
 

ALTINCI ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

MİLLİ MƏCLİSİNİN 

I SESSİYASI İCLASININ 

 

PROTOKOLU № 9 
 

Milli Məclisin iclas salonu. 

1 may 2020-ci il. 

 

İclasa Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

Sədri S.Qafarova  sədrlik etmişdir. 
 

İclasda Milli Məclisin 114 deputatı iştirak etmişdir. 
 

Qeydiyyat (saat 11.10 dəq.) 

İştirak edir                    116 

Yetərsay                      83 

 

İclasa dəvət olunmuşlar: 

 

Ədalət Vəliyev, Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik 

hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri. 

Kamran Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Baş pro-

kuroru vəzifəsinə namizəd. 

 

* * * 

Vüqar Gülməmmədov, Azərbaycan Respublikası He-

sablama Palatasının sədri. 

Tamerlan Yusifzadə, Azərbaycan Respublikası He-

sablama Palatası Aparatının əməkdaşı. 



 

İclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxil idi: 

 

1. Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun vəzifəyə 

təyin edilməsinə razılıq verilməsi haqqında. 

2. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının illik 

hesabatı haqqında. 

3.“Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə İordaniya Dəniz 

Komissiyası arasında Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara 

diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair (DHDNÇ) 

1978-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın (əlavələrlə) 

I/10-cu qaydasına uyğun olaraq sertifikatların (diplom-

ların) tanınması haqqında” Anlaşma Memorandumunun 

təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanunu-

nun layihəsi haqqında. 

4. “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan döv-

lətlər arasında vergi inzibatçılığının həyata keçirilməsi 

üçün elektron formada məlumat mübadiləsi haqqında” 

Protokolun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi haqqında. 

5. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəl-

ləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

7. “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edil-

məsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

haqqında (üçüncü oxunuş). 

8. “Yol hərəkəti haqqında”, “Sosial sığorta haqqında”, 

“Tibbi sığorta haqqında”, “İşsizlikdən sığorta haqqında”, 



 

“Məşğulluq haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında”, “Əha-

linin sağlamlığının qorunması haqqında”, “Ətraf mühitin 

mühafizəsi haqqında”, “Baytarlıq haqqında”, “Fitosanitar 

nəzarəti haqqında” və “Yeyinti məhsulları haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan 

Respublikasının 2009-cu il 4 dekabr tarixli 930-IIIQ nöm-

rəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Miqrasiya orqanlarında 

qulluq keçmə haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

barədə (üçüncü oxunuş). 

9. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində, 

Torpaq Məcəlləsində, Vergi Məcəlləsində, Gömrük Mə-

cəlləsində və Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişik-

lik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu-

nun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

10. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəl-

ləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

11. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

12. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçün-

cü oxunuş). 

13. Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 12 iyun tarixli 

141-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Dövlət vergi 

orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik 

edilməsi barədə. Azərbaycan Respublikası qanununun la-

yihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

14. “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 



 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(üçüncü oxunuş). 

15. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

16. “Kimyəvi silahın hazırlanması, istehsalı, artırılması 

(yığılması) və tətbiq edilməsinin qadağan olunması və 

onun məhv edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

17. “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında”, “İnzibati 

icraat haqqında”, “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, Azərbaycan 

Respublikasının 1997-ci il 3 oktyabr tarixli 377-IQ nöm-

rəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Hərbi xidmətkeçmə haq-

qında” Əsasnamə”də və Azərbaycan Respublikasının İnzi-

bati Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(ikinci oxunuş). 

18. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsində, 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəl-

ləsində, “Uşaq hüquqları haqqında”, “Valideynlərini 

itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların 

sosial müdafiəsi haqqında”, “Qeyri-hökumət təşkilatları 

(ictimai birliklər və fondlar) haqqında”, “Gənclər siyasəti 

haqqında”, “Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən 

azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında”, 

“Könüllü fəaliyyət haqqında”, “Bədən tərbiyəsi və idman 

haqqında”, “Reklam haqqında” və “Uşaqların zərərli 

informasiyadan qorunması haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(ikinci oxunuş).    



 

19. “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiya-

nın mühafizəsi haqqında”, “Kütləvi informasiya vasitələri 

haqqında”, “Televiziya və radio yayımı haqqında”, “Azər-

baycan Respublikasında dövlət dili haqqında” və “İctimai 

televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(ikinci oxunuş). 

20. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

21. Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 17 mart 

tarixli  74-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azərbay-

can Respublikası Milli Məclisinin Daxili Nizamna-

məsi”ndə, “Televiziya və radio yayımı haqqında”, “Azər-

baycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi  qayda-

ları haqqında” və “İctimai televiziya və radio yayımı haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişik-

lik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun 

layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

22. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haq-

qında” və “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişik-

lik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun 

layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

23. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası-

nın Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

24. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

25. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsin-



 

də dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

26. “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

27. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində, 

“Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” və “İcra məmurları 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında də-

yişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi haqqında (birinci 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 22 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 113 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 114 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

1. Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun vəzi-

fəyə təyin edilməsinə razılıq verilməsi haqqında. 
 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Ədalət Vəliyev, Əli 

Hüseynli, Vahid Əhmədov, Eldar İbrahimov, Kamran 

Əliyev 
 

Təklif: Qərar qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.24 dəq.) 

Lehinə 114 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 114 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

2. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 

illik hesabatı haqqında. 
 

Çıxış etmişlər:  Sahibə Qafarova, Vüqar Gülməm-

mədov, Tahir Mirkişili, Fazil Mustafa, Vahid Əhmədov, 

Sadiq Qurbanov, Zahid Oruc, Malik Həsənov, Qüdrət 

Həsənquliyev, Əli Məsimli, Sahib Alıyev, Vüqar Bay-

ramov, Siyavuş Novruzov, Erkin Qədirli, Əli Hüseynli, 

Razi Nurullayev, Qənirə Paşayeva, Sədaqət Vəliyeva 
 

Təklif: Çıxışların müddəti 5 dəqiqə olsun 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.55 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 
 



 

Təklif: Qərar qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.02 dəq.) 

Lehinə 110 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 111 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

3. “Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə 

və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə İordaniya Dəniz 

Komissiyası arasında Dənizçilərin hazırlanmasına, 

onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair 

(DHDNÇ) 1978-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiyanın 

(əlavələrlə) I/10-cu qaydasına uyğun olaraq sertifikat-

ların (diplomların) tanınması haqqında” Anlaşma Me-

morandumunun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 
 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Tahir Mirkişili, Ay-

dın Mirzəzadə 
 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.13 dəq.) 

Lehinə 103 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 103 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

4. “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan 

dövlətlər arasında vergi inzibatçılığının həyata keçiril-

məsi üçün elektron formada məlumat mübadiləsi haq-

qında” Protokolun təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 

 

Çıxış etmişlər:  Sahibə Qafarova, Tahir Mirkişili 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.16 dəq.) 

Lehinə 106 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 106 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

5. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsin-

də dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Kamal Cəfərov 
 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.23 dəq.) 

Lehinə 107 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 108 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Sahibə Qafarova 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.24 dəq.) 

Lehinə 105 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 2 

İştirak edir 107 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

7. “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyi-

şiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Sahibə Qafarova 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.24 dəq.) 

Lehinə 108 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 108 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

8. “Yol hərəkəti haqqında”, “Sosial sığorta haq-

qında”, “Tibbi sığorta haqqında”, “İşsizlikdən sığorta 

haqqında”, “Məşğulluq haqqında”, “Dövlət rüsumu 

haqqında”, “Əhalinin sağlamlığının qorunması haq-

qında”, “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında”, “Bay-

tarlıq haqqında”, “Fitosanitar nəzarəti haqqında” və 

“Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respub-

likasının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının 

2009-cu il 4 dekabr tarixli 930-IIIQ nömrəli Qanunu 

ilə təsdiq edilmiş “Miqrasiya orqanlarında qulluq keç-

mə haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi barədə 

(üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.26 dəq.) 

Lehinə 107 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 108 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

9. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində, 

Torpaq Məcəlləsində, Vergi Məcəlləsində, Gömrük 

Məcəlləsində və Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Sahibə Qafarova 



 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.27 dəq.) 

Lehinə 105 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 106 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

10. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəllə-

sində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.28 dəq.) 

Lehinə 107 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 107 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

11. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqın-

da (üçüncü oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Tahir Mirkişili 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.29 dəq.) 



 

Lehinə 107 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 107 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

12. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barə-

də Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (üçüncü oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Tahir Mirkişili, Bəh-

ruz Məhərrəmov 
 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.31 dəq.) 

Lehinə 108 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 108 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

13. Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 12 iyun 

tarixli 141-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş 

“Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasna-

mə”də dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Tahir Mirkişili 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.32 dəq.) 



 

Lehinə 108 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 108 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

14. “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barə-

də Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Tahir Mirkişili 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.33 dəq.) 

Lehinə 104 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 2 

İştirak edir 106 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

15. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respub-

likasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(ikinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Tahir Mirkişili, 

Siyavuş Novruzov 
 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-

sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.36 dəq.) 



 

Lehinə 108 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 108 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.37 dəq.) 

Lehinə 108 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 108 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: 2-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.38 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 2 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: 3-cü maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.39 dəq.) 

Lehinə 106 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 106 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

 



 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.39 dəq.) 

Lehinə 108 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 108 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

16. “Kimyəvi silahın hazırlanması, istehsalı, artırılma-

sı (yığılması) və tətbiq edilməsinin qadağan olunması və 

onun məhv edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublika-

sı qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Ziyafət Əsgərov 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-

sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.43 dəq.) 

Lehinə 108 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 108 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1–3-cü maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.44 dəq.) 

Lehinə 107 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 107 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

Təklif: 4–6-cı maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.44 dəq.) 

Lehinə 103 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 103 

Nəticə: Qəbul edildi 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.45 dəq.) 

Lehinə 108 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 108 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

17. “Hərbi qulluqçuların statusu haqqında”, “İnzi-

bati icraat haqqında”, “Təhsil haqqında” və “Elm 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında, 

Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 3 oktyabr ta-

rixli 377-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Hərbi 

xidmətkeçmə haqqında” Əsasnamə”də və Azərbaycan 

Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsində dəyi-

şiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanu-

nunun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Ziyafət Əsgərov, 

Bəxtiyar Əliyev 
 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-

sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.49 dəq.) 

Lehinə 109 



 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 109 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: 1, 2-ci maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.50 dəq.) 

Lehinə 109 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 109 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 3, 4-cü maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.50 dəq.) 

Lehinə 107 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 107 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 5, 6-cı maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.51 dəq.) 

Lehinə 106 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 106 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.51 dəq.) 



 

Lehinə 106 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 106 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
18. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsin-

də, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində, “Uşaq hüquqları haqqında”, “Valideyn-

lərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş 

uşaqların sosial müdafiəsi haqqında”, “Qeyri-hökumət 

təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında”, 

“Gənclər siyasəti haqqında”, “Penitensiar müəssisələr-

də cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adap-

tasiyası haqqında”, “Könüllü fəaliyyət haqqında”, 

“Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”, “Reklam haq-

qında” və “Uşaqların zərərli informasiyadan qorun-

ması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun-

larında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş).    

 
Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Qüdrət Həsənquliyev, 

Adil Əliyev, Rauf Əliyev, Siyavuş Novruzov, Əziz Ələk-

bərov, Afət Həsənova, Əli Hüseynli, Qənirə Paşayeva 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.57 dəq.) 

Lehinə 100 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 



 

İştirak edir 100 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1–3-cü maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 16.17 dəq.) 

Lehinə 110 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 110 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 4–6-cı maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 16.18 dəq.) 

Lehinə 108 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 108 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 7–9-cu maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 16.18 dəq.) 

Lehinə 109 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 109 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 10,11-ci maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 16.19 dəq.) 

Lehinə 107 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 107 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 16.19 dəq.) 

Lehinə 110 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 110 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

19. “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informa-

siyanın mühafizəsi haqqında”, “Kütləvi informasiya 

vasitələri haqqında”, “Televiziya və radio yayımı haq-

qında”, “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haq-

qında” və “İctimai televiziya və radio yayımı haqqın-

da” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyi-

şiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanu-

nunun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Zahid Oruc, Fazil 

Mustafa, Hicran Hüseynova, Məlahət İbrahimqızı, Erkin 

Qədirli, Nigar Arpadarai, Şahin İsmayilov, Hikmət Məm-

mədov, Aydın Mirzəzadə, Aqil Abbas, Arzu Nağıyev, 

Nizami Cəfərov 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 16.24 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 1 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1–3-cü maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.03 dəq.) 

Lehinə 104 

Əleyhinə 2 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 106 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 4,5-ci maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.03 dəq.) 

Lehinə 102 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 105 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.04 dəq.) 

Lehinə 102 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 104 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

20. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 



 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Qüdrət Həsənquliyev, 

Tahir Kərimli, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.07 dəq.) 

Lehinə 100 

Əleyhinə 2 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.11 dəq.) 

Lehinə 100 

Əleyhinə 3 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 103 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.11 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 3 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 101 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

21. Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 17 mart 

tarixli 74-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Azər-



 

baycan Respublikası Milli Məclisinin Daxili Nizam-

naməsi”ndə, “Televiziya və radio yayımı haqqında”, 

“Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi  

qaydaları haqqında” və “İctimai televiziya və radio ya-

yımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunla-

rında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respubli-

kası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Qüdrət Həsənquliyev, 

Aqil Abbas, Məlahət İbrahimqızı, Erkin Qədirli, Əli Hü-

seynli 
 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.13 dəq.) 

Lehinə 108 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 108 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: 1,2-ci maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.22 dəq.) 

Lehinə 101 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: 3,4-cü maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.22 dəq.) 

Lehinə 100 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 100 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.23 dəq.) 

Lehinə 105 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 105 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

22. “Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması 

haqqında” və “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında 

dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Qənirə Paşayeva 
 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.27 dəq.) 

Lehinə 103 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 103 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.27 dəq.) 

Lehinə 104 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 104 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 2-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.28 dəq.) 

Lehinə 102 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.28 dəq.) 

Lehinə 102 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

23. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Musa Quliyev, Əli 

Məsimli, Jalə Əliyeva 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.46 dəq.) 

Lehinə 102 



 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

24. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Tahir Mirkişili, Əli 

Məsimli, Azər Badamov, Siyavuş Novruzov, Fatma Yıl-

dırım, Elnur Allahverdiyev, Vüqar Bayramov 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 18.01 dəq.) 

Lehinə 91 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 91 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

25. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəl-

ləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Əli Hüseynli, Qüdrət 

Həsənquliyev 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 18.04 dəq.) 

Lehinə 101 



 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 101 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

26. “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikası-

nın Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci 

oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir: Sahibə Qafarova 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 18.05 dəq.) 

Lehinə 96 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

27. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində, 

“Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” və “İcra mə-

murları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun-

larında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respubli-

kası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Mahir Abbaszadə 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 18.07 dəq.) 

Lehinə 102 



 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Sədri 

 

S.QAFAROVA 

 



 

 

 

 

 

 

 

MİLLİ MƏCLİSİN İCLASI 
 

1 may 2020-ci il. Saat 11. 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri 

Sahibə Qafarova sədrlik edir 
 

Sədrlik edən.  Xoş gördük, hörmətli qonaqlar, hörmətli 

deputatlar, hörmətli media nümayəndələri! Hörmətli 

həmkarlar, xahiş edirəm, qeydiyyatdan keçək.  

 
Qeydiyyat (saat 11.10 dəq.) 

İştirak edir                    94 

Yetərsay                      83 

 

Şakir müəllim, sizdə vəziyyət necədir?  

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

mitələrin və komissiyaların işinin təşkili şöbəsi müdirinin 

müavini.  

22 deputat qeydiyyatdan keçmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, yetərsay var, iclasımıza 

başlaya bilərik.  

Hörmətli deputatlar, xahiş edirəm,  gündəliyin qəbul 

olunmasına münasibət bildirək.   



 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.11 dəq.) 

Lehinə                      93 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        1 

İştirak edir                      94 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.   

Ş.Şabanov. 20 deputat lehinə səs vermişdir, əleyhinə 

yoxdur.  

Sədrlik edən.  Çox sağ olun, gündəlik qəbul edildi. 

Hörmətli həmkarlar, gündəliyimizdə məsələlər çoxdur və 

ona görə təklif edirəm, birbaşa 1-ci məsələyə keçək.  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən.  Çox sağ olun.  

Hörmətli deputatlar, gündəliyin 1-ci məsələsi Azərbay-

can Respublikası Baş prokurorunun vəzifəyə təyin edil-

məsinə razılıq verilməsi haqqındadır. Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevin 

tapşırığı ilə onun təqdimatı barədə Prezident Administrasi-

yasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə 

əlaqələr şöbəsinin müdiri Ədalət Vəliyev məlumat verə-

cəkdir. Ədalət müəllim, buyurun.   

Ə.Vəliyev,  Azərbaycan Respublikası  Prezidenti Admi-

nistrasiyasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik haki-

miyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müdiri.  

Hörmətli xanım Sədr, hörmətli deputatlar! Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 9-cu 

bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Baş prokuroru Milli Məclisin razılığı və dəstəyi ilə təyin 

edir. Bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycan Respublikası-



 

nın Prezidenti cənab İlham Əliyev Milli Məclisə Baş 

prokuror vəzifəsinə təyin edilməsinə razılıq verilməsi 

üçün Kamran Bayram oğlu Əliyevin namizədliyini təqdim 

etmişdir. 

Kamran Əliyev 1965-ci il noyabrın 18-də Balakən ra-

yonunda anadan olmuşdur. 1987-ci ildə Rusiya Federasi-

yasının İrkutsk Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsini 

fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Təyinatla göndərildiyi 

Zabaykalye Nəqliyyat Prokurorluğunun Çita Nəqliyyat 

Prokurorluğunda, daha sonra isə Zabaykalye Nəqliyyat 

Prokurorluğunda böyük müstəntiq vəzifəsində çalışmışdır. 

1990–1993-cü illərdə keçmiş SSRİ Baş Prokurorluğunun 

Elmi Tədqiqat İnstitutunda aspiranturanın əyani şöbəsində 

təhsil almış, həmin müəssisədə elmi işçi vəzifəsində 

işləmiş və nəticədə dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 

 1993-cü ildə köçürmə yolu ilə Azərbaycan Respub-

likasının prokurorluq orqanlarında işə qəbul olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Kadrlar 

İdarəsinin prokuroru, Elm-Tədris Mərkəzinin rəisi, Baş 

Prokurorluğun istintaq və ağır cinayətlərə dair işlər  üzrə 

istintaq idarələrində müstəntiq və böyük müstəntiq, Baş 

prokurorun köməkçisi və böyük köməkçisi, Baş Prokuror-

luğun Dövlət İttihamının Müdafiəsi İdarəsinin rəisi vəzifə-

lərində işləmişdir.  

2007-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Baş proku-

roru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 

rəisi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Prezident İlham Əliyev 

Kamran Əliyevə yüksək etimad göstərərək 2014-cü il 5 

avqust tarixli Sərəncamı ilə onu Azərbaycan Respublikası 

Baş prokurorunun müavini, Azərbaycan Respublikasının 

Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş 

İdarəsinin rəisi təyin etmişdir. 



 

 Kamran Əliyev hüquq üzrə fəlsəfə doktorudur və 

ikinci dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri ali xüsusi rütbəsini 

daşıyır. O, Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası İcraiyyə 

Komitəsinin, habelə Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə aparan dövlətlər qrupunda Azərbaycan nüma-

yəndə heyətinin üzvü, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təş-

kilatının  Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üçün Antikor-

rupsiya Şəbəkəsinin İstanbul Fəaliyyət Planı üzrə ölkə-

mizin milli koordinatorudur.  

Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanlarında 

Kamran Əliyevin də yaxından iştirakı ilə həyata keçirilən 

islahatlar nəticəsində Azərbaycan Prokurorluğu qanunun 

aliliyinin təmin olunmasına, insan və vətəndaş hüquqları-

nın etibarlı müdafiəsinə xidmət edən müasir dövlət 

qurumuna çevrilmişdir. Prokurorluq orqanlarına müasir 

dünyagörüşlü, bilikli və dövlətçilik ideyalarına sadiq gənc 

hüquqşünasların qəbulu prokurorluğun fəaliyyətinin tək-

milləşdirilməsinə təkan vermişdir. Bu gün prokurorluq 

orqanları qanunların tətbiqinə prokuror nəzarətini və 

ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirərək 

dövlətin və cəmiyyətin mənafelərinin qorunmasında mü-

hüm rol oynayırlar.  

Kamran Əliyevin fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən yük-

sək qiymətləndirilmişdir. O, 2008-ci ildə “Azərbaycan 

Bayrağı”  və 2018-ci ildə 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə 

görə” ordenləri ilə təltif edilmişdir. Ümidvaram ki, Milli 

Məclis cənab Prezidentin təqdimatını dəstəkləyərək Kam-

ran Əliyevin Baş prokuror vəzifəsinə təyin olunmasına 

razılıq verəcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, hörmətli Ədalət müəllim!  

Hörmətli həmkarlar, məsələ ilə bağlı çıxış etmək üçün 

Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, profil komitənin – 



 

Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli 

Hüseynliyə söz verirəm. Əli müəllim, buyurun.  

Ə.Hüseynli, Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, 

Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri. 

 Çox sağ olun. Hörmətli Sədr, hörmətli millət vəkilləri, 

Kamran Bayram oğru Əliyevin namizədliyini Milli Məcli-

sin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin 

onlayn iclasında komitənin üzvləri yekdilliklə dəstəklə-

yərək müsbət  rəy vermişlər. Bu da təsadüfi deyildir. Qeyd 

olunduğu kimi, ümumiyyətlə, son illər məhkəmə-hüquq 

islahatları çərçivəsində prokurorluq orqanlarında bir çox 

yenidənqurma işləri həyata keçirilmişdir. Hələ  2002-ci 

ildən başlayaraq 20 müsabiqə yolu ilə təxminən 902 gənc 

hüquqşünas daimi qulluğa qəbul edilmişdir. Bu gün 

əminliklə demək olar ki, prokurorluq orqanlarının əmək-

daşlarının 70 faizə yaxını gənc, amma professional hüquq-

şünaslardır.  

Ən mühüm sahələrdən biri Korrupsiyaya qarşı Müba-

rizə Baş İdarəsinin fəaliyyətidir ki, bu quruma da bu gün 

Baş prokuror vəzifəsinə namizəd Kamran Əliyev uğurla 

rəhbərlik etmişdir. Hələ bir neçə il bundan öncə cənab 

Prezident İlham Əliyev Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş 

İdarəsinin yeni inzibati binasının açılışındakı nitqində 

demişdir: “Güclü siyasi iradə, prokurorluq işçilərinin 

peşəkarlığı, təmizliyi, dürüstlüyü, cəmiyyətdə korrupsiya-

ya qarşı olan ciddi mübarizə əhvali-ruhiyyəsi – bütün bu 

amillər əminəm ki, məqsədə çatmaq üçün bizə kömək 

göstərəcək və Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizədə 

də ön planda olacaqdır”.  

Hörmətli həmkarlar, məhz peşəkarlıq, təmizlik, dürüst-

lük, təvazökarlıq kimi keyfiyyətlərin daşıyıcısı olan Kam-

ran Əliyevin Baş prokuror vəzifəsinə namizədliyinin irəli 



 

sürülməsi hüquq ictimaiyyəti tərəfindən də müsbət 

qarşılanır. O, qeyd olunduğu kimi, beynəlxalq təşkilatlar-

da da uğurla çalışmışdır. Kamran Əliyev təhsilini başa 

vurub vətənə döndükdən sonra Azərbaycan prokurorluq 

orqanlarının, demək olar ki, bütün sahələrində təqdirəlayiq 

fəaliyyət göstərmişdir. O, bir vətəndaş və prokurorluq 

əməkdaşı kimi də həmişə dövlətçilik ideyalarına və milli 

maraqlara sadiq olmuşdur.   

Bu illər ərzində Kamran müəllim həmçinin antikor-

rupsiya qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsində və bey-

nəlxalq təşkilatların tövsiyələrinin icra olunmasında da 

parlamentlə sıx əməkdaşlıq etmişdir. Fürsətdən istifadə 

edib bildirmək istəyirəm ki, korrupsiya cinayətlərinə qarşı 

qətiyyətli mübarizəni təqdir etməklə yanaşı, bu qəbildən 

olan cinayətlərin araşdırılması zamanı sahibkarlıq fəaliy-

yətinə edilə biləcək hər hansı bir müdaxilənin yolveril-

məzliyi məsələsi daim diqqətdə olmalıdır. Həmçinin biz 

son illər cinayət təqibinin ibtidai araşdırılması mərhələsin-

də həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinin azalmasını 

müşahidə edirik və ümidvarıq ki, bu tendensiya gələcəkdə 

də inkişaf etdiriləcək.  

Hörmətli həmkarlar, bu illər ərzində Milli Məclis ilə 

Baş Prokurorluq arasında səmərəli əməkdaşlıq mühiti 

mövcud olmuşdur və inanırıq ki, bundan sonra da bu cür 

davam edəcəkdir. Əminəm ki, bu gün Milli Məclis də 

cənab Prezidentin təqdimatını dəstəkləyəcək və Kamran 

Əliyevin Baş prokuror vəzifəsinə təyin olunmasına razılıq 

verəcəkdir. Çox sağ olun. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Əli müəllim. Hörmətli 

həmkarlar, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru 

vəzifəsinə namizədliyin təyin edilməsinə razılıq verilməsi 

məsələsinin müzakirəsinə başlayırıq və mən görürəm, 



 

artıq 10 nəfər yazılıb. Birinci yazılan Vahid Əhmədovdur. 

Vahid müəllim, sualınız var? Buyurun.  

V.Əhmədov. Hörmətli Sədr, hörmətli millət vəkilləri, 

bu gün gündəlikdə çox ciddi məsələlər – Hesablama 

Palatasının illik hesabatı,  eləcə də Vergi Məcəlləsində və 

qanunlarda sosial müdafiə ilə əlaqədar dəyişikliklər var. 

Yəqin, çox  geniş müzakirələr gedəcək.  

Hamımız Kamran Əliyevi çox gözəl tanıyırıq. Müəy-

yən mənada təmaslarımız da olub. Kifayət qədər təcrübəli 

bir şəxsdir. Mən dövlət başçısının təqdimatını dəstək-

ləyirəm və xahiş edirəm, çıxışlar kəsilsin, səsə qoyaq. Çox 

sağ olun.   

Sədrlik edən. Vahid müəllim, çox sağ olun. Mən 

burada hörmətli həmkarımız Eldar İbrahimovun adını 

görürəm. İcazənizlə, istərdim, bizim ağsaqqalımız Eldar 

müəllim də bir neçə kəlmə söz desin, sonra çıxışları kəsək. 

Buyurun, Eldar müəllim. 

E.İbrahimov. Çox sağ olun. Çox hörmətli xanım Sədr, 

hörmətli millət vəkilləri, möhtərəm Prezidentimiz cənab 

İlham Əliyevin Milli Məclisə göndərdiyi təqdimatla 

əlaqədar olaraq, bu gün biz Kamran Bayram oğlu Əliyevin 

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru vəzifəsinə 

təyin edilməsinə razılıq verməliyik. Kamran Bayram oğlu 

Əliyev haqqında cəmiyyətdə kifayət qədər məlumat var. 

Sadəcə, mən onun haqqında qısa fikirlərimi ifadə etmək 

istərdim.  

Kamran müəllim 1987-ci ildə Rusiya Federasiyasının 

İrkutsk Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsini fərq-

lənmə diplomu ilə bitirib, hüquq üzrə fəlsəfə doktorudur. 

Əmək  fəaliyyətinə Rusiyanın prokurorluq orqanlarında 

başlamış və bir sıra məsul vəzifələrdə çalışmışdır. 1993-cü 

ildən Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun  



 

Kadrlar İdarəsində işini davam etdirmiş, istintaq sahəsində 

bir sıra məsul vəzifələrdə işləmiş, 2007-ci ildən Azərbay-

can Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya 

qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsində  çalış-

mışdır. 2014-cü ildən isə ona yüksək etimad göstərilərək 

cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə Azərbaycan 

Respublikası Baş prokurorunun müavini və Korrupsiyaya 

qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin 

edilmişdir.  

Kamran müəllim işlədiyi dövrdə özünü peşəkar, 

təcrübəli bir prokuror kimi göstərmiş, dövlətimizə sə-

daqəti ilə özünü Azərbaycan cəmiyyətinə tanıtmışdır. 

Möhtərəm Prezidentimiz onun bu fəaliyyətinə yüksək qiy-

mət vermiş, 2008-ci ildə “Azərbaycan Bayrağı”,  2018-ci 

ildə isə 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordenləri ilə 

təltif etmişdir. İşlədiyi müddət ərzində Kamran müəllim 

özünü peşəkar, təcrübəli, işinin öhdəsindən layiqincə 

gələn prokuror kimi tanıtmışdır. Ən başlıcası isə ondan 

ibarətdir ki, işlədiyi dövrdə Azərbaycan cəmiyyətində 

Kamran müəllim ləyaqəti, müsbət şəxsi keyfiyyətləri və 

təmiz adı ilə tanınmışdır. Mən Kamran müəllimin 

Azərbaycan Respublikası Baş prokuroru vəzifəsinə təyin 

edilməsinə razılıq verilməsinə səs verəcəyəm və hörmətli 

deputat həmkarlarımdan da Kamran müəllimə səs 

vermələrini xahiş edirəm. Sağ olun.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Eldar müəllim, çox sağ 

olun, hörmətli həmkarlar! Çıxışları yekunlaşdırırıq. Mən 

də əminəm ki, möhtərəm  Prezidentimiz cənab İlham 

Əliyevin bu seçimi uğurlu olacaq, Kamran Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru vəzifəsini 

layiqincə yerinə yetirəcək.  

Hörmətli həmkarlar, xahiş edirəm, Baş prokurorun 



 

vəzifəyə təyin edilməsinə razılıq verilməsinə münasibət 

bildirək. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.24 dəq.) 

Lehinə                      95 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 95 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, sizdə vəziyyət necədir, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir, əleyhinə, 

bitərəf yoxdur.   

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi. (Alqışlar).  

Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cə-

nab İlham Əliyevin təqdimatına əsasən Milli Məclis Kam-

ran Əliyevin Baş prokuror vəzifəsinə təyin edilməsinə 

razılığını bildirdi. Kamran müəllim, çıxış etmək 

istəyirsinizmi?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Buyurun. 

K.Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru 

vəzifəsinə namizəd.  

 Hörmətli xanım Sədr, hörmətli millət vəkilləri, ilk 

olaraq yüksək etimad göstərərək mənim bu mühüm 

vəzifəyə təyin olunmağımla bağlı təqdimatla çıxış etdiyinə 

görə Azərbaycan Respublikasının siyasi rəhbərliyinə, 

şəxsən möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyevə, eləcə də 

bu təqdimatı dəstəklədiyinizə görə sizlərə öz dərin təşək-

kürümü bildirirəm. Fürsətdən istifadə edərək, ölkəmizin 

siyasi həyatı üçün olduqca önəmli hadisələrdən biri olmuş, 



 

bu il fevral ayının 9-da keçirilmiş demokratik və şəffaf 

seçkilər nəticəsində Milli Məclisə deputat seçilməyiniz 

münasibəti ilə hər birinizi, xanım Sahibə Qafarova, Sizi 

Milli Məclisin Sədri seçilməyiniz münasibəti ilə səmimi 

qəlbdən təbrik edir, gələcək fəaliyyətinizdə  uğurlar 

arzulayıram.  

Hörmətli millət vəkilləri! Azərbaycan Respublikası 

müstəqillik illərində çətin və şərəfli inkişaf yolu keç-

mişdir. Müasir Azərbaycanın qurucusu ümummilli lider 

Heydər Əliyevin zəngin siyasi dühası sayəsində ölkəmiz 

müstəqilliyinin ilk illərində qarşılaşdığı ağır böhrandan  

xilas olmuş, iqtisadi inkişaf, demokratik və hüquqi dövlət 

quruculuğu yoluna qədəm qoymuşdur. Ümummilli lider 

Azərbaycan dövlətçiliyinin ideoloji, siyasi əsaslarını təsis 

etmiş, onun tərəqqi strategiyasını müəyyənləşdirmişdir. 

Məhz bu inkişaf konsepsiyasının yüksək əzmkarlıqla 

davam etdirilməsi vətənimizin dinamik və dayanıqlı yük-

səlişinə rəvac vermiş, möhtərəm cənab Prezident İlham 

Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əli-

yevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən mütərəqqi daxili və 

xarici siyasət nəticəsində ölkəmizin dayanıqlı inkişafı 

təmin edilmiş, cəmiyyətimizdə sabitlik, hüquq qaydası və 

qanunçuluq bərqərar olmuş, Azərbaycan qazandığı sosial-

iqtisadi nailiyyətlərlə nəinki regionda, həm də dünya 

müstəvisində qabaqcıl mövqelərə yüksəlmişdir.  

Xalqın maraqlarının və təhlükəsizliyinin qorunmasının 

dövlət siyasətində prioritet olması hazırda dünyada tüğyan 

edən koronavirus pandemiyası fonunda özünü daha aydın 

büruzə verir. Prezident cənab İlham Əliyevin siyasi 

qətiyyəti və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əli-

yevanın şəfqət və diqqəti sayəsində həyata keçirilmiş 

qabaqlayıcı tədbirlər öz bəhrəsini vermiş, Azərbaycanda 



 

epidemiyanın yayılmasının qarşısı alınmaqla, həssas əhali 

qrupları, eləcə də sahibkarlıq subyektləri tam həcmdə 

dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşdur.  

Bütün bunlarla yanaşı, hazırda ölkəmizdə iqtisadi və 

sosial inkişafı hədəfləyən, yeni dövrün çağırışlarından irəli 

gələn tam və hərtərəfli islahatlar reallaşdırılır ki, bu 

tədbirlərin nailiyyətlərinin möhkəmləndirilməsi məhkəmə-

hüquq sahəsində həyata keçirilən islahatlarla birbaşa sıx 

bağlıdır. İslahat və yenilənmə prosesi məhkəmə-hüquq 

sisteminin ən mühüm tərkib hissələrindən biri olan Azər-

baycan Respublikası Prokurorluğunu da əhatə edir. Əsas 

vəzifəsi ölkəmizdə qanunların icra və tətbiq edilməsinə 

nəzarət olan Azərbaycan Prokurorluğu daim ali dövlət 

rəhbərliyinin diqqət və qayğısını öz üzərində hiss etmişdir. 

Belə ki, müstəqil Azərbaycan Prokurorluğunun inkişafının 

əsasları ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulmaqla, ötən illər ərzində həyata keçirilən çoxşaxəli 

islahatlar nəticəsində prokurorluq peşəkar kadr potensialı 

ilə komplektləşdirilmiş müasir quruma, insan hüquq və 

azadlıqlarının etibarlı təminatçısına, qanunçuluğun və 

dövlətçiliyin qorunmasında öz üzərinə düşən vəzifələri 

layiqincə icra edən müvəffəq orqana çevrilmişdir. 

Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli siyasi iradəsindən 

qaynaqlanan və hazırda davam etdirilən islahatlar bu yeni 

dövrdə Azərbaycan Prokurorluğu qarşısında olduqca 

mühüm vəzifələr qoyur. Bu kontekstdə prokurorluğun ən 

vacib vəzifələri bunlardır: birincisi, dövlətin təhlükəsizli-

yinə qəsd edən cinayətlərə qarşı mübarizənin kəskinliyinin 

artırılması, dövlətçiliyin daxili və xarici təsirlərdən 

müdafiəsi; ikincisi, cinayətkarlığın bütün növlərinə qarşı 

mübarizə və qanunçuluğun qorunmasında digər hüquq 

mühafizə orqanları, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi və 



 

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti ilə birgə səylərin güclən-

dirilməsi; üçüncüsü, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının 

etibarlı müdafiəsində prokurorluğun iştirakının genişlən-

dirilməsi; dördüncüsü, həm dövlət, həm də özəl sektorda 

korrupsiyanın bütün  təzahür formalarına, eləcə də bütün 

vəzifəli şəxslər tərəfindən törədilən cinayətlərə qarşı ciddi 

mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi; beşincisi, 

hazırda ölkəmizdə reallaşdırılan sosial-iqtisadi inkişafa 

hədəflənən islahatlar kontekstində vergi və gömrük siya-

sətinin optimallaşdırılması, əlverişli biznes mühitinin for-

malaşdırılması və sahibkarlığın hüquqi vasitələrlə dəstək-

lənməsi; altıncısı, kölgə iqtisadiyyatına qarşı təsirli müba-

rizənin aparılması kimi mühüm strateji tədbirlərdə yaxın-

dan iştirak edilməsi; yeddincisi, məhkəmələrdə dövlət 

qanununun müdafiə olunması işinin keyfiyyətcə yeni 

mərhələyə yüksəldilməsi, balanslaşdırılmış cəza siyasətinə 

riayət edilməklə, cəzanın məqsədlərinə nail olunmasında 

əsaslı dönüş əldə edilməsi; səkkizincisi, beynəlxalq tərəf-

daşlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi və qabaqcıl beynəl-

xalq təcrübənin cari fəaliyyətimizdə tətbiqi.  

Hörmətli millət vəkilləri! Bu yüksək kürsüdən müraciət 

edərək Azərbaycan Respublikasının Prezidentini,  Birinci 

vitse-prezidenti, sizləri və bütün Azərbaycan xalqını əmin 

etmək istərdim ki, bundan sonra da Azərbaycan Prokuror-

luğu öz fəaliyyətinin göstərilən etimada layiq səviyyədə 

qurulması üçün zəruri tədbirlər görəcək, qanunun aliliyi-

nin təmin edilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı 

müdafiəsi, cinayətkarlığın bütün formalarına qarşı müba-

rizənin gücləndirilməsi istiqamətində üzərinə düşən vəzi-

fələri daha məsuliyyətlə yerinə yetirərək,  cinayətkarlığa 

qarşı ciddi və səmərəli mübarizə tədbirlərinin həyata 

keçirilməsini təmin edəcək, dövlətimizə və xalqımıza 



 

ləyaqətlə xidmət göstərəcək. Diqqətinizə görə hər birinizə 

təşəkkür edirəm. (Alqışlar). 

Sədrlik edən. Sağ olun, Kamran müəllim. Biz Sizi təb-

rik edirik və işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun.  

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin 2-ci məsələsi Azərbay-

can Respublikası Hesablama Palatasının illik hesabatıdır. 

Hesablama Palatasının hesabatlarının Milli Məclisdə 

dinlənilməsi dövlət vəsaitlərinin səmərəli xərclənməsinə 

parlamentin nəzarətinin həyata keçirilməsinin mühüm bir 

vasitəsidir.  

Hesabatı təqdim etmək üçün Palatanın sədri Vüqar 

Gülməmmədova söz verirəm. Vüqar müəllim, buyurun. 

V.Gülməmmədov, Azərbaycan Respublikası Hesabla-

ma Palatasının sədri.  

  Hörmətli xanım Sədr, hörmətli millət vəkilləri, altıncı 

çağırış Milli Məclisin plenar iclasında ilk dəfə çıxış 

etdiyimi nəzərə alaraq, hər birinizi millət vəkili seçilməyi-

niz münasibəti ilə təbrik edir, dövlətimizin ali qanun-

vericilik hakimiyyəti orqanında fəaliyyətinizdə uğurlar 

arzulayıram. 

 2019-cu ildə fəaliyyətimizə dair hesabatımız “Hesab-

lama Palatası haqqında” Qanunun tələblərinə əsasən hazır-

lanmış və Milli Məclisə təqdim olunmuşdur. Hesabata 

2018–2020-ci illəri əhatə edən strateji inkişaf planı üzrə 

həyata keçirilmiş tədbirlər, müəyyən edilmiş vəzifə və 

funksiyalar üzrə məlumatlar, həmçinin mütərəqqi təcrübə 

öyrənilməklə, fəaliyyətimizin əsas nəticələri daxil 

edilmişdir. Eyni zamanda, ali audit orqanlarının fəaliyyəti-

ni qiymətləndirən beynəlxalq hesabatlarda ölkəmizin 

mövqeyini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə hesabata fəaliy-

yətin nəticələrini icmal şəklində təqdim edən xülasə də 

əlavə olunmuşdur.  



 

İlk olaraq qeyd edim ki, 2019-cu ilin iş planı 

fəaliyyətimizi tənzimləyən Qanunun 20-ci maddəsinə 

uyğun olaraq risk qiymətləndirilməsi yolu ilə tərtib edil-

mişdir. Bu maddəyə görə, qiymətləndirmə və tərtib edilən 

iş planına yalnız il ərzində auditor müraciəti əsasında 2 

audit əlavə olunmuşdur. 2019-cu ildə mərkəzi icra haki-

miyyətinin regional orqanlarını nəzərə almasaq, 9 obyekt-

də ilk dəfə nəzarət tədbiri aparılmışdır. Qanunla əsas 

fəaliyyət istiqamətimiz dövlət büdcəsinin, həmçinin 

büdcədənkənar dövlət fondlarının layihəsi, eləcə də dövlət 

büdcəsinin icrası ilə bağlı Milli Məclisdən daxil olan 

qanun layihələrinə rəylərimiz tələb olunan müddətdə və 

beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə təqdim edilmişdir. 

Bu rəylərdə həmin sənədlər ciddi təhlil olunmuş, mümkün 

risklər sadalanmış, mövcud olan problemlər göstərilmiş, 

nəticələr və problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı 

tövsiyələr verilmişdir.  

Qeyd edim ki, fəaliyyətimizin növbəti istiqaməti olan 

kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri ilə bağlı 2019-cu 

ildə 47 audit və 6 analitik fəaliyyət həyata keçirilmişdir. 

Yeni qanunun tələblərinə uyğun olaraq, 43 maliyyə və 

uyğunluq auditi və ilk dəfə olaraq 4 səmərəlilik auditi 

aparılmışdır. Hesabatda 43 auditin icmal nəticələri əks 

etdirilmişdir. 2019-cu ildə həmin tədbirlər üzrə Hesablama 

Palatasının auditorları tərəfindən 561 sayda nöqsan müəy-

yən edilmişdir. Maliyyə və uyğunluq auditinin nəticələri 

əvvəlki illərdə olduğu kimi, əsas pozuntuların büdcə 

qanunvericiliyi, dövlət satınalmaları, dövlət əsaslı vəsait 

qoyuluşu kimi sahələrdə,  eləcə də mühasibat uçotu və 

hesabatla bağlı olduğunu göstərir. Yol verilən nöqsanların 

təhlili və daha çox rast gəlinmiş pozuntular  deməyə 

imkan verir ki, dövlət vəsaitlərinə nəzarət ilk növbədə 



 

dövlət satınalmalarının keçirilməsində şəffaflığın təmin 

edilməsindən və dövlət əmlakından səmərəli istifadəyə 

nəzarətin təşkilindən keçir. 

