
 

BEŞİNCİ ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

MİLLİ MƏCLİSİNİN 

NÖVBƏDƏNKƏNAR 

XIII SESSİYASI İCLASININ 

 

PROTOKOLU № 103 
 

Milli Məclisin iclas salonu. 

12 iyul 2019-cu il. 

 

İclasa Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

Sədri O.Əsədov sədrlik etmişdir. 
 

İclasda Milli Məclisin 108 deputatı iştirak etmişdir. 
 

Qeydiyyat (saat 12.00 dəq.) 

İştirak edir 102 

Yetərsay 83 

 

İclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxil idi: 

 

1. “Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büd-

cəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

2. “Sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müva-

fiq icra hakimiyyəti orqanının 2019-cu il büdcəsi haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layi-

həsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

3. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan 



 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(üçüncü oxunuş). 

4. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

5. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçün-

cü oxunuş). 

6. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublika-

sının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

7. “İşsizlikdən sığorta fondunun 2019-cu il büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyi-

şiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanu-

nunun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

8. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində də-

yişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

9. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

10. “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

11. “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçün-

cü oxunuş). 

12. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 



 

qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

13. “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçün-

cü oxunuş). 

14. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçün-

cü oxunuş). 

15. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində və  

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində də-

yişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanu-

nunun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

16. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

17. “Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin 

qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statusu və so-

sial müdafiəsi haqqında”, “Həmkarlar ittifaqları haq-

qında”, “Valideynlərini itirmiş  və valideyn himayəsindən 

məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında”, 

“Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında”, “Gənclər 

siyasəti haqqında”, “Əmək pensiyaları haqqında”, “Təhsil 

haqqında”, “Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında”, “İşsiz-

likdən sığorta haqqında” və “Əlilliyi olan şəxslərin hüquq-

ları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında 

dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

18. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində, Gömrük Məcəlləsində, “Balıqçılıq haqqında”, 

“Yeyinti məhsulları haqqında”, “Taxıl haqqında”, “Üzüm-

çülük və şərabçılıq haqqında”, “Yod çatışmazlığı xəstəlik-



 

lərinin kütləvi profilaktikası məqsədi ilə duzun yodlaş-

dırılması haqqında” və “Çayçılıq haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(üçüncü oxunuş). 

19. “Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması 

haqqında”, “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında”, 

“Arıçılıq haqqında”, “Reklam haqqında” və “İstehlakçı-

ların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(üçüncü oxunuş). 

20. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Mon-

teneqro Hökuməti arasında fövqəladə hallar sahəsində 

əməkdaşlıq haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 

21. “Antikorrupsiya Orqanlarının və Ombudsmanların 

əməkdaşlığı üçün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Re-

gional Mərkəzinin (RCCACO) Nizamnaməsi”nin təsdiq 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 

layihəsi barədə. 

22. 15 yaşı tamam olmamış Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşının fərdi identifikasiya kartının tətbiqi müddət-

ləri ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanun-

larında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi barədə. 

23. “Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnamə-

sinin təsdiq edilməsi haqqında”, “Notariat haqqında”, 

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının Mülki Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 



 

24. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

25. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqın-

da” və “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifa-

dəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qa-

nunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

26. “Uşaq hüquqları haqqında”, “Narkoloji xidmət və 

nəzarət haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında”, “Yetkinlik 

yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntuları-

nın profilaktikası haqqında”, “İnsan alverinə qarşı mübarizə 

haqqında”, “Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti haqqında” 

və “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun-

larında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

27. “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında”, 

“Sosial xidmət haqqında”, “Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutul-

muş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Həbs yerlərində sax-

lanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haq-

qında” və “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan Respublikası-

nın qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

28. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Mə-

cəlləsində, Miqrasiya Məcəlləsində və İnzibati Xətalar 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 
 

Aşağıdakı məsələlər müzakirə edilmişdir: 
 

Gündəlik haqqında. 
 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Bahar Muradova 



 

Təklif: Gündəlik qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.01 dəq.) 

Lehinə 106 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 106 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

1. “Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət 

büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-

nunda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.23 dəq.) 

Lehinə 105 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 105 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

2. “Sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən mü-

vafiq icra hakimiyyəti orqanının 2019-cu il büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Hadi Rəcəbli 

 



 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.24 dəq.) 

Lehinə 104 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 104 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

3. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barə-

də Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.25 dəq.) 

Lehinə 105 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 105 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

4. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 
 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.26 dəq.) 

Lehinə 105 



 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 105 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

5. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barə-

də Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.27 dəq.) 

Lehinə 102 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

6. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqın-

da (üçüncü oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Hadi Rəcəbli, Qüdrət 

Həsənquliyev, Valeh Ələsgərov 
 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.31 dəq.) 

Lehinə 101 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 101 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

7. “İşsizlikdən sığorta fondunun 2019-cu il büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Hadi Rəcəbli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.32 dəq.) 

Lehinə 104 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 104 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

8. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Valeh Ələsgərov 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.33 dəq.) 

Lehinə 105 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 



 

İştirak edir 105 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

9. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.34 dəq.) 

Lehinə 102 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

10. “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(üçüncü oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.35 dəq.) 

Lehinə 103 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 103 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

11. “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barə-

də Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.36 dəq.) 

Lehinə 103 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 103 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

12. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.37 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

13. “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barə-



 

də Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (üçüncü oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 
 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.38 dəq.) 

Lehinə 103 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 104 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

14. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barə-

də Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (üçüncü oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 
 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.39 dəq.) 

Lehinə 104 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 104 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

15. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində 

və  Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsin-

də dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respubli-

kası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

 



 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Hadi Rəcəbli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.41 dəq.) 

Lehinə 104 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 104 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

17. “Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və hə-

min qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statu-

su və sosial müdafiəsi haqqında”, “Həmkarlar ittifaq-

ları haqqında”, “Valideynlərini itirmiş  və valideyn hi-

mayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi 

haqqında”, “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqın-

da”, “Gənclər siyasəti haqqında”, “Əmək pensiyaları 

haqqında”, “Təhsil haqqında”, “Daşınar əmlakın yük-

lülüyü haqqında”, “İşsizlikdən sığorta haqqında” və 

“Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbay-

can Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

haqqında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Oqtay Əsədov 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.41 dəq.) 

Lehinə 102 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 



 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

16. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.42 dəq.) 

Lehinə 104 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 104 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

18. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 

Məcəlləsində, Gömrük Məcəlləsində, “Balıqçılıq haq-

qında”, “Yeyinti məhsulları haqqında”, “Taxıl haqqın-

da”, “Üzümçülük və şərabçılıq haqqında”, “Yod çatış-

mazlığı xəstəliklərinin kütləvi profilaktikası məqsədi 

ilə duzun yodlaşdırılması haqqında” və “Çayçılıq haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında də-

yişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Eldar İbrahimov 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.44 dəq.) 

Lehinə 102 



 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 103 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

19. “Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalan-

ması haqqında”, “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haq-

qında”, “Arıçılıq haqqında”, “Reklam haqqında” və 

“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun 

layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Oqtay Əsədov 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.44 dəq.) 

Lehinə 96 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

20. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Monte-

neqro Hökuməti arasında fövqəladə hallar sahəsində 

əməkdaşlıq haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında. 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyafət Əsgərov, Azay 

Quliyev 

 



 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.49 dəq.) 

Lehinə 103 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 103 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

21. “Antikorrupsiya Orqanlarının və Ombudsman-

ların əməkdaşlığı üçün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı-

nın Regional Mərkəzinin (RCCACO) Nizamnamə-

si”nin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respubli-

kası qanununun layihəsi barədə. 

 

Çıxış etmişlər: Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli, Zahid 

Oruc 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.58 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

22. 15 yaşı tamam olmamış Azərbaycan Respublika-

sı vətəndaşının fərdi identifikasiya kartının tətbiqi müd-

dətləri ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi 

qanunlarında dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbay-

can Respublikası qanununun layihəsi barədə. 

 



 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.00 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

23. “Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamna-

məsinin təsdiq edilməsi haqqında”, “Notariat haqqın-

da”, “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının 

Mülki Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli, Ziyafət 

Əsgərov, Qüdrət Həsənquliyev 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.06 dəq.) 

Lehinə 91 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 91 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

24. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 



 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (birinci oxu-

nuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Ziyafət Əsgərov 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.06 dəq.) 

Lehinə 95 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 95 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

25. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı 

haqqında” və “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayra-

ğının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqın-

da (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Ziyafət Əsgərov, Əli Hüseynli, Siyavuş 

Novruzov, Məlahət İbrahimqızı 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.15 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

26. “Uşaq hüquqları haqqında”, “Narkoloji xidmət 

və nəzarət haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında”, 

“Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və 

hüquq pozuntularının profilaktikası haqqında”, “İn-

san alverinə qarşı mübarizə haqqında”, “Azərbaycan 

Qızıl Aypara Cəmiyyəti haqqında” və “Təhsil haqqın-

da” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyi-

şiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanu-

nunun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyafət Əsgərov, Aqiyə 

Naxçıvanlı, Bəxtiyar Əliyev 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.19 dəq.) 

Lehinə 103 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 103 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

27. “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haq-

qında”, “Sosial xidmət haqqında”, “Dağınıq skleroz 

xəstəliyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, 

“Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azad-

lıqlarının təmin edilməsi haqqında” və “Peşə təhsili 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında 

dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Oqtay Əsədov 



 

Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.20 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

28. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası 

Məcəlləsində, Miqrasiya Məcəlləsində və İnzibati Xətalar 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli, Aqil 

Abbas 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.22 dəq.) 

Lehinə 105 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 106 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Sədri 

 

O.ƏSƏDOV 

 



 

 

 

 

 

 

 

MİLLİ MƏCLİSİN İCLASI 
 

12 iyul 2019-cu il. Saat 12. 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri 

Oqtay Əsədov sədrlik edir 
 

Sədrlik edən. Xoş gördük, hörmətli deputatlar. Xahiş 

edirəm, yerlərinizi tutasınız. Xahiş edirəm, qeydiyyatdan 

keçək.  

