
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

 
 

 
“Dövlət qulluğu haqqında”, “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə 

haqqında”, “Diplomatik xidmət haqqında”, “Ədliyyə orqanlarında qulluq 
keçmə haqqında”, “Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətkeçmə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və  Azərbaycan Respublikasının 
1999-cu il 7 dekabr tarixli 768-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Gömrük 
orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”də, 2001-ci il 12 iyun tarixli 141-IIQ 

nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi orqanlarında xidmət 
haqqında Əsasnamə”də, 2001-ci il 29 iyun tarixli 168-IIQ nömrəli Qanunu ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət 
keçmə haqqında Əsasnamə”də və 2009-cu il 4 dekabr tarixli 930-IIIQ nömrəli 
Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Miqrasiya orqanlarında qulluq keçmə haqqında 

Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə 
 

 

  Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 19-cu bəndini rəhbər tutaraq, 
“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 24 noyabr tarixli 202-VIQD 
nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alır: 

 

Maddə 1. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 1, 
maddə 1, № 3, maddə 131; 2002, № 12, maddə 693; 2003, № 1, maddə 16; 2004, 
№ 1, maddə 10, № 4, maddə 199, № 5, maddə 321, № 8, maddə 597, № 11, 
maddə 884; 2005, № 6, maddələr 463, 475, № 10, maddə 874; 2006, № 5, maddə  
386, № 6, maddə 479, № 8, maddə 657, № 11, maddə 927, № 12, maddələr 1005, 
1014; 2007, № 2, maddə 83, № 5, maddələr 434, 436, № 7, maddə 711, № 10, 
maddə 934, № 11, maddələr 1049, 1074, 1078, № 12, maddələr 1213, 1219; 2008, 
№ 3, maddə 153, № 5, maddələr 326, 341, № 6, maddələr 471, 481, № 7, maddə 
602, № 8, maddə 699, № 10, maddə 881; 2009, № 2, maddə 54, № 5, maddə 311, 
№ 6, maddə 403, № 10, maddə 771, №11, maddə 878, № 12, maddə 964; 2010, 
№ 4, maddə 276; 2011,№ 2, maddə 71, № 3, maddə 165, № 6, maddə 463; 2012, 
№ 5, maddə 413, № 10, maddə 945, № 11, maddə 1049; 2015, № 1, maddə 9,    
№ 5, maddə 488, № 10, maddə 1100; 2016, № 8, maddə 1365, № 11, maddələr 
1760, 1782, 1785; 2017, № 5, maddə 726, № 6, maddə 1054, № 7, maddə 1267, 
№ 8, maddə 1513, № 11, maddə 1974, № 12 (I kitab), maddə 2192; 2018, № 2, 
maddələr 158, 159,  № 3, maddə 392, № 5, maddələr 864, 880, № 6, maddə 1191, 
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№ 7 (I kitab), maddələr 1383, 1428; 2019, № 1, maddə 8; 2020, № 7, maddələr 
828, 851, 856, № 11, maddə 1322, № 12 (I kitab), maddələr 1425, 1427; 2021,    
№ 2, maddə 114) 28.9-cu maddəsinə “qəbul edildikdə,” sözlərindən sonra    
“habelə bu Qanunun 2.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan dövlət qulluğunun xüsusi 
növündə qulluq (xidmət) keçən və ya əvvəllər qulluq (xidmət) keçmiş  (kiçik rəis 
heyəti və sıravi heyət vəzifələrini tutan və ya əvvəllər tutmuş şəxslər istisna 
olmaqla) və xüsusi (hərbi, diplomatik) rütbəyə malik olan şəxslər dövlət qulluğuna 
qəbul edildikdə,” sözləri əlavə edilsin. 