Hesabat ilində nəzarət tədbirlərinin nəticələri göstərdi 

ki, dövlət satınalmaları sahəsində ən çox rast gəlinən iki 

əsas məsələnin həlli ilə bağlı qanunvericilik və inzibati 

vasitələrin daha geniş tətbiqi üzrə işlər davam etməlidir. 

Birinci məsələ ehtimal olunan qiymətin düzgün müəy-

yənləşdirilməməsi, ikinci məsələ isə dövlət satınal-

malarında şəffaflığın və rəqabətliliyin təmin edilməməsi 

ilə bağlıdır. 

 Bildiyiniz kimi, ehtimal olunan qiymətin hesablanması 

üsulları ilə bağlı 2019-cu ildə Nazirlər Kabineti tərəfindən 

qərar qəbul olunmuş və bu, müsbət təsirlərə malik addım 

kimi qiymətləndirilməlidir. Tərəfimizdən 2018-ci ildə 

keçirilmiş dövlət satınalmalarına dair hesabat və 

məlumatlar təhlil edilmiş, hazırda  2019-cu il üçün anoloji 

təhlil aparılmaqdadır. Bu təhlillər əsasında demək istərdim 

ki, əvvəlki illərlə müqayisədə satınalmaya cəlb olunan 

ümumi məbləğdə və müqavilə saylarında artım, müşahi-

dəsiz satınalmaların sayında isə nisbətən azalma müşahidə 

edilməkdədir. Lakin satınalmaların məbləğində rəqabətsiz 

satınalmaların xüsusi çəkisi hələ də yüksək olaraq 

qalmaqdadır. Hesab edirik ki, dövlət satınalmalarına 

nəzarət qanunvericiliyə əməl olunması və dövlət satınal-

malarında səmərəliliyin qiymətləndirilməsi kimi iki əsas 

mərhələdən keçir.  

Son illər Hesablama Palatası tərəfindən qanunvericiliyə 

əməl olunması ilə bağlı çoxsaylı nəzarət tədbirləri aparıl-

mış və nəticələr müvafiq hesabatlarda təqdim edilmişdir. 

Dövlət satınalmalarında səmərəliliyin müəyyən edilməsi 

işi bir qədər mürəkkəb olsa da, hesab edirik ki, bu proses 



 

daim nəzarətdə saxlanılmalı, bu sahədə əsas göstəricilər və 

meyarlar öyrənilməlidir.  

Dövlət maliyyə nəzarət sisteminin diqqət yetirməli 

olduğu digər sahə dövlət əmlakından səmərəli istifadə 

məsələsini əhatə edir. Dövlət müəssisələrinin büdcə ilə 

münasibətlərinin düzgün təşkil olunması, dövlət əmlakının 

istifadəsindən əldə olunan gəlirlərin tamlığının, şəffaflaş-

dırılmasının və hesabatlığın təmin edilməsi, həmçinin 

dövlət aktivlərinə xidmət xərclərinin optimallaşması inzi-

batçılıq vasitələrinin geniş istifadəsini və əsaslı insti-

tusional dəyişiklikləri zəruri edir. 

Hörmətli millət vəkilləri! Ali audit orqanlarının 

fəaliyyətində əsas götürülən beynəlxalq standart verilmiş 

tövsiyə və təkliflərin icra səviyyəsinin izlənməsini 

müəyyənləşdirir. Tərəfimizdən bu standarta və mütərəqqi 

təcrübəyə uyğun olmaqla, yalnız hesabat ilində deyil, 

əvvəlki illərdə başa çatmış auditlər üzrə də davam 

etdirilən tədbirlər diqqətdə saxlanılmışdır. 2019-cu ildə 

Hesablama Palatasının kollegiya qərarlarının icrası olaraq, 

hesabat ilində 21,3 milyon manat vəsaitin bərpası təmin 

edilmişdir. Bununla yanaşı, 5,4 milyon manat məbləğində 

debitor borcun bağlanması, həmçinin 376 min manat 

əsassız kreditor borcların ləğv edilməsi təmin olunmuşdur. 

Nəzarət tədbirləri ilə müəyyən edilmiş nöqsanların aradan 

qaldırılması məqsədi ilə digər addımlar da atılmış, hesabat 

ilində bərpa edilmiş vəsaitlərdən əlavə 3 milyon manat 

dəyərində mal-materialların natura formasında bərpası və 

1,1 milyon manat məbləğində görülməmiş işlərin tamam-

lanması təmin edilmişdir.  

Müasir çağırışlar hər bir sahəyə, o cümlədən dövlət 

maliyyəsinə müxtəlif tələblər müəyyənləşdirir və yaşadı-

ğımız şərtlər bu tələbləri xüsusilə sərtləşdirir. Vəsaitlərin 



 

məbləği və müəyyən edilmiş hədəflərə nail olma səviyyəsi 

arasında uyğunsuzluğun qiymətləndirilməsi hazırda 

xüsusilə aktual olmaqla, bu tələblərin tərkib hissəsidir. 

Bunun üçün vəsaitlərin qanunauyğun istifadəsi ilə yanaşı, 

səmərəli idarə edilməsi də xüsusi  aktual bir mövzudur. 

MDB ölkələrinin tətbiq etdiyi yanaşmalardan istifadə 

edərək vəsaitlərin səmərəsiz istifadə halları tərəfimizdən 

sistemləşdirilərək hesabat ilində həmin xərclər 75 milyon 

manat məbləğində qiymətləndirilmişdir.  

2019-cu ildə Hesablama Palatası tərəfindən ilk dəfə 

olaraq 4 istiqamət üzrə həyata keçirilən və 980 milyon 

manat vəsaiti əhatə edən səmərəlilik auditləri üzrə 

məlumatlar da hesabata ayrı-ayrılıqda daxil edilmişdir.  

Performans auditi qənaətlilik, səmərəlilik və nəticəlik 

meyarlarını əsas tutur. Hesabat ilində aparılmış auditlərdə 

biz nəticəliyin qiymətləndirilməsi tələbini seçmişik, cari 

ildə də bunu davam etdirmək niyyətindəyik və bu sahədə 

əsas diqqət dayanıqlı inkişaf məqsədləri çərçivəsində 

həyata keçirilən tədbirlərə və dövlət proqramlarına 

yönəldiləcəkdir. Performans auditin nəticələri göstərdi ki, 

hər bir istifadəçi tərəfindən büdcə vəsaitlərinin icra 

istiqamətlərinin nəticəliyi həmin vəsitələrin proqnozlaş-

ması prosesindən başlayaraq təmin edilməli, fəaliyyət üzrə 

prioritetlərin ifadə olunduğu meyarlar müəyyənləş-

dirilməli, başqa sözlə, prioritet və vəsaitlər arasında uzlaş-

ma konkretləşdirilməlidir.  

Hörmətli millət vəkilləri! Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən maliyyə nizam-

intizamının gücləndirilməsi, israfçılığa, izafi xərclərə yol 

verilməməsi, maliyyə və iqtisadi sahədə tam şəffaflığın 

təmin edilməsi tapşırıqları verilmişdir. Bu tapşırıqların 

icrası hər bir dövlət qurumu tərəfindən tam şəkildə təmin 



 

edilməlidir və bu, büdcə qanunvericiliyinin təkmilləş-

məsindən başlayır. Qeyd olunmuş istiqamətdə ali audit 

orqanı kimi dövlət maliyyə inzibatçılığının gücləndiril-

məsi məqsədi ilə aşkar olunmuş pozuntuların sayı və 

xarakteri təhlil edilmiş, səbəb-nəticə əlaqələri müəy-

yənləşdirilmişdir. Nöqsanlar bazasının formalaşması 

hesabat ilində də həyata keçirilmiş və aparılan təhlillər 

əsasında bu nöqsanların başvermə səbəblərinin aradan 

qaldırılması ilə bağlı təkliflər və müraciətlər müvafiq 

qaydada təqdim edilmişdir. Ümumi şəkildə ifadə etsək, 

təkliflərimiz xərclərin artıq və əsassız xərclənməsinin 

qarşısının alınması üçün xərc normativləri bazasının 

təkmilləşdirilməsi, tikinti ilə bağlı xərclərin səmərəlili-

yinin yüksəldilməsi məqsədi ilə tikintidə ehtimal olan 

qiymətin hesablanması, həmçinin büdcə vəsaitlərinin 

təyinatı üzrə istifadəsi və büdcə sisteminə daxil olan bütün 

elementlər üzrə parlament nəzarətinin tamlığının təmin 

edilməsi məqsədi daşımışdır. 

 Hesablama Palatası yalnız xərclərə deyil, eyni 

zamanda, gəlirlərin də icrasına nəzarət edir və burada da 

xüsusi diqqəti inzibatçılığa yönəldirik. Diqqətə çatdırım 

ki, dövlət büdcə gəlirlərinin yığımını təmin edən əsas 

fiskal institutlar kimi son illər ərzində vergi və gömrük 

orqanlarında aparılan islahatlar sayəsində bu dövlət 

qurumlarının da fəaliyyətinin nəticə göstəriciləri əhəmiy-

yətli dərəcədə yaxşılaşmışdır. Bununla yanaşı, Hesablama 

Palatası fiskal institutların inzibatçılığı ilə bağlı potensial 

mənbələrin mövcud olması qənaətindədir. 

 Nəzarət fəaliyyətimizin digər bir qolu analitik fəaliy-

yətimizlə bağlı olmuşdur ki, hesabat ilində büdcədənkənar 

dövlət fondunun və məqsədli büdcə fondlarının gəlir və 

xərclərini, vahid büdcə qalığının istifadəsini, həmçinin 



 

dövlət büdcəsinin ayrı-ayrı 3 istiqamətini əhatə edən, 

ümumilikdə, 6 mövzuda analitik fəaliyyət həyata keçiril-

mişdir. 

Ümumilikdə, kənar dövlət maliyyə nəzarət fəaliyyəti-

mizə yekun vuraraq nəzarət tədbirləri ilə əhatə barədə 

məlumat vermək istərdim. Qeyd edim ki, 2019-cu ildə 

icmal büdcənin tərkib hissəsi olan Dövlət Neft Fondunun 

2018-ci il büdcəsi tam olaraq analitik fəaliyyətlə, Dövlət 

Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsi isə audit fəaliyyəti ilə 

əhatə edilmişdir. 2019-cu ildə maliyyə və uyğunluq 

auditləri ilə əhatə olunmuş dövlət büdcəsi xərclərində 

2018-ci ilin payı 70,4 faiz, yəni daha böyük olmuşdur. Ali 

audit orqanları şəffaflığın və hesabatlılığın təmin 

edilməsində nümunəvi təşkilat olmalıdır. Hesabat ilində 

tərəfimizdən bu sahədə kifayət qədər genişmiqyaslı 

addımlar atılmış, fəaliyyətimizin hər bir aspekti barədə 

internet səhifəmizdə məlumatlar yerləşdirilmişdir. Şəf-

faflığın təmin edilməsi istiqamətində atılan addımlar 

birbaşa olaraq korrupsiya əleyhinə fəaliyyətimizin də 

tərkib hissəsidir. Hesabat ilində 5 nəzarət tədbiri ilə 

müəyyən edilmiş qanun pozuntuları üzrə materiallar 

prokurorluq orqanlarına göndərilmişdir.  

Hörmətli millət vəkilləri, nəzarət fəaliyyəti ilə yanaşı, 

hesabat ilində digər istiqamətlərdə olan fəaliyyətimizin 

nəticələri, ilk olaraq isə təlim mərkəzi barədə məlumat 

vermək istərdim. Qanunun tələbi ilə hesabat ilinin 

sonunda təlim mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır. Bu mərkəz-

də öyrəndiklərimizin öyrədilməsi və dövlət auditi sahə-

sində gənc kadrlarımızın biliklərinin artırılması və beynəl-

xalq sertifikatlara yiyələnməsi üçün şərait yaratmışıq. 

2019-cu ildə Palatanın strateji məqsədlərinə uyğun olaraq, 

əsas funksional fəaliyyətdə və inzibatçılıqla bağlı proses-



 

lərdə informasiya texnologiyalarının tətbiqi səviyyəsinin 

artırılması məqsədi ilə ardıcıl tədbirlərin görülməsi davam 

etdirilmişdir. Hesabat ilində əvvəlki illə müqayisədə daha 

çox olmaqla kollegiyanın 44 iclası keçirilmişdir. Diq-

qətinizə çatdırdığım fəaliyyətlər kollektivin 139 əməkdaşı 

ilə dövlət büdcəsindən 5,5 milyon manat istifadə olun-

maqla həyata keçirilmişdir. Hesabatlılıq və şəffaflıq 

prinsipinə sadiq qalaraq hesabatlarımız kənar auditdən 

keçirilmişdir. Hesablama Palatasının maliyyə vəziyyəti və 

maliyyə nəticələri ilə bağlı hesabatlarına müstəqil 

auditorun müsbət rəyini də diqqətinizə çatdırmaq istərdim.  

Hesablama Palatası olaraq qarşımızda müəyyən etdiyi-

miz bəzi fəaliyyət istiqamətləri barədə də qısa məlumatı 

diqqətinizə çatdırım. İlk olaraq qeyd edim ki, müasir 

tələblər və beynəlxalq çağırışlar ali audit orqanlarının 

ölkənin sosial-iqtisadi göstəricilərinin qiymətləndirilməsi, 

bu göstəricilərin inkişafının ölçülməsi, həmçinin dövlət 

qurumlarının hesabatlılığının və şəffaflığının yüksəldil-

məsi məsəllərini öz fəaliyyətində prioritet olaraq müəyyən 

etmişdir. Bu, iki əsas audit metodu ilə həyata keçirilir. 

Milli, o cümlədən makroiqtisadi göstəricilərin auditini nə-

zərdə tutan audit makro audit, vəsaitlərin səmərəli, qə-

naətli və nəticəli istifadəsini qiymətləndirən audit fəaliyyət 

auditdir. Bu çağırışlara cavab olaraq tərəfimizdən cari ildə 

və növbəti illərdə performans auditlərin sayını artırmaqla, 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş 

qətnamələrdə üzv dövlətlərə tövsiyə olunduğu kimi, 

dövlət idarəetmə sisteminin gücləndirilməsinə və vəsait-

lərin bu istiqamət üzrə daha rasional istifadəsinə töhfəmizi 

vermək niyyətindəyik. Eyni zamanda, qabaqcıl təcrübələr 

öyrənilərək İntosay standartlarına uyğun və milli 

qanunvericiliyin tələbləri əsasında zəruri metodoloji 



 

bazanın genişləndirilməsi və təkmilləşməsi ilə bağlı 

fəaliyyətimizi də davam etdirmək niyyətindəyik.  

Əlbəttə ki, müasir dövrün əsas tələblərindən biri rə-

qəmsallaşdırmanın  və informasiya texnologiyalarının tət-

biqinin genişlənməsi ilə bağlıdır. Bu çağırışlarla ayaqlaş-

maq məqsədi ilə yeni audit metodlarından olan infor-

masiya texnologiyaları auditinin tətbiqi üzrə fəaliyyətimizi 

genişləndirmək, həmçinin fəaliyyətimizin ildən-ilə daha 

çox sahəsini əhatə edən proqram təminatının təkmil-

ləşməsini həyata keçirmək qarşımıza qoyduğumuz digər 

mühüm istiqamətlərdəndir.  

2019-cu ilə dair fəaliyyətlə bağlı hesabatımı beynəlxalq 

təşkilatın fəaliyyətimizlə bağlı çıxışdan iki gün əvvəl 

açıqlanmış qiymətləndirməsi barədə məlumat verərək 

yekunlaşdırmaq istərdim. Cənab Prezidentin şəffaflığın 

yüksəldilməsi istiqamətində tapşırıqlarının icrası olaraq 

həyata keçirilmiş tədbirlərin, o cümlədən hesabat və 

rəylərin məlumatlılığını artırmaqla, ictimaiyyətə vaxtında 

açıqlanması, maraqlı tərəflərlə məhsuldar əməkdaşlığı, 

xülasələrin hazırlanması, vaxtında çap edilməsi, eyni 

zamanda, bu istiqamətdə digər tədbirlər açıq büdcə indeksi 

üzrə hesabatda fəaliyyətimizin 100 baldan 89 balla 

qiymətləndirilməsi ilə nəticələnmişdir. Bu isə əvvəlki 

qiymətləndirmə ilə müqayisədə daha 6 bal irəliləmək 

deməkdir.  

Hesabatda ali audit orqanı olaraq Hesablama Palatası 

tərəfindən büdcəyə adekvat nəzarətin təmin edildiyi 

göstərilmişdir. Bəyan etmək istəyirəm ki, fəaliyyətimizin 

daha da gücləndirilməsi istiqamətində Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Hesablama 

Palatasına olan dəstəyini və etimadını doğrultmaq, 

ölkəmizdə həyata keçirilən mühüm islahatların bir parçası 



 

olmaq niyyətindəyik və fəaliyyətimizdə ölkəmizin beynəl-

xalq aspektlərdən mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması 

üçün gücümüzü səfərbər etmişik. Diqqətinizə görə çox sağ 

olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun, Vüqar müəllim. Hörmətli həm-

karlar, Hesablama Palatasının hesabatına Milli Məclisin 

İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində 

baxılmışdır. Komitənin rəyini bildirmək üçün mən Tahir 

Mirkişiliyə söz vermək istəyirəm. Tahir müəllim, 

buyurun. 

T.Mirkişili,  Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və 

sahibkarlıq komitəsinin sədri.  

Çox sağ olun, hörmətli Sədr. Hörmətli həmkarlar, 

“Hesablama Palatası haqqında” Qanunun 7-ci maddəsinə 

əsasən Hesablama Palatası Milli Məclisə illik fəaliyyəti 

haqqında hesabat verir. Qeyd etdiyiniz kimi, bir neçə gün 

öncə Palatanın illik fəaliyyəti barədə hesabat İqtisadi 

siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində geniş müzakirə 

olunmuşdur. Müzakirəyə həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin 

nümayəndələri də dəvət edilmiş və geniş ictimailik tam 

təmin olunmuşdur.  

İlk öncə onu demək istərdim ki, hesabat həm 

məzmunca, həm də formaca innovativdir. Təqdim edilən 

məlumatlar və illüstrasiyalar Palatanın təkcə nə etdiyini 

deyil, həm də bunu necə etdiyini göstərmişdir. Hesab 

edirik ki, bu, mühüm bir yenilikdir. Çünki dövlət maliyyə 

nəzarəti orqanının fəaliyyətindəki ictimailik və anlaşılan-

lıq vətəndaşın dövlətə inamını artıran əsas amillərdəndir.  

Hesabat “Hesablama Palatası haqqında” Qanunda 

müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinin və vəzifə-

lərinin siyahısını tam əhatə edir. Belə ki, dövlət vəsaitinin 

formalaşması və istifadəsi ilə bağlı mövcud olan prob-



 

lemlər ümumi, yolverilən maliyyə və prosedur xarakterli 

pozuntular isə ətraflı və sistemləşdirilmiş şəkildə göstəril-

mişdir. Dövlət maliyyə idarəetməsi sisteminin təkmilləş-

dirilməsi və dövlət maliyyəsinin qənaətli istifadəsi ilə 

bağlı hesabatlılığın, şəffaflığın və maliyyə inzibatçılığının 

gücləndirilməsi istiqamətində müntəzəm təkliflərin 

hazırlanmasını və bu təkliflərin bir çoxunun reallaşmasını 

müsbət hal hesab edirik. Daim beynəlxalq təcrübənin 

öyrənilməsini, auditin müxtəlif alətlərinin tətqiq olun-

masını Palatanın elmi potensialının güclənməsi baxımın-

dan mühüm nailiyyət hesab edirik.  

Yeri gəlmişkən, bayaq hörmətli Vüqar müəllim də qeyd 

etdi, bu günlərdə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 

Palatanın fəaliyyətinin açıq büdcə indeksi üzrə 100 baldan 

89 balla qiymətləndirilməsi böyük uğurdur. Bu müna-

sibətlə Palatanın əməkdaşlarını təbrik edirəm. Eyni za-

manda, qeyd etmək istəyərdim ki, bu beynəlxalq göstərici 

üzrə Milli Məclis də Palata ilə birlikdə son 1 il ərzində 5 

pillə irəliləyərək 68 bal toplamışdır.  

2019-cu ildə ilk dəfə olaraq təkcə xərclərin deyil, həm 

də büdcə gəlirlərinin audit edilməsi, audit fəaliyyətində 

səmərəlilik auditinin tətbiq edilməyə başlanması icmal 

büdcənin ümumi effektivliyini artırmaqla yanaşı, dövlət 

nəzarətinin milli inkişafla uzlaşmasının təmin edilməsi 

yolunda da mühüm addımdır. Komitə, ümumilikdə, 

hesabata müsbət rəy vermişdir.  

Hörmətli Sədr, bütün bunlarla yanaşı, bizi narahat edən 

bəzi məqamları da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, hesabat gələcəkdə görüləcək 

işlərin planlaşdırılması, fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi və 

hədəflərin düzgün seçilməsi baxımından da mühüm təhlil 

materialıdır. Bu cəhətdən 2019-cu ildə audit fəaliyyətinin 



 

əhatə dairəsinin azalması, xüsusən də bir audit tədbiri ilə 

əhatə olunmuş maliyyə vəsaitlərinin həcminin azalması 

bizi narahat etməkdədir. Rəqəmsal auditin tətbiq dairə-

sinin məhdud olması, yoxlanılan təşkilatların informasiya 

sistemlərinə çıxışının az olması və beləliklə də, əhatə 

dairəsinin artırılmasına imkan verə bilən rəqəmsal 

alətlərdən yetərincə istifadə edilməməsi qarşıya qoyulan 

hədəflərə nail olunmasına ciddi əngəl yarada biləcək 

amillərdəndir.  

Xatırladım ki, bir az öncə də Palatanın sədri rəqəmsal 

alətlərin istifadəsinin genişlənməsini öz fəaliyyətində 

mühüm prioritet elan etmişdir. Müasir dövlət auditinin 

əsas meyarları rəqəmsal, riskə yönəlmiş və dövlət maliyyə 

idarəetməsinin təkmilləşməsi hesabına məqsədlərə nail 

olmaqdır. Uğurlu fəaliyyətin əsas meyarı yalnız cəza 

vermək, büdcəyə vəsait bərpa etmək deyil, profilaktika 

hesabına nöqsanların azalmasına nail olmaqdır. Auditor 

rolundan strateji partnyor roluna keçidin təmin olunması 

səmərəliliyin artırılmasına ciddi təkan verə biləcəkdir. 

Bütövlükdə, hesab edirik ki, dövlət maliyyə nəzarətinin 

hədəfləri ilə dövlətin makroiqtisadi inkişaf hədəfləri 

uzlaşmalıdır. 

 Azərbaycanda sosial dövlət konsepsiyasının həyata 

keçirildiyini nəzərə alaraq, sosial hədəflərə nail olunmanın 

audit edilməsinin gələcək fəaliyyətdə üstünlük təşkil 

etməsi, fikrimcə, daha məqsədəuyğun olardı. Resursların 

artırılması baxımından gələcəyin auditorlarını hazırlamaq, 

yəni böyük həcmdə məlumatları emal edən, süni intellekti, 

qabaqcıl keyfiyyət metodlarını tətbiq etməyi, strateji 

partnyor olmağı bacaran, unikal təcrübəyə malik, inno-

vasiyalara sahib olan auditorlar yetişdirmək qarşımızda 

duran əsas vəzifələrdir.  



 

Hörmətli Sədr, hörmətli həmkarlar, sonda qeyd etmək 

istərdim ki, hesabat həm də bizim İqtisadi siyasət, sənaye 

və sahibkarlıq komitəsi qarşısında da mühüm çağırışlar 

qoymuşdur. Belə ki, aşkar edilmiş nöqsanların, əsasən, 

büdcə qanunvericiliyinin və dövlət satınalmalarının 

tələbləri ilə bağlı olması hər iki sahədə qanunvericiliyin 

təkmilləşməsini zəruri etməkdədir. İlkin təhlillər göstərir 

ki, əvvəlki illərdə qəbul edilmiş, bu günün tələblərinə 

cavab verməyən qanun və normativlər əksər hallarda icra 

orqanlarında maliyyə pozuntularının yaranmasına gətirib 

çıxarır. Xüsusilə də, tezliklə büdcə məcəlləsinin qəbul 

edilməsinə, “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanunun 

təkmilləşməsinə zəruri ehtiyac yaranmışdır.  

Hörmətli həmkarlar, bütün bunları nəzərə alaraq 

Hesablama Palatasının 2019-cu il fəaliyyəti ilə bağlı 

hesabatını məqbul hesab edirəm. Onlara gələcək 

fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Tahir müəllim. Hörmətli 

həmkarlar, indi isə müzakirələrə başlayırıq. 18 nəfər 

yazılıb. İndi 5 dəqiqəyə keçə bilərik. Tahir müəllimə 5 

dəqiqə vaxt verməyə ixtiyarımız yox idi, çünki məruzəçi 

idi. Daxili Nizamnamə ilə 10 dəqiqə vaxtı var idi. İndi isə 

5 dəqiqəyə keçirik. Xahiş edirəm, səs verərək münasibət 

bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.55 dəq.) 

Lehinə                      78 

Əleyhinə                        1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 79 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 



 

Xahiş edirəm, diqqətli olun.  

Şakir müəllim, sizdə vəziyyət necədir?  

Ş.Şabanov. 19 nəfər lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Yetərsay var, çox sağ olun, qəbul edildi. 

5 dəqiqəyə keçirik. Fazil Mustafa. Fazil müəllim, bu-

yurun.  

F.Mustafa. Hörmətli xanım Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri, mən düşünürəm ki, ölkə Prezidentinin apardığı 

islahatlara bəlkə də ən ciddi dəstək verən Hesablama 

Palatasıdır. Bunu nə baxımdan deyirəm? Onun hazırladığı 

sənədlərlə tanış olandan sonra iqtisadi və digər sahələrdə 

axsamaları daha dəqiq görmək mümkündür. Ona görə də 

bu istiqamətdə nöqsanlar düzəlsə, ölkədə iqtisadi və digər 

sahələrdə də müəyyən islahatların səmərəsi ola bilər.  

Mən daha çox dövlət satınalmaları ilə bağlı məsələyə 

toxunmaq istəyirəm. Çox geniş, ətraflı izahat verilib. 

Amma bir şeyi qeyd edim ki, bu, “Dövlət satınalmaları ilə 

bağlı nöqsanlar bölümü” altında göstərilibdir. Əslində  isə 

“Dövlət satınalmaları ilə bağlı cinayətlər bölümü” kimi 

verilməsi daha doğru idi. Çünki bütün satınalmaların 

səmərəliliyindən tutmuş, müqavilələrin ehtimal olunan 

qiymətlər əvəzinə, yalnız qiymətlərin razılaşdırılması 

protokolları tərtib edilməklə bağlanması məsələsinə qədər, 

digər tərəfdən, müqavilələrə ancaq malların qiymətinin 

daxil edilməsi, onların dəyərindən başqa, nəqliyyat və 

başqa xərclərin daxil edilməməsi, daha sonra, tender 

komissiyalarının fəaliyyəti zamanı müəyyən dərəcədə 

buna lisenziyası olan, yaxud süni yaradılmış hansısa 

şirkətlərin tender prosesində iştirakı və subyektlərin 

iştirakı məsələsinin araşdırılmaması – bunlar ciddi cinayət 

hallarıdır. Çünki qanunu pozmaq olmaz. Müqavilənin 

yerinə yetirilməsi təminatının olmaması, ödəniş halı üzrə 



 

bank təminatının alınmaması və bu kimi hallar kifayət 

qədər ciddi məsələlərdir. Hətta podratçı ilə müqavilə 

imzalanır və o podratçı bu işi yerinə yetirməlidir, ancaq 

müqavilədə nəzərdə tutulan məbləğin 50 faizindən çox 

subpodratçı ilə müqavilə bağlanır. Bu da artıq süni 

konstruksiyalardır və hesab edirəm ki, olduqca ciddi 

məsələlərdir. Bunlara diqqət yetirmək vacibdir.  

Burada mən dövlət əmlakının icarəyə verilməsi ilə 

bağlı məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Çox haqlı olaraq 

qeyd olunub ki, icarə haqları aid olduğu kateqoriya üzrə 

hesablanır. Amma bu məsələyə faktiki istifadə təyinatına 

görə baxılmalıdır. Bu, olduqca vacibdir. Çünki biz bu 

sahədə özəlləşdirmənin yolunun açılması istiqamətində də 

imkanlar yaratmalıyıq ki, bu durğun həyat – torpaq bazarı, 

əmlak bazarı canlansın. Koronavirusdan sonrakı dövrdə 

iqtisadi həyatın canlanması üçün buna çox böyük 

ehtiyacımız olacaq. 

 Əsas iradım da onunla bağlıdır ki, Hesablama Palatası 

həddindən artıq tövsiyə verir. Bu tövsiyələri eşidən 

yoxdur. Hamımız bilirik ki, belə iradlar müxtəlif 

qurumlara dəfələrlə edilsə də, onlar özləri öz işlərini 

“yaxşı” bilirlər, nəyi necə etdiklərini çox “əla” bilirlər. 

Ona görə də burada prokurorluğa 5–6 müraciət, məncə, 

yetərli deyil. Hesabat ilində bu rəqəmlər kifayət qədər çox 

olmalıdır. Çünki görülən işlərin xeyli hissəsi problemli 

məsələlərdir.  

Məncə, mədəniyyət sahəsinə diqqət ayrılmalıdır. Baxın, 

necə ola bilər, büdcədən bu qədər vəsait ayrılır. Mən 

Zabratda yaşayıram, o ərazidə 10-dan artıq yaşayış 

məntəqəsi üçün bir musiqi məktəbi yoxdur. Bu,  necə ola 

bilər? Biz Azərbaycanda mədəni inkişafı, mədəni həyatı 

necə canlandıra bilərik? 



 

 Digər tərəfdən mən, Sahibə xanım, gündəlik 

olmadığına görə qısa bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. 

Bu da mədəniyyətlə bağlı məsələdir. Bizim çox böyük bir 

tərcüməçimiz var – Sevil Nuriyeva. 50 əsəri, 50 romanı 

ingilis dilindən Azərbaycan dilinə, 70 Azərbaycan 

müəllifinin əsərlərini ingilis dilinə tərcümə edib. Bu gün 

59 yaşı var, kirayədə yaşayır, bir övladı şikəstdir. 100-dən 

artıq ziyalı ölkə Prezidentinə müraciət edib. Prezident, 

təbii ki, humanist insandır, Mehriban xanım da bu işlərə 

çox yüksək qiymət verir və həll edəcəklər.  

Mən onu demirəm. Amma maraqlanmaq lazımdır ki, 

niyə bu insanları tapıb çıxarmırsınız? Nə qədər müğənni 

ortaya çıxaracağıq? Axı, bu ölkəyə alim lazımdır. Bu 

ölkədə 5–6 səviyyəli tərcüməçi tapmaq böyük bir şeydir. 

Əslində, Azərbaycanda bu insanların təminatı üzərində 

düşünmək lazımdır. Ona görə də büdcədən ayrılan vəsaitin 

niyə səmərəli xərclənmədiyi istiqamətində bu qurumların 

üzərində müəyyən öhdəliklər olduğunu diqqətə çatdırmaq 

olduqca vacibdir. Bu baxımdan, mən Hesablama 

Palatasının rəyinə müsbət qiymət verəcəyəm, fəaliyyətini 

də bəyənirəm. Amma istəyirəm ki, bununla bağlı daha 

qətiyyətli olsunlar və biz də cüzi dəstək verək ki, bu cür 

nöqsanlar aradan qaldırılsın. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Vahid Əhmədov. Vahid 

müəllim, buyurun.  

V.Əhmədov. Çox sağ olun, Sahibə xanım. Hörmətli 

millət vəkilləri, hörmətli Vüqar müəllim, Hesablama 

Palatası ilə əlaqədar mən bir az sonra danışacağam. Çox 

ciddi olduğu üçün bir məsələ barədə öz fikrimi bildirmək 

istəyirəm. 2020-ci il aprelin 27-də Mərkəzi Bank dörd 

bankın inzibati idarəçiliyini öz üzərinə götürüb və aprelin 

28-də iki bankın – “AtaBank” və “Əmrahbank”ın 



 

lisenziyaları ləğv edilib, daha iki bank hələlik 

gözləməkdədir. Mən və həmkarım Əli Məsimli bank 

sistemi ilə əlaqədar məsələni Milli Məclisdə mütəmadi 

qaldırmışıq. Yəni biz bank sisteminin sağlamlaşdırılması 

prinsipinin həyata keçirilməsini gözləyirdik, amma əksini 

gördük. Gördük ki, artıq dörd bankın bağlanması ilə 

əlaqədar qərarlar çıxarılıb. Ümumiyyətlə, dövlət, hökumət 

hər hansı bir addım atanda fikirləşməlidir ki, bunun 

dövlətə, əhaliyə, cəmiyyətə xeyri və ziyanı nədir?  Hazırda 

həmin banklarda əmanətlər təxminən 850 milyon manata 

qədərdir. Həmin əmanətlərin qaytarılması üçün ya dövlət 

büdcəsindən, ya da Mərkəzi Bankın vəsaitindən istifadə 

olunmalıdır. Olmazdı ki, Mərkəzi Bankın rəhbərliyi həmin 

banklarla məsələləri vaxtında həll edə idi, tədbirlər görə 

idi, harada isə 250–300 milyon vəsait ayıra idi və banklar 

da normal işləyərdi?  

Mən “AtaBank”dan danışmaq istəmirəm. O, faktiki 

olaraq cinayətkar bir bankdır və vəsaiti xaricə köçürməklə 

məşğul olub. Yəqin ki, bağlanandan sonra bununla 

müəyyən orqanlar məşğul olacaqlar. Amma digər banklar 

normal fəaliyyət göstərirdilər. Düzdür, müəyyən kapital 

problemləri var idi, amma rəhbərlik bu məsələləri həll 

etmək üçündür. Lakin indi neftin qiymətinin aşağı 

düşdüyü, koronavirusun tüğyan etdiyi bir dövrdə dörd 

bankı bağlamaq istəyirik ki, Azərbaycanda ciddi problem 

var. Niyə Mərkəzi Bank bankların konsolidasiyası ilə, 

birləşməsi ilə məşğul olmur? Biz bununla əlaqədar neçə 

dəfə təkliflər vermişik. Mən indi də öz təklifimdə qalıram. 

Sədrdən xahiş edirəm ki, ümumiyyətlə, bank sistemi ilə 

əlaqədar Milli Məclis müəyyən tədbirlər görməlidir. 

Burada bank rəhbərliyi ilə görüşlər keçirməliyik. Yalnız 

Mərkəzi Bank ilə deyil, digər banklarla da bərabər 



 

müəyyən qərarlar qəbul edilməlidir ki, belə məsələlər öz 

həllini tapsın. Mən dövlət başçısından xahiş edirəm ki, 

ümumiyyətlə, bankların bağlanması prinsipindən daha çox 

bankların konsolidasiyası, bankların sağlamlaşdırılması 

prinsipləri həyata keçirilsin.  

Hesablama Palatası ilə əlaqədar isə biz komitənin 

iclasında ciddi müzakirələr aparmışıq. İqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq komitəsi olaraq mütəmadi 

əlaqələrimiz var. Ümumiyyətlə, Hesablama Palatasının 

verdiyi izahatlar Azərbaycan dövlətinin inkişafı üçün 

tamamilə əhəmiyyətli məsələlərdir. Bununla bərabər, mən 

belə hesab edirəm ki, aparılan yoxlamaların nəticələri də 

müsbətdir. Amma bir neçə təklifim var ki, onunla əlaqədar 

fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Birincisi, biz mütəmadi 

olaraq məsələ qaldırırıq ki, Azərbaycanda Dövlət nəzarəti 

haqqında qanun qəbul edilməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, 

bu qanunu bizə təqdim etmirlər. Belə olan halda, mən 

təklif edərdim ki, Azərbaycanda büdcə məcəlləsi qəbul 

olunsun. Aldığım məlumata görə, bunun üzərində iş gedir. 

O cümlədən nəzarət mexanizmi, sistemi də həmin büdcə 

məcəlləsində öz əksini tapsın.  

İkinci məsələ, Hesablama Palatası hər il hesabat zamanı 

bizə təxminən 30–35-ə yaxın tövsiyə verir. Azərbaycan 

hökumətində həmin tövsiyələrin icrası nə vəziyyətdədir, 

necə olmalıdır, mən xahiş edərdim ki, Hesablama Palatası 

bu barədə, ümumiyyətlə, hər il ya öz hesabatında, əgər öz 

hesabatı məsləhət deyilsə, hökumətlə razılaşsın, ya da 

hökumətin hesabatında verilən təkliflərin necə yerinə 

yetirilməsi barədə bizə məlumat versin.  

Üçüncü məsələ korrupsiya ilə əlaqədardır. Hesablama 

Palatası bununla bağlı müəyyən işlər görür. Amma fikir 

verirsinizsə, Azərbaycanın dövlət başçısı korrupsiyaya 



 

qarşı mübarizədə çox ciddi addımlar atır. Dövlət Təhlü-

kəsizliyi Xidmətinin son zamanlar apardığı əməliyyatlar, 

mən deyərdim ki, müsbət əməliyyatlardır və Azərbay-

canda korrupsiyanın aradan qaldırılması, onun qarşısının 

alınması üçün müsbət haldır. Ona görə də hesab edirəm ki, 

Hesablama Palatası korrupsiya ilə əlaqədar məsələdə daha 

ciddi addım atmalıdır, daha sərt mövqe göstərməlidir.  

Dördüncü xahişim isə ondan ibarətdir ki, Hesablama 

Palatası statistika ilə əlaqədar məsələdə onun müasir 

standartlara cavab verməsini gündəliyinə salsın, 2020-ci 

ildə statistika məsələsini yoxlasın. Diqqətinizə görə sağ 

olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Sadiq Qurbanov, buyurun.  

S.Qurbanov. Təşəkkür edirəm. Çox hörmətli Sahibə 

xanım, hörmətli deputat həmkarlarım! Öncə istərdim, 

ətraflı hesabat məruzəsinə görə Vüqar Gülməmmədova öz 

dərin təşəkkürümü bildirim. Hesabat ilə tanış olduqda 

görürük ki, dövlət büdcəsinin gəlir və xərc hissələri ilə 

əlaqədar aparılan bütün nəzarət tədbirləri nəticəsində ciddi 

nöqsanlar aşkar edilmişdir. Maliyyə nəzarəti aparılan elə 

bir qurum yoxdur ki, orada müxtəlif səviyyəli nöqsanlar 

aşkarlanmasın. Bununla bağlı Hesablama Palatası çox 

işlər görüb. Təkliflər verir, cinayət xarakterli əməllər 

barədə materiallar hüquq mühafizə orqanlarına göndərilir. 

Əlbəttə, müəyyən vəsait dövlət büdcəsinə bərpa olunur. 

Lakin sonda nəticələr yenə də ürəkaçan deyil. Mövcud 

qanunvericiliyə əsasən hər hansı formada mənimsənilmiş 

və ya təyinatından yayındırılmış vəsait aşkar olunarsa, 

cavabdeh vəzifəli şəxs məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. 

Vəsaitin büdcəyə bərpa edilməsi həmin vəzifəli şəxsi 

məsuliyyətdən azad etməməlidir.  

Hesabatdan göründüyü və Vüqar müəllimin də burada 



 

söylədiyi kimi, 2019-cu ilin iş planı, başa çatdırılmış 

maliyyə və uyğunluq auditləri, ümumilikdə, 43 audit üzrə 

561 halda nöqsan müəyyən edilmişdir. Burada bu 

nöqsanların ümumi məbləğinin qanunvericiliyin tələbləri 

ilə bağlı, əsasən, 3 istiqamət üzrə 86,49 faiz olması 

diqqətçəkəndir. Bunlar mühasibat uçotu və hesabatlılıq 

üzrə 56,23 faiz, tikintidə əsaslı vəsait qoyuluşları üzrə 

20,49 faiz və dövlət satınalmaları üzrə 9,77 faiz təşkil edir.  

2019-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycan Respubli-

kasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin yanında 

keçirilmiş müşavirədə növbəti ilin dövlət büdcəsinin 

xərclərinin daha qənaətli istifadəsi məqsədi ilə dövlət 

vəsaitlərinin səmərəli və qənaətlə istifadə olunması, eyni 

həcmdə olan işin az vəsaitlə icra edilməsi, şəffaflığın 

təmin olunması və nəzarətin artırılması barədə mühüm 

tapşırıqlar verilmişdir. Amma bu hesabatdan göründüyü 

kimi, 2019-cu ilin nəticələrinə görə, başa çatdırılmış 

nəzarət tədbirlərinin əhatə etdiyi qurumlar tərəfindən 56 

halda 75,5 milyon manat məbləğində səmərəsiz xərcə yol 

verilmişdir. Bu gün koronavirus pandemiyasının Azər-

baycan iqtisadiyyatına mənfi təsirlərinin minimuma 

endirilməsi üçün dövlət başçısının atdığı mühüm addımlar 

və qarşıya qoyulan tələblər deməyə əsas verir ki, büdcə 

vəsaitlərindən maksimum səmərəli və qənaətlə istifadə 

olunmalıdır. Bu baxımdan, Hesablama Palatasının üzərinə 

böyük məsuliyyət düşür. Gələcəkdə də bu fəaliyyəti 

təkmilləşdirmək üçün tərəfimdən 4 təklif var: 

 1. Hesablama Palatası maliyyə və uyğunluq auditləri 

üzrə müəyyən edilmiş  nöqsanların, əsasən, 3 istiqamət 

üzrə aşkar edilməsini nəzərə alaraq, gələcək fəaliyyətində 

bu istiqamətləri daim nəzarətdə saxlasın. 

 2. Palata Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ölkə 



 

iqtisadiyyatının davamlı inkişafı üçün müəyyən etdiyi 

strateji xəttə və şəffaflıq sahəsində müəyyən etdiyi 

vəzifələrə uyğun olaraq, dövlət vəsaitlərindən səmərəsiz 

istifadə hallarının qarşısının alınmasında xüsusi qətiyyət 

göstərsin.  

3. Hesabatdan göründüyü kimi, Hesablama Palatası 

tərəfindən müəyyən edilən cinayət xarakterli əməllər 

barədə hüquq mühafizə orqanlarına göndərilən materiallar 

üzrə vəsaitlərin dövlət büdcəsində bərpası yetərli olma-

dığından bu orqanlarla əməkdaşlıq daha da intensivləşsin. 