 
Qeydiyyat (saat 12.00 dəq.) 

İştirak edir 102 

Yetərsay 83 

 

Çox sağ olun, yetərsay var. İclasımıza başlaya bilərik.  

Gündəlik sizə paylanıb. Gündəliyimizdə 28 məsələ var. 

19 məsələ üçüncü oxunuş, 2 məsələ beynəlxalq saziş, 1 

birinci oxunuşda keçən məsələ, 6 məsələ də birinci oxu-

nuşdur. Xahiş edirəm, gündəliyə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.01 dəq.) 

Lehinə 106 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 106 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun. Gündəlik təsdiq edildi.  

Hörmətli millət vəkilləri, iclasa başlamazdan qabaq 

mən istərdim ki, bizim Bahar xanım başda olmaqla 

ATƏT-in Parlament Assambleyasındakı nümayəndə 

heyətimizə öz dərin minnətdarlığımı bildirim. Çox yüksək 

səviyyəli sessiya keçirildi. Mən istərdim ki, Bahar xanım 

bu sessiya, bizim oradaki nailiyyətimiz haqqında qısa da 

olsa, bir məlumat versin.  

B.Muradova, Milli Məclis Sədrinin müavini, ATƏT-in 

Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə 

heyətinin rəhbəri. 

Çox təşəkkür edirəm, hörmətli cənab Sədr. Bizim bütün 

oradakı fəaliyyətimizi iclasın başlanğıcında qeyd 

etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bu, əlbəttə, bizim çoxdan 

gözlədiyimiz və əldə etmək üçün çalışdığımız bir məqsəd 

idi. Məlumat üçün demək istəyirəm ki, ATƏT PA-nın 

Lüksemburqda keçirilən 28-ci illik sessiyası “Təhlü-

kəsizliyin möhkəmləndirilməsi naminə dayanıqlı inkişafa 

dəstək: “parlamentlərin rolu” mövzusuna həsr olunmuşdu.  

Sessiyaya hazırlıq ərəfəsində Azərbaycan nümayəndə 

heyətinin qarşısında dayanan əsas məqsədlərdən biri, əl-

bəttə, bu sahədə  Azərbaycanda görülən işlər və  onun nə-

ticələri haqqında məlumatları sessiya iştirakçılarına çatdır-

maq, regionda və Azərbaycanda təhlükəsizlik naminə da-

yanıqlı inkişaf məqsədlərinə mane olan problemləri bir da-

ha vurğulamaq, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinə dair danışıqlar prosesinin  hazırkı vəziy-



 

yətinə dair məlumatlar vermək və status-kvonun dəyişil-

məsinin vacibliyini vurğulamaq və əsaslandırmaq idi. 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin ATƏT Parlament 

Assambleyasının himayəsi altında ATƏT PA çərçivəsində 

çoxsaylı ölkələrin iştirakı ilə öz təşəbbüsü nəticəsində 

yaratdığı platformalar və onun müsbət nəticələri barədə 

məlumat vermək, illik sessiyanın gündəliyindəki məsə-

lələrə dair sənədlər üzərində işləmək, mövqeyimizə uyğun 

dəyişiklik və düzəlişlər ilə çıxış etmək, eləcə də Assamb-

leyanın rəhbər orqanlarına seçkilərdə Azərbaycan nümayən-

dəsinin qələbəsini təmin etmək də məqsədlər arasında idi.  

Kifayət qədər geniş spektrli vəzifələrdi və biz bunların 

hər biri üçün ciddi hazırlıq prosesinə start verdik. Vur-

ğulamalıyam ki, hər zaman olduğu kimi, bu dəfə də Xarici 

İşlər Nazirliyi, Azərbaycanın Vyanadakı səfirliyinin 

əməkdaşları, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət 

məsələləri şöbəsi ilə sıx əməkdaşlıq  və qarşılıqlı məslə-

hətləşmələr nəticəsində illik sessiyada komitələrdə təqdim 

olunacaq hesabatlar və onların əsasında qəbul ediləcək 

qətnamə layihələrinə Azərbaycanın maraqlarına uyğun 

dəyişiklik və düzəlişləri təqdim etmək üçün  intensiv 

əlaqələr quruldu.  

ATƏT PA-nın qəbul edəcəyi yekun bəyannamədə 

Dağlıq Qarabağ məsələsinə dair mövqeyimizi  əks etdirə-

cək bəndlərin yer alması üçün fəaliyyətimizi geniş-

ləndirdik, tərəfimizdən siyasi məsələlər və təhlükəsizlik, 

eləcə də demokratiya, insan hüquqları və humanitar 

məsələlər komitəsinin məruzəçilərinə bir sıra təkliflərimiz 

təqdim olundu. Artıq bu komitələrin müvafiq sənədləri 

çap olunub, paylananda Azərbaycanın maraqlarını ifadə 

edən bir çox məsələlər həm məruzədə, həm də onun 

əsasında hazırlanmış qətnamədə öz əksini tapmışdı. 



 

Əlbəttə ki, daha prinsipial mübahisə, ciddi müzakirə doğu-

racaq məsələlər üzrə isə proseduralara uyğun olaraq rəsmi 

şəkildə düzəliş və təkliflərimiz 1-ci və 3-cü komitəyə 

təqdim olunmuş və rəsmi şəkildə qeydiyyatdan keçirilmiş-

di. Bundan sonra biz bu düzəlişlərə geniş dəstək qazan-

maq üçün bütün 57 ölkənin nümayəndə heyətlərinin rəh-

bərlərinə və hər bir parlamentariyə xüsusi məktublar 

göndərib Azərbaycanın təkliflərinin mahiyyətini və hə-

dəfini izah edib, onlardan dəstək istədik. Eyni zamanda, 

Xarici İşlər Nazirliyi bizim müraciətimizə əsasən bütün 

səfirliklərə müvafiq tapşırıqlarını vermişdi və  hər zaman 

olduğu kimi, bu dəfə də digər ölkələrdəki diplomatik 

missiyalarımız və onların nümayəndələri ikitərəfli əsasda 

bu məsələlərin təkcə Azərbaycanın deyil, eləcə də ATƏT 

regionuna daxil olan bütün ölkələrin maraqlarına uyğun 

olduğu üçün bu prosesdə bizə dəstək verilməsi işini 

apardılar.  

Aparılan intensiv işin nəticəsi sessiyanın artıq ilk 

günündə  hiss olunmağa başladı. Sessiya başlamazdan 

əvvəl ilk olaraq siyasi qrupların iclası keçirilir və sessiya-

nın gündəliyi, rəhbər şəxslərin seçilməsi və hansısa mə-

sələlərə münasibət formalaşdırılması üzrə məşvərətlər 

aparılır. Səhər tezdən saat 8-də işə başlayan bu qruplarda 

bizim nümayəndə heyətinin bütün üzvləri  iştirak etdi. 

Həm mövqeyimizi izah etdik, həm də vəziyyəti, sessiyada 

necə davranmaq lazım olduğunu müəyyən etdik.  

Sessiyanın birinci iclası hər zaman olduğu kimi, bu 

dəfə də Daimi Komitənin iclası idi. Komitənin iclasında 

mən bayaq vurğuladığım məsələlərə dair Azərbaycanda 

dayanıqlı inkişaf məqsədləri, onun nəticələri, buna mane 

olan məsələlər və xüsusi ilə münaqişələrin həlli ilə bağlı 

sessiyanın çox vacib qərarlar qəbul etməli olduğu barədə 



 

istəyimizi və tövsiyəmizi bildirdim. Konkret nəticələrə 

gəlirəm. Əlbəttə, parlament sessiyalarında, parlament 

asambleyalarında iştirak edən  həmkarlarımız bilir ki, bu 

proses çox çətin və ağır zəhmət tələb edən işdir. Bizim 

siyasi komitədə  müzakirə olunacaq ilk təklifimizin mahiy-

yəti, əlbəttə, Dağlıq Qarabağ və bütün münaqişələrin həll 

olunması, buna ATƏT PA-nın vahid  mövqeyinin əldə 

olunması və sənəddə əksini tapması məqsədi ilə bağlı idi. 

Bu barədə aparılan iş öz nəticəsini verdi. Mən sizə sessi-

yanın qəbul etdiyi Yekun Bəyannamənin 2-ci maddəsində 

Helsinki Yekun Aktına sadiqliyin nümunəsi olaraq  gös-

tərilən prinsipləri sadalamaq istəyirəm.  

2-ci maddə nəzərdə tutur ki, ATƏT Parlament Assamb-

leyası və üzv ölkələr bütün məsələlərə suveren bərabərlik, 

güc tətbiqinin yolverilməzliyi, sərhədlərin toxunulmazlığı, 

ölkələrin ərazi bütövlüyü, mübahisələrin sülh yolu ilə 

həlli, bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq, beynəlxalq 

hüququn vicdanla yerinə yetirilməsi və ölkələr arasındakı 

əməkdaşlıq prinsiplərinə uyğun çalışmalıdırlar və bu 

səpkidə çalışmağa çağırış edir. Bunun özü artıq bu sənədin 

əsas ruhunu ifadə edir və buradakı bütün məsələlər 

Azərbaycanın maraqları daxilindədir.  

Həmin deklorasiyanın 10-cu maddəsində isə konkret 

olaraq  ATƏT-in Minsk qrupunun dayanıqlı sülh  əldə et-

mək və Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etmək üçün 

Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasındakı mövcud 

dialoqu məmnuniyyətlə qeyd edir və sülhün təmin olun-

ması üçün, eləcə də humanitar sahədə tədbirlərin görül-

məsini davam etdirməyə çağırır. 23-cü maddə isə xüsusi 

ilə ATƏT-də münaqişə tərəfləri ilə humanitar sahədə 

inamın möhkəmləndirilməsi və bunun siyasi proseslərlə 

paralel, sinxronlaşdırılmış bir şəkildə aparılmasını nəzərdə 



 

tutur ki, bu da, ümumilikdə, Azərbaycanın maraqlarına 

tam uyğundur.   