 

Maddə 2. “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2001, № 7, maddə 452, № 12, maddə 731; 2002, № 12, maddə 706; 2005, № 10, 
maddə 902; 2006, № 11, maddə 927; 2007, № 1, maddələr 1, 4, № 2, maddə 82,        
№ 6, maddə 570, № 8, maddə 756, № 11, maddələr 1078, 1081; 2008, № 3, 
maddə 155, № 4, maddə 250, № 8, maddə 696; 2009, № 6, maddə 399, № 11, 
maddələr 877, 878; 2010, № 3, maddə 171, №11, maddə 944; 2011, № 2, maddə 
71, № 11, maddə 988; 2012, № 11, maddə 1039; 2014, № 3, maddə 238; 2016,  
№ 2 (I kitab), maddə 193, № 6, maddələr 982, 1018; 2017, № 12 (I kitab), maddə 
2243; 2018, № 3, maddə 397, № 12 (I kitab), maddə 2473; 2020, № 7, maddə 828; 
Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 27 aprel tarixli 308-VIQD nömrəli Qanunu) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

2.1. aşağıdakı məzmunda 5.4-1-ci maddə əlavə edilsin: 
“5.4-1. Prokurorluğa  qulluğa qəbul edilən dövlət qulluqçusunun və ya 

əvvəllər dövlət qulluğunda işləmiş şəxsin malik olduğu ixtisas dərəcəsinin rütbələrə 
uyğunlaşdırılması həyata keçirilərkən onun barəsində stajorluq və sınaq müddətləri 
müəyyən edilmir.”; 

2.2. 18.9-cu maddəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin: 
“Prokurorluğa qulluğa qəbul edilən və ya dövlət qulluğundan prokurorluğa işə 

keçirilən şəxslərə rütbə verilərkən onların dövlət qulluğunda malik olduqları ixtisas 
dərəcəsi “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 
olaraq nəzərə alınır.”. 

 

Maddə 3. “Diplomatik xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 9, 
maddə 567; 2002, № 12, maddə 703; 2004, № 6, maddə 414; 2005, № 10, maddə 
873; 2008, № 3, maddə 155; 2009, № 6, maddə 399; 2011, № 2, maddə 71; 2013, 
№ 4, maddə 365; 2015, № 10, maddə 1084; 2016, № 2 (I kitab), maddə 188; 2017, 
№ 6, maddə 1041, № 7, maddə 1250, № 12 (I kitab), maddə 2190) aşağıdakı 
məzmunda 9.3-1-ci maddə əlavə edilsin: 

“9.3-1. Diplomatik xidmət orqanlarında diplomatik vəzifələrə qəbul edilən və 
ya dövlət qulluğundan diplomatik xidmət orqanlarında diplomatik vəzifələrə  
keçirilən şəxslərə diplomatik rütbə verilərkən onların dövlət qulluğunda malik 
olduqları ixtisas dərəcəsi “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun olaraq nəzərə alınır.”. 

 

Maddə 4. “Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
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2006, № 7, maddə 586; 2007, № 1, maddə 1, № 8, maddə 756, № 11, maddələr 
1078, 1081; 2008, № 3, maddə 155, № 6, maddə 481, № 8, maddələr 694, 710; 
2009, № 6, maddə 399, № 11, maddə 878; 2010, № 3, maddə 171, № 4, maddə 
273, № 11, maddə 944; 2011, № 2, maddələr 71, 72; 2012, № 11, maddə 1040; 
2015, № 10, maddə 1089; 2016, № 6, maddə 984; 2017, № 5, maddə 729, № 7, 
maddə 1252; 2018, № 3, maddə 398, № 12 (I kitab), maddə 2473; 2019, № 5, 
maddə 797, № 12, maddə 1885; 2020, № 7, maddə 830) aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:  

4.1. aşağıdakı məzmunda 6.5-1-ci maddə əlavə edilsin: 
“6.5-1. Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbul edilən dövlət qulluqçusunun və ya 

əvvəllər dövlət qulluğunda işləmiş şəxsin malik olduğu ixtisas dərəcəsinin xüsusi 
rütbələrə uyğunlaşdırılması həyata keçirilərkən onun barəsində stajorluq və sınaq 
müddətləri müəyyən edilmir.”; 

4.2. 21.13-cü  maddəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin: 
“Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbul edilən və ya dövlət qulluğundan ədliyyə 

orqanlarına qulluğa keçirilən şəxslərə xüsusi rütbə verilərkən onların dövlət 
qulluğunda malik olduqları ixtisas dərəcəsi “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq nəzərə alınır.”.  