4. Hesablama Palatası büdcə qanunvericiliyinin ümumi 

prinsiplərini, büdcənin tərtib edilməsini, baxılmasını, qə-

bul edilməsini, təsdiq edilməsini, icrasını və digər məsələ-

ləri nəzərə alaraq, Büdcə məcəlləsinin hazırlanmasına tə-

şəbbüs göstərsin.  

Sonda demək istəyirəm ki, Hesablama Palatasının 

2019-cu ildəki fəaliyyətinə dair hesabatı mövcud qanun-

vericiliyə uyğun olaraq, ətraflı hazırlanmışdır. Hesabat  

təhlilə əsaslanır, dolğundur, təkliflərlə zəngindir. Mən də 

müsbət rəyimi bildirirəm və gələcək fəaliyyətində onlara 

uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Zahid Oruc. Zahid müəllim, 

buyurun.  

Z.Oruc.  Hörmətli Sədr, hörmətli həmkarlar! Mən he-

sab edirəm ki, hər iki məruzə kifayət qədər yüksək səviy-

yədə təqdim olundu və hesabata müsbət səs verəcəyəm.  

Eyni zamanda, hörmətli Sədr, mən Sizdən xahiş etmək 

istəyirəm ki, bir başqa məsələ haqqında çıxış edim. 

Həmkarım Elşad müəllim də zamanını mənə verir. Əgər 

fikirlərimi başa vura bilməsəm, istisna hal kimi üzrxahlıq 

edərək, 2 dəqiqə əlavə vaxt istəyirəm.  

Hörmətli Sədr, Milli Məclisin rəsmən fəaliyyətə 



 

başlamasından 50 gün vaxt keçir. Tərkibinin üçdə biri 

yenilənən qanunvericilik orqanında təmsil olunan hər 

bir adam xalq qarşısında çətin sınaqdan keçdi. İndi 

Azərbaycan və dünya yeni çağırışla üz-üzə qalıb. Belə 

şəraitdə xatırlatmaq yerinə düşər ki, 2020-ci il martın 

10-da Prezident Milli Məclisdə açılış nitqində parlament 

üçün yeni bir manifest irəli sürdü. Dövlət rəhbəri 

deputatlara çətin siyasi sınaqlarda düzgün davranmağı, 

qlobal, regional gerçəkləri dərindən başa düşməyi 

tövsiyə etdi, xalqa ləyaqətlə xidmətin platformasını 

təqdim etdi. Bu, mühüm siyasi hadisə idi. Çünki 

Prezident ən çətin şəraitdə yüksək siyasi nüfuzunu 

parlamentlə bölüşdü və hökumətin bütün komandasına 

öz nümunəsində hakimiyyətin qolları arasında yaxşı 

əməkdaşlıq formulunu təqdim etdi.  

Parlamentin yeni sədarəti işə başlayarkən azı 6 ölkənin 

qanunvericilik orqanının tamamilə və bir neçəsinin qismən 

fəaliyyətini dayandırdığı şəraitdə Milli Məclis iki vəzifəni 

– sürətli bir şəkildə strukturlaşmanı və yeni hüquqi, siyasi 

vəziyyətə uyğunlaşmaq üçün təcili tədbirləri həyata 

keçirdi. Qısa müddətdə yeni reallıqlara uyğunlaşmağa, on-

layn platformalarda özünü təşkil etməyə, sənədlərin elek-

tron dövriyyəsinə və deputatların aydın, koordinasiyalı bir 

şəkildə informasiya məkanına çıxmasına qadir oldu və bu,  

onu göstərir ki, yeni rəhbərlik əvvəlki idarəçilik ənənə-

lərinə deyil, dəyişikliklərə hazırdır. 

Milli Məclis Sədrinin parlamentarilərlə qarşılıqlı hör-

məti və iclaslardakı təmkini yaxşı nümunədir. Çoxları belə 

hesab edir ki, əvvəlki kreslonu sadə birisi ilə əvəz etmək 

adi bir jest, mexaniki seçim deyil. Ağstafa rayonunda 

gənclərlə görüşdə ölkə rəhbərinin xalqa xidməti yeni 

idarəçilik  mədəniyyəti gətirmək üçün onun istəyinə veri-



 

lən uğurlu cavab reaksiyasıdır.  Təəssüf ki, bütövlükdə, 

Milli Məclisin interyerində, plenar iclas salonunda “biznes 

klas elementləri”ni özündə əks etdirən bütün o kresloları 

dövlətin indiki siyasi dəyişikliklərinin məzmununa və 

yeniliklər fəlsəfəsinə uyğunlaşdırmaq mümkün deyil. 

Çünki bu, xeyli vaxt və xərc tələb edir.  

Parlament fəaliyyətə başlayarkən onun qarşısında duran 

ən böyük sual bu idi: hansı ənənəyə istinad edilməlidir? 

Bizə görə, 1993-cü ildə ən çətin şəraitdə Milli Məclisin  

Sədri  seçilən Heydər Əliyevin ölkədə sabitlik yaratmaq 

üçün məhz burada göstərdiyi siyasi dözümə, fərqli 

maraqları uzlaşdırmaq bacarığına, demokratikliyə, əks 

fikirlərə meydan vermək cəsarətinə söykənmək daha 

doğru olardı. Heydər Əliyevin hakimiyyətə ikinci qayıdışı 

onun Milli Məclisə rəhbərliyindən başlayarkən ölkədə 

xaos məhz burada – parlamentdə sabitliklə əvəz olunmuş-

du. Əlbəttə, Heydər Əliyevdən əvvəlki və sonrakı sədrlər 

parlamenti necə idarə etmək sualına cavabı məhz ondan 

öyrənməlidirlər.  

Bu günlərdə Milli Məclis Aparatının tam tərkibdə 

buraxılmasına dair imzalanan sərəncam müstəqilliyimiz-

dən keçən son 30 ildə cəsarətli addım olmaqla, Prezidentin 

yeni hakimiyyət quruculuğu siyasətinə tamamilə uyğun-

dur. Çünki parlament Aparatı hakimiyyətin kadr bazası   

funksiyasını yerinə yetirməlidir,  Administrasiyanın yükü-

nü bölməlidir, hüquqi, siyasi aktların qəbulunda və bey-

nəlxalq əlaqələrin formalaşmasında millət vəkillərinin ən 

yaxşı köməkçilərinə çevrilməlidir. Ümidvarıq ki, Milli 

Məclis Aparatında islahatlar deputatların peşəkar fəaliy-

yətinə kömək edəcək, hüquqi sənədlərin  keyfiyyətinin 

yüksəlməsinə yaxşı təsir göstərəcək.  

Aparatdakı dəyişikliklər düzgün və ədalətli karyera qur-



 

maq baxımından da çox əhəmiyyətlidir.  Məsələn, vaxtilə 

burada çalışan Lətif Hüseynov məhz yüksək peşəkarlığına 

görə indi Azərbaycanı Avropa Məhkəməsində təmsil edir. 

Ceyhun Qaracayev Konstitusiya Məhkəməsində, Nizami 

Səfərov isə hazırda bizim sıralarımızdadır. Yenidən Milli 

Məclis Aparatını canlandırmaq, dövlət qulluğunun ali 

dəyərlərini özündə daşıyan bacarıqlı insanları siyasi 

mənsubiyyətinə, yaxud imtiyazlarına görə deyil, məhz 

bilik və bacarıqlarına, dövlətçilik təfəkkürünə görə seçib 

işə qəbul  etmək lazımdır.  

Milli Məclisdə hörmətli Mehriban xanımın təşəbbüsünə 

qoşularaq qanvermə  aksiyası keçirmək də humanizm və 

insanlıq nümunəsi idi. Pandemiya dövründə millət 

vəkilləri operativ qərargahın üzvləri ilə birgə çalışaraq 

yüksək dövlət intizamı ilə xalqın səfərbərliyində özünə-

məxsus yer tutdular. 

 Vaxtilə gənclər və uşaq parlamenti kimi yaxşı nü-

munələr də məhz burada yaranmışdır. Millətin  balaları 

gəlib kiçik yaşlarından onlara kitablardan öyrədilən 

hakimiyyət dərslərini əyani olaraq görə bilirdilər. Təəssüf 

ki,   o layihələrin hamısı biz fərqinə varmadan... 

Sədrlik edən. Zahid müəllim, Hesablama Palatası 

haqqında... 

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Vaxt verin. Xahiş edirəm, Hesablama 

Palatası ilə bağlı fikirlərinizi bildirin. Bu dəqiqə müzakirə 

bu haqda gedir.  

Z.Oruc. Hörmətli Sədr, mən öncədən üzrxahlıq etdim 

və bir qədər təcrübəyə rəğmən  anlayıram ki, bu istisna hal 

kimi istənildi.  

Başa düşməliyik ki, Milli Məclisdə sınaqdan çıxarılan 

təcrübə dövlət quruculuğunda bir ilkdir. Əgər müxtəlif 



 

partiyalar idarəçiliyin bir qolunda müəyyən məsuliyyət 

bölgüsünü götürməyə səlahiyyət alırsa, bu o deməkdir ki, 

onlar parlamentin  gələcəyi üçün də cavabdehlik daşıyır-

lar. Yalnız hakim partiya deyil, digər təşkilatlar da mə-

suliyyət sahibidirlər, o cümlədən 40-dan artığı müstəqildir. 

 Cəmiyyətlə bütünləşməyin başqa bir yolu elmi 

birliklər, təhsil cəmiyyətləri və digər  qurumlarla yaxından 

əməkdaşlıqdır. Xalqla birgə olmaq üçün Məclisə daxil 

olan məktub və müraciətlərin statistikası, keyfiyyət təhlili 

ictimaiyyətə təqdim olunmalıdır. Bu, qanunvericilik 

fəaliyyəti üçün çox önəmli olacaq.  

Ulu öndər Heydər Əliyev vaxtilə prokurorluqda hökm 

sürən şəraitə görə müraciət etmişdi. Qeyd etmişdi ki, 

pəncərələri açın, qeyri-sağlam ab-havanı təmizləyin.  Sağ-

lam hava, sağlam mühit olsun, işləyin. Parlamentin si-

masını özünə qaytarmaq üçün hamının birgə işi olmalıdır. 

 Sonda Prezident İlham Əliyevin martın 10-da bu 

tribunadan etdiyi tarixi çağırışını  xatırlatmaq yerinə dü-

şər. Prezident dedi ki, “Siz xalq qarşısında cavab verəcək-

siniz”. Bəli, parlament öz yaxşı işi ilə bu cavabı verməli-

dir. Diqqətinizə görə sağ olun. Bir daha üzrxahlıq edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Malik Həsənov. Malik müəl-

lim, buyurun.  

M.Həsənov. Hörmətli həmkarlar, mən də bu gün 

müzakirəmizə təqdim edilən Azərbaycan Respublikası 

Hesablama Palatasının 2019-cu ilə dair hesabatı ilə 

yaxından tanış olmuşam. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə ali 

audit fəaliyyəti ilə məşğul olan və parlamentin orqanı kimi 

fəaliyyət göstərən Hesablama Palatasının fəaliyyətində 

son zamanlar keyfiyyət baxımından ciddi irəliləyişlər 

olduğunu görürük və bu istiqamətdə təmayüllər, təbii ki, 

qeyd edilməlidir.  



 

Ölkəmizdə son 2 il ərzində möhtərəm cənab 

Prezidentimizin qətiyyətli və mühüm siyasi iradəsinin 

nəticəsi olaraq həyata keçirilən islahatlar prosesində uğur 

əldə etməyimizə dəstək verə biləcək əsas sahələrdən biri 

də ali audit fəaliyyətinin təşkili ilə sıx bağlıdır.  Çünki 

iqtisadi tərəqqi əldə etmək üçün lazım olan bir çox amillər 

sırasında idarəçilikdə şəffaflığın təmin olunması böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Ölkə iqtisadiyyatının inkişafı və 

onun həcmcə artması kontekstində müxtəlif sahələr üzrə 

büdcə ayırmalarının miqyasının yüksəlməsi həm də ayrıl-

mış vəsaitin uğurlu xərclənməsinə  nəzarətin artırılmasını 

və bu nəzarəti həyata keçirmək üçün səmərəli mexanizm-

lərin tətbiqini zəruri edir.  

Çıxışdan da göründüyü kimi, hesabat dövründə dövlət 

büdcəsindən ayrı-ayrı sahələrə ayrılmış vəsaitlərin xərc-

lənməsinin yoxlanması istiqamətində Palata tərəfindən 

çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilmiş, düzgün xərclən-

məmiş, istiqamətindən yayındırılmış böyük miqdarda 

vəsaitin bərpa edilərək büdcəyə qaytarılması istiqamətində 

xeyli iş görülmüş, fəaliyyətində  qanunsuzluqlara yol 

vermiş ayrı-ayrı şəxslərə münasibətdə müxtəlif addımlar 

atılmışdır. Hesab edirəm ki, biz gələcəkdə qanunvericilik 

səviyyəsində Hesablama Palatasının fəaliyyətinin geniş-

ləndirilməsi istiqamətində bir sıra işlər görməliyik. Bu, hər 

şeydən əvvəl qanun pozuntularının və maliyyə yeyinti-

lərinin baş verməsindən sonra üzə çıxarılmasına deyil, bu 

kimi halların, ümumiyyətlə, baş verməsinin qarşısının 

alınmasına xidmət edən mexanizmlərin tapılmasını 

özündə ehtiva etməlidir.  

Möhtərəm Prezidentimizin cari il martın 10-da yeni 

çağırış Milli Məclisin açılışı ilə əlaqədar etdiyi proqram 

xarakterli geniş çıxışında da vurğulandığı kimi, biz təkcə 



 

qanun yaradıcılığı ilə deyil, eyni zamanda, qəbul etdiyimiz 

qanunların icra vəziyyəti və səviyyəsi ilə də maraqlanmalı, 

onların icra prosesinə müəyyən qədər nəzarətedici 

funksiyaları həyata keçirməyə səy göstərməliyik.  

Doğrudur,  Konstitusiya ilə Milli Məclisin nəzarət funksi-

yası yalnız büdcəyə nəzarətlə hüdudlanır ki, bu nəzarəti  

də biz Hesablama Palatası üzərindən reallaşdırırıq. Məhz 

bu səbəbdən də mən çıxışımın əvvəlində Palatanın səla-

hiyyətlərinin artırılmasının uyğun və uğurlu variantlarının 

tapılmasının və tətbiqinin zəruriliyini qeyd etdim.  

Ümumiyyətlə, hesabatın yüksək səviyyədə tərtib 

edildiyini, onun lehinə səs verəcəyimi bildirirəm. Palata-

nın üzvlərinə peşəkar fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram. 

Diqqətinizə görə sağ olun.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Malik müəllim. Qüdrət 

Həsənquliyev, buyurun. 

Q.Həsənquliyev. Çox sağ olun. Hörmətli Sədr, 

hörmətli millət vəkilləri, media nümayəndələri! Əlbəttə, 

bizim üçün çox xoşdur ki, Vüqar Gülməmmədov Hesab-

lama Palatasının sədridir və Milli Məclis tərəfindən 

formalaşdırılan bir orqana rəhbərlik edir.  Onun təmiz 

imici var, peşəkar mütəxəssis kimi  respublikada tanınır. 

Məndən öncə həmkarlarım da qeyd etdi, ölkədə maliyyə 

intizamının gücləndirilməsi istiqamətində kifayət qədər 

təkliflər verib. Biz hər il bu təkliflərlə tanış oluruq. O 

təkliflər mahiyyət etibarı ilə təqribən eynidir. Amma 

burada hörmətli Tahir müəllim bildirdi ki, Hesablama 

Palatasının təqdim etdiyi təkliflərin bir çoxu nəzərə alınır 

və sair. Amma mən deputat fəaliyyətim dövründə 

rastlaşmamışam ki, bizə hansısa qanun təqdim olunsun və 

orada qeyd edilsin ki, Hesablama Palatasının filan 

təklifləri əsasında, tutaq ki, bu dəyişikliklər edilir. Ona 



 

görə mən konkret nəyi təklif etmək istəyirəm? 

Doğrudan da, biz Hesablama Palatasına lazımdırsa, 

əlavə ştatlar da verərik ki, oraya əlavə hüquqşünas 

mütəxəssislər də cəlb olunsun və onlar     qanunvericiliyə 

konkret təkliflər təqdim etsinlər. Hesablama Palatası Milli 

Məclis tərəfindən formalaşdığına görə, bizim müvafiq 

komitələrlə fərqli qaydada işləməlidir. Mən də əvvəllər 

çıxışlarımda demişəm, indi də deyildi, elə bir orqan 

yoxdur ki, Hesablama Palatası orada yoxlama aparıb və 

hər şeyin qaydada olduğunu aşkar edib. Hamısında, 

hökmən hansısa formada, bu və ya digər qanun pozuntusu 

var. Deməli, sistemli şəkildə islahatlar aparmalıyıq,  

mexanizmlər yaratmalıyıq.  

Hörmətli Vüqar müəllim burada dövlət satınalmaları 

zamanı baş verən qanun pozuntularından danışdı, dövlət 

əmlakından səmərəli istifadə barədə qeydlər etdi. Amma 

bunun üçün bir daha söyləyirəm ki, qanunvericiliyi 

təkmilləşdirmək lazımdır. Məhkəmə-hüquq sistemində 

islahatlar dərinləşdirilməlidir.  

Hazırda görürük ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, 

Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən   korrupsiyaya qarşı 

mübarizə gücləndirilib, icra başçıları həbs olunub.  Bir 

rayonda həbs olunur, amma o biri rayonun icra başçısına 

sanki heç bir təsiri yoxdur, köhnə qaydada öz işini davam 

etdirir. Biz görürük ki, bu cür korrupsiya cinayətlərində 

rüşvət verənlər məsuliyyətə cəlb olunmur. Ona görə də  

insanlar qorxmadan o rüşvəti verirlər. Amma rüşvət 

verənlər də çəkinsələr ki, “bizi rüşvət verməyə məcbur 

edirlər, amma sabah o tutulanda ona görə məni də cinayət 

məsuliyyətinə cəlb edəcəklər”, bəlkə də bunun bir təsiri 

olar. Amma biz görürük ki, onları ya “rüşvət verməyə 

məcbur edilib” adı altında, yaxud da istintaq orqanı ilə 



 

könüllü əməkdaşlıq etdiyinə görə məsuliyyətdən azad 

edirlər. Halbuki bu, onları məsuliyyətdən azad etmir. Belə 

olduğu təqdirdə, cəmiyyətdə də bu cür vəziyyət yaranır. 

 Açıq söyləyirəm, real durum bundan ibarətdir ki, bu 

vəzifəli şəxslərin bir çoxunda nəyə isə belə bir daxili 

əminlik var və onlar qorxmadan qanunları pozmağa 

davam edirlər. Çünki onların bir qismi belə fikirləşir ki,  

hansısa formada cinayət məsuliyyətindən yayına bilərlər. 

Bu daxili inam onları cinayətkar əməllərdən çəkindirmir. 

Bu barədə fikirləşməliyik ki, niyə onlar bu cür  

düşünürlər.   

Ölkədə sistemli şəkildə islahatlar aparmağa ehtiyacımız 

var və bunu da ancaq qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 

qaydasında etmək olar. Qanunvericiliyin təkmilləşdiril-

məsi üçün isə Milli Məclisin komitələrinin üzərinə çox 

ciddi iş düşür. Vüqar müəllim həmişə deyir ki, yoxlamanı 

apardıq, nöqsanlar aşkar olundu və müvafiq dövlət 

orqanlarına təklifləri təqdim etdik. Vüqar müəllim, 

müvafiq dövlət orqanlarının özləri bir çox hallarda 

qanunlarda  boşluqların olması üçün çalışırlar ki, bu qa-

nunlar məhz o formada  qəbul olunsun. Orada boşluqlar 

olsun ki, ondan faydalansınlar. Ona görə də Siz  ünvanı 

seçəndə, düzdür, təklifləri onlara da verməlisiniz, amma 

çalışın, daha çox qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun 

subyektlərinə təkliflər verin, onlarla əməkdaşlıq edin ki, 

biz qanunvericilikdəki o boşluqları və ziddiyyətləri görək.  

Bilirsiniz, biz qanunvericilik orqanının nümayəndələri-

yik. Heç vaxt qanunun icrası ilə məşğul olmadığımıza 

görə o boşluqları görə bilmirik. Amma siz yoxlamalar 

zamanı bunları aşkara çıxarırsınız. Xahiş edirəm, bizim bu 

təkliflərimizi gələcəkdə nəzərə alasınız. Mən lehinə səs 

verəcəyəm. Sağ olun.  



 

Sədrlik edən. Sağ olun. Əli Məsimli, buyurun. 

Ə.Məsimli. Çox sağ olun, Sahibə xanım, təşəkkür 

edirəm. İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin 

sədri Tahir müəllim Hesablama Palatasının hesabatına dair 

komitənin mövqeyini qeyd etdi, xeyli məqamları səs-

ləndirdi. Amma 3 məqamı xüsusi qeyd etmək istəyirəm. 

Səmərəliliyi artırmaqdan ötrü ilk növbədə bizim komi-

tənin qarşısında çox ciddi vəzifələr durur ki, öz üzərinə 

düşən vəzifələri genişləndirsin. İkinci, auditlərin keçiril-

məsi dairəsinin genişlədirilməsi, üçüncü isə müasir dövrün 

tələblərinə uyğun olaraq, xüsusilə postpandemiya 

dövründə aktuallıq kəsb edən ciddi məsələ rəqəmsal 

alətlərdən və metodikalardan geniş istifadə məsələsidir. 

Həmin kontekstdə bir sıra fikirlərimi bildirim. 

İlk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, çox yüksək 

səviyyədə hazırlanan bu sənəd bugünkü pandemiya 

dövründə və postpandemiya dövründə aktuallıq kəsb edən 

və islahatlara dair irəli sürülən paketlərdən heç də geri 

qalmır. Ona görə mən təklif edirəm ki, Milli Məclisin 

komitəsində və plenar iclasda Hesablama Palatasının bu 

hesabatının müzakirəsində səsləndirilən təklifləri sistem-

ləşdirərək, islahatların yeni bir paketini hazırlayaq. Hesab 

edirəm ki, Milli Məclis qanunvericilik orqan olmasına 

baxmayaraq, belə bir  paketi hazırlamaqla Azərbaycanda 

növbədənkənar prezident seçkilərindən sonra geniş vüsət 

almış, yeni dövrün tələblərinə cavab verən islahatlara 

mühüm töhfə verəcəkdir. Zənnimcə, bu, çox vacibdir. 

Bundan ötrü 3  ciddi, fundamental suala cavab vermək 

lazımdır: Nəyi təkmilləşdirməliyik? Niyə təkmilləş-

dirməliyik? Hansı istiqamətdə təkmilləşdirməliyik?  

Hesab edirəm ki, ilk növbədə Milli Məclisin üzərinə 

düşən ciddi vəzifə qanunvericiliklə bağlıdır. “Büdcə sis-



 

temi haqqında” Qanun müasir tələblərə cavab vermir. 

Hökmən  Büdcə Məcəlləsi qəbul edilməlidir. Biz bu məsə-

ləni sorğu formasında qaldırmalıyıq və soruşmalıyıq ki, 10 

ildir bu  məsələni qaldırırıq, amma niyə indiyə qədər bu 

məcəllə qəbul edilmir?  

İkincisi, qanun pozuntularının xeyli hissəsi dövlət 

satınalmaları sahəsindədir. Hesab edirəm ki, “Dövlət 

satınalmaları haqqında” Qanun və onunla əlaqədar olan 

bütün qanunlar müasir dövrün tələblərinə cavab verən 

formada təkmilləşdirilməlidir ki, orada boşluqlar olmasın 

və həmin qanunlardan sui-istifadə edilməsin. 

Hesablama Palatası xeyli dərəcədə nöqsanlar üzə 

çıxarıb və 125 nəfər müxtəlif tənbehlərə məruz qalıb, 

işdən çıxarılıb və sair. Amma  biz 125 nəfərin heç birinin 

adını bilmirik, çünki onlar kiçik vəzifəli məmurlardır. Son 

dövrdə 4 icra başçısının  həbsi göstərir ki,  korrupsiyaya 

qarşı mübarizə artıq orta vəzifəli məmurlara da aid olmağa 

başlayıb. Təklif edirəm ki, artıq zamanı çatıb, yüksək 

vəzifəli məmurların da korrupsiyasının qarşısını almaqdan 

ötrü ciddi tədbirlər görülməlidir. Hesablama Palatasının 

hesabatları düşunmək üçün ciddi məlumatlar verir. Burada 

göstərilir ki, 21 milyon manat büdcəyə bərpa olunub.  Bu, 

çox azdır. Tutaq ki, 21 milyon deyil, 121 milyondur. Bu, o 

sahədə olan yeyintilərin rəqəmini göstərir? Əlbəttə, 

göstərmir. Dəniz suyunun şor olmasını bilmək üçün bütün 

dənizin suyunu içmək lazım deyil, bir damla dadmaq 

kifayətdir. Ona görə Hesablama Palatası nə mümkündürsə, 

onu göstərib. O göstərdiyi rəqəmlərdən on dəfə, yüz dəfə 

artıq məbləğlərin büdcədən mənimsənilməsinin qarşısını 

almaq üçün bunu vacib hesab edirik.  

Son dövrdə qanunvericilikdə cinayət xarakterli məsələ-

lərdə  həbs qəti imkan tədbirlərinin sayı azalır, profilaktika 



 

gedir. Mən profilaktikanın tərəfdarıyam, amma profi-

laktika ilə yanaşı, digər məsələləri də qoymaq lazımdır ki, 

bu məsələlər nöqsandır, yoxsa cinayətdir. Dövlət və-

saitinin yeyilməsi, dövlət satınalmaları ilə bağlı orada olan 

qüsurların hamısı cinayətdir. Ona görə də mən qüsurlarla 

cinayət arasında xalqın, millətin xeyrinə optimal bir 

nisbətin qurulmasının və öz adı ilə adlandırılmasının 

tərəfdarıyam. Əgər cinayətdirsə, həmin insanlar Cinayət 

Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cəzalandırılmalıdırlar. 

Belə olsa, biz Hesablama Palatasının növbəti hesabatında 

büdcəyə bərpa olunan rəqəmin 21 milyon deyil, bəlkə də 

300, 400, 500 milyon manatla ölçülən bir rəqəm olduğunu 

görə bilərik. Çünki burada böyük məbləğlər var. Həmin 

məbləğlərin də səmərəli istifadə edilməsindən ötrü... 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Sahib Alıyev. Sahib 

müəllim, buyurun.  

S.Alıyev. Təşəkkür edirəm. Hörmətli xanım Sədr, 

hörmətli həmkarlar! Mən də Hesablama Palatasının sədri-

nin hesabatını və bu haqda Tahir Mirkişilinin məruzəsini 

həm müsbət, həm də yüksək qiymətləndirirəm. Onu da 

qeyd etmək istəyirəm ki, ötən həftə ombudsmanın he-

sabatında olduğu kimi, burada da konkretlik, məhz öz 

səlahiyyəti çərçivəsində məsələlər üzərində detallı araş-

dırmalara cəhd hiss olunur. Eyni zamanda, dövlət satınal-

maları, dövlət əmlakı, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinin 

nəticələri ilə bağlı deyilən fikirləri də bölüşürəm.  

Bununla yanaşı, istərdim ki, növbəti hesabatda ayrıca 

bir bənd kimi Palatanın yoxlama apardığı və orada işlərin 

şəffaflıq baxımından qaydasında olduğu qurumların adları 

sadalansın. Bu, hər iki baxımdan əhəmiyyətli olardı. O 

zaman biz Hesablama Palatasının özünün nə dərəcədə 

şəffaf çalışdığının növbəti bir göstəricisi ilə rastlaşacağıq. 



 

Belə ki, əgər Hesablama Palatası işlərin hər cəhətdən 

qaydasında olduğunu dediyi qurumun adını burada çəkirsə 

və sonradan cənab Prezidentin həyata keçirdiyi şəffaflıq 

və korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində 

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti orqanları çox peşəkarlıqla 

və qətiyyətlə orada nöqsanları üzə çıxarırsa, o zaman 

Palatanın özünün peşəkarlığı sual altında olacaq. Çıxma-

yacaqsa, biz, təbii, görəcəyik ki, burada şəffaflıq, doğru-

dan da, yüksək səviyyədədir.  

Amma ən əsası, cəmiyyət bilməlidir ki, bizim işini tam 

şəffaf şəkildə quran qurumlarımız var və az deyil, onların 

sayı durmadan artır. Bunu mən nəyə görə deyirəm? Çünki 

baxıram, sosial şəbəkələrdə, xüsusilə bu əməliyyatlardan 

sonra suallar səslənir ki, görəsən, öz maaşı ilə dolanan icra 

başçısı varmı?  Mən buradan bütün məsuliyyətimlə deyi-

rəm, bəli, var! Cənab Prezident yeni, gənc məmurları vəzi-

fəyə təyin edərkən onları qəbul etdi, öz tövsiyə və tapşırıq-

larını verdi. Ən azı fikirləşirəm ki, Dövlət Təhlükəsizliyi 

Xidmətinin, Daxili İşlər Nazirliyinin apardığı əməliyyat-

lardan sonra digərləri bundan nəticə çıxaracaqlar.  

Mən bu fikirdəyəm ki, o sualların bir çoxu məqsədli 

şəkildə, bəlli çevrələrə bağlı beşinci kolon təmsilçiləri 

tərəfindən verilir. Burada məqsəd, sadəcə, dövləti, haki-

miyyəti gözdən salmaq deyil, həm də xalqımızı gözdən 

salmaqdır ki, guya bu xalq müstəqil şəkildə idarəçiliyi 

qanunlar, tam şəffaflıq üzərində qurulan bir dövlət yarat-

mağa qadir deyil. Bu, ancaq və ancaq hansı isə bir güc 

mərkəzi, yaxud da imperiyanın diqtəsi ilə mümkündür.  

Mən efirdə, sosial şəbəkədə də bununla bağlı fikirlərimi 

bildirmişəm və bu yüksək kürsüdən də demək istəyirəm 

ki, necə Napoleon: “Biz artıq fransız dövlətini qurduq, 

indi də fransız xalqını qurmalıyıq” deyirdisə, bu gün 



 

cənab Prezident müstəqillik, qanunun aliliyi və çağdaşlıq 

fəlsəfəsinə dayanaraq yeni bir Azərbaycan cəmiyyəti 

qurur və bu, yeni, daha təkmil, daha şəffaf bir cəmiyyət 

olmalıdır. Həmçinin qeyd edim ki, dövlət müstəqilliyinin 

dayanıqlılığı bəlkə də onun iqtisadi potensialının daha çox 

şəffaflığı və halallığı ilə bağlı məsələdir. Yəni cənab 

Prezidentin həyata keçirdiyi bu şəffaflaşdırma bir kam-

paniya, yaxud kimlərə isə həddini göstərmək məqsədi 

daşımır. Ulu öndərin dövlət quruculuğu prosesinə başla-

yarkən  paralel olaraq qanunsuz silahlı dəstələri zərərsiz-

ləşdirdiyi kimi, bu gün biz eyni prosesləri görürük, nəfsinə 

hakim kəsilməyənlər vəzifədən uzaqlaşdırılır, məsuliyyətə 

cəlb olunurlar və bu sahədə, eyni zamanda, Birinci vitse-

prezidentimizin də çox böyük əmək sərf etdiyinin şahidi 

oluruq.  

Mən istərdim ki, bu məqamda cəmiyyət də öz mühüm 

rolunu göstərsin. Məsələn, birdəfəlik müavinət alanlarla 

bağlı mən konkret rəqəm demək istəmirəm, amma imkanı 

ola-ola buna gedənlərin sayı minlərcədir. Onların hamısı 

potensial rüşvətxorlardır. Amma media nədənsə həmin 

adamların birinin də adını çəkmir. Media da cənab 

Prezidentin bu çağırışına qoşulmalıdır, burada öz müsbət 

rolunu oynamalıdır. Eyni zamanda, cəmiyyət də ara-

larındakı belə insanlara öz münasibətini bildirməlidir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Sahib müəllim. Buyurun, 

Vüqar Bayramov.  

V.Bayramov. Təşəkkür edirəm! Hörmətli xanım Sədr, 

hörmətli millət vəkilləri! Mən də Hesablama Palatasının 

sədri hörmətli Vüqar müəllim tərəfindən təqdim olunan 

hesabatı dəstəkləyirəm və xüsusən, qeyd etmək istəyirəm 

ki, hesabatın struktur və məzmunu əvvəlki illərlə mü-

qayisədə xeyli fərqlənir. Hesabat bir sıra istiqamətdə 



 

innovativ elementləri özündə ehtiva edir.  

Amma, eyni zamanda, bir neçə tövsiyə xarakterli fikir-

lərim var. Xüsusən onları qeyd etmək istərdim. Mənim 

təmsil olunduğum komitədə hesabat müzakirə olunub və 

həmin müzakirə zamanı fikirlərimi bildirmişdim. 

Çalışacağam, plenar iclasda həmin fikirləri təkrarlamayım. 

Amma bir neçə əlavə məqam var ki, onları qeyd etmək 

istərdim. Əvvəla, burada bizim həmkarlarımız dövlət 

satınalmaları ilə bağlı çatışmazlıqların hesabatda qeyd 

olunmasını bildirdilər. Bu, təbii ki, müsbət haldır. Kifayət 

qədər çoxlu sayda çatışmazlıqlar göstərilib. Amma bu 

istiqamətdə iki məqamın nəzərə alınmasını tövsiyə 

edərdim. Birincisi, nöqsanlar qeyd olunur, amma ümumi 

xarakter daşıyır. Daha yaxşı olardı ki, hər bir nöqsanla 

bağlı konkret istinadlar olsun. Məsələn, hesabata görə, 

dövlət satınalmaları zamanı tenderlərin təxminən üçdə 

birində məlumatlar tam olaraq ictimaiyyətə təqdim 

olunmur. Bu, təbii ki, çatışmazlıqdır. Eyni zamanda, hansı 

qurumlar tərəfindən bunun istinad olaraq verilməsinə 

ehtiyac var ki, ictimaiyyət hesabatla bağlı daha dəqiq və 

ətraflı məlumat əldə edə bilsin. Bu istiqamətdə ikinci 

məqam bir mənbədən satınalmalarla bağlı metoddan 

istifadə imkanlarıdır və bu metoddan hansı dövlət qurum-

ları istifadə edirsə, təbii ki, onun da hesabatda əks olun-

ması daha məqsədəuyğun olardı.  

İkincisi, Vüqar müəllim də dedi, Hesablama Palatası 

“pre-audit”, eləcə də “post-reporting” dövründə analiz və 

gözləntiləri qeyd edir. Amma daha yaxşı olardı ki, həm 

pre-audit dövründə analizin təkmilləşməsi, eyni zamanda, 

rekord hesabat təqdim olunduqdan sonra posthesabat 

dövründə gözləntilər ayrıca qeyd edilsin. Məsələn, bizim 

komitə iclasında və hesabatda da qeyd olunduğu kimi, 



 

ötən il bəzi problemli kreditlərə kompensasiyanın veril-

məsi ilə bağlı cənab Prezident tərəfindən imzalanmış fər-

manın icrası və bu istiqamətdə ayrılan vəsaitlər Hesab-

lama Palatası tərəfindən audit olunub, yoxlanılıb və bəlli 

olub ki, 15 min vətəndaşımız ona ayrılan kompensasiyanı 

almayıb. Səbəb nədir?  Nə üçün 15 min vətəndaşımıza ay-

rılan kompensasiya onlara çatmayıb? Posthesabat dövrün-

də bu tip məsələlərin ayrıca qeyd edilməsinə ehtiyac var.  

Hörmətli Vüqar müəllim qeyd etdi ki, risk qiymət-

ləndirməsindən istifadə olunur. Bu, vacib məqamdır. 

Bugünkü hesabatda belə bir qiymətləndirmədən istifadə 

edilib. Amma daha yaxşı olar ki, sektorlar üzrə risk 

xəritəsi hazırlansın və hesabatla təqdim edilsin. Çünki, 

xüsusən elə sektorlar var ki, həmin sektorlarla bağlı həm 

ictimaiyyətin, həm də biznesin riskləri öncədən görməsinə 

ehtiyac var.  

Burada qeyd olundu ki, Mərkəzi Bank tərəfindən dörd 

bankla bağlı müvəqqəti inzibatçı müəyyənləşdirilib. Artıq 

o banklardan ikisi müflis olub. Xüsusən bu cür sektorlarda 

vətəndaşların biznes dəyişikliklərini və hansı addımlar 

atacağını öncədən görməsi daha məqsədəuyğun olardı.  

Burada bir məqamı da haşiyə çıxaraq qeyd etmək 

istərdim. Bildiyimiz kimi, pandemiyanın təsirlərinə uy-

ğunlaşdırılması üçün şirkətlərə, eləcə də fərdi sahib-

karlara, mikrosahibkarlara dövlət yardımı həyata keçirilir. 

Bəzi şirkətlərin hesabları müflis olmuş banklardadır. 

Həmin hesablara da dövlət yardımları köçürülür. Mən 

fürsətdən istifadə edib, Mərkəzi Banka müraciət etmək 

istərdim ki, – həmin vəsaitlər əmək haqlarının ödənilməsi 

üçündür, – o vəsaitlərin müflis olmuş banklardan sahib-

karlara qısa zamanda çatdırılmasına dəstək olsunlar. 

Çünki bu, kifayət qədər humanist və sosial bir yardımdır.  



 

Eyni zamanda, qeyd olundu ki, 1 milyon manat vəsait 

büdcəyə qaytarılıb. Yaxşı olardı ki, illər üzrə hansı 

məbləğdə vəsaitin büdcəyə qaytarılmasının mümkünlüyü 

və neçə faizinin qaytarılması ilə bağlı qeydlər olsun.  

Son olaraq mən Tahir müəllimin təklifini dəstəkləyirəm 

və düşünürəm ki, Büdcə Məcəlləsinin hazırlanmasına 

ehtiyac var və bu, həm də şəffaflığın gücləndirilməsi 

baxımından vacibdir. Təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Siyavuş Novruzov. Siyavuş 

müəllim, buyurun. 

S.Novruzov. Hörmətli Sədr, hörmətli millət vəkilləri! 

Vüqar müəllim ətraflı təqdim etdi, bundan əlavə, hesabat 

bizə təqdim olunub. Diqqətlə oxumuşuq, hesabata səs 

verəcəyik və onun ildən-ilə daha təkmil formada Milli 

Məclisə təqdim olunmasının şahidiyik. Amma qeyd etmək 

istərdim ki, Hesablama Palatası ştatı az olan bir aparat, bir 

işçi qrupu çərçivəsində bir il ərzində çox böyük və 

təqdirəlayiq işlər görüb. Hesab edirəm ki, buna səs verib 

qəbul eləyə bilərik.  

Bir neçə təkliflərim var ki, bu təkliflərin də gələcəkdə 

nəzərə alınması, hesab edirəm ki, ümumi işimizin xeyrinə 

olardı. Hesabatda çox düzgün göstərilib ki, Hesablama 

Palatası kimisə tutmaq, kimisə həbs etmək, kimisə 

məsuliyyətə cəlb etməkdən daha çox, düzgün istifadə 

olunmayan vəsaitlərin büdcəyə qaytarılmasına kömək 

etməlidir. Əgər hər işi prokurorluğa, yaxud daxili işlər 

orqanlarına göndərəcəyiksə, o zaman Hesablama Palatası 

tamam özünə aid olmayan hansı isə funksiyanı yerinə 

yetirmiş olur.  

İkinci bir məsələ. Mən hesab edirəm ki, ümummilli 

liderin hakimiyyətə gəldiyi dövrdən – 1969-cu ildən bəri 

Azərbaycanda həmişə korrupsiyaya qarşı mübarizə 



 

aparılıbdır. İndi də bu, islahatlar nəticəsində Prezidentimiz 

tərəfindən verilən göstərişlər əsasında həyata keçirilir. 

Amma kimsə tutulandan sonra buna ehtiyac yoxdur. Bu 

şəxs o yola yuvarlanmamışdan öncə həm Büdcə komis-

siyası, həm Xəzinədarlıq İdarəsi, həm də digər strukturlar 

onu yoxlayıb, fəaliyyətini izləyib, vəziyyəti görməlidirlər. 

Çünki informasiya bir gündə çıxmır ki, filan icra başçısı 

korrupsiya ilə, rüşvətxorluqla məşğuldur. Bunu aylarla 

yazırlar, vətəndaşlar bildirirlər, bu proseslər illərlə gedir. 

Bunun qarşısını almaq üçün onlara vaxtında düzgün yol 

göstərmək lazımdır ki, bu yola yuvarlanmasınlar.  

Xanım Sədr, mən hesab edirəm ki, ciddi struktur 

islahatına çox böyük ehtiyac var. Bizdə strukturla bağlı elə 

bir forma yaranıb ki, ya rayonların sayı azaldılmalıdır, ya 

da, məsələn, elə nazirliklər var, onların aparatında çalışan 

insanların sayı on icra hakimiyyətinin işçilərinin sayından 

çoxdur.  Eləsi var 300 nəfərdir, şişirdilmiş aparatlardır. 

Hesab edirəm, gələcəkdə Hesablama Palatası bunlar 

haqqında da məlumat versin.  

Konstitusion quruluşumuza uyğun olaraq, qanunverici, 

icraedici, məhkəmə hakimiyyətində aparat rəhbəri olar. 

İcra Hakimiyyətinə, mənzil istismar idarəsinə qədər ha-

mısında aparat rəhbəri təyin edilir. Yaxşı, bəs müavinin 

funksiyası harada qaldı?  Müavin cənab Prezident tərəfin-

dən, aparat rəhbəri isə nazir tərəfindən təyin olunur.  

Görürük ki, cənab Prezident, habelə Birinci vitse-prezi-

dent bütün məsələlərdə ictimaiyyətlə əlaqə saxlayırlar, 

münasibət bildirirlər. Hərə bir ictimaiyyətlə əlaqələr 

şöbəsi, mətbuat xidməti yaradır. Mətbuat xidməti ancaq 

aidiyyəti qurumlarda ola bilər. Məsələn, Amerika Birləş-

miş Ştatlarında Pentaqondadır. Bizdə Müdafiə Nazir-

liyində, Xarici İşlər Nazirliyində ola bilər. Hakimiyyətin 



 

üç qolunu kənara qoyuram. Hər  nazirliyin mətbuat xid-

məti ola bilməz. Karantin dövründə də baxırıq ki, nazir, 

aidiyyəti struktur rəhbəri qalıb kənarda, bunun mətbuat 

xidməti xalqa “əl-ləzinə” oxuyur.  Mənim sualım, misal 

üçün, strukturun rəhbərinədir, onu mətbuat xidməti bilməz 

axı. Strukturun rəhbəri tapşırığı cənab Prezidentdən alır və 

o da bunu həyata keçirməlidir. Əgər xalqın qarşısına 

çıxmağa üzü yoxdursa, onda gedib evində otursun, yaxud 

qabiliyyəti çatmırsa, ərizəsini yazsın, istefasını versin. 