25-ci maddədə isə gender faktının konkret şəxsə təhlü-

kəsiz qayıdış amilini də nəzərə almaqla daxili məcburi 

köçkünlərin və qaçqınların öz yaşadıqları ərazilərə Hel-

sinki Yekun Aktı, BMT Nizamnaməsi, ATƏT və ATƏT 

PA-nın müvafiq sənədlərində nəzərdə tutulmuş qaydalara 

uyğun ləyaqətli və maneəsiz qayıdışını təmin etməyə 

çağırır. Mən sənədin birinci hissəsindəki məsələləri vurğu-

layıram ki, bundan sonra gələn problemlərə və qaldırılan 

məsələlərə orada məhz bu aspektdən münasibət əksini 

tapmışdır. Bir maddə digərində irəli sürüləni tamamlayır 

və sonrakı maddələrin tətbiqi üçün hüquqi əsas yaradır.  

Əsas məsələ isə, əlbəttə, ilk növbədə komitənin iclasın-

da müzakirə olunan və Bəyannamənin 22-ci maddəsində 

yer alan müddəadır ki, neçə gündür müzakirələrə səbəb 

olub. Mən söyləyim ki, Ermənistanda ciddi qarşıdurmalara 

və çək-çevirə səbəb olub. 22-ci maddədə ilk dəfə olaraq 

Azərbaycan Ukrayna, Gürcüstan və Moldova ərazisində 

olan münaqişələrə eyni prizmadan yanaşma nəzərdə 

tutulur. Siz bilirsiniz ki, əvvəllər bu 3 ölkənin adı bir 

başqa maddədə çəkilirdi, Azərbaycandakı mövcud proble-

mə yalnız Dağlıq Qarabağ münaqişəsi adı ilə başqa bir 

maddədə, ayrıca münasibət bildirilirdi. Hər zaman da 

erməni həmkarlarımız və onların havadarları bunu Qara-

bağ məsələsinin nadirliyi, münaqişələrin bir-birinə bənzə-

məməsi ilə əsaslandırırdılar. Hətta Minsk qrupunun səla-

hiyyətində olduğunu əsas gətirərək buna ayrıca münasibət 

bildirilməsini vacib hesab edirdilər. Amma irəli atılan ən 

güclü və vacib addım məhz bunların bir maddədə toplan-

ması və vahid prizmadan dəyərləndirilməsi idi. Məzmunu 

ondan ibarətdir ki, – mən vurğulamaq istəyirəm, buna 



 

diqqətlə  qulaq asın, – ATƏT PA razılşadırılmış format 

daxilində tərəflərə ilkin şərt olmadan, ərazi bütövlüyü, su-

verenlik və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin to-

xunulmazlığı prinsiplərinə əsaslanaraq, Azərbaycan, Uk-

rayna, Gürcüstan və Moldovada münaqişələri  hərtərəfli 

və dayanıqlı sülh əldə etmək məqsədi ilə konkret nəti-

cələrə yönəlik müzakirə və danışıqları aktivləşdirməyi 

tövsiyyə edir. Burada hər şey aydındır, hansısa başqa 

məqamlardan söhbət gedə bilməz.  

Düşünürəm ki, bu sessiya ATƏT PA-nın mövqeyini 

göstərməklə yanaşı, bundan sonra bayaqkı, 25-ci maddədə 

səslənən tövsiyələrə uyğun olaraq, həm ATƏT özü daxil, 

həm də digər təşkilatlar münaqişə, onun həlli yolları haq-

qında danışarkən bu sənədə istinad etməyə məcburdular. 

Bu sənəd sessiyadan dərhal sonra Parlament Asamb-

leyasının Nazirlər Şurasına təqdim olunur və nazirlər də 

bu məsələlərdə bu maddəyə istinad etməlidirlər. Ən əsası 

isə burada Dağlıq Qarabağ sözünün olmaması və mü-

naqişə ölkələri sırasında Azərbaycanın adının olması, mü-

naqişə ərazisi kimi Azərbaycanın göstərilməsidir. Deməli, 

Dağlıq Qarabağ problemi, Dağlıq Qarabağ ərazisi və onun 

ətrafındakı 7 rayon da məhz Azərbaycan ərazisi kimi 

təsbit olunur. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siyasi 

komitəni hesabat məruzəsində hətta 7 rayonun adları da 

sadalanır.  

İkinci vacib düzəlişimiz isə, ikinciyə keçməmişdən, onu 

vurğulamaq istəyirəm ki, bu, çox ciddi polemikalar 

doğururdu. Həm iclasa hazırlıqda, həm də prosesinin 

gedişində ermənilərin çox ciddi etirazları oldu. Onlar dəfə-

lərlə həm ikitərəfli, həm də elə iclasın gedişində  parla-

mentariləri Azərbaycan adının bu maddədən çıxarılması 

ilə bağlı verdikləri təklifə səs verməyə çağırdılar. Amma 



 

sessiyanın,  parlamentarilərin mövqeyi birmənalı oldu, bu 

məsələ səsə qoyularkən Ermənistanın Azərbaycan sözünü 

buradan çıxartmaq təklifinə yalnız 6 səs verildi. 47 səs isə 

Azərbaycanın mövqeyini müdafiə elədi və demək olar ki, 

Ermənistanı çıxmaq şərti ilə bu məsələ yekdilliklə qəbul 

edildi.  

Hesab edirəm, bu, doğrudan da, çox vacib bir uğurdur. 

Bu uğurun əldə olunmasında əziyyəti olan hər kəsə mən  

sözümün elə bu yerində təşəkkür etmək istəyirəm, çünki 

bu, bizim mövqeyimizə  və nəinki, bizim, bütün münaqişə 

zonalarında, bu münaqişənin beynəlxalq hüququn prinsip-

ləri əsasında həll olunmasını istəyən ölkələrin və xalqların 

mövqeyinə tam şəkildə uyğundur. Artıq Azərbaycanı bu 

sıradan çıxartmaq mümkün olmayacaqdır.  

İkinci vacib düzəliş İnsan hüququları komitəsinin və 

müvafiq olaraq Lüksemburq qətnaməsinin 120-ci mad-

dəsində yer alır. Bu komitənin qətnaməsinin birinci 

hissəsində ATƏT PA üzv ölkələrə, – mən bayaq vur-

ğuladım, xüsusi bir maddə vardır ki, münaqişələrin həlli 

yolu mütləq şəkildə insan hüquqları və humanitar prob-

lemlərin həlli ilə sinxronlaşdırılsın və bu sinxronlaşdırma 

burada öz əksini çox gözəl tapır, – çağırış edir ki, münaqi-

şələrin həlli  zamanı əsas insan hüquqları,  azadlıqları və 

humanitar problemlər sahəsindəki mövcud çağırışlara 

xüsusi diqqət yetirsinlər. Belə ki, münaqişə zonalarında və 

işğal ərazilərində ərazi işğalı və münaqişədən zərər çəkən 

insanların, o cümlədən qaçqınların və məcburi köçkün-

lərin tələblərini ciddi şəkildə dəyərləndirsinlər. Həmçinin 

işğalçı rejimlərin, – bu hissə də xüsusi maraq kəsb edir, – 

və onların komandanlığı altında olan silahlı qrupların 

insanların tələblərinin dəyərləndirilməsi sahəsindəki 

xüsusi öhdəliklərinə xüsusi diqqət ayırsınlar. Çünki hətta 



 

işğal altında olan ərazilərdə insan haqlarının pozulması 

baş verirsə, bu sahədəki məsuliyyət və öhdəlik işğalı 

həyata keçirən silahlı qrupların,  onların tabe olduğu 

komandanlığın və ölkələrin üzərində qalır. Ona görə də, 

əgər bu gün Ermənistan tərəfi işğal zonası deyərək, yalnız 

ermənilərin hüquqlarının Dağlıq Qarabağ ərazisində 

müdafiəsi məsələsini qabardırlarsa, hətta onun pozulması-

na görə belə Ermənistan cavabdehdir. Ona görə bu maddə-

nin xüsusi əhəmiyyəti vardır.  

Bəyannamənin 167-ci və 168-ci bəndlərində ciddi mə-

sələlər vardır və mən bunu nəzərinizə çatdırmaq istərdim. 

Deyilir, nəzərə alaraq ki, silahlı münaqişələr zamanı 

qaçqınların və məcburi köçkünlərin öz yaşayış yerlərinə 

və öz əmlaklarına könüllü, – yoldaşlar, bəlkə maraqlı 

deyil, – təhlükəsiz və şərəfli qayıdış hüquqları təmin olun-

malıdır. ATƏT-ə üzv ölkələr beynəlxalq hüququ pozaraq, 

– bu hissə də xüsusi ilə vacibdir, – digər ölkələrin rayon-

larını işğal edərək, xarabalığa çevirdikləri ərazilərə bu 

rayonlardan məcburi qovulmuş sakinlərin pozulmuş 

hüquqlarını təxirə salmadan bərpa etməlidirlər. Çox vacib 

maddələrdir və hesab edirəm ki, bütün bunlara birmənalı 

səs vermiş digər ölkələrin, 57 ölkənin nümayəndələri 

birmənalı olaraq Azərbaycanın da mövqeyini müdafiə 

etmiş olurdular. Hesab edirəm ki, bu sahədə əldə etdiyimiz 

nailiyyət bundan sonrakı diplomatik işimizdə bizə çox 

ciddi dəstək olacaqdır.   

