hər il – 365 gün, ömür boyu bunu bir da-

ha yaşayacaqlar. Bəs siz, 10 milyonluq xalqın yerdə qalan 

üzvləri nə edəcəksiniz? Biz onlarla bunu yaşaya, hiss edə 

və bölüşə biləcəyikmi? İndi bəlkə də hə, amma sonrakı 

illərdə çətin.  

Onlar bunu ildə 365 gün hiss edəcək, biz isə, təklif 

edirəm ki, ildə ən az 12 dəfə hiss edək. Ömür boyu hər ay 

əmək haqqımızdan məhz birinci və ikinci Qarabağ mü-

haribəsi iştirakçıları, ailələri üçün vergi verək. Vergi xü-

susi bir fondda toplansın. İş adamları da bu fonda əlavə 

pul köçürə bilər. Fond isə müharibə iştirakçılarının, onla-

rın ailələrinin ləyaqətli və şərəfli yaşayışına təminat ver-

sin. İnanıram ki, parlamentin sosial komitəsinin sədri 

Musa müəllim bu məsələ ilə bağlı məsələ qaldırar. Hör-



 

mətli Sədr, Sizdən xahiş edirəm ki, bu məsələyə diqqət 

yetirəsiniz. Nazirlərdən – Sahil müəllim Babayevdən, Mi-

kayıl müəllim Cabbarovdan xahiş edirəm ki, bu məsələyə 

diqqət göstərsinlər. Biz yeni bir vergi növü müəyyən 

etməliyik və yerdə qalan bütün vətəndaşlarımız bu vergini 

ödəməlidir ki, müharibə iştirakçılarının ləyaqətli yaşa-

yışına təminat verə biləcək vergi ödəyək.  

Doğrudur, dövlət onların qayğısına qalır, amma onların 

ləyaqətli və şərəfli yaşayışı üçün daha çox vəsait tələb olu-

nur. Bununla bağlı minlərcə misal gətirərəm. Bizlər sosial 

şəbəkədə müharibə iştirakçısının ailəsinin göz yaşına, al-

dığı müavinətin dərman almağa yetməməsinə, evinin ol-

mamasına dözə bilmərik. Vallah, buna dözmək olmaz! 

Bütün deputat həmkarlarımdan dəstək istəyirəm.  

Biz bunu reallaşdırmalıyıq. Həm dövlətimizi ağır yük-

dən xilas etmiş olarıq, həm də hər bir vətəndaş Qarabağın 

alınmasında dolayısı ilə iştirak etdiyini daim hiss edər. Bu 

bizim borcumuzdur! Onlar canından keçib, biz isə 1–2 

faiz qazancımızdan keçək.  

Hörmətli xanım Sədr və deputatlar, yeni orden və 

medalların təltif olunması gözəl bir hadisə olacaq. Hər bir 

zabit və əsgərimizin təltif olunması bizim üçün bayramdır. 

Bu medallarla təltif olunmaq şərəfdir, onu daşımaq qürur-

dur. Medal alan bir çox insanla uzun-uzadı söhbət etmi-

şəm və gəldiyim nəticəyə əsaslanaraq təklif irəli sürürəm. 

Hər bir medalın arxasında maddiyyatın,  yəni pul müka-

fatının dayanması çox vacibdir. Bu isə medallara uyğun 

olaraq, birdəfəlik əmək haqqına artım və ya aylıq müa-

vinət kimi nəzərdən keçirilə bilər. Ləyaqətli və şərəfli ya-

şayışı təmin etmək üçün mütləq şəkildə pul lazımdır. Me-

dal almaq şərəfdir, üzərində pul mükafatı almaq isə ikiqat 

və davamlı sevincdir. Hər bir medalın dəyərini vurğula-



 

maq üçün arxasında pul mükafatının olması çox vacibdir.  

Əlavə olaraq deməliyəm ki, əgər pul mükafatı olmaya-

caqsa, medalın sahibinə qazandırdığı üstünlüklərin də 

izahı olmalıdır. Bu medalları alan şəxslərin üstünlükləri və 

güzəştləri nədir? Onlar bu üstünlük və güzəştlərdən necə 

istifadə edə bilərlər? Mənim zənnimcə, medallar yubiley 

tədbirlərində geyinib şəkil çəkdirməyə xidmət etməməli-

dir. Medal sahiblərinin də istəyi budur.  

Hörmətli Sədr, ümid edirəm ki, biz bu qanuna hər bir 

medalın arxasında dayanan pul mükafatını da sala bilərik. 

Təbii ki, bu, müzakirə olunmalı və razılaşdırılmalıdır. Ar-

zumdur ki, müvafiq komitə bunu müzakirə etsin və 

razılaşdırsın. Bunu özümdən demirəm, medal sahibləri ilə 

apardığım söhbətlərdən sonra bu nəticəyə gəlmişəm. 