İctimaiyyətlə görüşmək, insanları məlumatlandırmaq onun 

birbaşa vəzifə borcudur və cənab Prezidentdən öyrənsin 

vəzifə borcunu, yerinə yetirsin. Ona görə də Hesablama 

Palatası gələcəkdə bu məsələləri nəzərə almalıdır. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Erkin Qədirli. Buyurun, 

Erkin müəllim. 

E.Qədirli. Çox sağ olun. Xanım Sədr, dəyərli millət 

vəkilləri, Hesablama Palatasının sədri və üzvləri! Bir 

deputat kimi ilk dəfədir ki, Hesablama Palatasının hesa-

batını oxuyub, dinləyirəm. Ona görə əvvəlkilərlə müqa-

yisə etmək imkanım yoxdur. Amma onu deyim ki, tərti-

batı, həm də təqdimatı xoşuma gəldi. Özəlliklə, söhbət 

oradakı nöqsanların heç sayında da deyil, həcminə də 

müsbət yanaşıram. Hesab edirəm ki, çox önəmli 

məlumatlardır. Ona görə lehinə səs verəcəyəm.  

Amma icazənizlə, bununla, yəni Məclisin işi ilə bağlı 

iradsayağı bir təklifim var. Niyə biz Hesablama 

Palatasının hesabatını Nazirlər Kabinetinin hesabatından 

sonra dinləməliyik? Həm məntiqi, həm də institusional 

baxımdan bu, əksinə qurulmalıdır. Çünki Hesablama 

Palatasını Milli Məclis, Nazirlər Kabinetini isə Prezident 

formalaşdırır. Təkcə Baş nazirin təyinatında Milli 

Məclisin razılığı alınır. Məntiqə görə, Milli Məclis 



 

formalaşdırdığı Hesablama Palatasının hesabatına öncə 

baxmalıdır. Bunun ümumi işin faydası üçün də əhəmiyyəti 

böyükdür. Çünki Hesablama Palatasının hesabatına baxan-

dan sonra Milli Məclis Nazirlər Kabinetinin hesabatına 

baxışına daha hazırlıqlı gələr və səs verəndə də, müzakirə 

aparanda da daha məlumatlı olar. Burada yalnız 

müddətlərlə bağlı problem yarana bilər.  

Bilirsiniz ki, Milli Məclisin Nazirlər Kabinetinin 

etimad məsələsinə dair Konstitusiya Qanunu var. Orada 

Nazirlər Kabinetinin hesabat günü dəqiq göstərilib: yaz 

sessiyasının beşinci iclası. Bu isə o deməkdir ki, əgər biz 

Hesablama Palatasının hesabatını daha öncəyə salsaq, ilk 

dörd-beş gün ərzində iki böyük hesabatı dinləmək, onu 

öyrənmək mümkün deyil. Ona görə təklifim budur ki, 

həmin o Konstitusiya Qanununa dəyişiklik edək, Nazirlər 

Kabinetinin  hesabatını daha sonrakı günlərə salaq. Bu 

bizim əlimizdədir. Konstitusiyanın tələbinə görə, biz bunu 

6 ay ərzində növbəti hesabatlara qədər edə bilərik. 

Neçənci iclas olmasını deyə bilmərəm, onuncu, yeddinci, 

hər halda beşinci iclas olmasın. Çünki beş gün ərzində iki 

böyük hesabatı dinləmək qeyri-mümkündür. Amma mən, 

həqiqətən, hesab edirəm ki, Milli Məclis öncə formalaş-

dırdığı Palatasının hesabatına baxmalıdır. Yalnız ondan 

sonra Nazirlər Kabinetinin hesabatını dinləməlidir.  

Əslində, biz Nazirlər Kabinetinin hesabatını qəbul et-

mişik. Məntiqlə, ondan sonra Hesablama Palatasının hesa-

batını nəinki müzakirəsiz, heç oxumadan da qəbul etmə-

liyik. Amma Hesablama Palatasının hesabatında çox 

önəmli məlumatlar var ki, bəlkə də Nazirlər Kabinetinin 

hesabatının baxışına, millət vəkillərinin səsverməsinə təsir 

göstərə bildi. Odur ki, xahiş edirəm və eyni zamanda, 

təklif edirəm ki, adını çəkdiyim Konstitusiya Qanununda 



 

Nazirlər Kabinetinin Milli Məclis qarşısında hesabatını bir 

az sonrakı günlərə keçirək,  Hesablama Palatasının hesa-

batını daha öncə dinləyə bilək. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun, Erkin müəllim. Əli müəllim, 

buyurun, bu fikrə münasibət bildirin. 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun, hörmətli Sədr. Hörmətli Er-

kin müəllim, Konstitusiyamızda və Nizamnaməmizdə bu 

məsələlər, əslində, dəqiq tənzimlənib. Məsələ burasındadır 

ki, hökumətin, Nazirlər Kabinetinin hesabatı ilə bağlı 

Hesablama Palatasının rəyi mütləq təqdim olunur və 

xatırlayırsınızsa, belə bir müzakirə keçirilir.  

Hesablama Palatasının bugünkü hesabatı ilk baxışdan 

büdcə məsələləri ilə, iqtisadi məsələlərlə bağlı hesabat 

kimi görünür. Əslində isə Hesablama Palatası Milli Məc-

lisin yaratdığı bir orqan kimi fəaliyyəti ilə bağlı bizə tam 

hesabat verir. Ona görə bu,  tamamilə iki fərqli məsələdir 

və bu baxımdan, Hesablama Palatasının hesabatının 

buradakı müzakirəsinin zamanı tam azad seçilən bir 

məqamdır. Çox sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun, Əli müəllim. Razi Nurullayev. 

R.Nurullayev. Hörmətli xanım Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri! Mən də hesabatın lehinə səs verəcəyəm. 

Amma bəzi məqamları deməliyəm. Hesablama Pala-

tasının üzərinə ciddi iş düşür. Narahat olduğum məqam 

Palatanın ritorikasının və yanaşmasının liberal olma-

sıdır. Gözləntilər böyükdür və daha dərin araşdır-

maların, daha sərt ritorikaların işlənməsinə ehtiyac 

görürəm. Hesabatda bəzi məqamları sezdim ki, sanki 

yanlışlıqlar, büdcə şişirtmələri, xərclərə nəzarət 

olunmaması savadsızlıqla, bacarıqsızlıqla, təcrübəsizlik-

lə bağlıdır. Bütün Azərbaycan bilir ki, belə deyil. Satın 

alınacaq mallar və xidmətlər şişirdilir. Mallar yığılıb 



 

anbarlarda qalır. Bu, səmərəliliyi, ehtiyacın həcmini 

bilməmək, yaxud da yanlış hesablama deyil. Nə qədər 

çox mal və xidmət alırsan, bir o qədər vəsait geri 

qayıdır. Bu, birbaşa maliyyənin silinməsi, büdcə 

talançılığı deməkdir. Hazırda bu məsələnin cinayət 

məsuliyyəti yaratması ilə bağlı yumşaldılmalar gedir. 

Amma bəlkə də bu, doğru hal deyil. 

 Tenderlərin keçirilməsi isə rəsmiyyətə çevrilib. 

İnana bilmərəm ki, “kimsəsiz” bir şirkət razılaş-

dırmadan, rüşvət vermədən tender qalibi ola bilsin. 

Əksər hallarda isə tenderi udan MMC tenderi sifariş 

edən vəzifəli şəxsin qohumunun, tanışının, oğlunun, 

qızının adınadır. Bu, dövlətin pulunu qanunsuz şəkildə 

mənimsəməkdir. Ölkəmizdə keçirilən tenderlər, 

doğrudan da, ikrah hissi yaradır. Mən tender elanları 

görəndə, açığı deyim ki, qıcıqlanıram. Çünki bilirəm ki, 

qalib çoxdan məlumdur. Hansısa şirkətlər də aldanıb 

tender prosedurlarına görə pul köçürür və ziyana 

düşürlər. Bilirsiniz, bu nəyə bənzəyir? Televiziya və 

radiolarda viktorina keçirilir. Sual verirlər ki, Azərbay-

canın paytaxtı haradır? Bir saat vaxt verirlər, ya da 

deyirlər, sabaha qədər vaxtınız var, SMS-lə cavab 

göndərin. Qəsdən bağça səviyyəsində asan sual verilir 

ki, minlərcə insan tora düşsün. Bir nəfər 50 manat 

mükafat alır, minlərcə insan isə ziyana düşür və o 

viktorinanı keçirən isə pul qazanır.  

Ölkə vətəndaşları ilə bağça səviyyəsində məzələnmək 

istəyənlər böyük səhvə yol verirlər və deputatlar bu məsə-

ləyə dözüm göstərməməlidir. İstəyirəm ki, Hesablama 

Palatasının adı gələndə qanunsuzluq edənlərin yuxusu ərşə 

çəkilsin.  

Kiçik bir məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm. 



 

Mənim, ümumiyyətlə, banklarla bağlı ritorikam həmişə 

çox sərt olub və bankları quldur da adlandırmışam. Amma 

indiki dövrdə bankların bağlanmasını doğru addım hesab 

etmədim, çünki onların necə bank olduğu hər kəsə məlum 

idi. Vahid müəllim dedi ki, “AtaBank” cinayətkar bankdır. 

Məgər bunu indiyə qədər bilmirdik? Bunu lazım olan 

vəzifəli şəxslər bilmirdi?  

Onun üçün də mən hər kəsin üzərinə düşən vəzifə 

borcunun doğru, dürüst, xalq naminə yerinə yetirilməsinin 

lehinəyəm. Bunu istəyirəm. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Qənirə Paşayeva. Qənirə 

xanım, buyurun. 

Q.Paşayeva. Hörmətli Sədr, hörmətli millət vəkilləri, 

mən Hesablama Palatasının 2019-cu illə bağlı hesabatına 

səs verəcəyəm. Sənədi diqqətlə oxudum və Vüqar 

müəllimə təşəkkür etmək istəyirəm, yüksək peşakarlıqla 

hazırlanmış bir sənəddir. Təbii ki, Hesablama Palatasının 

funksiyası mənim düşüncəmə görə, sadəcə, pozuntuların 

üzə çıxarılmasına xidmət etmir və etməməlidir. Ümumiy-

yətlə, onlar öz təklif və tövsiyələri ilə bu pozuntuların 

aradan qaldırılmasına xidmət edən addımlar atırlar. Ona 

görə mən təklif və tövsiyələri bu araşdırmaların nəticəsi 

olaraq çox yüksək qiymətləndirirəm. Amma neçə ildir, 

parlamentdəyəm və hər dəfə Hesablama Palatasının – 

Milli Məclisin orqanı olan Palatamızın hesabatını tam 

şəkildə oxuyuram. Təklif və tövsiyələr hissəsinə xüsusi 

diqqətlə baxıram və bəzən görürəm ki, müəyyən təklif və 

tövsiyələr var, onlar illərlə təkrarlanır, amma  bu təklif və 

tövsiyələr, əslində, ciddi problemlərin qarşısını almaq 

məqsədi daşıyır. Dövlət satınalmalarındakı pozuntuların, 

problemlərin qarşısını almaq, dövlət əmlakının səmərəli 

istifadə edilməsi istiqamətində maliyyə şəffaflığının daha 



 

da genişlənməsi barədə təkliflərdir və bu təkliflər cənab 

Prezidentin ölkəmizdə şəffaflığın yüksəlməsi, korrupsiya-

ya qarşı mübarizə üzrə tədbirlərin gücləndirilməsi istiqa-

mətində dəstəkləyici, çox önəmli təklifləridir.  

Hörmətli Vüqar müəllim, mən çox istərdim ki, biz 

hesabatda da bunu görək. Bəzi qurumlar bəzən illərlə 

təkrarlanan bu təklif və tövsiyələrə əməl etmirlər. Səbəb 

nə göstərilir? Çünki biz hər dəfə hesabatı oxuyanda bir 

sahəyə aid qurumların araşdırılması zamanı görürük ki,  

bu pozuntularda təxminən oxşar problemlər ortaya çıxır. 

Demək ki, məsələnin kökündə ciddi dəyişikliklərə, ciddi 

islahatlara ehtiyac var. Bu,  təkliflərdə də öz əksini tapır. 

Ona görə mən düşünürəm ki, bu təklif və tövsiyələrə əməl 

edən qurumların təqdir olunması, əməl etməyən qurum-

ların isə adlarının geniş şəkildə açıqlanması çox vacibdir 

ki, biz bunun köklərini bilək. Çünki bunların qarşısını 

almaq istiqamətində, mənim həmkarlarım vurğuladılar, 

İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri 

Tahir müəllim,Vüqar müəllim, Vahid müəllim, qanun-

vericilikdə bəlkə bir sıra təkmilləşmələrə ehtiyac olacaq. 

Çünki bir sıra məsələlərin, özəlliklə dövlət satınalmaların-

dakı pozuntuların, dövlət əmlakının səmərəli idarə edil-

məsindəki problemlərin və sairin qarşısının alınması 

istiqamətində tədbirlər güclənərsə, dövlət büdcəsinə 

qayıdan vəsaitlərin sayının həcmi daha da arta bilər. Bu 

vəsaitlərə ölkənin, xalqın böyük ehtiyacı var. Ona görə 

mən Büdcə Məcəlləsi ilə bağlı qaldırılan məsələləri də 

dəstəkləyirəm. Bu məsələlər yeni qaldırılmır və hesab 

edirəm, qanunvericilik çərçivəsində də, Tahir müəllimin 

dediyi kimi, bəzi məsələlərə ciddi şəkildə baxmağa 

ehtiyac var ki, gələn dəfə biz bu hesabatlarda büdcəyə 

daha çox vəsaitlərin qaytarılmasından və pozuntuların 



 

geniş şəkildə azalmasından danışa bilək.  

Hörmətli Sədr, sonda, hesabatı dəstəklədiyimi bildir-

məklə yanaşı, Fazil müəllim burada bir məsələ qaldırdı, 

sadəcə, qısa, 20 saniyəlik məlumat vermək istəyirəm. 

Doğrudan da, cənab Prezidentimizə və hörmətli Mehriban 

xanıma bir qrup ziyalılar tərəfindən çox tanınmış 

tərcüməçi, mədəniyyətimizə xidmət etmiş və ailəsi çətin 

vəziyyətlə üzləşən Sevil Gültənlə bağlı edilən müraciətini  

hamımız gördük. Mən şəxsən onun özü ilə Mədəniyyət 

komitəsinin rəhbəri kimi görüşdüm, müzakirələr apardıq. 

Məlumat verim ki, artıq müvafiq qurumlara bu istiqa-

mətdə müraciətlər edilib. İnanırıq ki o, məsələ də öz həl-

lini tapacaq. Çünki cənab Prezidentin də, hörmətli Mehri-

ban xanımın da mədəniyyət sahəsində əməyi, zəhməti olan 

insanlara çox böyük diqqəti, qayğısı və dəstəyi var. Ona 

görə inanırıq ki, müvafiq qurumlar bu problemi də qısa 

zamanda həll edəcəklər. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Sədaqət Vəliyeva. Buyurun, 

Sədaqət xanım. 

S.Vəliyeva. Təşəkkür edirəm. Hörmətli Sədr, hörmətli 

millət vəkilləri, mən Hesablama Palatasının fəaliyyətini 

yüksək qiymətləndirirəm və bugünkü hesabata da səs 

verəcəyəm. Hesablama Palatasının fəaliyyətinin müstəqil-

liyi ölkəmizdə dövlət büdcəsi vəsaitlərinin daha şəffaf və 

ünvanlı xərclənməsinə nəzarəti gücləndirir, eyni zamanda, 

təyinatı bilinməyən istiqamətlərə xərclənən vəsaitləri 

müəyyənləşdirməklə, onların dövlət büdcəsinə qaytarıl-

masını təmin edir. Düşünürəm ki, Hesablama Palatasının 

dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin istifadəsinə nəzarəti 

haqqında rəyi və hesabatları ictimaiyyətə açıq olmalıdır. 

Yaxşı haldır ki, Hesablama Palatasının saytında qurumun 

fəaliyyəti ilə bağlı materiallar və hesabatlar qısa formada 



 

olsa da, təqdim edilir. Çünki tənqid, qarşılıqlı müzakirələr 

olan yerdə inkişaf və şəffaflıq da olacaqdır.  

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı, qeyri-neft sek-

torunun tərəqqisi istiqamətində görülən tədbirləri, büdcə 

vəsaitlərinin dəqiq diaqnoz edilməsi və reallıqların ortaya 

qoyulması istiqamətini təqdir edirəm. Əlbəttə ki, inkişaf 

elə bir prosesdir ki, burada daim təkmilləşməyə ehtiyac 

duyulur. Bu mənada Hesablama Palatasının hesabatındakı 

təkliflər və həyata keçirilən tədbirlər məntiqlidir.  

Sirr deyil ki, Hesablama Palatasının müəyyən yerlərdə 

apardığı yoxlamalar və çatışmazlıqların aradan qaldırıl-

ması üçün verdiyi təkliflər, həqiqətən də, həmin orqanların 

fəaliyyətinin  şəffaf və səmərəli qurulmasına yol açır. 

Azərbaycanda dinamik inkişaf fonunda müasir dövrün, 

innovativ iqtisadiyyatın və çevik sosial siyasətin tələb-

lərindən irəli gələrək xərclərin və inzibati idarəetmənin 

yeni modelləri formalaşır. Ona görə həm idarəetmə 

işlərində, həm onların yoxlanılmasında, həm də sonradan 

müfəssəl hesabatın hazırlanmasında fərdi təkmilləşmələrə 

doğru gedilməlidir.  

Hesablama Palatası reallaşdırdığı işlərlə auditin 

keçirilməsi sahəsində təkmilləşdirmələrin baş tutmasında 

əsas rol oynayır. Bu da, təbii olaraq, maliyyə sahəsi ilə 

əlaqədar ciddi nəzarətin və şəffaflığın daha da 

möhkəmlənməsinə şərait yaradır. İstəyimiz və arzumuz 

ondan ibarətdir ki, şəffaf, sosial və gümrah Azərbaycan 

formalaşdıraq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun, Sədaqət xanım. Hörmətli 

həmkarlar, bizim fasiləyə qədər 6 dəqiqə vaxtımız var. 

Hələ 3 nəfər çıxışçı var. Təkid etmirlərsə, səsə qoyaq. 

Mən istəyirəm, yazılanlar desinlər – Musa müəllim Qa-

sımlı, Etibar Əliyev. 2 nəfərdir.  



 

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Etibar müəllim qaldı. Etibar müəllim 

harada oturur? Mən üzr istəyirəm. Etibar müəllim, bu-

yurun. Danışmaq istəyirsinizsə, buyurun.  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Təkid etmirsiniz. Sağ olun. Bəli, yazı-

lanlar, siyahıda olanlar, həmişə olduğu kimi, yazılı surətdə 

çıxışlarınızı verə bilərsiniz.  

Hörmətli həmkarlar, beləliklə, biz çıxışlara qulaq asdıq. 

Mən də hesab edirəm ki, hesabat yüksək səviyyədə ha-

zırlanıb və ona görə təklif edirəm, hesabatın nəzərə alın-

masına səs verək. Buyurun, münasibətinizi bildirin.   

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.02 dəq.) 
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Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 
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Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, xahiş edirəm, məlumat verəsiniz. 

Ş.Şabanov. 18 deputat lehinə səs vermişdir. 1 deputat 

bitərəfdir. 

Sədrlik edən. Qəbul edildi. Beləliklə, hesabat nəzərə 

alındı. Sağ olun. Vüqar müəllim, biz Sizə təşəkkür edirik. 

Sizə və rəhbərlik etdiyiniz kollektivə gələcək fəaliyyə-

tinizdə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Nə isə demək 

istəyirdiniz? 

V.Gülməmmədov. Təşəkkür edirəm, Sahibə xanım. 

Bütün millət vəkillərinə minnətdaram. Dövlət vəsaitinin 

istifadəsi ilə bağlı göstərdikləri münasibətlərə və bizim 



 

fəaliyyəti təqdir etdiklərinə görə minnətdaram. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Fasilə elan edilir. 

 

(FASİLƏDƏN SONRA) 

 

Sədrlik edən. Hörmətli həmkarlar, gündəliyin 3-cü və 

4-cü məsələlərinə keçirik. 3-cü və 4-cü məsələlər beynəl-

xalq sənədlərin təsdiq edilməsi haqqında qanun layihə-

ləridir. “Normativ hüquqi aktlar haqqında”  Konstitusiya 

Qanununun 70.3-cü maddəsinə görə, dövlətlərarası və 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar 

nəzərdə tutan hökumətlərarası müqavilələrin təsdiq və 

ləğv edilməsi barədə qanun layihələrinə Milli Məclisdə bir 

oxunuşda baxılır. Odur ki, bu iki qanun layihəsinə biz bir 

oxunuşda münasibət bildirəcəyik.  

Gündəliyin 3-cü məsələsi “Azərbaycan Respublikasının 

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə 

İordaniya Dəniz Komissiyası arasında Dənizçilərin hazır-

lanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə 

dair (DHDNÇ) 1978-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensi-

yanın  I/10-cu qaydasına uyğun olaraq, sertifikatların (dip-

lomların) tanınması haqqında” Anlaşma Memorandu-

munun təsdiq edilməsi barədə  qanun layihəsidir.  

Məsələ haqqında, xahiş edirəm, Tahir Mirkişili məruzə 

etsin. Tahir müəllim, buyurun.  

T.Mirkişili. Çox sağ olun, xanım Sədr. Qeyd etdiyiniz 

kimi, dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom veril-

məsinə və növbə çəkməyə dair Beynəlxalq Konvensiya 

1978-ci ildə imzalanıb. Azərbaycan Respublikası 1997-ci 

il aprelin 22-də bu Konvensiyaya qoşulmuşdur. Kon-

vensiyanın  I/10-cu qaydası tərəflər arasında dənizçilərə 

verilən  ixtisas şəhadətnaməsinin tanınmasını əhatə edir. 



 

Bu Memorandum qarşılıqlı olaraq hər iki tərəfə bu 

qaydanı tətbiq etməyi nəzərdə tutur.  Diqqətinizə çatdırım 

ki, bundan əvvəl də digər ölkələrlə Azərbaycan Res-

publikası arasında oxşar memorandumlar olmuşdur. Ona 

görə xahiş edirəm, həmkarlarım bu məsələyə səs versin.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Tahir müəllim. Layihəyə 

Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr 

komitəsində də baxılıb. Səməd müəllim, nə isə əlavə 

etmək istəyirsiniz?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Xeyr. Çox sağ olun. Sualı olan, fikir 

söyləmək istəyən? Aydın müəllim. Buyurun, Aydın müəl-

lim.  

A.Mirzəzadə. Təşəkkür edirəm, hörmətli Sədr. Mən 

Konvensiyanı oxudum və onun Azərbaycanın milli 

maraqlarına cavab verdiyi qənaətindəyəm. Çox şadam ki, 

Azərbaycanın ayrı-ayrı nazirlikləri beynəlxalq əlaqələrin 

yaranmasına, Azərbaycanla digər ölkələrin əməkdaşlığının 

qurulmasına, qarşılıqlı işlərin görülməsinə, böyük əhə-

miyyət verirlər, həm onların təcrübəsinin öyrənilməsini, 

həm də Azərbaycan təcrübəsinin   dünyada   yayılmasını  

təşviq edirlər. Bu istiqamətdə Nəqliyyat, Rabitə və Yük-

sək Texnologiyalar Nazirliyinin fəaliyyətini yüksək qiy-

mətləndirirəm və qanun layihəsinə səs verəcəyəm. 

Hörmətli Sahibə xanım, icazə versəydiniz, bir məsələyə 

münasibət bildirərdim.   Bir neçə iclas bundan əvvəl biz 

hörmətli Elman müəllim Rüstəmovun Mərkəzi Bankın 

İdarə Heyətinin üzvlüyünə namizədliyinə razılıq verərkən 

banklara krediti olan vətəndaşların kreditlərinin dondurul-

ması məsələsini qaldırdıq. Elman müəllim bu məsələnin 

gündəlikdə olduğunu bildirdi. Ötən həftə Mərkəzi Bank 

bütün kommersiya banklarına vətəndaşların banklara olan 



 

borclarının oktyabrın 1-nə qədər dondurulması barəsində 

tövsiyə verdi. Bu, böyük bir hadisədir. Bu, vətəndaşlara 

indiki çətin dövrdə dövlət tərəfindən, – qeyd edim ki, 

Mərkəzi Bank dövlət adından çıxış edir, – göstərilən 

böyük bir diqqətdir. Kreditin faizi hər ay hesablansa da, 

bunlar ancaq oktyabrın 1-dən ödənilməyə başlanacaq. Bu, 

cəmiyyətdə, doğrudan da, müsbət qarşılandı. Amma bu 

qərardan müəyyən suallar doğur. Mən çox istərdim ki, ya 

Mərkəzi Bank, ya da kommersiya bankları bu suallara 

cavab verərdilər. Çünki vətəndaşlar o sualların parlament-

də səsləndirilməsini xahiş edirlər.  

Birinci sual ondan ibarətdir ki, oktyabrın 1-dən 

ödəməyə başlayarkən 6 aylıq dondurulmuş faizlər və eyni 

zamanda, kreditin əsas  hissəsi birdən-birə istəniləcək, 

yoxsa müəyyən bir zaman daxilində? Yəni bu, birdən-birə 

istəniləcəksə, vətəndaş üçün çox çətin olacaq. Bu, təqribən 

7 ayın borcunu birdəfəyə ödəməkdir. Bu, hansı müddətdə 

istəniləcək? Mən çox istərdim ki, ayrı-ayrı kommersiya 

bankları bununla bağlı açıqlamalar versinlər ki, 

vətəndaşlarda bir əminlik hissi yaransın. 

İkinci qaldırılan sual nədən ibarətdir? İş burasındadır 

ki, daimi iş yeri və daimi maaşları olan  bəzi vətəndaş-

larımız bank kredit ödənişini öz maaşlarına bağlayıblar. 

Hər ay nağdsız hesabla maaşlarından çıxılır. Amma iş 

burasındadır ki, onlar bu addımı atarkən ailədəki ümumi 

gəliri hesablayaraq ediblər. Bu gün koronavirus pande-

miyası dövründə ailənin bir neçə üzvü öz iş yerini və 

gəlirini itirdikdə, bu ailənin maaşının bir hissəsinin bank 

tərəfindən tutulması onlara çətinlik yaradır. Bank hər ay 

həmin o kreditin əsas hissəsindən olan faizini çıxmaqda 

davam edir. Mən çox istərdim ki, bütün banklar bu çətin 

vəziyyəti nəzərə alaraq, müraciət edənlər üçün də Mərkəzi 



 

Bankın bu tövsiyəsini tətbiq edərdilər. Hesab edirəm, bu, 

vətəndaşlara böyük dəstək olardı. 

Bir də hörmətli Sahibə xanım, kiçik bir texniki təklifim 

var. Bizim adımız çıxışlara yazılarkən həmişə birinci 

soyadımız, sonra adımız yazılır. Real həyatda isə bizim 

həmişə adımız və soyadımız gedir. Hətta hörmətli 

Prezidentimizə müraciət edəndə əvvəlcə adı, sonra soyadı 

deyirik. Ona görə mən təklif edərdim ki, siyahı yazılarkən 

əvvəlcə adımız, sonra soyadımız yazılsın. Təşəkkür 

edirəm.   

Sədrlik edən. Sağ olun, Aydın müəllim. Siz Anlaşma 

Memorandumu haqqında məsələyə yazıldınız, amma 

qaldırdığınız məsələlər və suallar çox mühüm idi. Ona 

görə mən sözünüzü kəsmədim. O ki qaldı birinci soyadı, 

sonra adı gedir, bu, şəxsiyyət vəsiqəsində, rəsmi sənəd-

lərdə də belə yazılır. Onun izahı, sadəcə, budur. Sağ olun.  

Hörmətli həmkarlar, xahiş edirəm, Anlaşma Memoran-

dumunun təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsinə münasi-

bət bildirək. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.13 dəq.) 
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Şakir müəllim, sizdə vəziyyət necədir? 

Ş.Şabanov. 18 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən. Qəbul edildi. Hörmətli həmkarlar, mən 

təklif edirəm ki, bundan sonra səsvermədə 10 saniyəyə 



 

keçək. Razısınız?  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Çox yaxşı. Beləliklə, qəbul edildi.  

Gündəliyin 4-cü məsələsi “Müstəqil Dövlətlər Bir-

liyinin iştirakçısı olan dövlətlər arasında vergi inzibatçı-

lığının həyata keçirilməsi üçün elektron formada məlumat 

mübadiləsi haqqında” Protokolun təsdiq edilməsi barədə 

qanun layihəsidir. Bu məsələ haqqında da Tahir müəllim, 

xahiş edirəm, məlumat verin. Buyurun.  

T.Mirkişili. Çox sağ olun, xanım Sədr. Müstəqil Döv-

lətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlər arasında vergi 

qanunvericiliyinə əməl edilməsi və bu sahədə pozuntularla 

mübarizə sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım 

barədə 1999-cu il 4 iyun tarixli Saziş var. Bu Sazişin 3-cü 

maddəsinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə əməkdaşlıq 

formalarını müəyyən etmək üçün protokolun imzalanması 

nəzərdə tutulur. Bizə təqdim edilən məhz bu protokoldur. 

Protokola görə, milli qanunvericiliyə əsasən vergi qanun-

vericiliyinə əməl edilməsinə, vergilərin və  yığımların 

daxil olmasına nəzarətin təmin edilməsi və bu sahədə 

pozuntularla mübarizənin təşkil edilməsi həvalə edilmiş 

dövlət orqanları vergi qanunvericiliyinin lazımi səviyyədə 

icrasının  təmin edilməsi məqsədi ilə  məlumat mübadiləsi 

aparırlar, yəni hər iki orqan elektron formada məlumat-

ların mübadiləsini aparır. Protokol bu məlumatların nö-

vünü və strukturunu müəyyən edir. Çünki hər bir məluma-

tın mübadilə olunması milli qanunvericiliyi tənzimlədiyi 

üçün məlumatların yalnız bəlli növ və strukturu üzrə 

dövlətlər arasında mübadilə aparılacaqdır.  

Azərbaycan bu Protokola qoşulub. Amma xüsusi qeyd 

edim ki, Azərbaycan bu Protokola xüsusi, ayrıca qeyd-

şərtlə qoşulur. Qeyd-şərti mən oxumaq istərdim: 



 

“Ermənistan Respublikası tərəfindən Azərbaycan Res-

publikasının işğal olunmuş əraziləri azad olunmayanadək 

və işğalın nəticələri tam aradan qaldırılmayanadək Pro-

tokolda göstərilmiş heç bir hüquq, öhdəlik və müddəalar 

Azərbaycan Respublikası tərəfindən Ermənistan Respubli-

kasına, habelə işğal olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən 

fəaliyyətə  münasibətdə tətbiq edilməyəcəkdir”. Mən həm-

karlarımı buna səs verməyə çağırıram. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Tahir müəllim. Səməd 

müəllim, Sizin də komitədə baxılıb. Sözünüz yoxdur?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Səsə qoyuram, buyurun, 

münasibət bildirək. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.16 dəq.) 
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Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. 18 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən.  Çox sağ olun, qəbul edildi.   

Hörmətli həmkarlar, indi isə gündəliyin 5-ci məsələsinə 

keçirik. Qeyd edim ki, gündəliyin 5-ci məsələsindən 14-cü 

məsələyə qədər bütün qanun layihələri üçüncü oxunuşda 

təqdim edilir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Milli Məclisin 

Daxili Nizamnaməsinin 19-cu maddəsinə görə, qanun 

layihəsinin üçüncü oxunuşu zamanı layihə bütövlükdə 

səsə qoyulur. Üçuncü oxunuş zamanı qanun layihəsinin 



 

mətnində dəyişiklik edilə bilməz.  

Onu da qeyd edim ki, gündəliyin 5-ci, 6-cı, 7-ci mə-

sələləri cənab Prezidentin bir məktubu ilə daxil olub. Hər 

üç layihə məhkəmə-hüquq sistemində islahatların tərkib 

hissəsi olaraq cəza siyasətinin humanistləşdirilməsinə 

yönəlmişdir.  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəl-

ləsində, İnzibati Xətalar Məcəlləsində və “Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşlığı haqqında”  Qanunda dəyişik-

lik edilməsi barədə qanun layihələrini müzakirə edirik. 

Təklif edirəm, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komi-

təsinin üzvü Kamal Cəfərov bu 3 məsələ barəsində ümumi 

məruzə etsin. Təbii ki, səsverməni ayrılıqda aparacağıq. 

Kamal müəllim, buyurun. 

K.Cəfərov, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət 

quruculuğu komitəsinin üzvü.  

Təşəkkür edirəm, hörmətli xanım Sədr! Hörmətli millət 

vəkilləri, üçüncü oxunuşda müzakirəmizə təqdim edilən 

qanun layihələrinin geniş ictimai müzakirəsi təşkil 

edilmişdir. İctimai müzakirədə qanunvericilik təşəbbüsü 

subyektinin nümayəndəsi, o cümlədən Baş Prokurorluq, 

Ali Məhkəmə və Ədliyyə Nazirliyinin  nümayəndələri də 

iştirak etmişlər. Sonuncu plenar iclasda təkliflərlə çıxış 

edən millət vəkilləri və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının 

nümayəndələri ictimai müzakirələrə dəvət edilmişdir. 

Məruzə etmək istərdim ki, çox faydalı və səmərəli  ictimai 

müzakirə keçirildi. Millət vəkillərinin bəzi sualları ilə 

bağlı hüquqi əsaslandırmalar təqdim edildi, eyni zamanda, 

müəyyən məsələlərlə bağlı hüquqi baxımdan yaranan fikir 

ayrılıqları olsa da, bəzi təkliflərimiz qəbul edilmişdir.  

Həmin təklifləri diqqətinizə çatdırmaq istərdim. 

İlkin layihədə əmtəə nişanlarından qanunsuz istifadə ilə 

bağlı daha böyük dekriminallaşdırma nəzərdə tutulurdu, 



 

yəni həmin əməl üçün cinayət məsuliyyəti yaradan hədd 

200 min manat müəyyən edilmişdir.  Hörmətli Qüdrət 

müəllimin təklifi nəzərə alınaraq həmin hədd 50 min 

manata salınmışdır və cinayət əməli 200 min manatdan 

yuxarı həddə törədildikdə həmin əməl ağırlaşdırıcı hal 

kimi tövsif ediləcəkdir.  

Milli Məclisin Sədr müavini hörmətli Adil müəllim 

tərəfindən təqdim olunan təkliflərdə “Hərbi cinayətlər” 

fəslində bəzi cinayətlərin sanksiyaları  həmin cinayətlərin 

ağırlaşdırıcı hallarının sanksiyaları ilə müqayisədə propor-

sional deyildi. Bununla əlaqədar olaraq tabelik münasi-

bətlərində olmayan hərbi qulluqçular arasında qarşılıqlı 

münasibətlərin nizamnamə qaydalarını pozma maddəsinin 

sanksiyasına müvafiq dəyişikliklər edilmişdir. Layihədə 

hərbi hissə və hərbi xidmət yerini özbaşına tərk etməklə 

bağlı təklif edilən dəyişikliklərdə əsgərlərə münasibətdə  3 

gün olduqda inzibati məsuliyyət, 3 gündən artıq müddətdə  

isə cinayət məsuliyyətinə səbəb olurdu. Zabitlərə müna-

sibətdə isə 10 günə qədər inzibati  məsuliyyət, 10 gündən 

artıq olduqda isə cinayət məsuliyyətinə səbəb olurdu. 

Bildiyiniz kimi, hazırda qüvvədə olan  Cinayət Məcəl-

ləsində həmin müddətlərin minimal hədləri müəyyən 

edilmişdir. Lakin bizə təqdim olunan layihələrdə minimal 

hədlər yox idi. Bütün bunlar və millət vəkillərinin təklif-

ləri nəzərə alınaraq, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 613-cü 

maddəsinə minimal müddətlər əlavə edilmişdir.  

Millət vəkillərinin kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə 

ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərlə əlaqədar olaraq, qanun-

vericilik təşəbbüsü subyekti nümayəndəsi bildirmişdir ki, 

cənab Prezident tərəfindən bu sahədə həyata keçirilən 

hərtərəfli siyasət nəticəsində kölgə iqtisadiyyatına qarşı 

mübarizədə təkcə cəzaların sərtləşdirilməsi və inzibati 



 

yollarla deyil, həm də innovativ mexanizmlərin tətbiqi ilə 

müsbət nəticələr əldə edilə bilər. Misal üçün, 2019-cu ildə 

görülmüş tədbirlər nəticəsində, yəni cəza tədbirləri nəti-

cəsində deyil, sırf dövlət orqanlarının koordinasiyalı işləri 

nəticəsində 153 min əmək müqaviləsi rəsmiləşdirilmişdir.  

Fazil müəllimin plenar iclasda səsləndirdiyi narko-

maniya xəstəlikləri ilə bağlı cinayət məsuliyyətindən azad 

etmə normasının bugünədək tətbiq olunmaması ilə bağlı 

bildirilmişdir ki, həmin normanın qüvvəyə minməsi üçün 

tətbiqi fərmanda göstərilmişdir ki, Daxili İşlər Nazirliyi 

tərəfindən müvafiq tibb müəssisəsinin fəaliyyəti təmin 

edilməlidir. Bununla əlaqədar bildirilir ki, hazırda həmin 

tibb müəssisəsinin fəaliyyəti ilə bağlı Bakı şəhəri, Qaradağ 

rayonu, Sahil qəsəbəsi, Salyan şosesi 83 ünvanında 5,3 

hektar  torpaq sahəsi ayrılır. İlkin olaraq 480 min manat 

vəsait ayrılmış, ərazidə kifayət qədər işlər görülmüş və 

orada 400 çarpayılıq tibb müəssisəsinin tikilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur. Bununla yanaşı, həmin qanunun tətbiqi ilə 

bağlı məsələ cənab Prezidentin diqqətindən yenə də kənar-

da qalmamışdır. “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddə-

lərin və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə və 

narkomanlığa qarşı mübaizəyə dair 2019–2024-cü illəri 

üçün Dövlət Proqramı”nda da elə məhz həmin tibb 

müəssisəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı əlavə 

tapşırıqlar verilmişdir. Yekun müddət olaraq 2020-ci il 

göstərilmişdir.  

Sonda isə qeyd etmək istəyirəm ki, hər üç qanun 

layihəsində qüvvəyə minmə müddəti cari ilin 1 iyun 

tarixinə dəyişdirilmiş və bir sıra texniki dəyişikliklər 

edilmişdir.  

Hörmətli xanım Sədr, hörmətli millət vəkilləri, cənab 

Prezident tərəfindən cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi 



 

və cəzaların dekriminallaşdırılması ilə bağlı təqdim edilən 

qanun layihələri hüquq ictimaiyyəti, vətəndaş cəmiyyəti 

institutları və vətəndaşlar tərəfindən tam dəstək alıbdır. 

Çünki bu qanun layihələrinin tətbiqi və qəbulu nəticəsində 

minlərcə seçicimizin  cinayət məsuliyyətindən azad ediləcə-

yi və cəzasının yüngülləşdiriləcəyi proqnozlaşdırılır. Bütün 

bunları nəzərə alaraq, hər birinizi qeyd edilən qanun 

layihələrinin lehinə səs verməyə çağırıram. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun, Kamal müəllim.  Kiminsə sualı 

var?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Yoxdur. Hörmətli həmkarlar, xahiş edi-

rəm, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsinin üçüncü 

oxunuşda qəbul edilməsinə səs verin. Səsvermə 10 saniyə 

olacaq. Xahiş edirəm, diqqətli olun. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.23 dəq.) 

Lehinə                      88 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        1 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, sizdə vəziyyət necədir? 

Ş.Şabanov. 19 nəfər lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən.  Qəbul edildi, çox sağ olun.  

Hörmətli həmkarlar, Azərbaycan Respublikasının İnzi-

bati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qa-

nun layihəsinin üçüncü oxunuşda qəbul edilməsinə mü-

nasibət bildirək.  



 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.24 dəq.) 

Lehinə                      86 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        2 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən.  Qəbul edildi, çox sağ olun.  

Nəhayət, hörmətli həmkarlar, xahiş edirəm, “Azərbay-

can Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” Qanunda 

dəyişikliklər edilməsi barədə qanun layihəsinin üçüncü 

oxunuşda qəbul  edilməsinə səs verək. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.24 dəq.) 

Lehinə                      89 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən. Qəbul edildi, çox sağ olun.   

Hörmətli həmkarlar, növbəti –  8-ci və 9-cu məsələləri 

qeyd etmək istəyirəm. Bu məsələlər də cənab Prezidentin 

bir məktubu ilə daxil olub.  

Gündəliyin 8-ci məsələsi “Yol hərəkəti haqqında”, 

“Sosial sığorta haqqında”, “Tibbi sığorta haqqında”, 

“İşsizlikdən sığorta haqqında”, “Məşğulluq haqqında”, 



 

“Dövlət rüsumu haqqında”, “Əhalinin sağlamlığının qo-

runması haqqında”, “Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında”, 

“Baytarlıq haqqında”, “Fitosanitar nəzarəti haqqında” və 

“Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının qanunlarında və “Miqrasiya orqanlarında qulluq 

keçmə haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə, 

gündəliyin 9-cu məsələsi isə Əmək Məcəlləsində, Torpaq 

Məcəlləsində, Vergi Məcəlləsində, Gömrük Məcəlləsində, 

Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 

haqqında qanun layihələridir. Hər iki layihə mahiyyətcə 

bir-birinə yaxındır. Ona görə də etiraz etmirsinizsə, 

layihələr barəsində ümumi məlumat verilsin, səsvermə isə 

ayrılıqda aparılsın. Mən Əli müəllimə söz vermək 

istəyirəm. Əli müəllim, buyurun. 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun. Hörmətli Sədr, hörmətli 

həmkarlar, xatırlayırsınızsa, ikinci oxunuşda hər iki layihə 

ilə bağlı əlavə təkliflər və suallar olmadı. Ona görə hər iki 

layihənin səsə qoyulmasını xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Əli müəllim. Xahiş 

edirəm, gündəliyin 8-ci məsələsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.26 dəq.) 