Mövzumuzun dayanıqlı inkişaf məqsədlərində parla-

mentlərin rolunun artırılması olduğunu nəzərə alaraq, biz 

bu sahədə həmkarlarımızın təqdim etdiyi layihələrə də öz 

düzəlişlərimizi etdik. ATƏT PA-nın Belçikadan olan üzvü 

Nahima Lanjri tərəfindən irəli sürülmüş “Açıq cəmiyyət-

lərin yaradılması və ləyaqətli qayıdışın təmininə dəstək 



 

əsasında miqrasiya proseslərinin səmərəli idarə olunması” 

adlı əlavə bəndə Azərbaycan tərəfinin  xüsusi bir  

düzəlişini, yəni əlavə müddəasını da daxil etməsi təklif 

olundu. Bu, layihəyə sonuncu bənd kimi daxil edildi. Sizə 

söyləyim ki, həm hazırlıq prosesində, həm də iclasın 

gedişatında mən onunla ciddi söhbətlər aparmışdım və o, 

birmənalı şəkildə Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədiyini 

və layihəyə belə bir müddəanın daxil olmasına etiraz 

etmədiyini vurğulamışdı. Bəndin mahiyyəti ondan ibarət-

dir ki, ATƏT-ə üzv dövlətləri  beynəlxalq hüquqi öhdəlik-

lərinə sadiq qalmaq və inkişaf strategiyalarına investisiya 

qoymaq, o cümlədən dayanıqlı inkişaf məqsədləri hədəf-

lərinə çatmaq məqsədi ilə insanları öz doğma ölkələrini 

tərk etməyə vadar edən  müharibə, zorakılıq və həlli 

uzadılmış münaqişələr kimi neqativ amillərin aradan qal-

dırılmasına, sülh və açıq cəmiyyətin yaradılmasına çağırış 

edir. Baxın, hətta burada da belə bütün müzakirə olunan 

məsələlərə Dağlıq Qarabağ problemi və münaqişələrin 

həlli kontekstindən yanaşıldı və Azərbaycan tərəfinin 

təklif etdiyi bütün ifadələr,  bəndlər,  təkliflər sessiyanın 

sənədlərində nəzərə alındı. Hesab edirəm ki, bu, ümumi-

likdə, ATƏT PA-nın fəaliyyəti müddətində münaqişələrlə 

bağlı qəbul etdiyi ən mükəmməl, ən ciddi və ən istinad 

olunası bir sənəd oldu.  

Sonda isə bizim üçün xüsusi ilə vacib bir məsələni 

vurğulamaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, həmkarımız Azay 

Quliyev əvvəlki 3 il müddətində ATƏT PA-nın vitse-

prezidenti vəzifəsində çox səmərəli fəaliyyət göstərmişdi 

və bu dəfə də onun növbəti 3 il müddətinə seçilməsi 

məsələsi vardı. Nəzərə alaraq ki, uzun illər ATƏT PA 

çərçivəsində Azay Quliyevin çoxsahəli, səmərəli fəaliyyəti 

var idi və onun ATƏT PA-ın işinə şəxsi töhfələri  



 

Azərbaycan  Prezidenti cənab İlham Əliyevin ATƏT üzv 

ölkələri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əsasda həyata keçirdiyi 

siyasətin konkret nəticələri, Azərbaycanın yerləşdiyi 

regionda həyata keçirdiyi iqtisadi və enerji layihələri ilə 

bağlı getdikcə artan nüfuzu və ATƏT-in dəyərlərinin bu 

regionda davamlı və dayanıqlı olması üçün göstərdiyi 

səylər nəticəsində Azərbaycanın nüfuzuna nümayəndə 

heyətlərinin hörməti Parlament Assambleyasında çox idi, 

ona görə də, hətta namizədlərin qeydə alınması üçün imza 

toplama prosesində belə bizim namizədimizin nə qədər 

üstün olduğunu bir daha gördük. Mən burada bunu bir 

daha vurğulamaq istəyirəm. Biz gərək öz qəhrəmanımızı 

tanıyaq ki, o kimdir və onun beynəlxalq aləmdə nüfuzu 

nədən ibarətdir. Bircə faktı demək istəyirəm, bu, özü-

özlüyündə hər şeyi deyir. Namizədlik üçün qeydə alınma-

da  ən çox ölkə sayı 43, ən çox imza Azay Quliyevə məx-

sus idi, 111. Elə bilirəm, alqışlamaq lazımdır. (Alqışlar.)  

Birmənalı şəkildə dəstək istədiyimiz hər bir ölkə və 

onun nümayəndəsi Azay Quliyevin xidmətlərini qeyd 

edərək, ona ilk növbədə səs verməyin vacibliyini vurğula-

yırdı və belə də oldu. Bizim həmkarımız növbəti üç ilə 

seçildi və mən inanıram ki, bu üç il müddətində onun 

yaratdığı imkanlardan maksimum istifadə etməli və əldə 

etdiyimiz bu nailiyyətləri nəinki qorumalı,  daha da artır-

malı və münaqişənin həllinə parlament diplomatiyası vasi-

təsilə öz töhfəmizi verməliyik.  

Sonda mən, Oqtay müəllim, ilk növbədə Sizə təşəkkür-

lərimi bildirmək istəyirəm, Siz bu hazırlıq prosesində bizə 

çox ciddi dəstək oldunuz. Hara məktub yazmaq, kimlə 

danışmaq, kimlə görüşmək müraciətlərimiz oldusa, bir-

mənalı şəkildə bunların hamısına Sizdən dəstək aldıq. 

Əvvəldə vurğuladığım kimi, Prezident Administrasiya-



 

sının xüsusi şöbəsi ilə, Xarici İşlər Nazirliyi ilə çox ciddi 

əməkdaşlığımız oldu. Onlar bütün məqamlarda bizim 

yanımızda oldular, Vyanadakı səfirliyin nümayəndələri, 

konkret olaraq Rövşən müəllimi, Nərmin xanımı da xüsusi 

qeyd etmək istəyirəm. AzərTAC-ın nümayəndəsi Vüqar 

Seyidov, bilirsiniz ki, onun jurnalistikaya və Azərbaycan 

ictimai-siyasi fikrinə çox böyük töhfəsi var və əvvəldən 

sonadək o, bizimlə bir yerdə oldu. Elə bilirəm ki, o, bu bir 

həftəni ATƏT PA-da Azərbaycan əhvali-ruhiyyəsi şərai-

tində yaşadı və bütün məlumatları vaxtında çatdırdı.  

Xüsusilə Milli Məclisin Aparatının işçilərini, bizim 

Katibliyi, Aynur Nurəhmədovanı qeyd etmək istəyirəm. 

İctimai əsaslarla cəlb etdiyimiz Anar Orucovu, nüma-

yəndə heyətinin üzvlərini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. 

Həm plenar, həm komitə iclaslarında, həm də kluarlarda 

həmkarlarım Tahir Mirkişili, Kamran Nəbizadə, Ülviyyə 

xanım, Elşad Həsənov çox vacib,  sinxron və əlaqələn-

dirilmiş iş nümayiş etdirdilər və bütün məsələlər üzrə 

qarşımıza qoyduğumuz hədəflərə nail olduq. Bu, mənim 

ATƏT Parlament Assambleyasında 15 il ərzində ən çox 

razı qaldığım və məni ən çox sevindirən bir sessiya oldu. 

ATƏT-dəki həmkarlarımız, bu işdə kollektiv və komanda 

ruhu ilə işləyən  həmkarlarımız sağ olsun. Oqtay müəllim, 

sağ olun. Siz mənə şərait yaratdınız, bu qədər məlumat 

verə bildim. (Alqışlar.)  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, mən bunu xüsusi demək 

istərdim  ki, doğrudan da, çox böyük nailiyyətdir. Azay 

müəllimin ATƏT PA-nın vitse-prezidenti olmasının bizə 

çox böyük dəstəyi oldu. Mən çox şadam ki, bu seçkidən 

sonra növbəti dəfə də bizim ATƏT-də rolumuz yüksək 

səviyyədə olacaq. Bir şeyi unutduq ki, Azay Quliyev 

ATƏT Parlament Assambleyası nəzdində yaradılmış İpək 



 

Yoluna Dəstək proqramının da rəhbəri oldu. Bu münasi-

bətlə də səni təbrik edirəm. İnanıram ki, gələn il İsveçrədə 

keçirilən toplantıda ölkələrin sayı daha da çox olacaq. Bir 

daha çox sağ olun.  

İndi də, icazənizlə,  iclasımızı davam etdirək. Sağ olun.  

Gündəliyin birinci məsələsi 2019-cu il dövlət büdcəsinə 

dəyişiklik edilməsi haqqındadır. Üçüncü oxunuş. Buyur-

sun Ziyad Səmədzadə. 

Z.Səmədzadə, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye 

və sahibkarlıq komitəsinin sədri. 

Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət vəkilləri. Dövlət 

büdcəsində edilən dəyişiklərlə əlaqədar üçüncü oxunuşda 

heç bir təklif edilməmişdir. Bütövlükdə cəmiyyət tərəfin-

dən bu dəyişikliklər müsbət qarşılanmışdır. Ona görə də, 

millət vəkillərindən qanun layihəsinə səs vermələrini xahiş 

edirəm.  

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, üçüncü oxunuşdur, başqa 

fikir yoxdursa, münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.23 dəq.) 

Lehinə 105 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 105 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İkinci məsələ. “Sosial təminatı və müdafiəni həyata 

keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 2019-cu il 

büdcəsi haqqında”. Bu da üçüncü oxunuşdur. Buyursun 

Hadi Rəcəbli. 



 

H.Rəcəbli, Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət 

komitəsinin sədri. 

Bu məsələ üçüncü oxunuşda müzakirə olunur. Hamı-

mızın bildiyimiz kimi, bu büdcə 200 milyon manat 

məbləğində artırılıbdır. Bu da sosial müdafiə qurumlarının 

özlərinin vəsaiti hesabına yığılan pula görə olubdur. 

Deputat həmkarlarım iki oxunuşda heç bir irad tutmadıq-

larına görə,  üçüncü oxunuşda da bu layihəyə səs verməyə 

dəvət edirəm. Sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Başqa təklif yoxdursa, xahiş 

edirəm, münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.24 dəq.) 