 

Maddə 5. “Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətkeçmə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 8, maddə 714; 2015, № 2, maddə 103, № 10, 
maddə 1088; 2016, № 2  (I kitab), maddə 191, № 6, maddə 986; 2017, № 7, 
maddə 1254; 2018, № 3, maddə 390, № 12 (I kitab), maddə 2473; 2020, № 7, 
maddə 831) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

5.1. aşağıdakı məzmunda 6.5-1-ci maddə əlavə edilsin: 
“6.5-1. Fövqəladə hallar orqanlarına xidmətə qəbul edilən dövlət 

qulluqçusunun və ya əvvəllər dövlət qulluğunda işləmiş şəxsin malik olduğu ixtisas 
dərəcəsinin xüsusi rütbələrə uyğunlaşdırılması həyata keçirilərkən onun barəsində 
sınaq müddəti müəyyən edilmir.”; 

5.2. 21.15-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:  
“Fövqəladə hallar orqanlarına xidmətə qəbul edilən və ya dövlət qulluğundan 

fövqəladə hallar orqanlarına xidmətə keçirilən şəxslərə xüsusi rütbə verilərkən 
onların dövlət qulluğunda malik olduqları ixtisas dərəcəsi “Dövlət qulluğu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq nəzərə alınır.”. 
 

    Maddə 6. Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 7 dekabr tarixli 768-IQ 
nömrəli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 1, 
maddə 12; 2001, № 12, maddələr 731, 736; 2004, № 2, maddə 57; 2005, № 4, 
maddə 274, № 7, maddə 590; 2006, № 11, maddə 926; 2007, № 1, maddə 1, № 8, 
maddə 756, № 11, maddə 1078; 2008, № 3, maddə 155, № 8, maddələr 694, 696; 
2009, № 6, maddələr 399, 406; 2010, № 2, maddə 75, № 3, maddə 171, № 4, 
maddə 273, № 7, maddə 599; 2011, № 2, maddə 71; 2012, № 11, maddə 1041; 
2013, № 2, maddə 93; 2016, № 2 (I kitab), maddə 192; 2017, № 7, maddə 1255; 
2018, № 12 (I kitab), maddə 2474; 2021 № 1, maddə 10; Azərbaycan 
Respublikasının 2021-ci il 23 aprel tarixli 304-VIQD nömrəli Qanunu) ilə təsdiq 

http://e-qanun.az/framework/19958
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edilmiş “Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin: 
         6.1. aşağıdakı məzmunda 18-1-ci maddə əlavə edilsin: 

“18-1. Gömrük orqanlarına xidmətə qəbul edilən dövlət qulluqçusunun və ya 
əvvəllər dövlət qulluğunda işləmiş şəxsin malik olduğu ixtisas dərəcəsinin xüsusi 
rütbələrə uyğunlaşdırılması həyata keçirilərkən onun barəsində sınaq müddəti 
müəyyən edilmir.”; 
         6.2. 58-ci maddəyə aşağıdakı məzmunda üçüncü hissə əlavə edilsin: 
         “Gömrük orqanlarına xidmətə qəbul edilən və ya dövlət qulluğundan gömrük 
orqanlarına xidmətə keçirilən şəxslərə xüsusi rütbə verilərkən onların dövlət 
qulluğunda malik olduqları ixtisas dərəcəsi “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq nəzərə alınır.”. 

 

Maddə 7. Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 12 iyun tarixli 141-IIQ 
nömrəli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 7, 
maddə 443; 2006, № 6, maddə 486, № 11, maddə 927, № 12, maddə 1013; 2007, 
№ 1, maddə 1, № 5, maddə 441, № 8, maddə 756, № 11, maddə 1078; 2008, № 3, 
maddə 155, № 4, maddə 253; 2009, № 6, maddə 399; 2010, № 3, maddə 171,    
№ 6, maddə 484; 2016, № 2 (I kitab), maddə 194; 2017, № 7, maddə 1259; 2018, 
№ 12   (I kitab), maddə 2474; 2020, № 5, maddə 526) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət 
vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

7.1. aşağıdakı məzmunda 13-1-ci maddə əlavə edilsin: 
“13-1. Vergi  orqanlarına xidmətə qəbul edilən dövlət qulluqçusunun və ya 

əvvəllər dövlət qulluğunda işləmiş şəxsin malik olduğu ixtisas dərəcəsinin xüsusi 
rütbələrə uyğunlaşdırılması həyata keçirilərkən onun barəsində sınaq müddəti 
müəyyən edilmir.”; 

7.2. 17-ci maddənin birinci cümləsindən “məhkəmə və” və “və ixtisas 
dərəcələrinə” sözləri çıxarılsın;  

7.3. aşağıdakı məzmunda 17-1-ci maddə əlavə edilsin: 
“17-1. Vergi orqanlarına xidmətə qəbul edilən və ya dövlət qulluğundan vergi 

orqanlarına xidmətə keçirilən şəxslərə xüsusi rütbə verilərkən onların dövlət 
qulluğunda malik olduqları ixtisas dərəcəsi “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq nəzərə alınır.”. 