Lehinə                      88 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        1 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, sizdə nəticələr necədir?  

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

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



 

hiş edirəm, gündəliyin 9-cu məsələsinə səs verək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.27 dəq.) 

Lehinə                      86 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən.  Qəbul edildi, çox sağ olun.   

Gündəliyin 10-cu və 11-ci məsələləri də cənab Prezi-

dentin bir məktubu ilə daxil olub. Gündəliyin 10-cu məsələsi 

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində də-

yişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsidir. Layihə barədə 

Əli Hüseynli məlumat verəcək. Əli müəllim, buyurun.   

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun, xanım Sədr. Bu məsələ ilə 

bağlı millət vəkilləri birinci oxunuşda dəstək verdilər. 

İkinci oxunuşda isə əlavə və təkliflər daxil olmamışdır. 

Üçüncü oxunuşda səsə qoyulmasını xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Məsələni səsə qoyuruq. 

Buyurun. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.28 dəq.) 

Lehinə                      88 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

Şakir müəllim,  məlumat verin. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən.  Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 11-ci məsələsi “Dövlət rüsumu haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edil-

məsi barədə qanun layihəsidir. Məsələ haqqında Tahir 

Mirkişili məlumat verəcək. Tahir müəllim, buyurun. 

T.Mirkişili. Çox sağ olun, xanım Sədr. Bu da bundan 

əvvəlki məsələ ilə bağlıdır, heç bir əlavə və təklif yoxdur. 

Səsə qoymağınızı xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Tahir müəllim. Məsələni 

səsə qoyuram. Buyurun. 
 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.29 dəq.) 

Lehinə                      88 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Şakir müəllim,  məlumat verin. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən.  Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 12-ci məsələsi “Dövlət satınalmaları haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə  qanun layihəsidir. Tahir müəllim, yenə də 

Sizdən xahiş edirəm, təqdim edin.  

T.Mirkişili. Çox sağ olun, xanım Sədr. “Dövlət 

satınalmaları haqqında” Qanun, qeyd etdiyiniz kimi, 

üçüncü oxunuşdadır və bundan əvvəlki oxunuşdan keçən 

dövr ərzində qanun layihəsinə heç bir əlavə və dəyişiklik 

təklif olunmamışdır. Mətn olduğu kimi saxlanmışdır. Səs 



 

verməyinizi xahiş edirəm. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Çıxış etmək istəyən var. 

Bəhruz Məhərrəmov. Buyurun, Bəhruz müəllim.  

B.Məhərrəmov. Hörmətli Sədr, hörmətli  həmkar-

larım! Bu qanun layihəsini, təbii ki, dəstəkləyəcəyəm. Bir 

məqamı xüsusilə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Satınal-

malarla bağlı qanunvericiliyə 2018-ci il dekabrın 28-də 

dəyişiklik olunub. Həmin dəyişiklik hazırda Azərbaycanın 

sığorta bazarında ciddi problemlər yaratmaqdadır. Belə ki, 

həmin dəyişikliyə əsasən 50-1-ci maddə, ümumiyyətlə, 

yeni fəsil əlavə olunub. Dəyişikliyə görə, 3 milyon ABŞ 

dolları ekvivalentində və ondan daha az olan miqdarda 

xidmət və malların satın almasında iri sahibkarlar iştirak 

edə bilmirlər. Bu da nəticədə hazırda Azərbaycanda dövlət 

orqanlarına beynəlxalq reytinqə malik iri sığorta şirkətlərinin 

bu xidməti göstərməsinə  maneçilik törədir. Nəticədə xırda 

sığorta şirkətlərinin təkrar sığorta haqqı kimi vəsaitləri xaricə 

ötürməsinə səbəb olur, çünki onlar dövlət orqanlarının 

risklərini o qədər etibarlı, sabit sığortalaya bilmirlər. Bu 

baxımdan mən bu məsələni qanunvericilik təşəbbüsü 

subyektinin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm, bu məsələ 

özümüzün də diqqətimizdə olsun. Həqiqətən də, ölkədə 

sığorta bazarına ciddi təsir edir. Çox sağ olun.   

Sədrlik edən. Sağ olun. Tahir müəllim, sözünüz 

yoxdur ki?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Hörmətli həmkarlar, xahiş edirəm, bu 

məsələni səsə qoyaq.  Münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.31 dəq.) 

Lehinə                      89 

Əleyhinə                        0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim,  sizdə nəticələr necədir? 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən.  Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 13-cü məsələsi “Dövlət vergi orqanlarında 

xidmət haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə 

qanun layihəsidir. Məsələ haqqında Tahir müəllim, xahiş 

edirəm, məlumat verin.  

T.Mirkişili. Xanım Sədr, bu da, qeyd etdiyiniz kimi, 

üçüncü oxunuşdadır. Keçən dövr ərzində deputatlar 

tərəfindən hər hansı bir əlavə və təklif olmamışdır. Mətn 

olduğu kimi saxlanılır. Səsə qoymağınızı xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Buyurun, məsələyə 

münasibət bildirək. 

               
Səsvermənin nəticələri (saat 15.32 dəq.) 

Lehinə                      90 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim,  sizdə nəticələr necədir? 

Ş.Şabanov. 18 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən.  Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti 14-cü məsələ “Nağdsız hesablaşmalar haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə  qanun layihəsidir. Layihə haqqında yenə 



 

də Tahir müəllim, xahiş edirəm, məlumat verin.  

T.Mirkişili. Xanım Sədr, bu da yenə üçüncü oxunuş-

dadır. “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanuna ikinci 

oxunuşdan bu günə qədər yenə heç bir əlavə və dəyişiklik 

olmamışdır. Mətn olduğu kimi saxlanılmışdır. Məqsəd 

Azərbaycanda nağd hesablaşmanın inkişaf etdirilməsidir. 

Səsə qoymağınızı təklif edirəm.  Çox sağ olun.    

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Hörmətli həmkarlar, 

qanun layihəsinin üçüncü oxunuşda qəbul edilməsinə səs 

veririk. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.33 dəq.) 

Lehinə                      86 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        2 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim,  buyurun, məlumat verin.  

Ş.Şabanov. 18 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən.  Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, üçüncü oxunuşda olan qanun layi-

hələri başa çatdı. Gündəliyin növbəti 8 məsələsi, yəni 15-ci 

məsələsindən 22-ci məsələsinə qədər olan qanun layihələri 

ikinci oxunuşda təqdim edilir. Gündəliyin 15-ci məsələsi 

“Dövlət  rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə  qanun layihəsidir. 

Məsələ haqqında Tahir müəllim, Sizə söz verirəm, 

buyurun.  

T.Mirkişili. Çox sağ olun, xanım Sədr. Hörmətli həm-

karlar, qanun layihəsi Azərbaycan Respublikasında və 



 

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik 

nümayəndəliklərində aparılan bir sıra konsul əməliyyatları 

üçün dövlət rüsumu dərəcələrinin sosial yönümlülük prinsi-

pinə uyğun əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması məqsədi ilə ha-

zırlanmışdır. Xatırlayırsınızsa, bu, artıq ikinci oxunuşdur. 

Birinci oxunuşda biz layihəni geniş müzakirə etdik. Rüsum-

ların bir çoxu 3, bir çoxu isə 4 dəfəyə qədər azaldılmışdır. 

Xanım Sədr, keçən oxunuşda hörmətli həmkarlar 

tərəfindən vətəndaşlığa xitam verilməsi üçün  vəsaitin 

rəsmiləşdirilməsinə görə rüsum vərəqində olan 400 ABŞ 

dolları həcmində rüsumun  xeyli yüksək olması ilə bağlı 

fikirlər səslənmişdi. Keçən dövr ərzində tərəfimizdən 

qanunvericilik layihəsi aktının subyekti ilə müzakirələr 

aparılmış, müəyyən təhlillər edilmiş və sonda belə bir 

qərara gəlinmişdir ki, həmin 400 ABŞ dolları məbləğində 

olan rüsum 60 dollara qədər endirilsin. Bu da, əslində, 

vətəndaşlığın bərpa edilməsi ilə vətəndaşlığa xitam 

verməsi arasında  rüsumun eyni olması baxımından, hesab 

edirəm ki, kifayət qədər mühüm dəyişiklikdir. Həmkar-

larımı bu qanun layihəsinə səs verməyə çağırıram.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Tahir müəllim. Hörmətli 

həmkarlar, xatırladım ki, ikinci oxunuş olduğu üçün qanun 

layihəsini əvvəlcə əsas kimi qəbul etməliyik. Buyurun, 

münasibət bildirin.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.36 dəq.) 

Lehinə                      89 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

Şakir müəllim,   məlumat verin.  

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

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

Hörmətli həmkarlar, biz qanun layihəsinin maddə-

maddə müzakirəsinə başlayırıq. Görürəm, Siyavuş müəl-

lim çıxış etmək istəyir. Siyavuş müəllim, buyurun.  

S.Novruzov. Təşəkkür edirəm, hörmətli Sədr. Mən 

çıxış etmək istəmirəm. Sadəcə, müraciət formasına öz 

münasibətimi bildirmək istəyirəm. Düzdür, burada bizim 

gözəl dilçilərimiz – İsa müəllim, Nizami müəllim, İmam-

verdi müəllim oturublar. Hər biri bilir. “Xanım Sədr” 

ifadəsi rus dilində, ingilis  dilindədir. “Hörmətli Sədr” 

hörmətli sədrdir. Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan 

dilində bu müraciət bu cür işlənir. Mən belə başa düşürəm. 

İndi ola bilər, ədəbiyyatçılar başqa fikir söyləsinlər, yəni 

bu məsələyə dair bir dəfə konkret qərarımızı qəbul edək 

ki, müraciət forması düzgün olsun. Təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Siyavuş müəllim. Vallah, 

hərdən mənə “cənab Sədr” də deyirlər.  

Yerdən. ( Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Əgər başqa çıxış etmək istəyən yoxdur-

sa, ikinci oxunuşda qanun layihəsinə maddələr üzrə müna-

sibət bildirək. Layihə 3 maddədən ibarətdir. Hörmətli 

həmkarlar, xahiş edirəm, qanun layihəsinin 1-ci maddəsi-

nin qəbul edilməsinə münasibət bildirək. Buyurun.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.37 dəq.) 

Lehinə                      89 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İndi isə 2-ci maddəyə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.38 dəq.) 

Lehinə                      80 

Əleyhinə                        1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                       2 

İştirak edir 83 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, sizdə vəziyyət necədir?   

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən.  Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Mən 3-cü maddəni səsə qoyuram. Xahiş edirəm, müna-

sibət bildirək.   

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.39 dəq.) 

Lehinə                      87 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim,  sizdə vəziyyət necədir?   

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən.  Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İndi isə layihəni ikinci oxunuşda bütövlükdə səsə qoyu-

ram. Buyurun.  

  



 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.39 dəq.) 

Lehinə                      89 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, sizdə vəziyyət necədir?   

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən.  Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 16-cı məsələsi Kimyəvi silahın hazırlan-

ması, istehsalı, artırılması (yığılması) və tətbiq edilmə-

sinin qadağan olunması və onun məhv edilməsi haqqında 

qanun layihəsidir. Bu da ikinci oxunuşdur. Məsələ haq-

qında Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə 

komitəsinin sədri Ziyafət müəllim Əsgərov məruzə edir. 

Ziyafət müəllim, buyurun.  

Z.Əsgərov, Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və 

korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin sədri.   

Çox sağ olun. Hörmətli Sədr, hörmətli deputat həmkar-

larım,  bildiyiniz kimi, aprelin 24-də biz bu qanun layihə-

sini birinci oxunuşda müzakirə etdik və mən qanun 

layihəsinin əsas məzmunu, mahiyyəti, bütövlükdə konsep-

siyası haqqında geniş məlumat verdim. Hörmətli həmkar-

larımın bu qanunla bağlı, konvensiyanın əsas müddəaları 

ilə əlaqədar bir neçə sualı oldu. Biz onları cavablandırdıq. 

 Bu gün biz ikinci oxunuşla bağlı, əsasən, qanun 

layihəsinin linqvistik baxımdan təhlilinə fikir vermişik. 

Çünki bilirsiniz ki, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun X fəsli 

– 53–60-cı maddələri qanun layihələrinin məcburi 



 

linqvistikasını nəzərdə tutur. Burada da linqvistik ba-

xımdan, doğrudan da, müəyyən məsələlər vardır. Məsələn, 

elə qanunun adına fikir verin, qanunun adında söhbət nə-

dən gedir? Söhbət Kimyəvi silahın hazırlanması, istehsalı, 

artırılması (yığılması) və tətbiq edilməsinin qadağan 

olunması və onun məhv edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsindən gedir. Amma qanun 

layihəsinin “Əsas anlayışlar” adlanan 1-ci maddəsində 

mötərizədə olan “yığılması” sözü  nədənsə burada nəzər-

dən qaçmışdır. Biz onu daxil etdik.  

Sonra, 1.0.1.1-də “toksik kimyəvi maddələr”, 1.0.3-də 

“ictimai təhlükəsizliyin və ictimai qaydanın qorunmasında 

istifadə olunan kimyəvi vasitələr” sözləri bura əlavə 

olunub. Burada da biz dil-üslub baxımından məsələnin 

anlayışını qaydaya salmışıq. Yeri gəlmişkən, onu da 

deyim ki, hörmətli Sədr, bütün bu məsələlər qanun-

vericilik təşəbbüsü hüququnun subyektinin  nümayəndəsi 

ilə razılaşdırılmışdır.  

Sonra, “milli orqan” anlayışı da qaydaya salınıb ki, qa-

nun oxunanda “orqan” anlayışı bir məna ifadə etsin. Yenə 

deyirəm, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Konstitusiya 

Qanununun tələbidir ki, qanun oxunarkən o, bütün 

vətəndaşlar tərəfindən birmənalı qarşılanmalıdır.  

Qanunun 4-cü maddəsində linqvistik  baxımdan bir-iki 

təkrar gedib. Biz onları da qaydaya salmışıq.  5-ci maddə-

də iki yerdə “edilmiş” əvəzinə “olunmuş” sözləri ya-

zılmalıdır və bu, Konvensiyanın tələbindən irəli gələn bir 

məsələdir. Qalan məsələlər hamısı yerindədir. Hörmətli 

həmkarlarım tərəfindən birinci oxunuşda elə bir irad səs-

lənmədi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hörmətli həm-

karlarımı bu qanun layihəsinə də səs verməyə dəvət edi-

rəm. Sağ olun.  



 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Ziyafət müəllim. Səsə 

qoyacağıq, ancaq xahiş edirəm, əvvəlcə qanun layihəsini 

ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edək. Buyurun, səs verin.   

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.43 dəq.) 

Lehinə                      89 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim,  buyurun. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Layihə 6 maddədən ibarətdir. Etiraz etmirsinizsə, biz 

maddələri üç-üç səsə qoyaq. Ona görə də, xahiş edirəm, 

qanun layihəsinin 1–3-cü maddələrinin ikinci oxunuşda 

qəbul edilməsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.44 dəq.) 

Lehinə                      88 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən.  Çox sağ olun, qəbul olundu. 

İndi isə 4–6-cı maddələrə səs verək. Buyurun. 

  



 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.44 dəq.) 

Lehinə                      84 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 84 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, sizdə vəziyyət necədir?   

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən.  Çox sağ olun.  

İndi isə qanun layihəsinə ikinci oxunuşda bütövlükdə 

münasibət bildirək, xahiş edirəm. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.45 dəq.) 

Lehinə                      89 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, buyurun.   

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Hörmətli həmkarlar, qəbul 

edildi.  

Gündəliyin 17-ci məsələsi “Hərbi qulluqçuların statusu 

haqqında”, “İnzibati icraat haqqında”, “Təhsil haqqında” 

və “Elm haqqında” qanunlarda, “Hərbi xidmətkeçmə 

haqqında” Əsasnamə”də və İnzibati Prosessual Məcəllədə 

dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsidir. Ziyafət 

müəllim, xahiş edirəm, məsələ haqqında məlumat verin. 

Buyurun.  



 

Z.Əsgərov. Çox təşəkkür edirəm, hörmətli Sədr. Hör-

mətli deputatlar, hər iki qanun layihəsində – istər “Hərbi 

qulluqçuların statusu haqqında” Qanunda, istərsə də 

“Hərbi xidmətkeçmə haqqında” Əsasnamə”də bir də-

yişiklik edilir, “alimlik” sözü “elmi” sözü ilə əvəz olunur. 

Burada məqsəd nədir? Məqsəd layihələri 2019-cu il  

iyunun 11-də cənab Prezident tərəfindən qəbul edilmiş 

“Elmi dərəcələrin verilməsi qaydası haqqında” və “Elmi 

adların verilməsi qaydası haqqında” əsasnamələrə uy-

ğunlaşdırmaqdır. Yəni burada “alimlik” sözü hər iki 

fərmanda “elmi” sözü ilə əvəz olunubdur. Ona görə də o 

fərmanların icrasına uyğun olaraq, bu dəyişiklik sizin 

müzakirənizə çıxarılıb. Xahiş edirəm, müsbət münasibət 

bildirəsiniz.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Ziyafət müəllim. Bu 

layihəyə həm Elm və təhsil komitəsində, həm də Hüquq 

siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsində baxılıb. Qüdrət 

müəllim, Bəxtiyar müəllim, əlavə sözünüz varmı?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Qüdrət müəllim, sözünüz yoxdur. Bəxti-

yar müəllim, sözünüz varsa, buyurun. 

B.Əliyev, Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin 

sədri. 

Çox sağ olun, hörmətli Sədr. Mən bir məsələni qeyd 

etmək istəyirəm. Burada əsas dəyişikliklər elə elm və 

təhsil haqqında qanunlaradır. Bu da təbiidir, çünki Ziyafət 

müəllimin qeyd etdiyi fərmanla elmi dərəcələrin və elmi 

adların verilməsi qaydaları ayrı-ayrı əsasnamələr kimi təs-

diq edilmişdir. Bundan da irəli gələrək, həm “Elm haq-

qında” Qanunda, həm də “Təhsil haqqında” Qanunda bö-

yük dəyişikliklər var.  

Əvvəla, bu dəyişikliyin bir əhəmiyyəti ondan ibarətdir 



 

ki, “Təhsil haqqında” Qanuna təhsil müəssisələrində, elmi 

müəssisə və təşkilatlarda çalışan elmi və elmi-pedaqoji 

kadrlar, yəni “elmi işçilər” anlayışının, “Elm haqqında” 

Qanuna isə “elmi-pedaqoji” anlayışının gətirilməsi ilə on-

ların sosial müdafiəsi gücləndirilir. Belə ki, onların vəzifə 

maaşlarına əlavələr bu Qanuna uyğun hesablanacaqdır. Bu 

da onların maaşlarının artmasına kömək edəcəkdir.  

İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, “Elm haqqında” 

Qanunun “Dissertasiya şuralarının yaradılması” adlanan  

19-cu maddəsi  və 19.2-ci maddəsi tamamilə yeni redaksi-

yada verilir. Bu onunla bağlıdır ki, qeyd etdiyimiz həmin 

əsasnamələrdə dissertasiya şuraları və onların fəaliyyət 

göstərməsi üçün təsdiq edilən Əsasnamə öz əksini 

tapmayıb. Bu, həmin əsasnamələrə görə, müvafiq icra ha-

kimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın təsdiq etdiyi 

əsasnaməyə uyğun həyata keçirilir. Bu funksiya isə ali 

attestasiya orqanına verilir. İndiyə qədər burada bir boşluq 

var idi və “Elm haqqında” Qanuna bu dəyişikliyi etməklə, 

biz dissertasiya şuralarının qanuni fəaliyyətini tənzim-

ləyən əsasnamələri də qanuna gətiririk. 

 Eləcə də indiyə qədər dissertasiyaların hazırlanma-

sında, müdafiəsində onların yerinə yetirildiyi təşkilatların 

rəhbərlərinin, elmi rəhbərlərin, opponentlərin məsuliyyət 

məsələsi də gücləndirilir. Bu da elmi işlərin daha yüksək 

səviyyədə yazılmasına, elmi plagiat faktlarının aradan 

qaldırılmasına imkan verən məsələlərdir.  

Komitədə bu məsələ müzakirə olunub, heç bir əlavə, 

təklif səslənməyib. Xahiş edirəm, bu qanun layihələrinə 

səs verək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun, Bəxtiyar müəllim. Hörmətli 

həmkarlar, xahiş edirəm, əvvəlcə qanun layihəsinin ikinci 

oxunuşda əsas kimi qəbul edilməsinə münasibət bildirək.  



 

Səsvermənin nəticələri (saat 15.49 dəq.) 

Lehinə                      90 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, sizdə nəticələr necədir?  

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İndi isə hörmətli həmkarlar, qanun layihəsinə maddələr 

üzrə münasibət bildirməliyik və layihə 6 maddədən 

ibarətdir. Etiraz edən yoxdursa, mövzular üzrə 

qruplaşdırıb iki-iki səsə qoymaq istəyirəm. Xahiş edirəm, 

1-ci və 2-ci maddələrə səs verək.  

            
Səsvermənin nəticələri (saat 15.50 dəq.) 

Lehinə                      90 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin, sizdə vəziyyət necədir?  

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi. Xahiş 

edirəm, 3-cü və 4-cü maddələrə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.50 dəq.) 

Lehinə                      88 

Əleyhinə                        0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi. 5-ci və 6-cı 

maddələri səsə qoyuram, buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.51 dəq.) 

Lehinə                      87 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

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

hörmətli həmkarlar, qanun layihəsinə ikinci oxunuşda 

bütövlükdə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.51 dəq.) 

Lehinə                      87 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 

             

Şakir müəllim, məlumat verin. 



 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, indi isə növbəti 18-ci məsələyə 

keçirik. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsin-

də, İnzibati Xətalar Məcəlləsində, “Uşaq hüquqları haq-

qında”, “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında”, 

“Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) 

haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında”, “Penitensiar 

müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin 

sosial adaptasiyası haqqında”, “Könüllü fəaliyyət haq-

qında”, “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”, “Reklam 

haqqında” və “Uşaqların zərərli informasiyadan qorun-

ması haqqında” qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə qa-

nun layihəsini müzakirə edirik. Layihə haqqında məlumat 

vermək üçün Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu 

komitəsi sədrinin müavini Qüdrət Həsənquliyevə söz 

vermək istəyirəm. Qüdrət müəllim, buyurun.  

Q.Həsənquliyev, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və 

dövlət quruculuğu komitəsi sədrinin müavini.  

Çox sağ olun, hörmətli Sədr. Biz birinci oxunuşda bu 

məsələləri müzakirə etdik, yəni bunlar uyğunlaşdırma 

xarakterli dəyişikliklərdir. 2019-cu il martın 5-də  gənc-

lərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və onların zərərli 

vərdişlərdən qorunması ilə bağlı “Gənclər siyasəti haq-

qında” Qanun qəbul etmişik. İndi həmin Qanunun müd-

dəaları digər qanunvericilik aktlarında öz əksini tapır, yəni 

bu, uyğunlaşdırma xarakterlidir. Buna görə də deputat 

həmkarlarımdan xahiş edirəm ki, səs versinlər.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Qüdrət müəllim. Hörmətli 

həmkarlar, bu layihəyə digər 5 komitədə də baxılıb. 

Komitə sədrlərindən kimin əlavəsi var? Fəzail müəllim, 



 

Adil müəllim, Hicran xanım, Zahid müəllim, Tahir müəl-

lim? Heç kimin. Çox sağ olun. Adil müəllim, çıxış etmək 

istəyirsiniz?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Buyurun. 

A.Əliyev, Milli Məclis Sədrinin müavini, Gənclər və 

idman komitəsinin sədri.   

Təşəkkür edirəm, hörmətli xanım Sədr. Hörmətli millət 

vəkilləri! Qeyd olunan layihələrin hər birinə Gənclər və 

idman komitəsi tərəfindən baxılarkən əlavə və dəyişik-

liklər müzakirə olunmuş və sonda Milli Məclisin plenar 

iclasına tövsiyə edilmişdir. Hazırda baxılan məsələlərdən 

biri “Gənclər siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş gənclərin 

mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi və mədəni həyatda iştirakı ilə 

əlaqədar müddəaya “alkoqollu” sözündən sonra “ener-

getik” sözünün əlavə edilməsidir ki, bu, məqsədəuy-

ğundur. Belə ki, bu dəyişiklik 18 yaşınadək gənclərin 

mənəvi-əxlaqi tərbiyəsinin təmin edilməsinə yönəlmişdir.  

Eyni zamanda, “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” 

Qanunda edilən yeni dəyişiklikdə isə “Yetkinlik yaşına 

çatmayanların idman mərc oyunlarında birbaşa və dolayı 

iştirakına yol verilmir” bəndinin əlavə edilməsi nəzərdə 

tutulur. Bu dəyişiklikdən əvvəl yetkinlik yaşına çatmayan 

gənclərin idman mərc oyunlarında iştirak etməsi üçün hər 

hansı məhdudlaşdırıcı qayda yox idi. Təbii ki, yetkinlik 

yaşına çatmayan gənc mərc oyunlarında iştirak etməsinin 

onun üçün yarada biləcəyi çətinlikləri dərk etmir. Burada 

o, pul uduzur və ya borcu yaranır. Sonra bu borcu ödəmək 

üçün məcbur olub başqa qanunazidd əməllər – oğurluq, 

soyğunçuluq, quldurluq və digər cinayətlər törədir. Həmin 

əməllərin nəticəsi sonda minimum halda o gəncin, bəzi 



 

hallarda isə ailələrin faciəsi ilə nəticələnir. Bu dəyişik-

liklər yetkinlik yaşına çatmayanların idman mərc oyun-

larında iştirakını məhdudlaşdıracaq.  

Mövcud dəyişikliklərlə yanaşı, İnzibati Xətalar Məcəl-

ləsinə 401.3-cü maddə əlavə edilir ki, bu, yetkinlik yaşına 

çatmayanın idman mərc oyununda birbaşa və ya dolayı 

yol ilə iştirakına şərait yaradan şəxsin cəzalandırılmasını 

nəzərdə tutur. Belə ki, yetkinlik yaşına çatmayan gəncin 

idman mərc oyununda iştirak etməsinə şərait yaradacaq 

şəxs 500 manat məbləğində cərimələnəcək.  

Mövcud layihələr gənclər sahəsində görülən işlərin 

genişləndirilməsinə, gənclərimizin ölkəmizə, dövlətimizə 

layiqli vətəndaş kimi yetişmələrinə, milli-mənəvi dəyər-

lərə bağlı şəkildə tərbiyə edilməklə, onları bütün pis vər-

dişlərdən çəkindirməyə hesablanır. Bu səbəbdən hər biri-

nizi qeyd olunan  qanun layihəsini dəstəkləməyə çağırı-

ram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Adil müəllim. Hörmətli 

həmkarlar, indi isə, xahiş edirəm, qanun layihəsinin ikinci 

oxunuşda əsas kimi qəbul edilməsinə münasibət bildirək. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 15.57 dəq.) 

Lehinə                      85 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 85 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. 15 deputat lehinə səs vermişdir. 

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



 

müzakirələrə başlayırıq. Yazılanlar var. Rauf Əliyev. 

Buyurun, Rauf müəllim. 

R.Əliyev. Təşəkkür edirəm. Hörmətli xanım Sədr, hör-

mətli millət vəkilləri, mən bir maddəyə öz münasibətimi 

bildirmək istəyirəm. Söhbət “Bədən tərbiyəsi və idman 

haqqında” Qanundan gedir. Hesab edirəm ki, mərc 

oyunları üçün cərimələr çox azdır. Yetkinlik yaşına 

çatmayan uşaqları vadar edən insanlar 3 qat, 5 qat çox 

cərimə verməlidirlər.  

Səbəb nədən ibarətdir? Biz bu Qanunu qəbul edəndə 

əsas məqsəd nədən ibarət idi? Mərc oyunları üçün tutulan 

vəsaitin bədən tərbiyəsinə, idmana maliyyə dəstəyi olsun. 

Elə də oldu. Xüsusi təşkilat lisenziya aldı. Onlar həm 

dövlətə vergi verir, həm də idmanın inkişafında rol 

oynayır. Amma bu gün qara bazarda elə təşkilatlar var ki, 

qeyri-qanuni fəaliyyətləri ilə nə dövlətə vergi verirlər, nə 

də idmanın inkişafına kömək edirlər, eyni zamanda, 

respublikadan pul çıxarırlar. Ona görə mən aidiyyəti 

orqanlara müraciət edirəm ki, bu məsələni nəzarətə 

götürsünlər.  

Bu, çox mühüm bir məsələdir. Burada kiçik maliyyə 

vəsaitlərindən söhbət getmir. Sizə bir misal gətirim. Biz 

dəfələrlə demişik: UEFA-dan sənəd gəlirdi ki, Azərbay-

canda danışılmış oyunlar olmamalıdır. Müraciət edirdik, 

danışırdıq, seminarlar keçirirdik. Amma nəticəsi nə oldu? 

UEFA-dan sənəd gələndən sonra prokurorluğa verildi. 

Birinci divizionun bir neçə komandasından məşqçilər də, 

idmançılar da danışılmış oyunlara görə həbs olundular. 

Dediyim odur ki, bu, çox mühüm məsələdir. Mən qanun 

layihəsinə səs verəcəyəm, amma aidiyyəti orqanlar bu 

məsələni nəzarətə götürməlidirlər. Diqqətinizə görə sağ 

olun.  



 

Sədrlik edən. Sağ olun, Rauf müəllim. Siyavuş 

Novruzov. Siyavuş müəllim, buyurun. 

S.Novruzov. Təşəkkür edirəm, hörmətli Sədr. Mən iki 

qanun layihəsinə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. 

Biri qeyri-hökumət təşkilatlar ilə bağlı olan məsələdir. 

Hörmətli Sədr, bizim seçki öncəsi fəaliyyətlə əlaqədar və 

seçkidən sonra, bu xəstəlik bitdikdən sonra görüşlərlə 

bağlı mən bir araşdırma apardım. Azərbaycanda 3000-ə 

yaxın qeyri-hökumət təşkilatı Ədliyyə Nazirliyində 

qeydiyyatdan keçib. Əfsuslar olsun ki, onların cəmi 202-si 

bizim regionlardadır, qalan hissəsi isə Bakı şəhərindədir.   

Bilirsiniz ki, dövlət büdcəsindən qeyri-hökumət təş-

kilatlarına yardımlar ayrılır. Mən hesab edirəm, qeyri-

hökumət təşkilatları regionlarda daha çox olmalıdır ki, 

orada həm gəncləri, həm də ayrı-ayrı kateqoriyaya aid 

olan insanları cəlb etsin. O 202 təşkilat, əsasən, Azərbay-

canın mərkəzi şəhərlərində – Sumqayıtda, Gəncədə, 

Şirvanda, Mingəçevirdədir və sair. Elə rayonlarımız da var 

ki, orada heç bir dənə də qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət 

göstərmir. Azay müəllim burada yoxdur, yəqin ki, bu 

məsələ ilə məşğul olacaq. Bu təşkilatların təkcə Bakı 

şəhərində, özü də hansı isə insan hüquqları ilə, başqa-

başqa sahə ilə deyil, eyni zamanda, ekologiya ilə,  

müxtəlif sahələrlə bağlı regionlarda fəaliyyət göstərməsi 

vacibdir. Gələcəkdə bu qanunlara baxanda bu məsələ öz 

əksini tapmalıdır. 

 İkinci bir məsələyə – Cəza çəkmədən azad edilmiş 

şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında qanun layihəsinə 

fikir bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, ümummilli lideri-

miz hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycanda hu-

manizm siyasəti həyata keçirilməkdə davam edir və Azər-

baycanda 68 əfv sərəncamı imzalanıb, 11 amnistiya aktı 



 

qəbul olunub. Bu, kifayət qədər insanlara şamil edilibdir. 

Xəstəliklə, virusla əlaqədar cənab Prezident tərəfindən son 

əfv sərəncamı imzalandı. May ayında cəzasının az hissəsi 

qalan təxminən daha 300-ə qədər insanın azadlığa çıxması 

nəzərdə tutulub. Amma görürsən ki, bəziləri yenidən ora 

qayıtmaq həvəsinə düşürlər. Azadlığa çıxanların təxminən 

60 faizi təkrar ora qayıdır. Çünki onların adaptasiyası 

prosesində problemlər var. Mən hesab edirəm ki, bu 

problemi azadlığa çıxdıqdan sonra deyil, yerində həll 

etməliyik. Elə cəzalar var ki, o cəzaların ictimai təhlü-

kəliliyi yoxdur. Əgər bunun ictimai təhlükəliliyi yoxdursa, 

insanı hansı isə əmək sahəsinə yönəltməklə, istər kənd 

təsərrüfatında, istər tikintidə, istərsə də ayrı-ayrı sahələrdə  

biz həm onun adaptasiyası ilə məşğul ola bilərik, həm o, 

ailəsinə bir vəsait qazandırar, həm də cəmiyyətə qoşulanda 

artıq hazır olar, bir mütəxəssis kimi, bir sənədin sahibi 

kimi yetişər.  

Yoxsa biz onu buraxırıq, oranın psixologiyası ilə çıxır 

və bir ay, ay yarım, iki ay müddətində görürsən ki, 

yenidən nə isə bir cinayət törədir, yaxud da hər hansı bir 

qanunu pozur və yenidən həbsxanaya düşür.  

Mən Avropa ölkələrinin təcrübəsindən götürmüşəm ki, 

yüngül avtomobil qəzaları kimi az əhəmiyyətli cinayətlər 

törətmiş şəxslər həftənin 5 günü işləyib, evində, həftənin 

şənbə və bazar günü gedib həbsxanada qalır. Onu 

azadlıqdan bu cür məhrum edirlər. Yaxud o, kimə isə külli 

miqdarda ziyan vurub, bu ziyanı işləyib əvəzini qaytar-

malıdır. Biz ona cəza veririk və deyirik ki, o həbsxanadan 

çıxanda filankəsə dəymiş ziyanı ödəməlidir. Hansı yol ilə 

ödəməlidir? O vaxta qədər ya o ölər, ya da bu. Vətəndaş-

ların hər ikisinin də hüquqları pozulur.  

O baxımdan gələcəkdə qanunvericiliyimizdə bu mə-



 

sələnin elə formasını tapmalıyıq, yaxud əlavə qanun qəbul 

etməliyik ki, bu, adaptasiya prosesində öz həllini tapsın. 

Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun, Siyavuş müəllim. Əziz Ələk-

bərov. Buyurun, Əziz müəllim.  

Ə.Ələkbərov. Hörmətli Sədr, hörmətli millət vəkilləri! 

Mən də qanun layihəsi ilə yaxından tanışam və təbii ki, 

onun lehinə səs verəcəyəm. Amma qanun layihəsi, edilmiş 

dəyişikliklərin dili ilə bağlı narahatlığım var və onu 

nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir də xatırladıram ki, bu 

qeydlər həmin qanunlarda edilmiş dəyişikliklərin dili ilə 

bağlıdır. “Uşaq hüquqları haqqında” Qanunun 20-ci mad-

dəsinə belə bir dəyişiklik təklif olunur: “Sosial müdafiəyə 

ehtiyacı olan aztəminatlı gənclərə aid olan uşaqlara Azər-

baycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi ilə müəyyən 

edilmiş qaydada sosial kirayə müqaviləsi əsasında yaşayış 

sahələri verilir”. Mən buradakı “sosial müdafiəyə ehtiyacı 

olan aztəminatlı gənclərə aid olan uşaqlara” ifadəsini 

anlamadım, yəni Azərbaycan dilində belə bir cümlə 

quruluşu yoxdur. Qanunun dili aydın olmalıdır və xahiş 

edərdim, buna diqqət yetirilsin.  

Eyni zamanda, “Valideynlərini itirmiş və valideyn 

himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi 

haqqında” Qanunun 7-ci maddəsində edilmiş dəyişiklik-

lərdə də belə bir cümlə var: “Sosial müdafiəyə ehtiyacı 

olan aztəminatlı gənclərə aid olan, valideynlərini itirmiş 

və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara” – bu 

da anlaşılmır.  

Mən Mənzil Məcəlləsi ilə bağlı qanunun 48-ci 

maddəsində də belə bir cümləni xatırlatmaq istəyirəm: 

“Sosial kirayə müqavilələri əsasında bu Məcəllə ilə və 

digər qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilmiş əsaslarla 



 

yaşayış sahələrinə ehtiyacı olan hesab edilən” və sair. 

Azərbaycan dilində, Azərbaycan qrammatikasında belə 

cümlə quruluşu yoxdur. Xahiş edirəm, bu məsələlərə 

diqqət yetirilsin.  

Biz Milli Məclisdə Azərbaycan dilinin normalarına 

əməl olunmasını müzakirə etdiyimiz və başqa 

təşkilatlardan bunu tələb etdiyimiz halda, özümüzün qəbul 

etdiyimiz qanunların dilinin bu vəziyyətdə olmasını 

yolverilməz hesab edirəm. İstərdim ki, buna baxılsın. 

Düzdür, 1-ci məsələdə dediyim o “ehtiyacı olan” ifadəsini 

hüquqi sənədlərin dili ilə bağlamaq olar, amma mənə elə 

gəlir ki, hər hansı bir sənəd Azərbaycan dilinin nor-

malarına uyğunlaşdırılmalıdır.  

Mən burada primitiv bir qeydimi də etmək istəyirəm. 

Bu qanun layihələri bizə gəlir və mən çox təəssüf edirəm 

ki, onların heç birində defis ilə tirenin fərqi hiss olunmur. 

Bu, kiçik bir detaldır, amma Azərbaycan dilində defisin və 

tirenin öz məna yükü var. Elə bilirəm ki, bunu qaydaya 

salmaq o qədər də çətin məsələ deyil. Yaxşı olardı, bu 

sənədlərdə nəzərdən keçirilsin. Diqqətinizə görə təşəkkür 

edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Əziz müəllim. Afət 

Həsənova. Afət xanım, buyurun. 

A.Həsənova. Çox sağ olun. Hörmətli Sədr, hörmətli 

millət vəkilləri, Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılmış bu 

qanun layihəsi cəmiyyətin qayğıya ehtiyacı olan həssas 

təbəqəsinin maraqlarını ifadə etdiyindən, düşünürəm ki, 

bu məsələyə xüsusi diqqət göstərməliyik.  

Əvvəlcə məsələyə hüquqi cəhətdən münasibətimi 

bildirmək istərdim. Qanun layihəsinin 1-ci maddəsi ilə 

Azərbaycan Respublikası Mənzil Məcəlləsinin 48.1-ci 

maddəsinə “aztəminatlı vətəndaşları” sözlərindən sonra 



 

“sosial müdafiəyə ehtiyacı olan aztəminatlı gənclərə” 

sözlərinin əlavə olunması təklif edilir. Burada sual oluna 

bilər ki, Qanunda mövcud “aztəminatlı vətəndaşlar” 

anlayışı özlüyündə vətəndaşın sosial müdafiəyə ehtiyacı 

olub-olmamasının mübahisələndirmədən aztəminatlı gənc-

ləri də ifadə edirsə, bu əlavəyə nə ehtiyac var?  

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəl-

ləsinə 401.3-cü maddə əlavə olunaraq idman mərc oyun-

larının satıcısı tərəfindən yetkinlik yaşına çatmayanların 

idman mərc oyunlarında birbaşa və ya dolayı iştirakına yol 

verilməsinə görə 500 manat məbləğində cərimə edilməsi 

nəzərdə tutulur. Bu əlavə özlüyündə müsbətyönlü olmaqla 

yanaşı, hesab edirəm ki, belə oyunların keçirilməsi 

nəticəsində yüksək gəlir əldə edən üçün bu cərimə 

məbləğinin az təsiri ola bilər. Bu səbəbdən düşünürəm ki, 

cərimə məbləğinin bir neçə dəfə artırılması və ya 

məbləğdən əlavə oyunlar nəticəsində əldə olunan vəsaitin 

də tutulması həmin şəxsləri belə hərəkətlərdən çəkin-

dirmək üçün daha səmərəli inzibati tədbir olar.  

Qanun layihəsinin 3.3-cü maddəsində “Uşaq hüquqları 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 20-ci 

maddəsində sosial müdafiəyə ehtiyacı olan aztəminatlı 

gənclərə aid olan uşaqlara Azərbaycan Respublikası 

Mənzil Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada sosial 

kirayə müqaviləsi əsasında yaşayış sahəsinin verilməsinə 

dair hissəsinin əlavə olunması nəzərdə tutulmuşdur. Bu 

əlavədə ilk sual “aztəminatlı gənclərə aid olan uşaqlar” 

dedikdə kimlərin, yəni aztəminatlı gəncin övladının, yoxsa 

aztəminatlı gəncin özünün nəzərdə tutulmasıdır?  

Həmçinin digər sualım, Ailə Məcəlləsinin 49.1-ci 

maddəsinə əsasən 18 yaşına çatmayan şəxslər uşaq hesab 

olunduğundan və onların tam fəaliyyət qabiliyyəti olma-



 

dığından belə şəxslərlə sosial kirayə müqaviləsi bağlan-

masının mülki qanunvericiliyə uyğunluğu və bu müqavilə 

əsasında onun Mənzil Məcəlləsinin 66-cı və 67-ci mad-

dələri ilə müəyyən edilən hüquq və vəzifələrin məsuliy-

yətini dərk edib-etməməsi ilə bağlıdır. Real vəziyyətdə 

belə uşaqların mənzil ilə təminatında da problemlərin 

mövcudluğunu nəzərə alaraq, hesab edirəm ki, onlara 

müvafiq dövlət müəssisəsində yetkinlik yaşına çatana 

qədər diqqət və qayğı göstərilməli, yaşayış sahəsi ilə 

yalnız yetkinlik yaşına çatdıqdan, tam fəaliyyət qabiliyyəti 

olduqdan sonra təmin edilməlidirlər. Əks halda bunun 

arzuolunmaz nəticələri qaçılmazdır.  

Sözsüz ki, bu qanun layihələri gənclərimizi qorumaq, 

onların daha sağlam şəraitdə inkişafını təmin etmək 

məqsədi daşıyır. Təbii ki, gəncliyin savadlı, yüksək 

mədəni tərbiyəyə malik olması dövlət üçün vacibdir. 

Cəmiyyətin gələcəyi gənclərdir və bunu düşünən hər bir 

kəs onlara qayğı göstərir.  

Təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda informasiyanın 

əlçatanlığı, gənclərin asudə vaxtlarının təşkilində boşluq-

ların olması, peşə təhsilinə marağın azalması və sair bu 

kimi amillər onların müəyyən zərərli vərdişlərə, dini 

cərəyanlara cəlb olunmasına, gələcəkdə işsizlik problemi 

ilə qarşılaşmalarına, nəticə etibarı ilə aztəminatlı və sosial 

problemli ailələrin boşanmalarının sayının çoxalmasına 

münbit şərait yaradır.   

Misal olaraq qeyd edim ki, rəsmi statistik məlumat-

lara görə, ailələrimizin sayının artmağına baxmayaraq, 

2011–2019-cu illərdə nikaha daxil olanların sayı 88145-

dən 63835-ə qədər azalmış, boşanma sayı isə 10747-dən 

17148-ə qədər artmışdır. Hesab edirəm ki, bu, bizə 

həyəcan təbili çalan xəbərdarlıqdır.  



 

Eyni zamanda, sağlam düşüncəli gəncin dövlət üçün 

əhəmiyyətini və təlim ilə bərabər, tərbiyə işinin təşkilinin 

təhsil müəssisələrinin vəzifəsi olduğunu nəzərə alaraq, 

hesab edirəm ki, həmin müəssisələrdə gənclərimizə erkən 

yaşlarından etik davranış qaydaları, ailə üzvlərinə sevgi, 

böyüklərə hörmət, məsuliyyət, çalışqanlıq və sair bu kimi 

mənəvi dəyərlərin aşılanması üçün daha səmərəli tədbirlər 

görülməlidir.  

Haqlı olaraq cənab Prezident Bakı Dövlət Univer-

sitetinin 100 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilən məra-

simdə “gənclər də məni eşitsinlər, daim böyük-kiçik 

məsələlərinə fikir versinlər” deyərək, gənclərə səslənmiş, 

yaşlılara hörmət olunmasının vacibliyini xüsusi qeyd 

etmiş, keçirdiyi qəbullarda yüksək vəzifəli məmurlara da 

bu səpkidə iradlarını bildirmişdir.  

Biz qanun layihələrini müzakirə edirik, hüquqi baza, 

əsaslar yaradırıq...  

Sədrlik edən. Sağ olun, Afət xanım. Buyurun, Əli 

müəllim. 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun. Hörmətli Sahibə xanım, çox 

hörmətli həmkarlar! Hörmətli məruzəçi Qüdrət 

Həsənquliyev öz çıxışında bu qanun layihələrinin ancaq 

uyğunlaşdırma xarakterli olduğunu vurğuladı. Bu o 

deməkdir ki, faktiki olaraq “Gənclər siyasəti haqqında” 

Qanunun normaları digər qanun aktlarına inkorporasiya 

olunur. Biz bunu etsək də, etməsək də, “Gənclər siyasəti 

haqqında” Qanunun müvafiq normaları qüvvədədir. Mən 

hesab edirəm ki, bu yolla biz, sadəcə, vaxtımızı səmərəsiz 

keçiririk.  

Eyni zamanda, onu da qeyd edə bilərəm ki, əgər 

mövcud, qüvvədə olan qanunların yenidən dil eksperti-

zasının keçirilməsinə ehtiyac varsa, biz, hörmətli millət 



 

vəkilləri, bunu böyük məmnuniyyətlə sizlərə təqdim 

edərik. Bu işdə siz bizim Aparata yardımçı olsanız, biz 

buna ancaq məmnun olarıq. Amma hazırda bu, 

uyğunlaşdırma xarakterli məsələdir və hesab edirəm, biz 

bunu səsə qoymalıyıq.  

Sədrlik edən. Sağ olun, Əli müəllim. Mən düşünürəm, 

kimin təklifləri, xüsusən, dil məsələləri ilə bağlı təklifi 

varsa, yazılı surətdə verə bilər. Bir nəfər də çıxış edən var. 

Qənirə xanım, təkid edirsiniz, yoxsa? 

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Buyurun. 

Q.Paşayeva. Hörmətli Sədr, hörmətli millət vəkilləri, 

hörmətli Əli müəllimin də söylədiyi kimi, bu, uyğunlaş-

dırma xarakteri daşıyan önəmli dəyişikliklərdir və ha-

mısını dəstəkləyirik. Amma Sahibə xanım, mənim söy-

ləmək istədiyim vacib məsələ bununla bağlı idi ki, cənab 

Prezidentimiz Milli Məclisdəki çıxışında da çox vacib 

mesajlar verdi. O mesajlardan biri bundan ibarət idi ki, 

hansı qanunların cəmiyyətdə həyata keçirilməsində prob-

lemlər varsa, bunları da mütləq təftiş etməliyik.  

Biz “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respubli-

kası Qanununun 3-cü maddəsinə bir dəyişiklik edirik. 

Yəni əvvəlki maddədə belə idi ki, alkoqol və tütün mə-

mulatlarının uşaqlara satılması qadağan idi. İndi isə 

alkoqollu və energetik içkilərin, habelə tütün məmulatları-

nın uşaqlara satılması qadağandır. Biz bunu dəstəkləyirik, 

çünki energetik içkilərin də kiçikyaşlı uşaqlara satıl-

masının nə qədər zərərli olduğunu dəfələrlə burada deyən 

millət vəkillərindən biri olaraq dəstəkləyirəm. Amma bir 

məsələ var. Bu günə qədər alkoqol və tütün məmulat-

larının uşaqlara satılmasını qadağan edən qanunun möv-

cudluğuna baxmayaraq, cəmiyyətimizdə hər yerdə 



 

uşaqlara tütün məmulatları, alkoqollu içkilər satılır. 

Məncə, biz müvafiq qurumlarla birlikdə dinləmələr təşkil 

etməliyik, öyrənməliyik ki, problem nədən ibarətdir. Axı, 

biz bu qanunları qəbul edirik, əlavə və dəyişikliklər edirik. 

Amma bunların cəmiyyətdə tətbiq olunması da çox vacib 

məsələdir. Qanunlarda konkret yazılıb ki, məktəblərə 

yaxın ərazilərdə tütün məmulatları satmaq olmaz. 

“Satılması qadağandır” yazılıb, amma əməl edən yoxdur. 

Ona görə reklam ilə bağlı məsələlərə bu istiqamətdə əməl 

edilməsi çox zəifdir.  

İndi “energetik içkilər” kimi çox önəmli ifadəni də bura 

əlavə edirik. Bu, çox vacibdir. İndiyə qədər bunun 

çalışmamasının səbəblərini müzakirəyə etməyə ehtiyac 

var. Yoxsa, əlavə etdiyimiz dəyişikliklər də əvvəlki kimi 

kağız üzərində qalacaqdır, alkoqollu içkilər və tütün 

məmulatlarının uşaqlara satılmasının qadağan 

edilməsindəki hal burada da davam edəcəkdir. Sahibə 

xanım, bu xahişlə müraciət etmək istəyirdim. Sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Hörmətli həmkarlar, daha çıxış 

edən yoxdur və qanun layihəsinə maddələr üzrə münasibət 

bildirməliyik. Layihədə 11 maddə var və həmin maddələri 

3–3 səsə qoyuram. Buyurun, 1–3-cü maddələrə səs verək. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 16.17 dəq.) 

Lehinə                      91 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 91 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, sizdə vəziyyət necədir? 



 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən. Qəbul olundu, sağ olun.  

İndi isə 4–6-cı maddələrə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 16.18 dəq.) 

Lehinə                      89 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən. Qəbul edildi, sağ olun.  

7–9-cu maddələrə səs verək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 16.18 dəq.) 

Lehinə                      90 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən. Sağ olun, qəbul edildi.  

Xahiş edirəm, 10–11-ci maddələrə münasibət bildirək. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 16.19 dəq.) 

Lehinə                      88 

Əleyhinə                        0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İndi isə xahiş edirəm, layihəyə ikinci oxunuşda 

bütövlükdə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 16.19 dəq.) 

Lehinə                      91 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 91 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən. Sağ olun, qəbul olundu. 

Hörmətli həmkarlar, indi isə gündəliyin 19-cu mə-

sələsinə keçirik. “İnformasiya, informasiyalaşdırma və 

informasiyanın mühafizəsi haqqında”, “Kütləvi infor-

masiya vasitələri haqqında”, “Televiziya və radio yayımı 

haqqında”, “Azərbaycan Respublikasında dövlət  dili haq-

qında” və “İctimai televiziya və radio yayımı haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik 

edilməsi barədə qanun layihəsi haqqında məlumat vermək 

üçün İnsan hüquqları komitəsinin sədri Zahid Oruca söz 

vermək istəyirəm. Zahid müəllim, buyurun. 

 



 

Z.Oruc, Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin 

sədri.  

Təşəkkür edirəm. Hörmətli Sədr, müzakirənizə təqdim 

olunan qanun layihəsinin ikinci oxunuşu ilə bağlı qısa 

arayış vermək istəyirəm. Qeyd edim ki, cənab Prezident 

tərəfindən 2018-ci il noyabrın 1-də qəbul olunmuş Sərən-

camda əksini tapan müddəalar 5 qanunda, o cümlədən 

İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklərlə müşayiət 

olunur. Ötən müzakirələrdə Məclis üzvlərinin böyük 

əksəriyyətinin müsbət münasibət göstərməsinə rəğmən, bir 

neçə millət vəkilinin konkret maddələr üzrə sualları 

olmuşdu. Həmkarlarımız hörmətli Nigar xanım Arpadarai 

və Şahin İsmayılov “İnformasiya, informasiyalaşdırma və 

informasiyanın mühafizəsi haqqında” Qanunun 13.2.1-ci 

maddəsində təklif edilən dəyişikliyin, domen adlarının 

milliləşdirilməsi cəhdinin sosial şəbəkələr və bloqerlər 

üçün problemlər yaradacağını söyləmişdilər. Eləcə də 

layihə ətrafında ictimai müzakirələr zamanı da bir çox 

məsələlər qaldırılmışdı. Əsasən iki tezis özünü göstər-

məkdədir.  

Birincisi, dövlət dilindən istifadə edərkən əməl edilməsi 

vacib olan tələbin yerinə yetirilməsinə, yuxarıda 5 sahədə 

əməl edilməsi tələb olunan o normaların, ədəbi dilin orfoq-

rafiya və orfoepiya normalarının qorunmasına nəzarət üzrə 

yaradılan Monitorinq Mərkəzi baş verəcək xətaları aradan 

qaldırmaq üçün qanunun müddəaları üzrə inzibati cəzaları 

hansı qayda ilə müəyyənləşdirəcək? İkincisi, qanunların 

məqsədi ilk növbədə vətəndaşları hüquqpozmalardan 

çəkindirmək olduğundan, bəlkə inzibati cəzaların siya-

hısından fiziki şəxslər tamam çıxarılsın, yaxud digər qrup-

lar üzrə  sanksiyalar “birinci dəfə xəbərdarlıq edilir” ifa-

dəsi kimi redaktə olunsun?  



 

Yaranan suallara qısa cavab vermək istəyirəm. Bax-

mayaraq ki, layihənin yeni redaktəsində “internet infor-

masiya ehtiyatı” termini kütləvi informasiya vasitələri ilə 

bağlı bundan əvvəlki qanunlarda əksini tapıb, tərkib his-

səsi olaraq qəbul olunub, “internet informasiya ehtiyatı” 

dedikdə, sosial şəbəkələr və bloqosfer nəzərdə tutulmur. 

Çünki “internet informasiya ehtiyatı” anlayışında “mü-

raciət edilməsi üçün domen adına və sahibi tərəfindən 

müəyyənləşdirilmiş digər işarələnməyə malik olan” 

deyilir. Göründüyü kimi, şəbəkələrdə bu hal mövcud 

deyil. Ona görə də hər iki platformada səhvləri davam 

etdirmək olar və kimsə yalnız mənəvi məsuliyyət daşıyır. 

Domen adları informasiya ehtiyatına müraciətə imkan 

verən simvollardır. Obrazlı desək, açardır. Bildiyimiz 

kimi, milli açar olmur.  

Layihə ilə bağlı Administrasiyada hökumət təmsilçiləri 

ilə apardığımız müzakirələr zamanı “fiziki şəxslərə və 

vəzifəli şəxslərə ilk olaraq xəbərdarlıq edilir” ifadəsi 

mətnə daxil edilib. Belə demək mümkündürsə, bu sizə 

paylanan İnzibati Xətalar Məcəlləsində bir xəta olaraq 

gedibdir və ümidvarıq ki, o, üçüncü oxunuşa qədər tam 

düzəldiləcəkdir.  

Hörmətli millət vəkilləri, layihə ətrafında tarixi xroni-

kaya qayıtmaq vaxt aparar, o cümlədən dilin qrammatik, 

semantik, estetik və digər normaları ətrafında müzakirələr 

apardığımız dəyişikliklərin predmeti deyil. Diqqətinizə 

görə təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun, Zahid müəllim. Qənirə xanım, 

Sizin komitədə də baxılıb.  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Sözünüz yoxdur, çox sağ olun. Hörmətli 

həmkarlar, xahiş edirəm, qanun layihəsinin ikinci 



 

oxunuşda əsas kimi qəbul edilməsinə səs verək. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 16.24 dəq.) 

Lehinə                      78 

Əleyhinə                        1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 79 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, sizdə vəziyyət necədir? 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən. Sağ olun, yetərsay var, qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, çıxış etmək üçün yazılanlar var. 

Ona görə müzakirələrə başlayırıq. Fazil Mustafa. Fazil 

müəllim, buyurun. 

F.Mustafa. Hörmətli xanım Sədr, çox hörmətli Siyavuş 

müəllimin dilçiliyimizə gətirdiyi yenilik elmi aprobasi-

yadan hələ keçmədiyinə görə mən bu müraciət formasını, 

yəqin ki, davam etdirəcəyəm.  

Bu məsələ ilə bağlı hər iki komitədə iştirak etmişik və 

müzakirəyə dəstək də vermişik. Amma burada bir məqamı 

diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Sosial şəbəkədə media 

ekspertləri tərəfindən bu məsələ çox ciddi müzakirə 

olundu və göstərildi ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə in-

ternet resursları ilə bağlı maddənin salınması doğru deyil. 

Birincisi, “Dövlət dili haqqında” Qanunda bu, yoxdur və 

yeni termin orada olmadığına görə İnzibati Xətalar Məcəl-

ləsinə salına bilməz. Mən də bu fikirlə razıyam. Əslində, 

məncə, haqlı yanaşmadır. 

 Amma ikinci tərəfi ilə razı deyiləm ki, orada bildirilirdi 

ki, guya bu, bəyənilməyən, yaxud da müxalifətyönlü hansı 



 

isə internet saytlarının fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq üçün 

və ya onların cəzalandırılması üçün düşünülübdür. Bu, 

çox bayağı bir ittihamdır. Çünki, əslində, dilə görə 

məsuliyyətin olması olduqca vacibdir. Həm də burada 

təkcə, Azərbaycan dilinin qaydalarının pozulmasının qəs-

dən edilmədiyini də göstərmək olar.  

Mənim jurnalist həmkarlarımıza çox böyük hörmətim 

var. Jurnalistlərə ev verilməsi məsələsi yaxşı məsələ idi. 

Bu ideyanı da dəstəkləyirəm. Amma ev veriləndən sonra 

Azərbaycanda xeyli adam jurnalistikaya gəldi. İxtisası, 

hansı isə bir hazırlığı olmayan, dilin qaydalarını bilməyən 

insanların da xeyli hissəsi bura axışdı. Bu, əslində, 

jurnalistikamızın bir probleminə çevrildi.  

Ona görə də belə bir qaydaların qoyulması həm həmin 

saytlar üçün, həm də informasiya şəbəkəsində çalışanlar 

üçün ciddi bir məsuliyyət yaradacaqdır və onların ən azı 

daha  peşəkar insanlarla işləməsinə meydan açacaqdır. Bu 

baxımdan, düşünürəm ki, bu müddəanın “Dövlət dili haq-

qında” Qanunda əks olunması daha doğru olar. Çünki əgər 

bunu “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Qanunda 

nəzərdə tuturuqsa, onda bir az qeyri-müəyyənlik yarana 

bilər. Hər halda bunu gələcəkdə açıqca qeyd etməyimiz 

vacibdir, çünki əgər qanunda yoxdursa, onun İnzibati 

Xətalar Məcəlləsində hansısa məsuliyyət yaratması bir az 

məntiqsiz alınır. Diqqətinizə görə sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun, Fazil müəllim.  

Hörmətli həmkarlar, mən heç kimə fərdi bir söz demək 

istəmirəm. Ancaq sizdən çox xahiş edirəm, kim yerində 

danışırsa, elə danışsın ki, çıxışçıya mane olmasın. Artıq bu 

gün iclasın ikinci hissəsi faktiki olaraq ondan ibarət idi ki, 

yerində danışanlar o birilərə mane olurlar. Bir-birimizə 

hörmət edək, xahiş edirəm.  



 

Hicran Hüseynova. Hicran xanım, buyurun.    

H.Hüseynova. Çox sağ olun, hörmətli Sədr. Hörmətli 

həmkarlar, kiçik bir təklifim var. “Azərbaycan Respubli-

kasında dövlət dili haqqında” Qanunun 7.2-ci maddəsində 

birmənalı şəkildə qeyd olunur ki, “Azərbaycan Respubli-

kasının ərazisində bütün xidmət sahələrində, reklam və 

elanlarda dövlət dili dövlət dilinin normalarına uyğun 

olaraq tətbiq edilməlidir”. İstehlakçıların hüquqlarının 

müdafiəsi baxımından xidmət sahələrində də dövlət dili 

eyni qaydada tətbiq edilməlidir. Bu, Azərbaycan Res-

publikasının “Dövlət dili haqqında” Qanununun tələbidir. 

Belə ki, “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən istehlak-

çıya satılan mal, iş, xidmət barəsində dolğun və düzgün 

məlumat verilməlidir. Hesab edirəm ki, İnzibati Xətalar 

Məcəlləsində təklif edilən dəyişiklikdə bu məsələ də 

nəzərə alınmalıdır. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Məlahət İbrahimqızı. 

M.İbrahimqızı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən 

sözsüz ki, təqdim olunan bu layihədəki dəyişiklikləri 

dəstəkləyəcəm, səs verəcəyəm. Nə demək istəyirəm? 

Ölkəmizdə davamlı olaraq Azərbaycan dilinin inkişafı və 

qorunması ilə bağlı dövlət siyasətinin təzahürü kimi 

müxtəlif ali sənədlər, qanunlarımız qəbul olunur,  qanun-

larımızda təkmilləşdirmə aparılır. 2018-ci ildə möhtərəm 

Prezidentimiz, eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət dili komissiyasının yaradılması ilə bağlı Sərəncam 

imzalamışdır və bu Komissiyanın da yanında monitorinq 

mərkəzi yaradılmışdır. Amma məndən öncə çıxış edən 

həmkarlarım da dedi, biz cəmiyyətdə gözəl, zəruri, 

idarəçilikdə ehtiyac olan qanunlar qəbul edirik. Çox 

təəssüf ki, onların həyata keçirilməsində ciddi nöqsanlar 



 

olur. Bu mənada qanun işlək olmayan vəziyyətdə ölü kimi 

qalır.  

Dövlət dili komissiyasının yanında monitorinq mər-

kəzinin yaradılmasında da məqsəd dilimizin necə qorun-

masına nəzarətdir. Hətta səhv etmirəmsə, keçən ilin aprel 

ayında, Nazirlər Kabineti monitorinq mərkəzinin struktu-

runu da müəyyənləşdirirdi. Amma mən dəyişiklərlə bağlı 

internetdə araşdırma apardım. Çox təəssüf ki, bu bir il 

ərzində monitorinq mərkəzinin fəaliyyəti ilə bağlı heç bir 

məlumat yoxdur. Düşünürəm ki, əgər dövlətimizin siyasə-

tində ana dilimizin inkişafı, qorunması ən vacib prioritet-

lərdən biridirsə, bu monitorinq mərkəzi gördüyü işlərlə 

bağlı, heç olmasa, vaxtaşırı mətbuatda məlumat verməli-

dir. Yoxsa, biz qanunlarımızda vacib dəyişikliklər edirik, 

amma yenə də nəticəsini görmürük. Hesab edirəm ki, bu, 

çox mühüm məsələdir. Çox sağ olun. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Məlahət xanım. Erkin 

Qədirli, buyurun. 

E.Qədirli. Çox sağ olun, xanım Sədr. Doğrusu, mən də 

bu cür müraciətin yanlış olduğu fikri ilə razı deyiləm. Bir 

halda ki, “cənab Sədr” deyilir, “xanım Sədr” də demək 

olar.  

Məsələyə gəlincə, əlbəttə, dövlət dilinin inkişafı və 

onun qorunması bir çox ölkələrdə önəmli sayılır. İnkişaf 

etmiş demokratik ölkələrin arasında, məsələn, Fransadan 

çox örnək vermək olar. Fransa inqilabından sonra 1789-cu 

ildə ilk qəbul olunmuş qərarlardan biri ictimai yerlərdə 

ləhcələrlə danışmağı qadağan edən qanun olub. O vaxt 

Fransada dövlət qurumu, həqiqətən, çox müdaxiləçi qu-

rum olub. Fransada onun təkidi ilə qəbul olmuş bir qanun 

var idi. O qanunda fransız dilinə aid olmayan sözlərin dilə 

gətirilməsinə görə cərimələr nəzərdə tutulurdu. Amma 



 

Fransa Konstitusiya Şurası onu Konstitusiyaya zidd elan 

etdi. Hesab etdi ki, hökumət yalnız dövlət qulluqçularına 

belə məcburiyyət təyin edə bilər və yalnız dövlət 

qulluqçularından tələb edə bilər ki, siz  leksik normalara 

uyğun danışmalısınız. Bu, dövlət dilidir, xalq dili deyil. 

Xalq dili ləhcələrdən ibarətdir.  

Kütləvi informasiya vasitələrinə də eyni şeyi aid etmək 

olar. Regional televiziyalar var. Əsasən orada bəlli bir 

bölgənin ləhcəsinin daşıyıcıları çıxış edir, danışır və əgər 

onlara belə rahatdırsa, niyə də bunu etməsinlər? Folklor 

proqramları var, təbii ki, onlar da ləhcə üzərində qurulur.  

Cəza hissəsinə gəlincə, mən mahiyyət etibarı ilə bu 

məsələ ilə razı deyiləm. Çünki dövlət dili ilə bağlı 

problemlərin əksəriyyəti savadsızlıqdan irəli gəlir. Burada 

Fazil bəy artıq vurğuladı, cinayət olmayan yerdə nə cəza 

ola bilər ki? Kim qəsdən dövlət dilində olan normaları 

pozur? Mən bunu heç təsəvvür etmirəm. Ona qalarsa, 

burada biz millət vəkilləri olaraq bir-birimizi diqqətlə 

dinləsək, görərik ki, doğulduğumuz bölgələrin ləhcəsində 

danışırıq, aydın görünür. Odur ki, belə şeylərə görə cərimə 

təyin etməyi düzgün saymıram. Söhbət İnzibati Xətalar 

Məcəlləsindən gedirsə, bu məsələnin müzakirəsinə fiziki 

şəxsləri çıxarmağı, mən heç doğru saymıram, vəzifəli 

şəxslər qalsın, sözüm yoxdur. Hüquqi şəxslərə gəldikdə 

isə publik hüquq şəxslərlə məhdudlaşdırmaq olar. Dövlət 

dilində dövlət özü örnək olmalıdır və özü maaş verdiyi 

işçilərdən, qurumlardan bunu tələb edə bilər, qaydaları 

pozduğuna görə də onları cəzalandıra bilər. 

 Xalq isə, o cümlədən özəl şəxslər, yaxud özəl hüquqi 

şəxslər belə şeylərə görə cəzalandırılmamalıdırlar. Başqa 

tədbirlər görülə bilər. Əgər jurnalistlərdən söhbət gedirsə, 

bizdə bu baxımdan jurnalistika sərbəst bir peşədir, belə də 



 

olmalıdır. Amma bir halda ki söhbət kütləvi informasiya 

vasitələrində dövlət dilinin normalarının pozulmasından 

gedir, bununla bağlı hansısa maarifləndirici tədbirlər 

görülməlidir. Məsələn Jurnalistlər Birliyinə daxil olarkən 

Azərbaycan dilindən qəbul imtahanı vermək tələb 

olunmalıdır və ya hansısa başqa tədbirlər görülməlidir. 

Kökündə savadsızlıq olan problemi cəzalarla çözə 

bilməyəcəyik. Cinayət olmayan yerdə cəza da ola bilməz. 

Ona görə mən xahiş edirəm, bu məsələlərdə, xüsusilə söz 

azadlığı hissəsində diqqətli olaq. Əks halda biz, həqiqətən, 

insan haqlarına müdaxilə etmiş olacağıq.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Nigar Arpadarai. Buyurun, 

Nigar xanım. 

N.Arpadarai. Çox sağ olun, Sahibə xanım. Hörmətli 

həmkarlar, mən keçən dəfə də bu mövzunu qaldıranda 

narahatlığımı bildirmişdim. İndi Erkin müəllimin dediyi 

ilə tamamilə razıyam. Ümumilikdə, əslində, İnzibati 

Xətalar Məcəlləsində edilən dəyişikliklə bağlı çıxış 

edəcəkdim. Amma bu qanunlar bir-biri ilə bağlı olduğu 

üçün, icazənizlə, fikrimi bildirmək istərdim. Biz deyirik 

ki, kütləvi informasiya vasitələrində və internet infor-

masiya ehtiyatlarında, reklam daşıyıcılarında dövlət dili-

nin normalarının pozulmasına görə fiziki şəxslər, hüquqi 

şəxslər cəzalandırılacaq və cərimələnəcəklər.  

Məni narahat edən məhz internet informasiya ehtiyat-

ları mövzusudur. Yenə də bu mövzuya qayıdıram. Nəyə 

görə? Əlbəttə, məlumdur ki, biz dilimizin təhrif olun-

masının qarşısının alınmasına, dil normalarının qorun-

masına çalışırıq. Ümumiyyətlə, onlayn media nədir? Əgər 

biz bir neçə il öncə “onlayn media” deyəndə domen 

üzərində qurulan hansısa klassik veb saytlardan söhbət 

gedirdisə, indi vəziyyət elə deyil. Bu gün həm bloqlar, 



 

həm veb saytlarla yanaşı, viloqlar,  “YouTube”  kanalı, 

Teleqram kanalları, hansı isə ənənəvi medianın internetdə, 

“Facebook”da olan  səhifələri – bunlar hamısı onlayn 

mediaya daxildir. Bu platformalar həcm və təsir baxımdan 

domen üzərində qurulan o klassik, bizim anlamımızda 

olan  veb saytlardan daha qüvvətlidir, daha çoxdur.  Bu 

baxımdan, düşünürəm ki, biz belə bir qanun qəbul 

etdiyimiz zaman onun əhatə edə biləcəyi bütün onlayn 

platformaları müəyyən etməliyik.  

Yenə də internet informasiya ehtiyatlarına qayıdırıq. 

Qanunda deyilir ki, “internet informasiya ehtiyatı – 

internet şəbəkəsində yaradılan, informasiyanın yayılması 

üçün istifadə olunan, müraciət edilməsi üçün domen adına 

və sahibi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş digər işarələməyə 

malik olan informasiya ehtiyatı”dır.  

Hörmətli həmkarlar, internetdə, dünyada olan bütün 

resursları bura aid edə bilərik, “Facebook”un özü də bura 

aid ola bilər.  Facebook.com hər halda domendir. Digər 

tərəfdən buna aid etməsək də, biz bu qanuna hansısa 

klassik anlamda ancaq veb saytları daxil etmək istəyiriksə, 

nə əldə etmiş oluruq? Cüzi bir qrupu əhatə edəcəyik. 

Burada ayrı-seçkilik  olacaq. Çünki hansı isə bir ölkə.az 

saytında çıxan məlumata görə onun sahibi cərimələnəcək, 

amma hansı isə bloqda olan məlumata görə heç kəs 

cərimələnməyəcək.  

Digər tərəfdən, ikinci meyar, yəni biz bu insanları hansı 

meyara görə, dil normalarını hansı formada pozmasına 

görə cərimələyirik? Qanunda orfoqrafiya və orfoepiya 

qaydalarından danışılır. Yenə də, hörmətli həmkarlar, əgər 

dilin təhrif olunmasından söhbət gedirsə, bu, anlaşılandır. 

Amma internetdə olan hər hansı məqalədə hərf səhvinə və 

ya ləhcəyə görə insanları cərimələmək? Erkin müəllim də 



 

dedi, kimi isə öz ləhcəsində danışdığı və ya məlumatı o 

formada çatdırdığı bir məqaləyə görəmi cərimələyəcəyik?  

Ümumilikdə, hesab edirəm ki, Azərbaycan dilinin 

qorunması bizim hər birimizin qarşısında duran, əlbəttə, 

ali məqsədimiz olmalıdır və bu təklif olunan  dəyişiklik 

televiziya və radio məkanına, reklam daşıyıcılarına aid ola 

bilər. Çünki televiziya istehsalçıları bu öhdəliyi öz 

üzərilərinə götürə bilərlər. Amma “internet informasiya 

ehtiyatları”  anlayışı həddindən artıq genişdir və Qanunun 

bu maddəsinin icrasının mümkünlüyünü çox ciddi sual 

altında qoyur.  

Ümumilikdə, mən də düşünürəm ki, dilin qorunması 

üçün bu işlər dilin inkişaf etdirilməsi və maarifləndirmə 

müstəvisində aparılmalıdır, yəni cəza deyil, daha çox 

maarifləndirmə və metodik olaraq aparılmalıdır. Əks təq-

dirdə bu Qanun bizə, əksinə, zərər gətirə bilər. Çox sağ 

olun.    

Sədrlik edən. Sağ olun, mən görürəm, yazılanların sayı 

çoxalır. Şahin İsmayılov, buyurun. 

Ş.İsmayılov. Hörmətli Sahibə xanım, əziz həmkarlar, 

fikirlərimi qısa şəkildə ifadə etməyə çalışacağam. Mən 

keçən dəfə domen adlarının milliləşdirilməsi cəhdindən 

danışmadım və fikirlərimi daha dəqiq ifadə etmək istər-

dim. Zahid müəllim qeyd etdi ki, domen adlarının mil-

liləşdirilməsindən söhbət gedir. Mən qeyd etdim ki, 

domen adlarında Azərbaycan dilinin qaydalarının qorun-

ması faktiki olaraq mümkün deyil. Mümkündür, bəli, bu 

praktika Çində, ərəb ölkələrində var. Sadəcə, buna qədər 

onların tətbiq olunması üçün bizdə də gediləcək bir yol 

var. Bildiyim qədər, bu yol o qədər də asan yol deyil. “Ə”, 

“r”, “ç” hərfini domen adlarla necə tətbiq edə biləcəyik?  

Əgər biz bu gün monitorinq aparsaq, Azərbaycanda 



 

əksər nazirliklərin saytlarına daxil olmaq üçün əsas ingilis 

dilli birləşmələrdən istifadə edilir. Bu, təbiidir və dünya 

təcrübəsində qəbulolunandır. Mənim demək istədiyim 

odur ki, Azərbaycan dilinin qrammatik qaydalarını domen 

adlarında tətbiq etmək, sadəcə olaraq, mümkün deyil. Çox 

sağ olun.   

Sədrlik edən. Sağ olun. Hikmət Məmmədov, buyurun. 

H.Məmmədov.  Hörmətli Sədr, hörmətli millət vəkil-

ləri, bütün xalqlarda olduğu kimi, Azərbaycan xalqı da öz 

dövlət dilini ləhcələr əsasında formalaşdırıb və Azərbay-

can ədəbi dili üç ləhcə üzərində bərqərar olub – Qarabağ 

ləhcəsi, Gəncəbasar ləhcəsi və Naxçıvan ləhcəsi. Ona görə 

də danışığımızda ləhcə və dialektlərdən istifadə dilimizin 

zənginliyidir. Çünki bütün hallarda ləhcələr dili zənginləş-

dirən, yeni sözlərlə təmin edən baza rolunu oynayır. 

Qorxulu məsələ bu deyil. Qorxulu məsələ ondan ibarətdir 

ki, biz internet resursunda dil məhdudiyyəti qoymuruq. 

Qorxulu məsələ budur. Çünki Azərbaycan informasiya 

məkanında hər hansı bir informasiya resursu varsa və 

burada dil məhdudiyyəti yoxdursa, o zaman biz o 

informasiya resursunun  missiyasını və nəyi təbliğ etdiyini 

dərk edə bilməyəcəyik. Yaxşı olar, bura əlavə edək ki, 

internet resurslarına dövlət dili variantı olmaqla, digər dil 

məhdudiyyətləri qoymayaq. Hansı dildə olursa-olsun, 

buna etiraz etmirik, amma Azərbaycan informasiya 

məkanında fəaliyyət göstərdiyi üçün Azərbaycan dövlət 

dili variantı da olsun. Biz xəbər tutaq ki, efir məkanımıza 

sağlam informasiya daxil olur və sair.  

Qaldı ki savadsızlıq məsələsinə, bilirsiniz, sovet dövrü 

Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşması dövrüdür və dilin 

formalaşmasında və mənimsənilməsində kino sənayesi 

meydana çıxandan sonra onun  çox böyük rolu olubdur. 



 

Sovet dövründə bizim çox gözəl kinofilmlərimiz çəkilibdir 

və orada ayrı-ayrı regionlarımızdan olan aktyorlarımızın 

ləhcəsini istər-istəməz hiss edirik, görürük. Dominant da 

Bakı ləhcəsi olur. Bu, heç də o demək deyil ki, biz ədəbi 

dil normalarımızı qoruya bilmirik və ya qoruya 

bilməmişik. Bütün bunlar olacaq, çünki dil canlı 

orqanizmdir və qanunları nə qədər qəbul etsək də, dil özü-

özünü tənzimləyəcəkdir. Təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Aydın Mirzəzadə, buyurun. 

A.Mirzəzadə. Təşəkkür edirəm, Sahibə xanım. Deputat 

həmkarlarım çox maraqlı məqamlara toxundular. Hesab 

edirəm ki, doğrudan da, bizim hər birimiz Azərbaycan 

dilinin qorunmasında, inkişaf etməsində maraqlıyıq və 

mən geniş müzakirələri normal hesab edirəm.  

Birincisi, ədəbi dil normalarının qorunmasının tərəf-

darıyam və burada ən sərt qanunların olmasını təbii hesab 

edirəm. Amma bununla belə ədəbi dil normalarının olması 

heç də ləhcə və şivələrə qarşı mübarizə üçün istifadə 

edilməməlidir. Deputat həmkarım Hikmət müəllimə 

təşəkkür edirəm ki, eyni cür düşünürük. Şivələr, ləhcələr, 

ayrı-ayrı regionlarımızda ayrı-ayrı əşyalara, hallara, 

vəziyyətlərə uyğun müxtəlif sözlərin olması dilimizin zən-

ginliyini göstərir və biz onların qorunub saxlanmasında, 

nəsildən-nəslə ötürülməsində maraqlı olmalıyıq. Ədəbi 

dilin normaları öz yerində, amma ayrı-ayrı halların başqa 

cür adlandırılmasını, mənə elə gəlir ki, biz bir xalq kimi, 

cəmiyyət kimi qorumalıyıq. 

 İkinci qaldırmaq istədiyim məsələ ondan ibarətdir ki, 

ədəbi dil  normaları ölü bir struktur kimi qəbul edilməmə-

lidir. Dil də canlıdır və dövrdən-dövrə inkişaf edir. Hansı 

isə sözlər sıradan çıxır, hansı isə yeni sözlər yaranır. Həyat 

dəyişdikcə biz onları özümüzünküləşdiririk.  



 

Mən çox istərdim ki, dil normalarının qorunub saxlan-

masına məsul olan elmi dairələr, eyni zamanda, rəsmi 

dövlət idarələri həmin dil normalarını cəmiyyətdə dili-

mizdə olan o yeniliklər üçün açıq saxlasınlar, yəni lazım 

gələndə dəyişsinlər, reformasiya etsinlər və sair. Yoxsa 

belə alınmasın ki, dil normaları real həyatda insanların 

danışdığı normalardan fərqli bir saray danışıq dili 

formasına keçsin.  

Üçüncü məsələyə mən hörmətli İsa müəllimin diqqətini 

yönəltmək istərdim. Digər dövlətlərdə də tarixi minilliklərlə 

öz tarixi dədə-baba torpağında yaşayan azərbaycanlılar 

var. Onların sayı milyonlarcadır. Onlar da Azərbaycan  

dilində danışırlar. Amma onların dilini normalaşdıran bir 

dil qaydaları yoxdur. Ola bilsin ki, onlarda dil quruluşu, 

nəyin isə başqa cür adlandırılması fərqlidir. Mən çox 

istəyərdim ki, dil normalarına cavabdeh olan elmi, rəsmi 

dairələr digər dövlətlərdə elliklə yaşayan azərbaycanlılarla 

dilin ümumi bir məxrəcə gəlməsi istiqamətində iş apar-

sınlar. Amma bu iş kobud balta siyasəti ilə olmamalıdır. 

Bu, çox xəfif, çox incə şəkildə aparılmalıdır. Mən istə-

məzdim ki, başqa dövlətlərdə yaşayan azərbaycanlıların 

dili, onun quruluşu, sözlər, hansısa ifadələr gələcəkdə 

tamam fərqli bir dilə çevrilsin. Təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Aqil Abbas. Aqil müəllim, 

buyurun. 

A.Abbas. Təşəkkür edirəm. Hörmətli Sədr, hörmətli 

millət vəkilləri! Bir məsələyə toxunum ki, bu sahədə 

Nizami müəllim Cəfərov daha maraqlı çıxış edə bilər. 

Çünki bu, bilavasitə onun sahəsidir. Amma mən də 3-lə 

oxusam da, universitetin ədəbiyyat fakültəsini bitirmişəm. 

 Deməli, yoldaşlar, ləhcə, şivə, dialekt – bunlar başqa 

şeylərdir, qarışdırmayın. Yəni Azərbaycanda yazıçılar və 



 

şairlər, məsələn, Səməd Vurğun “sayrışan” və ya 

“şütüyən” sözlərini poeziyaya dialektdən gətirib və 

dilimizi zənginləşdirib. Yəni yazıçı və şairlərimiz 

dialektdən gözəl sözlər gətirirlər və sonra o sözlər şairin, 

yazıçının bədii gücünə görə rəsmi Azərbaycan dilinə, 

dövlət dilinə daxil olur.  

Aparıcı ilə Şəkidən, Ağdamdan verilişə gələn qonağın 

da danışığı fərqlidir. Bir qonağın ləhcə ilə danışmağı 

böyük bir faciə deyil. Məsələn, məni öldürsəniz də, 

“gedəjəm”, “gələjəm” deyirəm. Özü də yazıçıyam və elə-

belə yazıçı da deyiləm. Bir əsərimdə bir dənə belə səhvə 

yol verə bilmərəm. Əgər bu gün Azərbaycan dili təmiz 

yaşayırsa, bu, yazıçıların, şairlərin, sənətkarların əməyi 

sayəsindədir. Azərbaycanda heç bir yazıçının və ya şairin 

bir əsərində rus dilində və ya qeyri dildə bir söz tapa 

bilməzsiniz. Həmin sözləri mütləq axtarıb, Azərbaycan 

dilində qarşılığını yazırlar. Aparıcıların, vəkillərin te-

leviziyalarda belə danışması, təbii ki, dilimizə böyük 

zərbədir. İnsanlar da eşidir və elə bilir ki, belə də da-

nışmaq lazımdır.  

Azərbaycan dilini korlayanlar içi mən qarışıq olmaqla, 

qəzetlərdir. Çünki qəzetlər ədəbi dildən ayrılıb, bazar 

dilinə keçiblər. Jurnalistlər də heç bilmirlər, qısaca, “gəldi, 

getdi, apardı” yazırlar. Azərbaycan dilində 500 söz bilən 

adam jurnalistdir. Yəni bazar dilində istədiyi yazını yaza 

bilər. Ona görə də müəyyən cəzaların tətbiqi vacibdir.  

Mən 20 il bundan qabaq bizim rəhmətlik müəllim, 

Ağamusa Axundova bir məktub yazdım. İndi Sabir Rüs-

təmxanlının belə bir cəmiyyəti var,  Dilçilik İnstitutunu da 

yaradıblar. Amma bu İnstitut mənasız işlərlə  məşğuldur, 

hamımız bunu bilirik. “İpəzor” yazır, nə bilim, təzə sözlər 

düzəldir, filan edir. Ay professor, ay qardaş, məni də 



 

cəzalandır, Azərbaycan dilinin üslubunu, orfoqrafiyasını 

pozan yazarları da, qəzetləri cərimə edin ki, ağılları 

başlarına gəlsin, bu cür səhvlərə yol vermək olmaz.  

Sovet dövründə jurnalistlərin, hamının stolunun üstün-

də orfoqrafiya lüğəti, sözlük olurdu. Anlaşılmayan sözləri 

orada axtarırdıq. Sözü tapa bilməyəndə “Kommunist”, 

“Azərbaycan gəncləri” qəzetlərinə baxardıq ki, o söz 

orada necə yazılıb. Yəni sevmədiyimiz sovet hökumətində 

qəzetlərdə bir dənə də səhv buraxıla bilməzdi. Həmin 

qəzetin məsul redaktorunu  3 səhvə görə ya işdən çıxarar-

dılar, ya da ona töhmət verərdilər. Əslində,  müəyyən 

nazirlərimiz var ki, ya gərək aldıqları maaşla cərimə 

ödəsinlər, yazıqlar, ya da gedib yerlərində otursunlar, 

çünki hansı dildə danışırlar, bilmirlər. Bilmirsən ki,  nə 

dildə danışır. Heç erməni də elə danışa bilməz.  

İkincisi, hərf məsələsi, “ə” hərfi ilə bağlı deyim. 

Ermənilərin, gürcülərin bizdən, Orxon-Yeniseydən oğur-

ladıqları əlifbaları var. Onlar necə bunu həll edə bilir? Biz 

hələ millətimizə ad tapa bilmirik. Gah türk, gah azəri, gah 

da yevlaxlı deyirik. Belə millət adı olmur. Gör, nə gündür. 

Ona görə də dilimizdə bu şeylər var. Bunu da həll etmək 

üçün alimlər lazımdır ki, otursunlar, həll etsinlər. Məsələn, 

mən “gedəjəm” deyirəm, buna görə mənə heç kəs cəza 

verə bilməz. Amma mətbuatda “gedəjəm” yazsam, mən 

cəzalandırılmalıyam. Bu mənada da bu cəzaların müəyyən 

qaydada qalmasına razıyam. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Arzu Nağıyev. Buyurun, Arzu 

müəllim.  