Lehinə 104 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 104 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin üçüncü məsələsi. “Məhkəmələr və hakimlər 

haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layi-

həsi, üçüncü oxunuş. Əli Hüseynli buyursun.   

Ə.Hüseynli, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət 

quruculuğu komitəsinin sədri. 

Çox sağ olun, cənab Sədr. Hörmətli həmkarlar, bu 

layihə məhkəmə sistemindəki islahatlarla bağlıdır. Hakim-

lərin maddi təminatının əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına 

yönəlmişdir. İkinci oxunuşda əlavə təkliflər daxil olmadı, 

üçüncü oxunuşda səs verməyinizi xahiş edirəm.  

 



 

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, qanun layihəsinə münasi-

bət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.25 dəq.) 

Lehinə 105 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 105 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Dördüncü məsələ. Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi, 

üçüncü oxunuş. Buyurun, Ziyad Səmədzadə.  

Z.Səmədzadə. Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri. Qanun layihəsi “Məhkəmələr və hakimlər haq-

qında” Qanunda dəyişikliklə əlaqədar onunla birlikdə da-

xil olmuşdur. Təkliflər daxil olmamışdır. Millət vəkillərin-

dən qanun  layihəsinə səs vermələrini xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, qanun layihəsinə münasi-

bət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.26 dəq.) 

Lehinə 105 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 105 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Beşinci məsələ. “Dövlət satınalmaları haqqında” Qa-



 

nunda dəyişiklik edilməsi barədə, üçüncü oxunuş. Ziyad 

Səmədzadə. 

Z.Səmədzadə. Hörmətli cənab Sədr, bu qanun layihəsi 

birinci, ikinci oxunuşda ətraflı müzakirə edilmişdir. Heç 

bir təklif daxil olmamışdır. Ona görə millət vəkillərindən 

bu qanun layihəsinə səs vermələrini xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Xahiş edirəm, qanun layihə-

sinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.27 dəq.) 

Lehinə 102 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Altıncı məsələ “Əmək pensiyaları haqqında” Qanunda 

dəyişiklik edilməsi barədədir. Hadi Rəcəbli, buyurun. 

H.Rəcəbli. Hamınızın  bildiyiniz kimi, Qanunda iki 

maddədə dəyişiklik edilir. Ən önəmli və maraqlı məsələ-

lərdən biri odur ki, pensiyanın minimum həddi 200 ma-

nata çatdırılır. Bu da oktyabr ayının 1-dən ölkə üzrə tətbiq 

olunacaq və eyni zamanda, həyata keçiriləcəkdir. İkinci də 

ki, indeksləşmə ilə bağlı maraqlı bir məqamdır.  Müzakirə 

edərkən deputat həmkarlarım  iki məqamı da razılıqla 

qəbul ediblər. Hər iki məsələyə, müddəaya səs verməyə 

dəvət edirəm. Üçüncü oxunuşdur.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Qüdrət Həsənquliyev.  

Q.Həsənquliyev. Təşəkkür edirəm, cənab Sədr. İlk ön-

cə mən də deputat həmkarlarımı ATƏT Parlament Assamb-



 

leyasındakı uğurlarına görə təbrik edirəm, bu, həm də 

parlamentin uğurudur.  

Oqtay müəllim, üçüncü oxunuşda müzakirə olunan 

məsələ ilə bağlı, əlbəttə,  səs verəcəyəm, amma mən istər-

dim ki, hörmətli Hadi müəllimin diqqətini bir məsələyə 

cəlb eləyim. Bəlkə də payızda müvafiq icra orqanları ilə 

müzakirə aparmaqla bu məsələyə yenidən qayıda bilərik. 

Burada indeksləşmədən söhbət gedir. Əlbəttə, bu, çox 

mütərəqqi dəyişiklikdir. Yəni ildə bir dəfə indeksləşmədən 

söhbət gedir. Amma biz gördük ki, misal üçün deyirəm, 

2014-cü ilin dekabrında, 2015-ci ilin əvvəlində iki dəfə 

bizim manat devalvasiyaya uğradı. Ona görə də, indi allah 

eləməsin ki, bir də yenidən Azərbaycanda belə bir 

devalvasiya, yaxud ciddi inflyasiya olsun. Amma biz 

qanunverici orqan kimi mütləq hesab edirəm ki, müəyyən 

məsələləri nəzərə almalıyıq.  

O baxımdan düşünürəm ki, gələcəkdə, indeksləşmə ildə 

bir dəfə deyil, ayda bir dəfə olmalıdır. Müvafiq dövlət 

orqanlarının işi nədir ki? Misal üçün deyirəm, bu, ilin 

əvvəlində yaxud sonunda oldu, bir aydan sonra ciddi 

inflyasiya oldu, belə çıxır ki, pensiyaçılar, sosial müavinət 

alan imkansız insanlar bir il gözləməlidirlər ki, bir ildən 

sonra indeksləşmə olacaq və onların tutaq, pensiyaları 

artırılacaq. Yaxud biz indi ünvanlı sosial yardımlar 

veririk, həmin ünvanlı sosial yardımların məbləği artırı-

lacaq. Ona görə də, hesab edirəm, ayda bir dəfə müvafiq 

orqanlar toplaşsınlar, inflyasiyanı nəzərə alaraq, ehtiyac 

yoxdursa, qalacaq yerində, ehtiyac varsa, baza hissəsini 

artırsınlar. Ona görə, düşünürəm, biz payızda bu məsələyə 

qayıtsaq, doğru olardı. Diqqətinizə görə çox sağ olun. 

Mən bu məsələyə səs verəcəyəm. Sağ olun. 

 



 

Sədrlik edən. Sağ olun. Valeh Ələsgərov. 

V.Ələsgərov. Oqtay müəllim, dəqiqləşdirmək üçün de-

yim ki, hər ay da, hər həftə də etmək olar. Ancaq istehlak 

qiymətləri indeksinə uyğun olaraq indeksləşmə gedəcəksə, 

hər ay olsa, bu indeks bir ay qalxacaq, bir ay düşəcək. Bir 

illik ona görə seçilibdir ki, orta dəyəri qiymətləndirilib, 

buna uyğun indeksləşmə keçiriləcək. Təşəkkür edirəm.   

Sədrlik edən.  Sağ olun. Əgər başqa təklif yoxdursa, 

xahiş edirəm, qanun layihəsinə münasibət bildirək. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.31 dəq.) 

Lehinə 101 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 101 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Yeddinci məsələ. “İşsizlikdən sığorta fondunun 2019-cu 

il büdcəsi haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə. 

Hadi Rəcəbli, buyurun. 

H.Rəcəbli. Minnətdaram, Oqtay müəllim. Bildiyiniz 

kimi, 2018-ci ildə istifadə olunmayan 15 milyon manat 

vəsaitin bu ilin büdcəsinə salınması çox önəmli bir haldır 

və dediyimiz kimi, hər dəfə ki, bu vəsaitlərin də böyük bir 

qismi, bilavasitə yarısı özünəməşğulluğa yonələcək. Bü-

tövlükdə başqa fikir olmadığına görə, deputat  həmkar-

larımı   bu layihəyə səs verməyə çağırıram. 

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, layihəyə münasibət bil-

dirək.  

 



 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.32 dəq.) 

Lehinə 104 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 104 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin səkkizinci məsələsi Azərbaycan Respubli-

kasının Su Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədədir. 

Buyursun Valeh Ələsgərov. 

V.Ələsgərov, Milli Məclis Sədrinin müavini, Təbii ehti-

yatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri. 

Təşəkkür edirəm, cənab Sədr. Azərbaycan Respublika-

sının Su Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikasının Qanununa birinci, ikinci oxunuş 

keçiriləndə heç bir irad, təklif daxil olmamışdır. İkinci 

oxunuşdan sonra keçən müddətdə də  əlavə dəyişiklik 

təklif olunmamışdır. Ona görə də, hesab edirəm ki,  səs 

verib qəbul edə bilərik.   

Sədrlik edən.  Xahiş edirəm, layihəyə münasibət bildi-

rək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.33 dəq.) 

Lehinə 105 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 105 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  



 

Doqquzuncu məsələ. Mənzil Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi barədə. Buyursun Əli Hüseynli. 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun, cənab Sədr. Məcəllədə 

təklif olunan  dəyişiklik Dövlət Mənzil Fondunun yaşayış 

sahələrinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı idi. Birinci və ikinci 

oxunuşda əlavə təkliflər daxil olmadı. Üçüncü oxunuşda 

səsə qoyulmasını xahiş edirəm.   

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, layihəyə münasibət 

bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.34 dəq.) 

Lehinə 102 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti, onuncu məsələ. “Yol hərəkəti haqqında” Qa-

nunda dəyişiklik edilməsi barədə. Buyursun, Əli Hüseynli.   

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun. Hörmətli həmkarlar, “Yol 

hərəkəti haqqında” Qanunda dəyişiklik beynəlxalq stan-

dartlara uyğun olaraq, iki yol nişanının, “sarı kəsişmə 

toru” və “daimi sağa dönmə” nişanlarının Azərbaycan 

qanunvericiliyinə gətirilməsi ilə bağlıdır. Çox mütərəqqi 

bir düzəliş idi, həm komitədə, həm də parlamentdə 

dəstəklənmişdi. Üçüncü oxunuşda səsə qoyulmasını xahiş 

edirəm.  

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, qanun layihəsinə mü-

nasibət bildirək.  

 



 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.35 dəq.) 

Lehinə 103 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 103 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti, 11-ci məsələ. “Publik hüquqi şəxslər haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə. Əli müəllim, buyurun. 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun, cənab Sədr. Bu layihə ilə 

bağlı da ikinci oxunuşda əlavə təkliflər daxil olmadı, 

üçüncü oxunuşda səsə qoyulmasını xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Xahiş edirəm, münasibət bil-

dirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.36 dəq.) 

Lehinə 103 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 103 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti, 12-ci məsələ Vergi Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 

layihəsidir. Buyurun, Ziyad Səmədzadə.  