Son olaraq, bir istəyimi də bildirirəm. Yeni medalların 

təltifi zamanı 2016-cı ilin Aprel döyüşləri şəhidlərini və 

birinci Qarabağ müharibəsinin də qazilərini unutmayaq. 

Onların da bu medallara haqqı var və ümid edirəm ki, bu 

təklifim də nəzərdən keçiriləcək.  

Hörmətli xanım Sədr və deputatlar, “Vətən Müharibəsi 

Qəhrəmanı” adının təsis olunması 44 günlük müharibənin 

və sonunda zəfər bayramının qeyd edilməsinin məşəlidir. 

Xoşbəxtəm ki, mən də bu şərəfli və tarixi anların yazıl-

masında iştirakçıyam. Əsasnamənin 6-cı bəndində “Vətən 

Müharibəsi Qəhrəmanı” adı eyni şəxsə bir dəfə verilir” 

cümləsi var. Məncə, bunu dəyişmək lazımdır. Eyni şəxs 

bir neçə dəfə qəhrəmanlıq edəcəksə, niyə də bu adı ikinci, 

üçüncü dəfə almasın? Əslində, “bir dəfə verilməsi” ifadəsi 

ikinci qəhrəmanlıq üçün stimul yaratmır. Onun üçün də bu 

bəndin çıxarılmasını və ya “bir neçə dəfə ala bilər” sözləri 

ilə əvəz olunmasını vacib hesab edirəm.  

İkinci vacib bir məsələ: burada oturan hər bir deputat 



 

bilir ki, şəhid ailələri övladlarının adının əbədiləşdirilmə-

sini istəyirlər. Bu onların haqqıdır və biz onları qınaya bil-

mərik. Şəhid övladları valideynləri üçün dünyanın ən qo-

çaq, qorxmaz və qəhrəman əsgəridir. Əlbəttə, bütün vali-

deynlər belə düşünürlər və haqlıdırlar. Amma biz onların is-

təklərini yerinə yetirə bilməyəndə inciyirlər, qəlbləri sınır və 

bütün instansiyalara davamlı şəkildə məktublar yazırlar.  

Hörmətli Sədr, elə Sizin deputatı olduğunuz rayondan, 

demək olar ki, bütün şəhid ailələrindən analoji xahişlər da-

xil olacaq. Məsələ burasındadır ki, hər şəhidin adına mək-

təb, muzey, küçə vermək də mümkün olmur. Hörmətli 

Sədr, bilirsinizmi, deputatı olduğum rayondan nə qədər 

belə məktub gəlir? Təsəvvür etdiyimizdən də çox.  

Hörmətli deputatlar, mən bunları deyirəm və bilirəm, 

sizlər də düşünürsünüz ki, bu, tam doğrudur. Çünki sizlə-

rin hər biri analoji vəziyyətlə üzləşir, köməklik göstərmək 

isə mümkünsüzdür. İstərdik, amma necə? Mən bir araş-

dırma apardım və tapdığım yolu sizinlə bölüşürəm. Bakıda 

10–15 hektarlıq bir ərazidə “Qəhrəmanlıq parkı” yaradıl-

sın. Şəhidlər xiyabanımız var və orada şəhidlərimizin nəşi 

dəfn edilib. “Qəhrəmanlar parkı”nda isə birinci Qarabağ 

müharibəsindən, 2016-cı ilin Aprel döyüşlərindən və 

ikinci Qarabağ müharibəsindən Şəhidlər Xiyabanında ol-

mayan şəhidlərin adlarının bir-bir, ayrı-ayrı lövhələri əbə-

diləşdirilsin. Bu park gül-çiçəyə bürünsün, səliqəli, əzə-

mətli bir parka çevrilsin. Yalnız bir neçə yerində ancaq 

kofe və çay üçün məkanlar ayrılsın. Bu parkı elə gözəl qu-

raq ki, turist axını olsun. Bu park Şəhidlər Xiyabanı kimi 

ziyarətgaha çevrilsin və parkın da əsasnaməsi təsdiqlənsin. 

Dünyada buna bənzər nümunələr çoxdur. Nümunə kimi 

İsraildə olan Baxay bağını də deyə bilərəm. Yəqin ki, bir 

çoxunuz orada olmusunuz.  



 

Beləliklə, heç bir valideyn narazı qalmasın. Qoy, on-

ların şəhid övladlarının adları Bakının ən gözəl parkında 

əbədiyyətə qovuşsun. Əks halda biz minlərlə müraciətin 

həllinə nail ola bilmərik və narazılıqlar da böyüməkdə 

davam edəcək. Bir şəhidin adı əbədiləşir, o biri şəhid 

ailələri narazı qalır, xoş olmayan söhbətlər yaranır.  

Ümid edirəm ki, bu təklifimə ciddi reaksiya veriləcək 

və həyata keçirilməsi üçün əməli addımlar atılacaqdır. 

Deputat həmkarlarımdan isə dəstək gözləyirəm.  

 

 