 

Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 29 iyun tarixli 168-IIQ 
nömrəli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 7, 
maddə 453, № 12, maddə 731; 2004, № 10, maddə 760; 2005, № 4, maddə 280, 
№ 10, maddələr 871, 872; 2006, № 10, maddə 846, № 11, maddə 927; 2007, № 8, 
maddə 756, № 11, maddələr 1073, 1081; 2008, № 3, maddə 155, № 10, maddə 
882; 2009, № 2, maddə 48, № 6, maddə 399; 2010, № 3, maddə 171, № 4, maddə 
273, № 12, maddə 1057; 2011, № 1, maddə 13, № 2, maddə 71; 2013, № 5, 
maddə 462; 2015, № 5, maddə 489, № 10, maddə 1090; 2016, № 2, I kitab, maddə 
187; 2017, № 3, maddə 342, № 7, maddə 1249; 2018, № 12 (I kitab), maddə 2474) 
ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət 
keçmə haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər  edilsin: 

8.1. aşağıdakı məzmunda 26-1-ci maddə əlavə edilsin: 



5 

 

“26-1. Daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul edilən dövlət qulluqçusunun və 
ya əvvəllər dövlət qulluğunda işləmiş şəxsin malik olduğu ixtisas dərəcəsinin xüsusi 
rütbələrə uyğunlaşdırılması həyata keçirilərkən onun barəsində sınaq müddəti 
müəyyən edilmir.”;  

8.2. aşağıdakı məzmunda 59-1-ci maddə əlavə edilsin: 
“59-1. Daxili işlər orqanlarına xidmətə qəbul edilən və ya dövlət qulluğundan 

daxili işlər orqanlarına xidmətə keçirilən şəxslərə xüsusi rütbə verilərkən onların 
dövlət qulluğunda malik olduqları ixtisas dərəcəsi “Dövlət qulluğu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq nəzərə alınır.”; 

8.3. 155-ci maddənin birinci cümləsindən “ixtisas dərəcələri,” sözləri 
çıxarılsın. 

 

Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 4 dekabr tarixli 930-IIIQ 
nömrəli Qanunu (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 12, 
maddə 972; 2010, № 4, maddə 273, № 5, maddə 385; 2011, № 4, maddə 271; 
2012, № 5, maddə 412, № 11, maddələr 1042, 1050; 2013, № 3, maddə 228,      
№ 12, maddə 1468; 2016, № 6, maddə 985; 2017, № 7, maddə 1256, № 8, maddə 
1508, № 12 (I kitab), maddə 2206; 2018, № 3, maddə 391, № 12 (I kitab), maddə 
2474; 2020, № 5, maddə 521) ilə təsdiq edilmiş “Miqrasiya orqanlarında qulluq 
keçmə haqqında Əsasnamə”də aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

9.1. aşağıdakı məzmunda 21-1-ci maddə əlavə edilsin: 
“21-1. Miqrasiya  orqanlarına qulluğa qəbul edilən dövlət qulluqçusunun və ya 

əvvəllər dövlət qulluğunda işləmiş şəxsin malik olduğu ixtisas dərəcəsinin xüsusi  
rütbələrə uyğunlaşdırılması həyata keçirilərkən onun barəsində sınaq müddəti 
müəyyən edilmir.”; 

9.2. 67-ci maddədən “, ixtisas dərəcəsi” sözləri çıxarılsın və həmin maddəyə 
aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin: 

“Miqrasiya orqanlarına qulluğa qəbul edilən və ya dövlət qulluğundan 
miqrasiya orqanlarına qulluğa keçirilən şəxslərə xüsusi rütbə verilərkən onların 
dövlət qulluğunda malik olduqları ixtisas dərəcəsi “Dövlət qulluğu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq nəzərə alınır.”. 
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Bakı şəhəri, 9 iyul 2021-ci il 
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