Z.Səmədzadə. Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri. Qanun layihəsinin üçüncü oxunuşu ilə əlaqədar 

təkliflər daxil olmamışdır. Ona görə də millət vəkil-



 

lərindən qanun layihəsinə səs vermələrini xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Xahiş edirəm, qanun layihəsi-

nə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.37 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

On üçüncü məsələ. “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” 

Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə. Ziyad müəllim, buyurun.     

Z.Səmədzadə. Cənab Sədr, hörmətli millət vəkilləri. 

Bu qanun layihəsi operator, onun sürücüsü və onların ha-

zırlıq səviyyəsinə dair tələbləri müəyyən edir və bununla 

da ölkəmizin iştirakı ilə həyata keçirilən beynəlxalq sər-

nişin və yük daşımalarının beynəlxalq standartlara uyğun-

laşdırılmasını nəzərdə tutur. Millət vəkillərindən xahiş 

edirəm ki, dəyişiklik, təklif daxil olmadığını nəzərə alaraq, 

bu qanun layihəsinə səs versinlər. 

 Sədrlik edən. Sağ olun. Xahiş edirəm, qanun layihə-

sinə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.38 dəq.) 

Lehinə 103 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 104 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti, on dördüncü məsələ. “Dövlət satınalmaları 

haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə. Buyursun 

Ziyad Səmədzadə. 

Z.Səmədzadə. Hörmətli millət vəkilləri, qanun layihə-

sinə üçüncü oxunuşla əlaqədar təkliflər daxil olmamışdır. 

Ona görə də millət vəkillərindən bu qanun layihəsinə səs 

vermələrini xahiş edirəm.   

Sədrlik edən. Sağ olun. Xahiş edirəm, təklif yoxdursa, 

qanun layihəsinə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.39 dəq.) 

Lehinə 104 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 104 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti, 15-ci məsələ. Azərbaycan Respublikasının 

Əmək Məcəlləsində və  Miqrasiya Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş). 

Buyursun Hadi Rəcəbli.  

H.Rəcəbli. Minnətdaram, Oqtay müəllim. 15-ci və 17-ci 

məsələ eynidir. Burada, Oqtay müəllim, keçən səfər də o 

söhbət çıxdı,  ortada bir məsələ olduğundan mən bunu 

ardıcıl demədim. Amma məsləhətdirsə, mən 15-ci və 17-ci 

məsələni bir yerdə deyim.  

Demək hər iki, 15-ci və 17-ci məsələnin  mahiyyətində bir 

şey durur. 15-ci məsələdə Əmək Məcəlləsində və Miqrasiya 

Məcəlləsində edilən dəyişiklikdir. 17-ci məsələdə isə 9 qanu-

na edilən dəyişiklikdir.  Biz ötən il “Məşğulluq haqqında” ge-



 

nişmiqyaslı, böyük bir Qanun qəbul etmişik və bu Qanunun 

tətbiqi ilə bağlı belə dəyişikliklər edilir. Deputat həmkarları-

mızın heç bir təklifləri olmadığına görə, xahiş edirəm, hər iki, 

həm 15-ci, həm də 17-ci məsələlərə  səs versinlər. Sağ olun. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Buyurun, gündəliyin 15-ci 

məsələsinə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.41 dəq.) 

Lehinə 104 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 104 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

İndi 17-ci məsələyə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.41 dəq.) 

Lehinə 102 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

16-cı məsələ. İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi barədə (üçüncü oxunuş). Əli müəllim, buyurun.  

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun. Hörmətli həmkarlar, İnzi-

bati Xətalar Məcəlləsində təklif olunan əlavə və dəyişik-

liklər Hadi müəllimin məruzələrindən irəli gəlir. Belə ki, 

“Məşğulluq haqqında” Qanunda qanunvericiliyin pozul-

masına görə məsuliyyət növləri nəzərdə tutulur və bunlar 



 

cərimə sanksiyası formasındadır. Əlavə təkliflər daxil 

olmamışdır, səsə qoyulmasını xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.42 dəq.) 

Lehinə 104 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 104 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 18-ci məsələsi də 9 qanunu uyğunlaşdırmaq 

məsələsidir. Buyursun Eldar İbrahimov. 

E.İbrahimov, Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri. 

Çox sağ olun. Cənab Sədr, hörmətli deputat həmkarla-

rım, istər 18-ci, istərsə də 19-cu məsələ, hər ikisi eyni mə-

nanı kəsb edən qanun layihələridir. İkinci oxunuşda mü-

zakirə edilərkən heç bir irad və təklif daxil olmadı, üçüncü 

oxunuşa tam hazırdır. Ona görə də hörmətli həmkarlarım-

dan, xahiş edirəm, səs verək. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Həqiqətən, bu, dəyişik-

liklər edilən qanunların sayı  15  idi, yarıbayarı bölüb iki 

məsələ etdik. Xahiş edirəm, gündəliyin 18-ci məsələsinə 

münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.44 dəq.) 

Lehinə 102 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 103 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

Sonuncu üçüncü oxunuş, 19-cu məsələ. Xahiş edirəm, 

münasibət bildirək.   
 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.44 dəq.) 

Lehinə 96 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Hörmətli millət vəkilləri, bununla da gündəliyin üç 

oxunuşla bağlı  məsələləri sona çatdı. Elə bizim növbə-

dənkənar sessiyanın iclaslarının əsas məqsədlərindən biri 

də o idi ki, biz qanunları 3 oxunuşdan keçirməli idik. Bu 

qanun layihələri sentyabra qalmasın deyə biz işlədik ki, bu 

qanun layihələrini vaxtında qəbul edək. İndi keçirik digər 

məsələlərə. İki  beynəlxalq saziş var. “Azərbaycan Res-

publikası Hökuməti ilə Monteneqro Hökuməti arasında 

fövqəladə hallar sahəsində əməkdaşlıq haqqında” Sazişin 

təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi. Buyursun Ziyafət 

Əsgərov.  

Z.Əsgərov, Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, Müdafiə, 

təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin sədri. 

 Çox sağ olun, hörmətli cənab Sədr. Hörmətli həmkar-

lar, bildiyiniz kimi, biz bu qəbildən olan xeyli sazişlər 

imzalamışıq, qanunlar ratifikasiya etmişik. Sizin müza-

kirənizə təqdim olunan qanun layihəsi də həmin qəbildən 

olan qanun layihələrindəndir. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, 

Azərbaycanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin digər 

ölkələrin müvafiq qurumları ilə əməkdaşlıq sahəsində çox 



 

müsbət təcrübə praktikası var. Hesab edirəm ki, qanun 

layihəsində göstərilən müddəalar Azərbaycanın dövlət, 

milli maraqlarına tam cavab verir və sizi bu qanun layi-

həsinə müsbət münasibət bildirməyə dəvət edirəm. Diq-

qətinizə görə sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Azay Quliyev.  

A.Quliyev. Təşəkkür edirəm. Hörmətli cənab Sədr, 

hörmətli millət vəkilləri, dəyərli mətbuat təmsilçiləri! Mən 

də, doğrudan da, bu gün Monteneqro ilə Azərbaycan 

arasında dostluq münasibətlərinin parlament səviyyəsində 

davam etdiyini qeyd etmək istəyirəm. Biz Monteneqro ilə 

hərtərəfli əməkdaşlıq edirik və bugünkü Sazişin də Milli 

Məclis tərəfindən təsdiqlənməsi, əlbəttə ki, çox təbiidir və 

mən buna səs verəcəyəm.  

Amma hörmətli cənab Sədr, əgər icazə versəniz, mən 

bir neçə kəlmə bu gün burada səsləndirilən fikirlərə də 

münasibət bildirərdim. İlk növbədə hörmətli Bahar 

xanıma təqdimatına görə  minnətdarlığımı bildirirəm. Çox 

sağ olun, Bahar xanım. ATƏT Parlament Assambleya-

sında fəaliyyətlə bağlı geniş və ətraflı məlumat verdiniz. 

Qeyd etməliyəm ki, Sizin də, hörmətli Bahar xanım, bu 

prosesdə, nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi işin təş-

kilində çox böyük rolunuz var. Bütövlükdə nümayəndə 

heyətinin səfərbər olmasında fövqəladə xidmətinizi mən 

də qeyd etmək və buna görə təşəkkür etmək istəyirəm.  

Əlbəttə, Siz çox haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, bizim bey-

nəlxalq aləmdə əldə etdiyimiz bütün uğurların arxasında 

Azərbaycan dövləti,  Azərbaycan dövlətinin həyata keçir-

diyi siyasət, cənab Prezidentin daxili və xarici siyasəti, 

mükəmməl, qətiyyətli  işləri dayanır. Bu gün beynəlxalq 

aləmdə əldə etdiyimiz uğurlar həm də Azərbaycanın 

həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasətin beynəlxalq aləm 



 

tərəfindən qəbuludur, etirafıdır və qiymətləndirilməsidir. 

Bu, birmənalı şəkildə belədir. Bizim kollektiv işimizin, 

uğurlarımızın əldə olunmasında, şübhəsiz ki, digər qurum-

ların,  bayaq Siz qeyd etdiyiniz kimi, Xarici İşlər Nazirliyi-

nin, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri 

şöbəsinin də böyük xidməti,  rolu, töhfəsi var. Əlbəttə, bunu 

da xüsusilə qeyd etdiniz, mən də bu fikirlərə qoşuluram.  