A.Nağıyev. Təşəkkür edirəm, Sahibə xanım. Hörmətli 

həmkarlar, burada söhbət müəyyən agentliklərdən, eyni 

zamanda, elektron kütləvi informasiya vasitələrindən 

getdiyinə görə və mən də böyük bir agentliyi təmsil 



 

etdiyim üçün bu əlavəyə öz razılığımı bildirmək istəyirəm. 

Ümumiyyətlə, bu, çox mühüm layihədir, buna səs 

verəcəyəm və öz həmkarlarımı da səs verməyə çağırıram. 

Çox hörmətli həmkarlar burada bəzi domen adlarının 

məhz hərfləri haqqında müvafiq məsələ qaldırdılar. Mən 

də razıyam ki, Azərbaycan dilində “ö”, “ə”, “ü”, “ç”, “ı” 

hərflərindən istifadə edərək bu domenləri daxili auditoriya 

üçün tətbiq etmək mümkün olsa da, bunu xarici kütləvi 

informasiya vasitəsi kimi, demək olar, tətbiq etmək olmur. 

Aqil müəllim çox mühüm məsələni qeyd etdi. Aqil 

müəllim, Sizin dediyiniz dövlətlər hər hansı bir saytı, 

resursu öz dilləri ilə bərabər, bir neçə dildə açırlar və 

orada da yazırlar, rus, Azərbaycan və başqa dildə. Onlar 

öz dillərini də, digərlərinin dilini də saxlayırlar. Mən bu 

məsələdə Sizi tam dəstəkləyirəm. 

 Digər məsələ. Misal üçün, “Trend” informasiya 

agentliyi məhdud məsuliyyətli cəmiyyət kimi 

qeydiyyatdan keçib və hüquqi şəxsdir. Hüquqi şəxs də bir 

neçə dildə bir neçə xidmət göstərdiyinə görə ora mütləq 

şəkildə daxil olan məlumatları redaktə etmək üçün redak-

torların, tərcüməçilərin, korrektorların, hətta deyərdim ki, 

böyük saytların, marketoloqların xidmətlərindən istifadə 

edir. Yəni ola bilər ki, daxili auditoriya üçün bəzi 

məsələlər keçərlidir, ancaq xarici auditoriya üçün bu gün 

bu, çox aktual məsələdir ki, çap olunan hər bir məhsul xa-

ricdə də görünməlidir, bizə istinad olunmalıdır. Ona görə 

də bu domen adlarında, beynəlxalq məsələdə, düşünürəm 

ki, müəyyən dəyişiklik etmək olar. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Arzu müəllim. Mən son 

çıxış üçün Nizami müəllim Cəfərova söz verəcəyəm. 

Buyurun. 

N.Cəfərov. Çox sağ olun, Sahibə xanım. Mən də çox 



 

qısa danışacağam. Yəni məsələnin mahiyyəti bundadır ki, 

bizim “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” 

Qanunumuz var. Kifayət qədər mükəmməl qanundur, 

işləyir. Orada, sadəcə olaraq, dövlət dilinin normaları 

anlayışı bir qədər aydın izah olunmamışdır. Yəni bu, ədəbi 

dilin normaları ilə paralel gedirdi. Biz “dövlət dilinin 

normaları” deyəndə faktiki ədəbi dilin normalarını nəzərdə 

tuturduq. Bu da düzgün yazmaq və düzgün danışmaq 

deməkdir. Bu normalar bizim dilçilik ədəbiyyatımızda, 

lüğətlərimizdə, qrammatika kitablarımızda əks olunubdur. 

Yəni biz bunu bilirik. Amma dövlət dili normaları 

haqqında söhbət gedirsə, Qənirə xanım onu keçən dəfə 

izah etdi, biz bura lüğət tərkibinin saflığı məsələsini də 

əlavə edirik. Niyə? Ona görə ki, bu saat ən ciddi 

problemlərdən biri budur.  

Hörmətli Prezidentimizin Akademiyadakı çıxışında da 

çox aydın şəkildə göstərildi ki, dilimizdə xarici dillərdən 

alınma çoxlu sözlər var. Burada faktiki dialektizmlərdən 

söhbət gedə bilər. Kim hansı dialektdə istəyir, danışsın, 

regional televiziyalarda aparıcılar, təbii ki, peşəkardırlar. 

Onlar heç vaxt dialektdə danışmamalıdır və danışma-

yacaqlar da. Amma əgər indi dövlət televiziyasına belə 

regiondan bir adam gəlibsə, onun tələffüzü o regionun 

ləhcəsinə uyğundursa, burada xüsusi qadağa qoymaq 

lazım deyil. Yaxşı bilirik ki, bizim dövlət orqanlarında, 

mətbuatda çalışan ziyalılarımız orta məktəblərimizdən 

başlayaraq ədəbi dil normalarını yaxşı bilirlər. Çünki 

bizim gənclərimiz orta məktəbdə təhsil alırlar. Yəqin ki, 

Azərbaycanda orta məktəbi qurtarmayan insan yoxdur.  

Ədəbi dil nədir, biz bunu kütləvi olaraq bilirik, bunu 

mənimsəmişik. Dialektizmlərdən dilimizə, yəni dövlət 

dilinə hansı isə bir təzyiq qorxusu yoxdur, əksinə, 



 

qidalanma var. Amma bu qidalanma artıq XX əsrin əvvəl-

lərindəki kimi deyil. Artıq çox nadir hallarda dialektdən 

söz keçir.  

Ən təhlükəlisi alınma sözlərdir. Alınma sözlər bizim 

dilimizə çox sürətlə gəlir. Dilimizdə çoxlu parallelizmlər 

var. Düzdür, bu, dilin gerçəkliyidir, bu olmalıdır. İndi 

televiziyalarımızda dili yaxşı bilmək peşəkar aparıcının dil 

qabiliyyətinə aid deyil, dili yaxşı bilmək onun peşə 

borcudur, onun ixtisasıdır. Ona görə də əgər televiziyada 

bu norma pozulursa, yəni bizim danışıq dilimizdə çoxlu 

rus sözlərindən, yaxud bu gün Avropa dillərindən gələn 

ara sözlərindən, intonasiya texnologiyalarından istifadə 

olunursa, bunun qarşısı alınmalıdır. Amma mən də bu 

fikirdəyəm ki, dərhal cərimələmək, cəzalandırmaq olmaz, 

xəbərdarlıq edilməlidir. Bunun ardından da hər hansı bir 

sayt, qəzet, fərqi yoxdur, mətbuat orqanı şüurlu şəkildə, 

yaxud bisavadlıqdan dili pozmaq istəyərsə, bu, cinayətdir. 

Yəni bu dil bizə böyük yaradıcı düşüncəmizin məhsulu 

kimi gəlib çatıbdır, biz bunu inkişaf elətdirib gələcəyə 

ötürməliyik.  

Biz bu dilin düşməni ola bilmərik. İstər bilək, istərsə də 

bilməyək ki, biz bunu edirik. Savadsızlıq, intellektsizlik, 

əlbəttə, bu cür problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. 

Bəlkə də bu dəyişikliklərdə müəyyən sərtlik var, amma 

nəzərə almaq lazımdır ki, bu, həm də bir tövsiyədir. 

Ümumiyyətlə, humanitar sahədə qanunvericilik, eyni 

zamanda, bir məsləhət təriqindədir. Amma bu məsləhət də 

kifayət qədər sərt olmalıdır. Bunun üçün monitorinq qrupu 

fəaliyyətə başlayacaq. Çünki bu qanun, əslində, ondan 

ötrüdür. Yəni qanun olmamış, monitorinq qrupu heç işləyə 

də bilməzdi. Ona görə biz həm də yeni təcrübə üçün 

imkanlar yaradırıq və gələcəkdə nədəsə problemlər olsa, 



 

onları həll edəcəyik. Çox sağ olun. Üzr istəyirəm, bir az 

uzun çıxış oldu.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Nizami müəllim. Zahid 

müəllim, komitə sədrisiniz, ancaq xahiş edirəm, çox qısa, 

ümumi vaxtımız yoxdur.  

Z.Oruc. Təşəkkür edirəm, hörmətli Sədr. Mən yüksək 

anlayışla qarşılayıram ki, dil məsələsinə belə bir həssaslıq 

nümayiş olunur. İkinci tərəfdən, yaranan sualların bir 

çoxunun daha geniş cavabı var. Biz zamanı nəzərə alıb 

həmin təklifləri səsləndirən həmkarlarımızla ayrıca 

danışacağıq. Amma qısa olaraq söyləməyi vacib sayıram 

ki, əlbəttə, dil mənəviyyat hadisəsidir, ədəbiyyat hadisə-

sidir, təhsil hadisəsidir, dövlət yazışmalarının mühüm bir 

hissəsidir, reklamın dilidir və sair. Amma indi bunun  

hüquq müstəvisinə gətirilməsi istənilir. 

 Hörmətli Nizami müəllimə təşəkkür edirəm ki, bu 

məsələni daha da aydınlaşdırdı. Söhbət 2018-ci ildən 

yaradılması istənilən, yəni Dövlət dil komissiyası yanında 

monitorinq mərkəzinin fəaliyyəti üçün meydanın açıl-

masından gedir. Hörmətli Fazil müəllim təklif etdi ki, 

“Azərbaycan Respublikasında Dövlət dili haqqında” 

Qanuna məsuliyyəti daxil edək. Bu, sosial şəbəkələrdə  

geniş əksini tapıbdır. Qanunvericilik texnikasına, yaxud 

texnologiyasına görə, bu, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 

predmetidir. Orada, sadəcə, “məsuliyyət” yazıla bilərdi.  

Hicran xanım reklamın dili, istehlakçıların hüquqları ilə 

bağlı məsələ haqqında danışdı. Burada ikinci fikir yoxdur.  

Hörmətli Məlahət xanım monitorinq mərkəzinin 

saytının nə üçün olmadığını dedi. Mən iki gün ərzində, 

demək olar, onların bütün nümayəndələri ilə danışmışam. 

Hörmətli Ehsan müəllimə təşəkkür edirəm ki, bu işdə bizə 

xeyli kömək edibdir. Həqiqətən də, bu qurum publik 



 

hüquqi şəxs olaraq yaradılma mərhələsindədir və güman 

olunur ki, bu, çox yaxın bir zamanda reallaşacaq, 17 nəfər-

dən ibarət tərkib, 5 nəfərdən ibarət şura heyəti olacaq, sədr 

seçiləcək. Ondan sonra onlar fəaliyyətə başlayacaq.  

Bildiyiniz kimi, Dil komissiyasına yüksək dəyər veril-

diyindən möhtərəm cənab Prezident məhz özü o Komis-

siyaya rəhbərlik edir. Bu da həmin qurumun statusuna 

təsir edəcək. 

 Hörmətli Erkin müəllim Fransanın tarixindən çox 

uğurlu misallar gətirdi. Burada ikinci fikir yoxdur. Lakin 

fiziki şəxslərlə bağlı qeyd olundu ki, xalq, yəni vətəndaş 

efirdə hansı isə xətaya yol verdiyinə görə cəzalanmasın, 

daha çox vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslər cəzalan-

dırılslın. Bizim bu məsələ ətrafında Nazirlə Kabineti və 

Administrasiyanın təmsilçiləri ilə danışıqlarımız var, sona 

çatmayıb, müzakirə mərhələsindədir. Növbəti oxunuşda 

buna cavab verərik.  

Hörmətli Nigar xanım Arpadarai qeyd etdi ki, biz bu 

Qanunu onlayn resursların bir hissəsinə tətbiq edəcəyiksə, 

o zaman nə üçün ayrı-seçkilik olur, digər hissəyə tətbiq 

olunmur? İnternet, informasiya ehtiyatı nədir,  orada aydın 

dil ilə yazılıb. Ora sosial şəbəkələr aid deyil. Mən ona 

görə dedim ki, səhvlər olmasın. O cümlədən bloqerlər 

dünyası. Domen adının da dəqiq anlayışı verilib, bunun 

ifadəsi həmin qanundadır, bu, simvoldur. Məgər biz “@” 

işarəsini dəyişmək iddiasını qaldırmışıq? Yazılıb ki, o, 

simvollar altında saxlanılan materiallara aiddir. Yəni, 

məsələn, bu, “Yeni müsavat” qəzetinin içərisində sax-

lanılan informasiyalara tətbiq olunacaqdır.  

Digər şəxslər haqqında geniş danışmaq istəmirəm. 

Hörmətli Aqil müəllim də cəzalandırmanın tərəfdarı kimi 

çıxış etdi, çox sağ olsun. Mən elə düşünürəm ki, burada 



 

qaldırılan digər məsələləri sonra işçi qaydasında aydınlaş-

dıra bilərik. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun, Zahid müəllim. Əslində, 

hamıya cavab verdiniz. Bundan sonra bilmirəm, kiminlə 

danışacaqsınız, hamıya cavab verdiniz.  

Hörmətli həmkarlar, müzakirə başa çatdı və biz qanun 

layihəsinə maddələr üzrə münasibət bildirməliyik. Layihə 

5 maddədən ibarətdir və mən 3 maddəni bir, 2 maddəni isə 

bir səsə qoyacağam. Xahiş edirəm, 1-ci, 2-ci, 3-cü 

maddələrə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 17.03 dəq.) 

Lehinə                      85 

Əleyhinə                        2 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Qəbul edildi, çox sağ olun.  

4-cü, 5-ci maddələrə səs verək. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 17.03 dəq.) 

Lehinə                      83 

Əleyhinə                        1 

Bitərəf 1 

Səs vermədi                        1 

İştirak edir 86 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

                



 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İndi isə hörmətli həmkarlar, qanun layihəsinin ikinci 

oxunuşda bütövlükdə qəbul olunmasına münasibət bil-

dirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 17.04 dəq.) 

Lehinə                      83 

Əleyhinə                        1 

Bitərəf 1 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 85 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, hörmətli həmkarlar, qəbul 

edildi.  

Saat 5-dir. Əslində, bizim vaxtımız bitir. Əgər etiraz 

etmirsinizsə, biz davam edək. Bizim 7 məsələmiz var, 

amma xahiş edirəm, hamı diqqətli olsun və müzakirə 

edilən mövzu haqqında danışsın.  

20-ci məsələ Azərbaycan Respublikasının İnzibati 

Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun 

layihəsidir. Əslində, bu layihə indicə ikinci oxunuşda 

qəbul etdiyimiz qanun layihəsi ilə sıx bağlıdır və məsələ 

barəsində Qüdrət Həsənquliyev məlumat verir. Qüdrət 

müəllim, buyurun. 

Q.Həsənquliyev. Təşəkkür edirəm, hörmətli Sədr. 

Əslində, bu məsələ, Sahibə xanım, qeyd etdiyiniz kimi, 

artıq müzakirə olundu. Amma mən normanı oxuyuram. 



 

Qısaca, bu məsələyə öz fikrimi bildirəcəyəm. Doğrudan 

da, 19-cu məsələnin müzakirəsi zamanı çox dəyərli 

təkliflər oldu, fikirlər səsləndi. Hesab edirəm ki, biz 

üçüncü oxunuşa qədər onları komitədə müzakirə edəcəyik.  

İnzibati Xətalar Məcəlləsinə 533-1-ci maddə əlavə 

olunur. Onun dispozisiyası belədir: “Kütləvi informasiya 

vasitələrində, internet informasiya ehtiyatlarında və rek-

lam daşıyıcılarında dövlət dili normalarının pozulması”.  

Sahibə xanım, mən dilçi alim deyiləm. Amma hüquqi 

baxımdan bu məsələ ilə bağlı öz fikrimi qısaca bildirmək 

istəyirəm. Söhbət burada nədən gedir? Burada söhbət 

şivədən, dialektdən, ləhcədən getmir. İngilis dilində 

“formal ləngvic”, yəni rəsmi dil və “info ləngvic” var, 

bura da “slənq”, yəni jarqonlar daxildir. Bir də “əbyusiv 

ləngvic” var, yəni cəmiyyətə hörmətsizlik ifadə edən 

çıxışlar. Burada hörmətli Nizami müəllim dedi ki, bizdə 

dövlət dili, ədəbi dil var. Amma söhbət rəsmi və qeyri-

rəsmi dildən gedir. Misal üçün, bizim televiziyalarda 

ictimaiyyətə, tamaşaçılara hörmətsizlik ifadə edən 

jarqonlardan açıq formada istifadə olunur, aşağılayıcı, 

təhqiredici ifadələr işlədilir. Belə olan halda, hesab 

edirəm, burada həmin şəxslərin inzibati məsuliyyətindən 

söhbət getməlidir. Yoxsa biz “dilin normaları” deyəndə 

“burada vergül qoyulmadı, defis işarəsi düzgün işlən-

mədi”, mən hesab edirəm, söhbət bundan getmir.  

Mən vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Biz üçüncü 

oxunuşda dilçi alimlərlə bu məsələni bir də müzakirə 

edərək geniş bir arayış təqdim edə bilərik. Mən məsələnin 

məğzini söylədim, internet, informasiya ehtiyatlarında da 

bu cür təhqiramiz fikirlər gedir. Çox təəssüf ki, bizim 

televiziyada da belə hadisələrlə rastlaşırıq. Ona görə də 

mən bizim deputat həmkarlarımızdan xahiş edirəm ki, 



 

buna səs versinlər. Sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun, Qüdrət müəllim. Zahid 

müəllim, Qənirə xanım, sözünüz yoxdur?  

Yerdən. (Eşidilmir). 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Hörmətli həmkarlar, indi 

isə qanun layihəsinin ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul 

edilməsinə münasibət bildirək.   

 
Səsvermənin nəticələri (saat 17.07 dəq.) 

Lehinə                      81 

Əleyhinə                        2 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 83 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, vəziyyət necədir? 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Qəbul edildi.  Çıxış etmək istəyən var? 

Yerdən. (Eşidilmir). 

Sədrlik edən.  Tahir müəllim.  

T.Kərimli. Təşəkkür edirəm. Hörmətli Sədr, hörmətli 

deputatlar,  mən də səs verdim. Burada olan müzakirələrlə 

bağlı lap birinci dəfə də çıxış etmək istəyirdim. İnzibati 

Xətalar Məcəlləsi ilə bağlı sözlər var ki, əhalinin  mütləq 

əksəriyyəti onları işlədir, amma onu dialekt, şivə hesab 

edir. Ondan ötrü cəza vermək lazımdır? Misal üçün, mən 

Şirvan zonasındanam. Quba bütün keçmiş Şirvanşahlar 

dövlətinin ərazisidir. Quba zonası, Şirvan zonası, Aran, 

Muğan-Mil, yerdə qalan əhalimizin 60, 70, 80 faizi olan 

Cənubi Azərbaycan da onları işlədir. Misal üçün, 

“gedürük”, “gəlürük” deyirik. İndi məni cəzalandırmaq 



 

lazımdır?  Mən başa düşə bilmirəm. 

İkinci məsələni deyirəm. Biz bir az aşağılandıq. Burada 

şivələrlə bağlı məsələ qoyuldu. Mən dilçi deyiləm, 

istərdim, dilçilər çıxış etsinlər. Dəmirçizadə, Şirəliyev və 

başqaları, Azərbaycan dili qrammatikasını yazanda hansı 

dialekti əsas götürüblər?   

Əgər tarixi baxımdan yanaşsaq, Seyid Yəhya Ba-

kuvinin XV əsrdə, çox qəliz də olsa, o vaxt Azərbaycan 

türkcəsi ilə yazısı var. Yaxud Şirvanşah Fərrux Yasarın  

Salyan bəylərbəyini  təyin eləməsi ilə bağlı dilimizdə 

fərman var. Abbasqulu Ağa Bakıxanovda da bunu gördük. 

Mirzə Kazım bəy xristian dinini qəbul etməsinə bax-

mayaraq, Azərbaycan dilinin qrammatikasını, sərf-nəhvini 

yazırdı. Sonra da buna cəhdlər oldu. Yəni ədəbi dilin 

normaları müəyyən olunub, mən lap dərinə getmək 

istəmirəm. Amma elə çıxışlar olunsun ki, başqa zonada 

yaşayan insanlarımız, anamızın bizə öyrətdiyi ana laylası 

kimi doğma dilimiz təhqir olunmasın. Təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Tahir müəllim. Əli 

müəllim, sözünüz var? 

Ə.Hüseynli.  Mənim bir replikam var. Çox sağ olun, 

hörmətli Sədr. Hörmətli həmkarlar,  İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində nəzərdə tutulan “fiziki şəxs” deyəndə heç bir 

halda vətəndaşlar, xalq, ictimaiyyət nümayəndələri, bölgə-

lərdəki insanlarımız nəzərdə tutulmur. Söhbət kütləvi 

informasiya vasitələri orqanlarının rəsmi  şəxsindən gedir. 

Yəni o, fiziki şəxs kimi fərdi olaraq cəzalana bilər, hüquqi 

şəxs kimi kütləvi informasiya orqanının  özüdür. Ona görə 

xahiş edirəm, bu məsələ düzgün şərh olunsun. Çox sağ 

olun.  

Sədrlik edən. Nigar xanım, mən səsə qoymaq 

istəyirəm. Siz artıq bir dəfə çıxış etmisiniz, məsələlər də 



 

bir-birinə çox yaxındır.  

Hörmətli həmkarlar, qanun layihəsinə maddələr üzrə 

münasibət bildirək. Bu, kiçik bir dəyişiklikdir, xahiş 

edirəm, səs verin. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 17.11 dəq.) 

Lehinə                      82 

Əleyhinə                        3 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 85 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin, buyurun.  

Ş.Şabanov. 18 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Qəbul edildi, çox sağ olun.  

İndi isə hörmətli həmkarlar, xahiş edirəm, layihəyə 

ikinci oxunuşda bütövlükdə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 17.11 dəq.) 

Lehinə                      79 

Əleyhinə                       3 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 82 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. 18 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin 21-ci məsələsi “Azər-

baycan Respublikası Milli Məclisinin Daxili Nizam-

naməsi”ndə, “Televiziya və radio yayımı haqqında”, 



 

“Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi  

qaydaları haqqında” və “İctimai televiziya və radio yayımı 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyi-

şiklik edilməsi barədə  qanun layihəsidir. Məsələ haqqında, 

Qüdrət müəllim, Siz məlumat verəcəksiniz. Buyurun. 

Q.Həsənquliyev. Çox sağ olun, hörmətli Sədr. Hör-

mətli həmkarlar, bu da uyğunlaşdırma xarakterli dəyişik-

liklərdir. Söhbət ondan gedir ki, biz “Azərbaycan Res-

publikasının Dövlət himnindən istifadə qaydaları haqqın-

da” Azərbaycan Respublikası Qanunu qəbul etmişik. Hə-

min Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar olaraq digər qanun-

vericiliyə uyğunlaşdırma xarakterli  dəyişikliklər edilir. 

Sağ olun.   

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Qüdrət müəllim. Qanun 

layihəsinə Mədəniyyət komitəsində baxılıb. Qənirə xanım, 

sözünüz var?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Yoxdur. Çox sağ olun.   

Hörmətli həmkarlar, xahiş edirəm, qanun layihəsinin 

ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul olunmasına səs verək. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 17.13 dəq.) 

Lehinə                      89 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, vəziyyət barədə məlumat verin.  

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən.  Çox sağ olun, qəbul edildi. 2 nəfər 



 

yazılıb.  Aqil müəllim, buyurun. Xahiş edirəm, nəzərə alın 

ki, uyğunlaşdırmadan söhbət gedir. Buyurun.  

A.Abbas. Burada bayraqla bağlı sözüm var. Mətbuatda 

da, burada da bir dəfə demişəm. “Azərbaycan Respubli-

kası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Qa-

nun qəbul olunub. Milli Məclisdə bayraq necə asılmalıdır? 

Artur Rasizadənin, Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı 

qərarı olub. Sonra hörmətli Novruz müəllim Nazirlər 

Kabinetinin köhnə qərarını ləğv etdi, bayrağın necə 

asılması barədə təzə bir qərar çıxardı. Bayrağımızın tərs 

asılmasına görə dəfələrlə mətbuatda böyük  davalar düşüb. 

Bizim bayrağımızı iki dövlət tərs asıb. Biri İran İslam 

Respublikası, digəri də Türkiyə Respublikasıdır. Bayraq 

necə asılmalıdır? Birinci mavi, ikinci qırmızı, üçüncü yaşıl 

rəng olmalıdır. Çünki millət  bütün dinlərdən irəlidir. Din 

millətdən 100 min il sonra yaranıb. Necə oldusa, İran 

islam respublikası olduğuna görə bayraqlarımızda yaşıl 

rəngi qabağa keçirir. Sonra Türkiyə islamlaşmağa çox 

getdiyinə görə bayrağımızı tərsinə, yaşıl rəngi birinci 

asmağa başladı. Milli Məclisin çıxardığı qərar Nazirlər 

Kabineti üçün qanundur, qanunverici orqan budur, o isə 

icraedicidir.  

Biz burada ordenlər, medallar təsdiq etmişik. Orada 

bayrağın necə təsvir olunmasına hamımız səs vermişik. Nə 

isə, bu məsələyə susduq, burada dedim, susuldu. Onda  

dedim, yəqin, növbəti il Nazirlər Kabinetinə yeni adam 

gələndə deyəcək ki, bayrağı belə asaq. Hətta  əsəbi halda 

dedim ki, nənəmizin cehizlik xalçası deyil, harada, nə cür 

istəyirik asaq. Bu, dövlət bayrağıdır. Bundan ötəri 

milyonlarca insan ölüb. Söhbət min illik Azərbaycandan 

gedir. Ulu öndər bu bayrağı 3 dəfə rəsmi dövlət bayrağı 

kimi qaldırıb, bunu bilirik. Sonra da o bayrağı bura 



 

gətirəndə yadınıza düşürsə, Ayaz Mütəllibovun dövründə 

o biri bayrağı götürmək istəyəndə Ayaz müəllim dedi ki, o 

da  bizimdir, qoyun, qalsın. Hətta burada bir ara iki bayraq 

qaldı. Çünki o biri bayrağı götürməyə qorxurdu. İndi 

hörmətli Əli müəllim, həmin Nazirlər Kabinetinin qərarını 

ləğv edin. Biz islam dövləti deyilik, sivil bir dövlətik. 

Demirəm, islam dövləti sivil deyil. Sadəcə, dini dövlət 

deyilik. Bayrağın üzərində birinci mavi rəng olmalıdır. 

Bir, iki, üçdür,  üç, iki, bir deyil. Birinci mavi, sonra 

qırmızı, sonra da yaşıl rəng olmalıdır. Bunu xahiş edirəm. 

Hörmətli Sabir müəllim, sonra da Siyavuş müəllim 

burada bir məsələ qaldırdılar. Deməli, burada qaldırılan 

məsələlər elə burada da qalır. Müvafiq təşkilatlar, ya 

nazirlər bununla bağlı Milli Məclisə arayış vermirlər. 

Amma bir qəzet, bir sosial şəbəkədə biri bir məsələ qaldı-

ran kimi həmin nazir, yaxud nazirliyin rəsmi nüma-

yəndələri dərhal ona cavab verir. Tutaq ki, parlamentdən 

deyil, qəzetdən, sosial şəbəkələrdən qorxurlar. Amma 

parlamentdə məsələ deyildi və burada qaldı.  

Siyavuş müəllim, ayrı bir məsələdir, onu ayrı bir vaxtda 

deyərəm.  Siyavuş müəllim, onu da Sizə deyim, mətbuat 

katibləri özlərini elə bil nə sayırlar. Bildirçinin bəyliyi, 

Siyavuş müəllim, koronavirus qurtarana qədərdir. Narahat 

olma. Ondan sonra hamısı yerinə qayıdacaq. Sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Məlahət İbrahimqızı. 

M.İbrahimqızı. Çox sağ olun, xanım Sədr. Mənim qısa 

bir sualım olacaq. İstəyirəm, sualıma hörmətli Əli müəllim 

cavab versin. Biz bilirik ki, Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Daxili Nizamnaməsinin 3-cü maddəsinə 

əsasən Prezident məzuniyyətdə, xarici səfərlərdə olarsa, 

onun səlahiyyətlərini Birinci vitse-prezident icra edir. Belə 

olduğu halda, burada dəyişiklikdə qeyd olunur ki, 



 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Milli Məclisin 

iclaslarına gəldiyi zaman Azərbaycan Respublikasının 

dövlət himni ifa olunur. Bu, müəyyən hallarda Birinci 

vitse-prezidentə də tətbiq edilə bilərmi?  

İkincisi, qısaca olaraq demək istəyirəm, təbii ki, millət 

vəkilləri sərbəstdirlər. Heç kəs danışığına cavabdeh deyil. 

Mən Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edirəm. Ona görə 

biz burada elə danışmalıyıq ki, bizim dövlət siyasətinə 

toxunulmasın. İran bizim qonşumuzdur, orada 30 

milyondan çox azərbaycanlı qardaş-bacılarımız var. Eləcə 

də Türkiyə bizim üçün  ən qardaş, ən doğal müttəfiqdir, 

prezidentlərimiz bir-birinə “qardaş” deyirlər. Biz hər şeyi 

tənqid edə bilərik, amma bunu dövlət siyasətinə toxunacaq 

formada etməməliyik. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Məlahət xanım. Erkin 

Qədirli, buyurun.  

E.Qədirli. Çox sağ olun, xanım Sədr. Hamınızdan üzr 

istəyirəm. Əslində, danışmaq istəmirdim, amma Aqil Ab-

basın çıxışından sonra fürsət kimi  istifadə edib bunu de-

mək istəyirəm. Mən Aqil Abbasın dedikləri ilə tamamilə 

razıyam. Əslində, burada medalların təsvirinin müzakirə-

sində də bayraq məsələsini demişdim, ona qarşı çıxmış-

dım. Nazirlər Kabinetinin qərarı qəbul olunduğu gündən 

bu günə qədər  bu haqda həm yazıram, həm də danışıram. 

Mən, doğrudan da, hesab edirəm ki, bayrağımızın şaquli 

asılma qaydası kökündən yanlışdır. Nazirlər Kabineti 

tarixi bir səhv buraxıb. Milli Məclis olaraq bu medalların 

təsviri ilə bağlı verdiyimiz qərarı da o baxımdan doğru 

saymıram.   

Əgər bu  bayrağın asılması hər dəfə dəyişəcəksə, elə 

onu bir dəfə qanunda düzgün yazaq. Şaquli asılmada 

soldan birinci zolaq göy rəng olmalıdır, necə ki, yuxarıdan 



 

birinci göydür. Çünki biz yuxarıdan aşağıya və soldan 

sağa oxuyan mədəniyyətlərə aidik. Təşəkkür edirəm. Bir 

daha üzr istəyirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Əli müəllim, sual var idi. 

Buyurun. 

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

Hörmətli Aqil müəllim, keçən dəfə Erkin müəllim bu 

məsələni qaldıranda biz bunu bir daha cavablandırdıq. 

Nazirlər Kabinetinin sonuncu qərarı yanlış deyil. Nazirlər 

Kabineti özünün 2018-ci il tarixli qərarı ilə öncəki qərarını 

düzəldib və daha düzgün edib. Bu gün Azərbaycan 

bayrağının şaquli vəziyyətdə asılması qaydası protokol 

qaydalarına və bir sıra hallarda beynəlxalq qaydalara 

uyğundur. Hesab edirəm ki, bu zaman biz yaşıl rəngin önə 

düşməsi ilə bağlı sərbəst təsvirlər verməməliyik. Yaşıl 

rəng, qırmızı rəng, mavi rəng – onların hər birinin mənası 

eynidir, bizim üçün hər birinin mənası doğmadır. Bu 

baxımdan mən düşünürəm ki, biz hüquqi məsələlərə bu 

cür siyasi  şərhlər verməməliyik. 

Məlahət xanım, Sizin sualınızla bağlı, mən hesab 

edirəm ki, biz arayışlarla ciddi tanış olmadığımıza görə 

adətən belə suallar meydana çıxır. Çünki qanun layihələri 

hörmətli millət vəkilləri üçün daha rahat olsun deyə, 

Aparat arayış təqdim edir. Arayışdan görünür ki, mövcud 

Nizamnamədə söhbət ancaq cənab Prezidentin Milli 

Məclisin bütün iclaslarında iştirak etmək hüququndan 

gedir. Bura əlavə olunan, sadəcə, artıq qüvvədə olan 

Qanunun müvafiq  normasıdır ki, Prezident Milli Məclisin 

iclasına gəldiyi zaman dövlət himni ifa edilir. Bu ifadə isə 

qanunvericilikdə onsuz da mövcuddur. Bilirsiniz ki, biz bu 

dəyişikliyi Nizamnaməyə etmədən də, cənab Prezident bu 

çağırış parlamentin ilk iclasına gəldi, salona daxil oldu və 



 

himn səsləndi. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Layihə 4 maddədən ibarətdir. 

Mən bu maddələri iki-iki səsə qoyuram. Xahiş edirəm, 1-ci 

və 2-ci maddələrə səs verək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.22 dəq.) 

Lehinə                      85 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1                        

İştirak edir 86 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov. 16 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İndi isə 3-cü və 4-cü maddələrə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.22 dəq.) 

Lehinə                      84 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 84 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. 16 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən.  Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İndi isə xahiş edirəm, qanun layihəsinin ikinci oxunuş-

da bütövlükdə qəbul edilməsinə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 17.23 dəq.) 

Lehinə                      87 

Əleyhinə                        0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, buyurun.  

Ş.Şabanov. 18 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin 22-ci məsələsi “Tarix 

və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” və 

“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azər-

baycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi 

barədə qanun layihəsidir. Məsələ haqqında Qənirə xanım, 

Siz məlumat verəcəksiniz. Buyurun.  

Q.Paşayeva, Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin 

sədri.  

Hörmətli Sədr, hörmətli millət vəkilləri, mətbuat və 

media nümayəndələri! “Tarix və mədəniyyət abidələrinin 

qorunması haqqında” və “Azərbaycan Respublikasında 

dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun-

larında təklif olunan dəyişikliklər “Reklam haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edil-

məsi barədə   2019-cu il martın 5-də qəbul etdiyimiz Qa-

nunun tətbiqi ilə əlaqədar uyğunlaşdırma məqsədi daşıyır. 

“Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında”  

Qanunun 1.7-ci maddəsi yeni redaksiyada təklif olunur: 

 “Reklam qurğuları, (reklam) tarix və mədəniyyət 

abidələrinin ərazilərində və mühafizə zonalarında, me-

marlıq abidələrinin (binalarının) fasadlarında, divarların-

da, hasarlarında və dam örtüklərində “Reklam haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş 

qaydada yerləşdirilə bilər”.  



 

Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının 

Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, 

İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti  icraçı qurumdur. 

Yəni reklam qurğuları, sadəcə, onların razılığı ilə təklif 

olunan ərazilərdə yerləşdirilə bilər. Bu, tarix və 

mədəniyyət abidələrinin, memarlıq abidələrimizin daha 

yaxşı qorunması istiqamətində çox önəmli bir  də-

yişiklikdir.  

“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” 

Qanunun 7.1-1-ci maddəsindəki dəyişiklik də “Reklam 

haqqında” Qanunun reklama dair  4.7-ci maddəsinin 

tələblərindən irəli gəlir. Biz bu dəyişikliyi dəstəkləməklə, 

eyni zamanda, dövlət dilimizin reklam daşıyıcılarında dil 

normalarının və statusunun qorunmasını da təmin etmiş 

oluruq. Yeni redaksiyada belə olacaq: 

“Reklamvericinin tələbinə əsasən reklam qurğularında 

yerləşdirilən reklamın mətnində Azərbaycan Respubli-

kasının dövlət dili ilə yanaşı, digər dillərdən istifadə oluna 

bilər. Bu halda xarici dildə olan mətn dövlət dilində olan 

mətndən sonra yerləşdirilməli, dövlət dilində olan mətnin 

tutduğu sahədən böyük olmamalıdır. Mətndə digər 

dillərdə ifadə olunan əmtəə nişanı və coğrafi göstərici 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan 

(qurum) tərəfindən qeydə alındığı formada göstəril-

məlidir”.   

Hər iki dəyişiklik uyğunlaşdırma xarakteri daşısa da, 

çox önəmli dəyişikliklərdir. Birinci oxunuşda həmkarlarım 

tərəfindən hər hansı təkliflər olmayıb. Səs verməyə 

çağırıram. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun, Qənirə xanım. Layihəyə 

Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsində də 

baxılıb. Qüdrət müəllim, sözünüz var?  



 

Yerdən. (Eşidilmir). 

Sədrlik edən. Yoxdur. Çox sağ olun. Hörmətli 

həmkarlar, xahiş edirəm, əvvəlcə qanun layihəsinin ikinci 

oxunuşda əsas kimi qəbul edilməsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 17.27 dəq.) 

Lehinə                      84 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 84 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Sağ olun, qəbul edildi. Çıxış eləmək 

istəyən yoxdur. Çox sağ olun.  

Hörmətli həmkarlar, indi isə qanun layihəsinə maddələr 

üzrə münasibət bildirməliyik. Layihə 2 maddədən 

ibarətdir. Xahiş edirəm, 1-ci maddəyə səs verək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 17.27 dəq.) 

Lehinə                      85 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 85 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Sağ olun, qəbul edildi. İndi isə 2-ci mad-



 

dəyə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 17.28 dəq.) 

Lehinə                      85 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 85 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Sağ olun, qəbul edildi. İndi isə hörmətli 

deputatlar, qanun layihəsinin ikinci oxunuşda qəbul edil-

məsinə səs verin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 17.28 dəq.) 

Lehinə                      83 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 83 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Sağ olun, qəbul edildi.  

Beləliklə, hörmətli həmkarlar, ikinci oxunuşda olan 

qanun layihələri başa çatdı. İndi gündəliyin qalan 5 

məsələsi, yəni 23-cü məsələsindən 27-ci məsələsinə qədər 

birinci oxunuşda olan qanun layihələridir. Onu da qeyd 

edim ki, 23-cü və 24-cü məsələlər cənab Prezidentin bir 

məktubu ilə daxil olub. Gündəliyin 23-cü məsələsi “Sosial 



 

sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun-

da dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsidir. Layihə 

haqqında Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa 

Quliyev məlumat verəcək. Musa müəllim, buyurun. 

M.Quliyev,  Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət ko-

mitəsinin sədri.  

Çox sağ olun, hörmətli xanım Sədr. Hörmətli millət və-

killəri, başa düşürəm, iclasın sonudur, hər kəs yorulubdur. 

Çoxlu müzakirələr getdi. Amma müzakirəyə çıxardığımız 

bu məsələ olduqca aktualdır. Bu Qanunun qəbul olunması 

yüz minlərcə insanın sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılma-

sına, sahibkarlıq fəaliyyətinin daha səmərəli həyata ke-

çirilməsinə xidmət edəcək. Ona görə 5–6 dəqiqə vaxtınızı 

alacağam. Xahiş edirəm, anlayışla qarşılayın.  

Hörmətli millət vəkilləri, müzakirənizə təqdim olunan 

qanun layihəsi cənab Prezident İlham Əliyevin qanun-

vericilik təşəbbüsü ilə Milli Məclisə daxil olmuşdur. 

Bildiyiniz kimi, cənab Prezident 2020-ci il martın 19-da  

“Koronavirus (COVID-19)  pandemiyasının və bundan 

irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən 

kəskin dalğalanmaların Azərbaycan Respublikasının iqti-

sadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq 

məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirin 

azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Sərəncam 

imzalamışdır. Həmin Sərəncamın icrası ilə bağlı Nazirlər 

Kabinetinə tapşırıq verilmişdir.  

Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək məqsədi 

ilə Nazirlər Kabineti tədbirlər planı hazırlayıb və təsdiq 

edib. Bu tədbirlər planının 5.12-ci bəndi bir sıra 

sahibkarlıq subyektlərinin sığorta yükünün azaldılmasını 

nəzərdə tutur. Qeyd olunan məqsədlərə çatmaq üçün 

“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası 



 

Qanununun beş maddəsinə 37 dəyişiklik  və bir keçid 

müddəasının əlavə edilməsi təklif olunur.  

Dəyişikliklər sahibkarların və sahibkarlıq subyekti 

yaratmadan fərdi əmək ilə məşğul olan fiziki şəxslərin 

sosial sığorta yükünün ciddi şəkildə azaldılmasını özündə 

ehtiva edir. Belə ki, mövcud Qanuna görə, sahibkarlıq 

fəaliyyəti üzrə minimum aylıq əmək haqqının tikinti və 

ticarət sahəsində 50 faizi, qalan sahələrdə isə 20 faizi 

məbləğində sığorta haqqı nəzərdə tutulurdusa, təklif 

olunan dəyişikliklərə görə, sığorta olunanlar bu il aprelin 

1-dən 2021-ci il yanvarın 1-nə qədər olan dövrdə bölgələr 

üzrə differensial yanaşma tətbiq edilməklə, tikinti və 

ticarət sahəsində 25 faiz, digər sahələrdə isə 15 faiz sığorta 

haqqı ödəyəcəklər. Başqa sözlə, hazırda tikinti və ticarət 

sahəsində çalışan sahibkarlıq subyekti ayda 125 manat 

sosial sığorta haqqı ödəyirdisə, yeni layihəyə görə, bu 

ödəniş Bakı şəhəri üzrə 62,5 manat, Gəncə və Sumqayıt 

şəhərləri üzrə 56,25 manat, digər şəhərlərdə 50 manat, 

kənd yerlərində isə 31 manat 25 qəpik təşkil edəcəkdir. 

 Qanunda təklif olunan daha bir dəyişiklik 30-a yaxın 

sahə üzrə müxtəlif peşə fəaliyyəti ilə fərdi şəkildə məşğul 

olan fiziki şəxslərin sosial sığorta haqlarının çox ciddi 

şəkildə azaldılması ilə bağlıdır. Əgər mövcud Qanuna 

görə, bu şəxslər hazırda minimum aylıq əmək haqqının 25 

faizi məbləğində sosial sığorta haqqı ödəyirlərsə, yeni 

layihədə bu məbləğ xeyli azaldılaraq 3–5 faiz arasına 

qədər endiriləcəkdir. Nümunə üçün söyləyim ki, əgər 

hazırda toylarda aparıcı, musiqiçi, fotoqraf, rəqqas, aşıq, 

ofisiant ayda 62 manat 50 qəpik məbləğində sosial sığorta 

haqqı ödəyirsə, yeni qanunun qəbulundan sonra bu rəqəm 

12 manat 50 qəpiyə endiriləcəkdir, digər 30-a yaxın fərdi 

peşə sahibləri – saat, televizor, soyuducu və digər məişət 



 

cihazlarının təmiri ustası, bağban, fərdi sürücü, ev 

qulluqçusu, aşpaz, gözətçi və sair mövcud qaydalara görə, 

ayda 62,5 manat sosial sığorta haqqı ödəyirdilərsə, bundan 

sonra bu rəqəm 7 manat 50 qəpiyə endiriləcəkdir.  