Əlbəttə, hesab edirəm ki, biz bir parlament olaraq əldə 

etdiyimiz uğurları həm də  hörmətli Spikerimizin, Oqtay 

müəllimin bilavasitə dəstəyi  və onun verdiyi töhfə ilə 

əlaqələndirməliyik. Oqtay müəllim, mən Sizə təşəkkür 

edirəm ki, ATƏT PA-nın bütün fəaliyyətinə, həyata keçir-

diyi bütün işlərə və bizim nümayəndə heyətinə, doğrudan 

da, hərtərəfli dəstək verdiniz və düşünürəm ki, bundan 

sonra da, əlbəttə, biz üzərimizə düşən vəzifəni layiqincə 

yerinə yetirməliyik, dövlətimizi, ölkəmizi yüksək səviy-

yədə təmsil etməkdə davam etməliyik. Mən bir daha Milli 

Məclisə, bütövlükdə həmkarlarımıza və Oqtay müəllim, 

başda Siz olmaqla bütün rəhbərliyə verdiyiniz dəstəyə,  

inandığınıza, etimadınıza görə minnətdarlığımı bildirmək 

istəyirəm. Çox sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Xahiş edirəm, gündəliyin 20-ci 

məsələsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.49 dəq.) 

Lehinə 103 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 103 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

21-ci məsələ. “Antikorrupsiya Orqanlarının və Ombuds-

manların əməkdaşlığı üçün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı-

nın Regional Mərkəzinin (RCCACO) Nizamnaməsi”nin 

təsdiq edilməsi haqqında qanun layihəsi. Buyursun Əli 

Hüseynli. 

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

hörmətli həmkarlar! Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, 

2011-ci ildə Tehran şəhərində İqtisadi Əməkdaşlıq Təşki-

latına üzv dövlətlərin, – bunlar əsas etibarı ilə türkdilli və 

müsəlman dövlətləridir, – antikorrupsiya orqanlarının rəh-

bərlərinin və ombudsmanların birinci görüşündə  həm 

antikorrupsiya orqanları və həm də ombudsmanlar ara-

sında əməkdaşlıq üçün regional mərkəzin yaradılması 

qərara alınmışdır. Həmin regional mərkəzin katibliyinin 

də Tehran şəhərində fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur-

du. Bu regional mərkəzin fəaliyyəti, təbii ki, Nizamnamə 

ilə təsdiqlənməlidir və Nizamnamə Milli Məclisdə 

ratifikasiya olunmaq üçün təqdim edilmişdir. Həqiqətən 

də, korrupsiyaya qarşı mübarizədə, antikorrupsiya fəaliy-

yətində həm korrupsiya ilə mübarizə orqanlarının, həm də  

ombudsmanların arasında əməkdaşlıq əhəmiyyət daşıyır. 

Bu baxımdan   Azərbaycanın da iştirak edəcəyi belə bir re-

gional mərkəzin yaradılması təqdirəlayiq haldır. Hesab 

edirəm ki, Nizamnamə  beynəlxalq hüquq normalarına, 

beynəlxalq sənədlərə uyğun olaraq, tam düzgün  hazırlan-

mışdır və ona görə də, Nizamnaməyə səs verilməsini xahiş 

edirəm.  

Sədrlik edən. Zahid Oruc. 

Z.Oruc. Təşəkkür edirəm. Hörmətli cənab Sədr, hör-

mətli həmkarlar!  Nizamnamə sənədinə, təbii ki, bir əlavə 

etmək mümkün deyil, çıxışa onunla bağlı yazılmamışam. 



 

Eyni zamanda, çıxış imkanı olduğu üçün ATƏT Parlament 

Assambleyasında bizim deputat qrupunun burda öyülən və 

haqlı olaraq qeyd olunan fəaliyyətini hamımız təqdir 

edirik. Onlar Azərbaycan dövlətinin aktivinə yazılır. Adə-

tən, biz on illər ərzində bütövlükdə Qarabağa çatmamışıq 

deyə, bəzən bu cür siyasi uğurları tam miqyası ilə 

qiymətləndirmək imkanında olmuruq. Ancaq əksi olsaydı, 

yəni uğur deyil, əleyhimizə bir qətnamə, qərar qəbul 

olunmuş olsa idi, onu dərhal Azərbaycanın düşmənləri də 

istifadə edəcəkdilər. Bizim özümüzdə də bir bədbinlik 

yaratmış olacaqdı. Elə hesab edirəm ki, günün birində 

Azərbaycan öz torpaqları uğrunda hərbi əməliyyat keçi-

rəndə bu siyasi aktlar, siyasi qərarlar, qətnamələr Azər-

baycan dövlətinin özünümüdafiə qərarlarına çevriləcək, 

çünki burada beynəlxalq qurumların özünün imzası var.  

Cənab Sədr, çox qısa şəkildə, hiss etdiyim bir məsələ 

ilə bağlı narahatçılıqlarımı bölüşməyə ehtiyac var. Ona 

görə sessiyanın sonuncu iclasında söz aldım. Çox təşəkkür 

edirəm ki, Siz də buna imkan yaratmısınız.  

Müasir dövrdə mənim aləmimdə informasiyanın nə 

boyda əhəmiyyət daşıdığını sübut etmək üçün hansı isə 

kitablardan sitat gətirməyə ehtiyac yoxdur. İndi dövlətlər 

yalnız orduların, təhlükəsizlik qüvvələrinin, iqtisadiyyat-

ların üzərində qurulmayıb, dövlətlər həm də informasi-

yanın üzərində bərqərar olub və  baxmayaraq ki, infor-

masiya nazirlikləri sovet dövründən sonra ləğv olunub, 

indi bütün dövlət təsisatları sanki informasiya nazirliyi 

imiş kimi işləyirlər, işləməlidirlər. Lakin mən son 3 ayda 

bizim dövlət, hökumət orqanlarının strukturlarının fəaliy-

yətinin monitorinqi əsasında gəldiyim müəyyən qənaətləri 

çox qısa olaraq bölüşmək istəyirəm. 3 ayda, məsələn, 

hansı isə bir nazirliyin olmasa da, bizim İçərişəhər me-



 

marlıq kompleksi, onun çevrəsində yaranan, qala divar-

larının qorunması adı ilə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı 

açılan bir davanı, o orqanın informasiya mərkəzindən 

qurulan prosesləri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm.  

Gördüyünüz kimi, bir az obrazlı söyləsək, oradakı 

toplardan hakimiyyəti vurmağa çalışan qüvvələr mövcud 

idi. Bunlar beynəlxalq tədbir qarşısında baş verməkdə idi 

və məqsəd bəlli idi. Ölkənin birinci xanımı, hörmətli 

Mehriban xanım ora gəldi, hadisə yerində oldu, vəziyyət 

ilə tanış olandan sonra medianın qarşısına çıxdı. O əsən, 

coşan emosiyalara da aydınlıq gətirildi, amma eyni za-

manda, başqa qurumlar üçün də fəaliyyətin növbəti bir 

tezisi səsləndi. Deyildi ki, bu cür tədbirlər zamanı görü-

ləcək hər hansı işlər öncəsi geniş  ictimai məlumatlandırıl-

ma keçirilməlidir. Ardınca “Salam Cinema” ətrafında eyni 

istehkamlar quruldu. Bir zamanlar malakanların ibadət 

yeri olan məkan hansı isə səbəblərdən özəlləşdirilibdir və 

onun ətrafında yenə də cəsus şəbəkələri fəaliyyət həyata 

keçirirlər. Yenə də prosesə Mehriban xanım müdaxilə etdi.  

İndi son 3 gündə biz nəyi müşahidə edirik? İnformasiya 

aləmini dərin monitorinq edəndə biz görməkdəyik ki, 

informasiya məkanında öz mövqelərini qurub, hər gün 

hakimiyyətin siyasətini əngəlləmək, bu çevrədə fəaliyyət 

aparan böyük məmurlar ordusunun əl-qolunu boşaltmaq, 

hakimiyyətin içərisində müxtəlif parçalanma elementləri 

yaratmaq, onun monolitliyinə təsir göstərmək üçün hər cür 

təxribatdan faydalanmaqdadırlar. Gəncədə bir il əvvəl icra 

başçısına atılmış güllələrdən sonra həbs olunan şəxslərin 

biri Penitensiar xidmətin  müalicə müəssisəsində dünya-

sını dəyişib. Adam xərçəng xəstəsi olubdur. Prokurorluq 

və Penitensiar xidmət 3 gündən sonra, yalnız bu gün 

məsələ ilə bağlı açıqlama veribdir. Mən düşünürəm ki, bu, 



 

düzgün yanaşma deyil, 3 gün ərzində həmin adamın 

cəsədini başları üzərinə qaldırıb, ondan hakimiyyət əley-

hinə siyasət aparanları prokurorluq orqanı da, Penitensiar 

xidmət də, görməli idilər və görürdülər.  

Məqsəd gəncəliləri bu və ya digər formada dövlətdən 

küsdürməkdir. Məqsəd 1990-cı illərdə Azərbaycan döv-

lətinin lideri, memarı, Heydər Əliyevin apardığı o xilas-

karlıq missiyasının üzərinə bu gün kölgə salmaqdır ki, 

guya Gəncəyə qarşı hansı isə bir əməliyyat olubdur.  Hal-

buki Gəncənin bütün quruculuğu Azərbaycan dövlətinin 

adı ilə bağlıdır. Mən elə hesab edirəm ki, belə olan şərait-

də dövlət, hakimiyyət orqanlarının informasiya siyasətini, 

– başa çatdırıram, rica edirəm, – fəaliyyətlərində birinci 

yerə qoymaq onların ələlxüsus vəzifəsidir.  

Cənab Prezident onlara gen-bol şərait yaradıbdır. 

Hamısının gözəl binaları var, çox əla. Prokurorluğun da, 

Ali Məhkəmənin də. İstintaq idarələrinin rəhbərləri nə ilə 

məşğul idilər? Açıqlama verə bilərdilər ki, bu adamların 

cinayəti nədən ibarətdir. Mənim yaxın qohumum Şəmkir-

də polis orqanlarında siravi heyətdə çalışır. Həmin o 

Rəşad Atakişiyev, polis zabitini qətlə yetirən şəxs, el dili 

ilə deyəcəyəm, qoy bəlli olsun, ondan qəhrəman obrazı 

düzəldənlər də bilsinlər, qarğıdalı sahəsinin içərisindən 

çıxaraq, əlindəki qumbara ilə 8 polisi qətlə yetirməyə 

hazırlıq vəziyyətində güllələnmişdir. Qətlə yetirilmişdir və 

düz olmuşdur. Amma aylarla onun üzərində çəkilişlər 

etmək olardı. Bizim kriminalistlərdən, digər əməliyyat 

qruplarından, oradakı bu çəkilişlərdən,  bu məsələdə 

dövlətin mövqeyi tam təqdim olunandan sonra siyasət-

çilər, politoloqlar efirə çıxa bilərdi, bu hadisələr üzərindən 

dövlət əleyhinə olan siyasətə qiymət verərdilər.  