Layihədə nəzərdə tutulan digər mühüm məqam 

mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqları 

istifadə edən fiziki şəxslərin və fərdi kəndli təsərrüfatının 

üzvlərinin sığorta haqları ilə bağlı mütərəqqi 

dəyişikliklərin təklif olunmasıdır. Mövcud qanuna görə, 

istifadə etdiyi torpağın sahəsindən və gəlirindən asılı 

olmayaraq, ailə kəndli təsərrüfatının hər bir əmək 

qabiliyyətli üzvü ayda minimum əmək haqqının 6 faizi 

məbləğində sosial sığorta haqqı ödəyir.  

Müşahidələr göstərir ki, mövcud şərtlər torpaq sahəsi 5 

hektardan az olan fermerlər üçün cəlbedici deyildir. 

Təqdim edilən layihə isə sosial sığorta ödənişinə münasi-

bətdə istifadə olunan torpağın sahəsinə görə differensial 

yanaşma təklif edir. Torpaq sahəsi 5 hektara qədər olan 

təsərrüfatlarda hər bir ailə üzvünün minimum aylıq əmək 

haqqının 2 faizi məbləğində, 10 hektara qədər olan torpaq 

sahiblərinin 6 faiz, 10 hektardan yuxarı olanların isə 10 

faiz sığorta haqqı ödəməsi nəzərdə tutur. Başqa sözlə, 

qazancı az olan az, çox olan isə çox sığorta haqqı 

ödəyəcəkdir. Misal üçün, 5 hektar torpağı olan 4 nəfərlik 

fermer ailəsi hazırda ayda 60 manat, ildə 720 manat sosial 

sığorta haqqı ödəyirsə, yeni layihəyə görə, bu ailə ayda 20 

manat, ildə isə 240 manat sığorta haqqı ödəyəcəkdir.  

Qanun layihəsində daha bir diqqətçəkən məqam Vergi 

Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada fərqlənmə nişanı 

olan avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımaları 

həyata keçirən vergi ödəyicilərinin sosial sığorta 

haqlarının minimum əmək haqqının 25 faizindən 6 faizə 



 

qədər endirilməsidir.  

Bununla yanaşı, layihədə Vəkillər Kollegiyası üzvləri-

nin, sərbəst auditorların və mühasiblərin sığorta haqları da 

yarıbayarı azaldılır. Yəni mövcud qaydalara görə, yu-

xarıda qeyd olunan şəxslər gəlirlərinin 20 faizi məbləğin-

də sosial sığorta haqqı ödəyirsə, bu dəyişikliklərlə onlar 

xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirlərinin 10 faizi məbləğində 

sosial sığorta haqqı ödəyəcəklər. Layihənin keçid müd-

dəaları sosial sığorta güzəştlərinin tətbiq edildiyi müd-

dətləri və bölgələr üzrə faiz dərəcələrini müəyyən edir. 

 Hörmətli millət vəkilləri, təqdimatdan göründüyü kimi, 

“Sosial sığorta haqqında” Qanuna təklif edilən əlavə və 

dəyişikliklər mütərəqqi xarakter daşıyır və cənab 

Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə koronavirus pande-

miyası və postpandemiya dövründə iqtisadi fəallığın artı-

rılması, iş yerlərinin qorunub saxlanılması, sahibkarlıq 

subyektlərinin və fərdi qaydada məşğul olan fiziki 

şəxslərin sosial müdafiəsinin təmin edilməsinə hüquqi 

baza yaratmaq məqsədi daşıyır. Təklif edilən əlavə və 

dəyişikliklər, eyni zamanda, sosial sığorta üçün haqqın 

azaldılması ilə yanaşı, qeyri-leqal məşğulluğun rəsmiləş-

dirilməsinin stimullaşdırılmasına, yeni iş yerlərinin 

açılmasına, sığorta uçotunun təkmilləşdirilməsinə, sığorta 

mədəniyyətinin və vərdişlərinin yüksəlməsinə xidmət 

edəcəkdir. Qanun layihəsi Əmək və sosial siyasət komi-

təsinin 2020-ci il 23 aprel tarixli iclasında geniş müzakirə 

olunmuş və Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə edil-

mişdir. Qanun layihəsinin lehinə səs verməyi sizdən xahiş 

edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Musa müəllim. Hörmətli 

həmkarlar, müzakirəyə başlayırıq.  Xahiş edirəm, birinci 

oxunuşun tələblərinə riayət edək. 2 nəfər yazılıb. Əli 



 

müəllim Məsimli, buyurun. 

Ə.Məsimli. Çox sağ olun, Sahibə xanım. Musa müəl-

lim çox müfəssəl çıxışında açıq surətdə göstərdi ki, təqdim 

olunan qanun layihəsi nə qədər əhəmiyyətlidir. Bu, həm 

pandemiya dövründə, həm də postpandemiya dövründə 

iqtisadi fəallığın artırılması və işlərin cəzbediciliyini 

yüksəltmək üçün əhəmiyyət kəsb edir. Bu məsələlər 

ətrafında fikirləşəndə vacib bir məqam həmişə diqqət 

mərkəzində olmalıdır. Dövlət kifayət qədər vəsait ayırır. 

Ümumi vəsait təxminən 3,5 milyard manatın ətrafındadır. 

Bundan sonra da artacaq. Belə bir layihənin maliyyə 

tutumu nə qədərdir? Hazırda layihənin maliyyə tutumu o 

qədər də yüksək olmadığına görə indidən qabaqlayıcı 

tədbir görməklə, gələcəkdə böyük pullar itirməmək üçün 

İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində irəli 

sürülən təkliflərin içərisində diqqətimi çəkən bir təklifi 

plenar iclasda səsləndirməyi vacib hesab edirəm.  

Deputat həmkarım Elnur Allahverdiyev belə bir təklif 

irəli sürmüşdü ki, pandemiyadan sonrakı dövrdə rəsmi 

məşğulluğun dəstəklənməsi məqsədi ilə 2020-ci ilin 

sonuna qədər yeni əmək müqaviləsi bağlayanlar 

müvəqqəti olaraq sosial sığorta haqlarını ödəməkdən azad 

olsunlar. İnandırım ki, əgər belə bir təklif keçsə, həm 

sahibkarların işçiləri hansı isə bəhanələrlə işdən çıxar-

masının qarşısı alınacaq, həm də xeyli dərəcədə stimul 

yaranacaq ki, əgər o əlavə ödəniş eləmirsə, bu yeni 

işçilərin də işə cəlb edilməsi və birbaşa heç nə ödəmədən 

həmin işçilərin əməyindən istifadə edilməsi nöqteyi-

nəzərindən əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd edim ki, əgər qeyri-

neft sektorunda vergilərdən azadolma bütövlükdə tətbiq 

olunubsa, mənim indi irəli sürdüyüm təklifin ora əlavə 

olunması postpandemiya dövründə iqtisadi fəallığın 



 

artırılması üçün çox vacibdir.  

İkinci məsələ seçki kampaniyasında və internet üzərin-

dən bizə daxil olan sənədlərdə bir çox adamın bilavasitə 

rastlaşdığı bir məsələdir ki, az torpağı olan insanlar gəlir-

ləri aşağı, amma adlarında torpaq olduğuna görə ünvanlı 

sosial yardımdan məhrumdurlar. İndi isə 190 manatlıq 

dövlət yardımından məhrumdurlar. Bu sənəd differensial-

laşmaya yer verir ki, əvvəllər torpaq sahəsinin kəmiyyətin-

dən asılı olaraq hamı yüksək dərəcədə sosial sığorta ödə-

yirdi, indi az qazanan az, çox qazanan isə çox ödəyəcək, 

torpaq sahəsi 5 hektara qədər olan 2 faiz, 10 hektara qədər 

olan 6 faiz, 10 hektardan yuxarı olan isə 10 faiz ödəyəcək.  

Belə bir sual çıxır. Bəs heç nə qazanmayan nə 

ödəyəcək? Bu sual açıq qaldığına görə, hesab edirəm ki, 

bu məsələyə diqqət eləmək lazımdır. 5 hektara qədər olan 

torpaqların xeyli hissəsi, 20–30 sot şoranlaşıb və həmin 

vətəndaşın, kəndlinin yaşadığı yerdən 30–40 kilometr 

aralıdadır. Bu torpaqlardan istifadə imkanları həddən artıq 

məhduddur. “Onlar həmin vəsaitləri haradan alacaqlar?” 

sualına cavab vermək üçün belə bir təklif irəli sürmək 

istərdim və əgər bu təklif bilavasitə kəndlilərin gələcəkdə 

minimum pensiya, yoxsa müavinət alması məsələsi ilə 

bağlıdırsa, bunların arasında cəmi 100 manat fərq var. 

Yəni minimum pensiya alanla müavinət alan arasında 

aşağı-yuxarı 100 manat fərq var. 100 manat fərqə görə 

stimul yaranacaq. Ona görə hesab edirəm ki, sahəsi 5 

hektara qədər olan torpaqlara, sadəcə, bu 2 faizin endiril-

məsi çox vacibdir. Amma bunu ayda ailə üzvlərinin də 

sayına vuranda 20 manat olur. Az torpağı olan insanlar 

onsuz da vergilərin əksəriyyətindən azad olunublar. Hə-

min prinsipləri sosial sığortaya da tətbiq eləmək lazımdır. 

Onların yalnız simvolik, bir faiz statistik uçota düşmək 



 

üçün sığortaya cəlb edilməsi çox vacibdir. Mən onlardan 

əlavə qazancın götürülməsini düzgün hesab eləmirəm. 

Daha doğrusu, o adamların vəsaiti yoxdur. Onlar ayda 20 

manatı haradan verəcəklər? Bu sual tamamilə açıq 

qalacaq. Ona görə də 5 hektardan, 10 hektardan artıq tor-

paqlara differensial yanaşmanı müsbət qiymətləndirirəm. 

Amma dediyim bu məsələ ətrafında fikirləşin. 

Sədrlik edən. Sağ olun, Əli Müəllim. Jalə Əliyeva, 

buyurun. 

J.Əliyeva.  Təşəkkür edirəm. Koronavirus pandemiyası 

ilə mübarizə hamımız üçün bir gerçəyi üzə çıxardı. 

Azərbaycan öz imkanları, gücü hesabına ayaq üstə duraraq 

bu kimi çətin sınaqlarda belə mübarizə aparmaq 

əzmindədir. Pandemiya ilə mübarizədə əhali, onun ayrı-

ayrı təbəqələri dövlət başçımız tərəfindən müdafiəsiz 

qalmadı. Xüsusi ilə əhalinin aztəminatlı təbəqəsinin sosial 

müdafiəsi üçün tədbirlər görüldü. Eyni zamanda, həyata 

keçirilən çevik tədbirlər nəticəsində pandemiyadan zərər 

çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyekt-

lərinə, o cümlədən kiçik və orta sahibkarlığa dəstək 

tədbirləri həyata keçirildi. Hazırda müzakirə etməkdə 

olduğumuz sosial sığorta yükünün əhəmiyyətli dərəcədə 

azaldılmasını nəzərdə tutan geniş və əhatəli təkliflər paketi 

də qeyd edilən tədbirlərin sırasındadır. Bu dəyişiklikləri 

zəruri edən bir neçə amil və bu amildən doğan həqiqət 

bundan ibarət idi ki, həm faiz dərəcələrinin yüksəldilməsi, 

həm minimum əmək haqqının əhəmiyyətli dərəcə də 

artımı, həm də ölkə regionları üzrə qeyd olunan fərqlərin 

aradan qaldırılması sahibkarların sığorta yükünü kifayət 

qədər artırdığından onların maliyyə vəziyyəti çətinləş-

mişdi. Pandemiya dövründə isə bu sahədə vəziyyət daha 

da çətinləşmişdir və hazırda sahibkarların sosial sığorta 



 

yükünün azaldılmasına böyük bir ehtiyac yaranmışdır. 

Eyni zamanda, sosial sığorta ödənişlərinin miqdarında 

respublikanın regionları üzrə əvvəllər mövcud olmuş 

fərqlərin yenidən tətbiqi də bir zərurətə çevrilmişdir.  

Qeyd olunan dəyişikliklər həm sahibkarlar, həm də ölkə 

iqtisadiyyatı üçün, əlbəttə ki, əhəmiyyət kəsb edir. İlk 

növbədə bu Qanunun qəbulu ilə sahibkarların investisiya 

imkanları artmış olacaq ki, bu da postpandemiya dövründə 

onlara əlavə imkanlar yaradacaqdır. Digər tərəfdən isə 

vergi ödəyicilərinin sayının artması ölkədə qeyri-rəsmi 

məşğulluğun səviyyəsinin azaldılmasına imkan verəcək. 

Beləliklə, reallaşdırılacaq növbəti islahat tədbirləri 

nəticəsində vətəndaşlar məcburi ödənişlərdən təxminən 50 

faiz həcmində azad olunmaqla, vergi və sosial sığorta 

şəklində ödəməyəcəkləri vəsait hesabına cari tələbatları 

üçün daha artıq qənaət əldə etmiş olacaqlar. Əhəmiyyətli 

məqamlardan biri də budur ki, məcburi ödənişlər şəklində 

ödənilən məbləğin həcminin 2 dəfə azaldılması öz növ-

bəsində dövlət büdcəsinə daxil olan vəsaitin azalmasına 

səbəb olsa da, dövlət həmin xərcləri də qarşılamaqla, 

Azərbaycan vətəndaşının sosial müdafiəsinin qorunması 

və gücləndirilməsi üçün bütün zəruri addımları atacaqdır.  

Sözümün sonunda demək istəyirəm ki, cənab Prezident 

tərəfindən parlamentə daxil olan və müzakirəmizə təqdim 

edilən bu qanun layihəsi, xüsusi olaraq vurğulamaq 

istəyirəm, çox mütərəqqi, sosial hökmlü bir sənəddir. 

Qanun layihəsi ölkə vətəndaşlarının həyat şəratinin asan-

laşdırılmasını hədəfləməkdədir. Mən bu qanun layihəsinə 

səs verəcəyəm və bütün həmkarlarımı da layihəyə səs 

verməyə dəvət edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Hörmətli həmkarlar, mən 

layihəni səsə qoyuram. Buyurun.  
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Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. 15 deputat lehinə səs vermişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Beləliklə, “Sosial sığorta 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyi-

şiklik edilməsi barədə qanun layihəsi birinci oxunuşda qə-

bul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin 24-cü məsələsi Azər-

baycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında qanun layihəsidir. Məsələ barədə Tahir 

Mirkişili məlumat verəcək. Tahir müəllim, buyurun. 

T.Mirkişili. Çox sağ olun, xanım Sədr. Hörmətli həm-

karlar, qanun layihəsi kifayət qədər vacibdir və bugünkü 

günümüz üçün sahibkarlığın dəstəklənməsi baxımından 

dövlətin ən böyük dəstək proqramlarından biridir. Bilirik 

ki, koronavirus infeksiyasının əhatə dairəsinin və coğrafi-

yasının genişlənməsi, habelə yeni infeksiyanın qlobal iq-

tisadiyyata, beynəlxalq maliyyə və əmtəə bazarlarına 

mənfi təsiri fonunda ölkə iqtisadiyyatının sabitliyinin 

qorunması və xarici təsirlərə dayanıqlığının təmin edil-

məsi, iqtisadiyyatın inkişaf perspektivlərinin müəyyən 

edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin 2020-ci il 19 mart tarixli Sərəncamı qəbul edil-

miş, pandemiyanın ölkə iqtisadiyyatına təsirinin aradan 

qaldırılması məqsədi ilə 4 işçi qrupu yaradılmışdır.  



 

Hazırda 3,5 milyard manatlıq iqtisadi və sosial dəstək 

proqramı ilə  Azərbaycan regionda ən böyük dəstək proq-

ramı elan edən və icra edən bir ölkədir.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 

müəyyən edilmiş tapşırıqlara uyğun olaraq, Nazirlər 

Kabinetinin 2020-ci il 4 aprel tarixli Sərəncamına əsasən 

Tədbirlər Planı təsdiq edilmişdir. Tədbirlər Planının 

bəndlərinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə koro-

navirus pandemiyasının mənfi təsir etdiyi iqtisadi fəaliyyət 

sahələri üzrə vergi güzəştlərini, imtiyazlarını və tətillərini 

əhatə edən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsin-

də dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsini hazırda 

diqqətinizə təqdim edirəm. Qısaca olaraq demək istərdim 

ki, qanun layihəsi, əsasən, beş istiqaməti özündə əks 

etdirir. Birinci istiqamət pandemiyanın bilavasitə təsir 

etdiyi doqquz fəaliyyət istiqamətləri üzrə, xatırladım ki, 

bu doqquz fəaliyyət istiqaməti qanunvericilikdə öz əksini 

tapmışdır, vergi ödəyicilərinə əmlak və torpaq vergiləri 

üzrə tam məbləğdə, əldə edilən mənfəətin isə 75 faizi 

miqdarında vergi güzəştlərinin verilməsi nəzərdə tutulur. 

İkincisi, sadələşmiş vergi ödəyicisi olan ictimai iaşə və 

sərnişin daşımaları fəaliyyəti həyata keçirən vergi 

ödəyicilərinə əlavə olaraq sadələşmiş vergi məbləği üzrə 

50 faiz güzəştin verilməsi nəzərdə tutulur. Məsələn, taksi 

ilə sərnişin daşımaya görə vergi indiyə qədər aylıq 9 

manat idisə, dəyişiklikdən sonra 4,5 manat olacaqdır. Yük 

daşımada indiyə qədər hər tona görə vergi 1 manat idisə, 

dəyişiklikdən sonra bu, 50 qəpik olacaq. İctimai iaşədə 

indiyə qədər 8 faiz idisə, dəyişiklikdən sonra 4 faiz olacaq.  

Üçüncüsü, fiziki şəxslərdən daşınmaz əmlakın icarəsi 

üzrə ödəmə mənbəyindən tutulan vergi dərəcəsinin 14 

faizdən 7 faizə endirilməsi, əvvəlki il üzrə hesablanmış 



 

mənfəət, əmlak vergilərinin cari il sentyabrın 1-nə qədər 

uzadılması, ödənilməmiş vergi və sığorta haqlarına görə 

faizlərin hesablanmasının 2021-ci il yanvarın 1-nə qədər 

təxirə salınması nəzərdə tutulur.  

Dördüncü istiqamətdə mikrosahibkarlıq subyektlərinə 

sadələşmiş vergi üzrə 50 faiz güzəştin verilməsi nəzərdə 

tutulur.  

Nəhayət, beşincisi, dezinfeksiya tədbirlərinə görə 

çəkilmiş xərclərin məhdudiyyət nəzərə alınmadan gəlirdən 

çıxılması, əhalinin ərzaq və tibbi ehtiyacları üçün zəruri 

olan bəzi məhsul növlərinin əlavə dəyər vergisindən 

müddətli, tamamilə azad olunması nəzərdə tutulur.  

Qeyd edim ki, bu güzəştlər bütövlükdə 2020-ci ili əhatə 

etməklə, 113 milyon manat maliyyə tutumuna malik 

olacaq və 180 min  sahibkarı əhatə edəcəkdir. Pandemiya 

dövründə sahibkarlığın dəstəklənməsi, postpandemiya 

dövründə isə iqtisadi aktivliyin bərpası yönümündən bu 

güzəştlərin əhəmiyyəti olacaqdır.  

Hörmətli həmkarlar, xatırladım ki, biz bu qanun 

layihəsini birinci oxunuşda müzakirə edirik, konseptual 

cəhətdən yanaşmanızı və münasibət bildirməyinizi xahiş 

edirəm. Çox sağ olun. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Tahir müəllim. 3 nəfər 

yazılıb. Mən təklif edirəm ki, çıxışlar 3 dəqiqəlik olsun. 

Razısınız?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Buyurun, Əli Məsimli. 

Ə.Məsimli. Tahir müəllimin təqdimatını dəstəkləyirəm, 

yüksək səviyyədə təqdimat oldu. Eyni zamanda, yenə də 

pandemiya dövrünün tələbindən çıxış edərək bir məqamı 

qeyd etmək istəyirəm. İndiki məqamda itirilən hər saat bir 

neçə aydan sonra itirilən günə bərabər olacaq. Ona görə də 



 

qabaqlayıcı tədbirlər yarımçıq deyil,  bütöv olmalıdır. İndi 

təqribən 100 milyona başa gələn bir şey bir neçə aydan 

sonra 500 milyona, bəlkə də bundan artıq məbləğdə başa 

gələr. Sübut: əgər vaxtında Mərkəzi Bankla bizim 

komitənin dollar kreditlərinə dair tədbirləri keçirilsə idi, 

250 milyon manatlıq vəsait lazım idi. Sonra isə 

milyardlarca vəsait lazım oldu. Əgər bu qərarda, doğrudan 

da, 2021-ci il yanvarın 1-dək dövr üzrə vergi güzəştləri 

edib, əmlak və torpağa 100 faiz vergi güzəşti edilirsə, niyə 

mənfəət və gəlirlərə 75 faiz güzəştdir? Ona da 100 faiz 

olsun. Əgər sahibkar 20 faizi tapa bilməyəcəksə, o, 25 faiz 

hesabına onun güdazına gedəcək, işi vaxtında təmin edə 

bilməyəcək. Ona görə hesab edirəm ki, bu, çox ciddi 

məsələdir. 

Əgər Prezident dörd işçi qrupu yaradıbsa, bu qrupların 

hazırladığı sənədlər bir-birini tamamlamalıdır, daxili 

məntiqi əlaqələri olmalıdır. Bu sənədi çox yüksək 

səviyyədə qiymətləndirirəm. Amma aprelin 25-də Mərkəzi 

Bankın kredit güzəştlərinə dair verdiyi sənəd yarımçıq və 

bilavasitə sonradan dövlətə yüz milyonlarca əlavə vəsaitə 

başa gələcək bir formada hazırlanıb. Orada hansı isə 

dəbbələrə, sanksiyalara görə güzəştlər verilir. Amma 

istehlak kreditlərinə tətil verilməsi məsələsi tamamilə açıq 

formada qalıb.  

Təsəvvür edin ki, Mərkəzi Bank tövsiyə verir. Dollar 

kreditlərinə verilən sənədlərə Prezident səviyyəsində, 

yüksək səviyyədə baxılaraq tövsiyə verilmişdir. Bu günə 

qədər o tövsiyəni yerinə yetirməyiblərsə, necə olacaq ki, 

Mərkəzi Bankın verdiyi tövsiyə yerinə yetiriləcək? Ona 

görə maraqların toqquşmasından, risklərin üç yerə 

bölünməsindən keçmək lazımdır. Dediyim həmin istehlak 

kreditləri məsələsi sənədə daxil olunmalıdır. Onun 



 

yükünün bir hissəsi dövlətə, bir hissəsi Mərkəzi Banka, bir 

hissəsi isə bilavasitə kommersiya banklarının üzərinə get-

məlidir. Kommersiya bankları bunu üzərlərinə götürəndə 

dövlət yardım göstərməli, Mərkəzi Bank isə vergilərin 

azaldılması və digər yardımlarla tamamlamalıdır ki, o me-

xanizm işləsin. Əks halda işləməyəcək, narazılıq yarana-

caq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Azər Badamov. 

A.Badamov. Təşəkkür edirəm, hörmətli xanım Sədr. 

Hörmətli həmkarlar, qısaca, bir maddə ilə bağlı fikirlərimi 

bildirmək istəyirəm. Vergi Məcəlləsinin 218.1.1-ci mad-

dəsində qeyd olunur ki, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata 

alınmamış və ardıcıl on iki aylıq dövrün istənilən ayında 

vergi tutulan əməliyyatın həcmi 200 min manaltdır, ondan 

az alan şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidirlər. Biz 

sadələşdirilmiş verginin çərçivəsini 2015-ci ilin sonunda 

müvafiq dəyişiklik edərək 120 min manatdan 200 min 

manata yüksəltdik. Qeyd etmək istəyirəm ki, son dəyişik-

likdən sonra 5 ilə yaxın bir dövr keçib və ölkədə əhalinin 

pul gəlirləri iki dəfədən çox artmışdır. Həmçinin manatda 

müəyyən qədər inflyasiya da baş vermiş, mal və 

xidmətlərin maliyyə tutumu çoxalmışdır. Bütün bunları 

nəzərə alaraq, sadələşdirilmiş verginin çərçivəsinin 50 faiz 

artırılmasını təklif edirəm. Bu təklif, əslində, bizə müraciət 

edən sahibkarların xahişidir. Sadələşdirilmiş verginin 

həddini artırsaq, vergidən yayınmaların sayının azalma-

sına müsbət təsir etməklə, şəffaflığın təmin edilməsinə 

töhfə vermiş olarıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.   

Sədrlik edən. Sağ olun. Siyavuş Novruzov, buyurun.  

S.Novruzov. Təşəkkür edirəm, hörmətli Sədr. Mənim 

yarım dəqiqəlik fikrim var. Keçən dəfə Məclisdə Ziyad 

müəllimlə bu məsələni danışmışdıq. Dövlət qulluğunda 



 

olan insanların, o cümlədən Milli Məclisin deputatlarının 

və digər şəxslərin, hüquq mühafizə orqanında çalışan 

insanların əmək haqqından 2000-dən yuxarı, 25 faiz, 

sahibkarlardan, iş adamlarından isə 8000 mindən yuxarı 

vergi tutulur. İndi verilən güzəştlər də sahibkarlığın 

inkişafına yönəlirsə, heç olmasa, burada da müəyyən 

dəyişiklikləri Tahir müəllim gələcəkdə nəzərə alsın.   

Sədrlik edən. Sağ olun. Fatma Yıldırım, buyurun. 

F.Yıldırım. Hörmətli Sədr, hörmətli millət vəkilləri, 

Vergi Məcəlləsində təklif edilən dəyişiklikləri mən də 

dəstəkləyirəm və lehinə səs verəcəyimi bildirmək istəyi-

rəm. Bu gün bütün dünyanı bürümüş koronavirus pan-

demiyası qlobal iqtisadiyyata ciddi təsir göstərməkdədir. 

Belə bir şəraitdə Vergi Məcəlləsində müvafiq dəyişiklik-

lərin edilməsi yerində və zamanında atılan addımdır.  

Hörmətli həmkarlarım, möhtərəm Prezidentimiz cənab 

İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində Azərbaycanda çevik 

vergi siyasətini həyata keçirməyə qadir olan vergi xidməti 

yaradılıb. Bilirsiniz ki, son illər digər sahələrdə olduğu 

kimi, vergi sistemində də dərin islahatlar həyata keçirilir, 

vergi qanunvericiliyi əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləş-

dirilib, vergi xidməti də beynəlxalq standartlara uyğun 

qurulur. Eyni zamanda, kadr islahatlarının aparılması da 

bu sahədə şəffaflığın artırılmasına müsbət təsir göstərib və 

bu fakt büdcə daxilolmalarında da öz əksini tapmışdır. 

Artıq vergi xidməti əməkdaşları ilə vergi ödəyiciləri ara-

sında, necə deyərlər, konstruktiv münasibətlər formalaşıb. 

Öncəki dövrlərdə fiziki və hüquqi şəxslər vergi dairələrin-

dən bir növ uzaqlaşırdılar, dialoq qurmaqdan çəkinirdilər. 

Lakin bu gün hər bir vətəndaş lazımi məlumatı çevik əldə 

edir, qarşılıqlı əməkdaşlığının vacibliyini hiss edir, vergi 

əməkdaşlığın xalqın xidmətində olduğunu görürlər.  



 

Hörmətli millət vəkilləri, bu gün kölgə iqtisadiyyatına 

qarşı ölkəmizdə ciddi mübarizə aparılır. Bu mübarizənin 

daha səmərəli aparılması üçün inzibati tədbirlərlə yanaşı, 

maarifləndirmə işləri də gücləndirilməlidir. Bildiyiniz 

kimi, vergi intizamı və vergi mədəniyyəti hər bir ölkədə 

sosial rifah və tərəqqinin mühüm şərtlərindən biridir. Ona 

görə də vətəndaşlar vergi ödəyicisi olmaqdan qürur duy-

mağı bacarmalıdırlar. Bunun üçün, dediyim kimi, maarif-

ləndirmə işlər gücləndirilməlidir. 

Bu gün inkişaf etmiş hər bir ölkədə vətəndaşlar vergi 

ödəməyi özlərinin başlıca vəzifəsi hesab edirlər. Bilirlər 

ki, vergilərin ödənməsi onların sosial rifahı deməkdir. Av-

ropa ölkələrində vergi mədəniyyəti, hətta uşaq bağçaları, 

orta məktəblər səviyyəsindən interaktiv formada təbliğ 

edilməyə başlanır. Tədris proqramlarına bu istiqamətdə 

geniş yer ayrılır. Hesab edirəm ki, bu, çox vacib bir 

məsələdir. Məqsəd odur ki, yetişən nəsillər gələcəkdə 

vergi ödəyicisi olmaqdan qürur duysunlar, öz dövlətlərinin 

inkişafının güclənməsinə töhfə versinlər. Mən fürsətdən 

istifadə edib, təhsil nazirinə səslənmək istəyirəm, bu 

təcrübənin bizim ölkəmizdə də tətbiq olunması üçün 

müvafiq addımların atılmasını xahiş edirəm.   

Sədrlik edən. Sağ olun. Elnur Allahverdiyev. Buyurun, 

Elnur müəllim. 

E.Allahverdiyev. Hörmətli Sədr, hörmətli həmkarlar, 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişik-

lik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu-

nun layihəsi barədə əlavə bir təklif etmək istərdim.  Bu 

maddə, ümumiyyətlə, yoxdur. Müvəqqəti vergi rejimi 

müddətində sahibkarlıq subyektlərinə və dövlət büdcəsi-

nin vəsaitləri hesabına ödənilən maddi yardım mənfəət, 

gəlir vergisindən və sadələşdirilmiş vergidən azad edilsin. 



 

Bu maddənin müzakirəsinə biz, təbii ki, komitədə davam 

edə bilərik. Sadəcə, bunu səsləndirmək istədim. Çox sağ 

olun, təşəkkür edirəm.              

Sədrlik edən. Sağ olun, Elnur müəllim. Vüqar müəllim 

Bayramov. Sözünüz var?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Buyurun. 

V.Bayramov. Çox təşəkkür edirəm, xanım Sədr. Mən 

çox qısa olaraq bir təklifi səsləndirmək istərdim. Mən 

təmsil olunduğum komitədə müzakirələrdə iştirak etmiş-

dim və çıxış etmişdim.  Həmin təkliflərimi təkrarlamaq 

istəmirəm. Sadəcə, təklif etmək istərdim ki, Koronavirusla 

Mübarizəyə Dəstək Fonduna vəsait köçürən sahibkarların 

ödədikləri vəsait onların xərcinə daxil edilsin, mənfəətdən 

azaldılsın ki, praktik olaraq bu humanist çağırışa dəstək 

olan sahibkarlar bu istiqamətdə vergi güzəştləri əldə edə 

bilsinlər. Təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Tahir müəllim, sözünüz 

var, buyurun. 

T.Mirkişili. Qısaca münasibət bildirmək istəyərdim. 

Hörmətli Sədr, Azər Badamovun, hörmətli həmkarımın 

dediyi ƏDV məqsədləri üçün 200 minlik bir limitin 

dəyişməsi ilə bağlı, mən dedim ki, indiki qanunvericilikdə 

maraqlı bir maddə öz əksini tapıb. Belə ki, pandemiya 

dövründə əgər sadələşmiş vergi ödəyicisi 200 mini ke-

çibsə və artıq o əlavə dəyər vergisi ödəyicisi kimi qeydiy-

yatdadırsa, indiki şəraitdə o, müraciət  edib yenidən 

sadələşmiş vergi ödəyicisi kimi vergi sisteminə  qayıdıb 

və sadələşdirilmiş vergi ödəyə bilər. Bu, ilin sonuna qədər 

həmin sahibkarlıq subyektinə  tanınmış çox mühüm bir 

şansdır. Digər həmkarlarımın verdiyi təkliflərlə bağlı 

ayrıca müzakirələr edərik. Çox sağ olun.  



 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Tahir müəllim. Layihəni 

səsə qoyuruq. Xahiş edirəm, Azərbaycan Respublikasının 

Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun 

layihəsinin birinci oxunuşda qəbul edilməsinə münasibət 

bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 18.01 dəq.) 

Lehinə                      73 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 73 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, buyurun.  

Ş.Şabanov. 18 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Qəbul edildi, sağ olun.  

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin 25-ci məsələsinə keçi-

rik. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi müzakirəyə 

təqdim olunur. Məsələ barəsində Əli müəllim məlumat 

verəcək. Əli müəllim, buyurun.  

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

xanım,  25-ci və 26-cı məsələlər bir zərfdə daxil olub. İca-

zə versəniz, hər ikisini məruzə edərəm. Musa müəllimlə 

bu barədə razılaşmışdıq. 

Hörmətli həmkarlar, 2019-cu ilin aprel ayında cənab 

Prezident  “Asan Viza” sistemi haqqında Əsasnamə”də 

dəyişiklik edilməsi ilə bağlı Fərman imzalayıb və bu Fər-

manda üç məsələ öz əksini tapıb. Birdəfəlik və çoxdəfəlik 

elektron vizaların verilməsi üçün 3 iş günü müəyyən 

edilib. Sürətləndirilmiş elektron  viza üçün 3 saat, beynəl-



 

xalq hava limanında alınan viza üçün real vaxt rejimi 

müəyyən edilib. Bu müddətlər hazırda qüvvədədir, 1 ildir, 

tətbiq olunur. Amma təbii ki, Qanunda da öz əksini tap-

malıdır. Ona görə də həmin bu müddəalar həm Miqrasiya 

Məcəlləsində, eyni zamanda, “Turizm haqqında” Qanunun 

müvafiq 7-ci maddəsində də öz əksini tapmalıdır. Səs 

verməyinizi xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Əli müəllim. Qüdrət 

müəllim, buyurun.  

Q.Həsənquliyev.  Təşəkkür edirəm, hörmətli Sədr. Əl-

bəttə, mən hər iki layihəyə  səs verəcəyəm. Amma Sahibə 

xanım, biz 3 saatdır, fasiləsiz işləyirik. Dünyanın hər 

yerində belədir ki, 1 saat yarımdan sonra insanlar yorulur 

və mütləq kofe fasiləsi elan olunur. Biz isə 2 saatdır, 

işləyirik, eybi yox, yarım saat artıq olsun. Mən bir dəfə 

Əli müəllimə də demişdim ki, bu məsələni biz gündəliyə 

salaq. 

Sədrlik edən. Qüdrət müəllim, koronavirusa görə belə 

edirik ki, az gələk.  Ayrı imkan da yoxdur. Ancaq nəzərə 

alacağıq.  

Yerdən. ( Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. İmamverdi müəllim, az danışmaq da 

olmur axı. Hamımız deputatıq, hamı danışmaq istəyir, 

məsələlər də var.  

Hörmətli həmkarlar, məsələni səsə qoyuruq. Azərbay-

can Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında qanun layihəsinin birinci oxunuşda 

qəbul edilməsinə münasibət bildirək. Buyurun.   

 
Səsvermənin nəticələri (saat 18.04 dəq.) 

Lehinə                      82 

Əleyhinə                        0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 82 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İndi isə “Turizm haqqında” Azərbaycan Respublikası-

nın Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layi-

həsinə, xahiş edirəm, birinci oxunuşda münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 18.05 dəq.) 

Lehinə                      73 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 73 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyimizin sonuncu 27-ci məsələsi Azərbaycan 

Respublikasının Vergi Məcəlləsində, “Qiymətləndirmə 

fəaliyyəti haqqında” və “İcra məmurları haqqında” qa-

nunlarda dəyişiklik edilməsi barədə  qanun layihəsidir. La-

yihəni İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin 

üzvü Mahir Abbaszadə təqdim edir. Mahir müəllim, 

buyurun.  

M.Abbaszadə,  Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye 

və sahibkarlıq komitəsinin üzvü.  

Çox sağ olun. Hörmətli Sədr, hörmətli millət vəkilləri, 



 

üç qanunda –Vergi Məcəlləsində, “Qiymətləndirmə fəaliy-

yəti haqqında” və “İcra məmurları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının  qanunlarında dəyişiklik nəzərdə tutulur. 

Bu dəyişiklik 2018-ci il 28 dekabrın 28-də “İcra haqqın-

da” Qanunun tətbiqi ilə əlaqədardır. Adıçəkilən dəyişikli-

yə əsasən, “İcra haqqında” Qanunun 51.1-ci maddəsi yeni 

redaksiyada verilmişdir. Həmin maddədə nəzərdə tutulur:  

“İcra məmuru qiymətləndirmə sahəsində ixtisaslaşmış 

və 5 ildən az olmayaraq fəaliyyət göstərən, ağır və ya 

xüsusilə ağır cinayətlərdə, habelə korrupsiya cinayətləri və 

qulluq mənafeyi əleyhinə olan cinayətlərə və ya iqtisadi 

sahədə olan cinayətlərə görə məhkum edilməyən 

qiymətləndiricini  dəvət etməlidir”.  

Eyni məzmunlu dəyişiklik Vergilər Məcəlləsində və 

“Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Qanunda təklif 

edilmişdir. “Qiymətləndirmə  fəaliyyəti haqqında” Qa-

nunun 13-cü maddəsinin II hissəsinə görə, qiymətləndirmə 

keçirilməsi ilə bağlı xərclər, o cümlədən ekspertin 

əməyinin qiymətləndirilməsinə uyğun olaraq, qarşılıqlı ra-

zılaşma əsasında həyata keçirilirdi. Lakin göstərilən mad-

dənin əksinə “İcra haqqında” Qanunun 51.3-cü maddə-

sində və “İpoteka haqqında” Qanunun 38.2-ci maddəsində 

qiymətləndiricinin  xidmətlərindən istifadə ilə bağlı xərc-

lərin ipoteka saxlayan tərəfindən ödənilməsinə dair birba-

şa göstəriş vardır. Göstərilən uyğunsuzluğun aradan qaldı-

rılması məqsədi ilə “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” 

Qanunun  13-cü maddəsinin II hissəsində dəyişiklik nəzər-

də tutulmuşdur. Xahiş edirəm, münasibətinizi bildirəsiniz. 

Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Mahir müəllim, çox sağ olun. Biz 

layihəni səsə qoyuruq. Birinci oxunuşdur, buyurun.  

 



 

Səsvermənin nəticələri (saat 18.07 dəq.) 

Lehinə                      83 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir 83 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov. 19 deputat lehinə səs vermişdir. 

Sədrlik edən. Qəbul edildi, çox sağ olun.  

Hörmətli həmkarlar, mən bir məsələ haqqında sizə 

məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti möhtərəm cənab İlham 

Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən köklü islahatlar 

ölkəmizin siyasi və ictimai həyatının bütün sahələrini 

əhatə etmişdir. Bu islahatların əsas məqsədlərindən biri 

dövlət hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətini müasir dövrün 

çağırışları səviyyəsində qurmaqdır.  

Prezident Administrasiyası və Nazirlər Kabineti ilə 

yanaşı, Milli Məclisdə də struktur və kadr islahatlarının 

aparılması zərurəti yaranmışdır. Bununla əlaqədar, mən 

aprelin 2-də sərəncam imzalamışdım. Sərəncama əsasən 

Milli Məclisin Aparatında və İşlər İdarəsində işləyən 

dövlət qulluqçuları ştatdankənar elan olunmuş, yeni 

struktura uyğun ştat cədvəli təsdiq edilənədək onların öz 

fəaliyyətini əvvəlki ştat cədvəlinə uyğun davam etdirməsi 

nəzərdə tutulmuşdur. Ötən 1 aya yaxın müddətdə Aparatın 

və İşlər İdarəsinin hər bir bölməsinin fəaliyyəti, hər bir 

əməkdaşın işi ətraflı və dərin təhlil edilmişdir. Nəhayət, bu 

iş başa çatmışdır.  

Mən dünən bir neçə sərəncam imzalamışam. Həmin 



 

sərəncamlara əsasən Milli Məclis  Aparatının və İşlər 

İdarəsinin yeni strukturu müəyyən edilmiş, yeni ştat 

cədvəli təsdiq olunmuş, dövlət qulluqçularının vəzifələrə 

təyinatları həyata keçirilmiş, bir sıra dövlət qulluqçuları 

isə ixtisar edilmişdir. Mən inanıram  ki, Milli Məclisin 

Aparatında və İşlər İdarəsində həyata keçirilən bu 

islahatlar parlamentin işinin daha səmərəli surətdə təşkil 

və təmin edilməsinə, qanunyaratma fəaliyyətinin təkmil-

ləşməsinə kömək göstərəcəkdir. Diqqətinizə görə sağ 

olun. 

İclasımız başa çatdı. Sağ olun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 EDİLMƏMİŞ ÇIXIŞIN MƏTNİ 
 

1 may 2020-ci il 

 

Bəhruz Məhərrəmov. Hörmətli Sədr, Azərbaycan 

Respublikası Hesablama Palatasının 2019-cu ildə fəaliy-

yəti haqqında hesabatı ilə əlaqədar iclasda əlavə vaxt 

aparmamaq üçün rəy və təklifimi yazılı olaraq təqdim 

edirəm. Bugünkü hesabatdan da aydındır ki, sənəddə adı-

çəkilən bir sıra qurumlarda büdcə vəsaitlərindən istifadəyə 

münasibətdə qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə 

əlaqədar hallar müəyyən edilmişdir. Bildiyiniz kimi, 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəl-

ləsinin 46.2-ci maddəsinə əsasən cinayət işinin başlanması 

üçün səbəb kimi törədilmiş və ya hazırlanan cinayət 

haqqında fiziki şəxs tərəfindən verilən ərizə, hüquqi şəxsin 

(vəzifəli şəxsin) və ya kütləvi informasiya vasitəsinin 

məlumatları, yaxud bu məlumatların təhqiqatçı, müstəntiq 

və ya prokuror tərəfindən bilavasitə aşkar edilməsi ola 

bilər. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan Respubli-

kasının Baş prokurorluğu Palatanın hesabatı ilə ictimailəş-

miş bu faktlar üzrə məsələni nəzarətə götürməli, səbəb və 

əsaslar müəyyən ediləcəyi halda, cinayət işi başlanmalı, 

prosesin gedişatı barədə Milli Məclisin müvafiq komitə-

lərində prokurorluq orqanının səlahiyyətli nümayəndələri-

nin iştirakı ilə müvafiq dinləmələr keçirilməlidir.  

Sonda qeyd edim ki, məruzəni müsbət dəyərləndirərək 

lehinə səs verirəm.  