Təşəkkür edirəm, cənab Sədr. Mən bu iclasda onu de-



 

mək istəyirəm ki, dövlət rəhbərliyi bu məsələlərlə bağlı 

tapşırıq vermədən bu qurumlar konstitusion vəzifələrini 

yerinə yetirərək, bu addımları atacaqları təqdirdə Azərbay-

can hakimiyyəti əleyhinə informasiya terroru aparanlar 

əllərindəki arqumentlərini xeyli alınmış görərlər. Təşəkkür 

edirəm, bunu demək istəyirdim. 

Sədrlik edən. Zahid müəllim, çoxdandır danışmırdın 

deyə, imkan yaratdıq ki, danışasan, ancaq biz burada bir 

qayda yaratmışıq, əsas gündəlik ətrafında. Dediyiniz söz-

lərdə həqiqət var, amma çalış, gələn il bir az tez-tez danış, 

darıxırsan danışmayanda, gündəlikdən danış.  

Xahiş edirəm, layihəyə münasibət bildirək.   
 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.58 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 22-ci məsələsi 15 yaşı tamam olmamış 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşının fərdi identifikasiya 

kartının tətbiqi müddətləri ilə əlaqədar Azərbaycan Res-

publikasının bəzi qanunlarında dəyişiklik edilməsi haqqın-

dadır. Buyursun Əli Hüseynli.  

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun, cənab Sədr. Hörmətli həm-

karlar, bildiyimiz kimi, 15 yaşı tamam olmamış Azərbay-

can Respublikası vətəndaşının fərdi identifikasiya kartının 

tətbiqi müddəti bizim qanunvericilikdə, yəni əsas qanunda 

2022-ci il müəyyən edilmişdir. Məhz buna görə də digər 7 

qanunda rəqəmlər dəyişməlidir. Bu, texniki bir dəyişik-



 

likdir. Belə ki, “Vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında”, 

“Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında”, 

“Əhalinin dövlət reyestri haqqında”, “Azərbaycan Res-

publikasının vətəndaşlığı haqqında” və Ailə Məcəlləsində 

müvafiq olaraq  “2020” sözləri “2022” sözləri ilə əvəz 

olunur. Bilirsiniz ki, bizim qanunvericiliyə uyğun olaraq 

ad və rəqəm dəyişiklikləri texniki dəyişikliklər hesab olu-

nur və bir oxunuşda qəbul olunmalıdır. Ona görə hörmətli 

həmkarlarımdan layihəyə səs vermələrini xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Əgər başqa təklif yoxdursa, xahiş edi-

rəm, münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.00 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Hörmətli millət vəkilləri,  qalan 6 məsələmiz birinci 

oxunuşdur. 23-cü, 24-cü məsələlər bir zərfdə daxil olub. 

“Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnaməsinin 

təsdiq edilməsi haqqında”, “Notariat haqqında”, “Dövlət 

rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun-

larında və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsin-

də dəyişiklik edilməsi barədə. Buyursun Əli Hüseynli. 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun. Hörmətli həmkarlar, bilir-

siniz ki,  notariat sahəsində son dövrlər həm qanunverici-

likdə, həm də  qanunun tətbiqində islahatlar həyata keçiri-

lir və Azərbaycan notariat orqanları Beynəlxalq  Notariat 

Palatası ilə də əməkdaşlıq edir. Məhz Beynəlxalq Notariat 



 

Palatasının tövsiyələri nəzərə alınmaqla, beynəlxalq ifadə 

kimi “notariat kontorları” “notariat ofisi” anlayışı ilə əvəz 

olunur. Bu, birinci məsələ. 

Digər tərəfdən isə, bilirsiniz ki, bizdə həm dövlət, həm də 

xüsusi notariuslar fəaliyyət göstərir. Xüsusi notarius işləmiş 

şəxs tərəfindən notariat hərəkətləri barədə sənədlərin dövlət 

və notariat arxivinə təhvil verilməməsinə görə də cərimə 

formasında məsuliyyətin nəzərdə tutulması təklif olunur. Belə 

ki, fəaliyyətinə xitam verilmiş xüsusi notarius tərəfindən 

aparılmış notariat hərəkətləri barədə sənədlər 1 ay müddətində 

Dövlət notariat arxivinə təhvil verməlidir. Əks-təqdirdə 300 

manatdan 500 manata qədər məbləğdə cərimə nəzərdə tutulur. 

Hər iki layihəyə səs verilməsini xahiş edirəm.  
 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Sədrinin  

birinci müavini Ziyafət Əsgərov sədrlik edir 
 

Sədrlik edən. Sağ olun, Əli müəllim. Qanun 

layihəsinin müzakirəsinə başlayırıq. Qüdrət Həsənquliyev. 

Q.Həsənquliyev. Təşəkkür edirəm, Ziyafət müəllim. 

İlk öncə mən çox hörmət etdiyim deputat həmkarım Zahid 

Orucun bir fikrinə münasibət bildirmək istəyirəm ki, 

doğrudan da, dövlət orqanları  çevik olmalıdırlar. Zahid 

müəllim həmişə aktual məsələlərə toxunur. Amma o 

fikirlə razı deyiləm ki, əgər hansısa dövlət orqanının 

işində nöqsan varsa, məqsəd əhalini dövlətin üstünə 

qaldırmaqdır. Bu, bir az ciddi ittiham oldu. Ona görə də 

düşünürəm ki, bu fikirlə razılaşmaq olmaz.  

Müzakirə olunan məsələ ilə bağlı isə mən onu qeyd 

etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda çoxlu sayda notariuslar 

olsa da, xüsusilə rayon yerlərində tərcümə problemləri 

var. İnsanlar bəzən notarial qaydada hansısa sənədi təsdiq 



 

etmək üçün Bakıya gəlmək zorunda qalırlar.  Yeni 

notariatlar, xüsusilə də xüsusi notariatlar yaradılarkən 

qarşıya mütləq tələblər qoyulmalıdır ki, ən azından həmin 

notariatlarda rus və beynəlxalq dil olan ingilis dili ilə bağlı 

tərcüməçilər olsun. Bizim burada, Yasamalda   “ASAN 

xidmət” var, növbə əlindən insanlar bəzən 1 sutka ərzində 

bir sənədi tərcümə elətdirib, təsdiq etdirə bilmirlər. O 

qədər böyük növbələr var. Ona görə də, Ziyafət müəllim, 

Siz yeni notariatların açılması  məsələsini də diqqətdə 

saxlayın. Yəni bu asanlaşdırılmalıdır, sadələşdirilməlidir. 

Hüquqşünaslar qoy getsinlər asanlıqla notariatlar açsınlar. 

Bu prosedura xeyli dərəcədə çətindir.  

İkincisi, əgər biz notariat hərəkətlərinin aparılması 

sahəsində yeni, müasir texnologiyaların tətbiqi ilə notariat 

elektron məlumat bazası yaradırıqsa, niyə belə bir şərt 

qoyuruq ki, misal üçün, hansısa daşınmaz əmlakın, tutaq, 

notarial qaydada  bir adamdan digərinə satılması, yaxud 

digər notarial hərəkətlərin edilməsi üçün bu işlər mütləq 

həmin ərazidə olan notariatda görülməlidir. Əgər, belə 

deyək, bütün respublika üzrə  ümumi mərkəzləşmiş müa-

sir məlumat bazası varsa, fərqi nədir, mən tutaq ki,  han-

sısa bir bağ evi alıram, onu mütləq gedib həmin ərazidəki 

notarial ofisdə qeydiyyatdan keçirməliyəm. Düşünürəm, 

bu məsələ də öz həllini tapmalıdır. 

Bir də sovet dövründən qalma bir məsələ var. Bu, 

avtomobillərin idarəetməyə verilməsi üçün bunu mütləq 

notarial qaydada  rəsmiləşdirilməsidir. Yəni dünyanın heç 

bir sivil ölkəsində belə bir şey yoxdur. Tutaq ki, 2–3 

yoldaş, yaxud ata-oğul oturub, birdən oğlunun avtomo-

bilini götürüb harasa getmək istəyir, buna vacib lazımdır. 

Deyir ki, avtomobili ver, mən gedirəm, tutaq, yarım sa-

atlıq, bir saatlıq hansısa iş dalınca. Gərək bu gedə notarial 



 

qaydada onu rəsmiləşdirə, sonra öz avtomobilini verə 

onun  dostu, yaxud kimsə sürsün. Yəni əgər şəxs müraciət 

etmirsə ki, mənim avtomobilim oğurlanıb, o halda qoy 

versin qohumuna, dostuna. Bunun notarial qaydada təsdiq 

olunmasının, belə etibarnamənin verilməsinin əhəmiyyəti 

nədir? Düşünürəm ki, son vaxtlar, ümumiyyətlə, bütün 

sahələrdə islahatlar aparılır, biz insanlarımızı,  vətəndaş-

larımızı bu sahədə əlavə incitməməliyik və  onlardan o 

etibarnamə üçün əlavə pul tələb etməməliyik. Diqqətinizə 

görə çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Əgər başqa çıxış etmək istəyən 

yoxdursa, xahiş edirəm, 23-cü məsələyə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.06 dəq.) 

Lehinə 91 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 91 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

24-cü məsələyə, xahiş edirəm, münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.06 dəq.) 

Lehinə 95 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 95 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  



 

Növbəti məsələ. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

bayrağı haqqında” və “Azərbaycan Respublikası Dövlət 

bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

qanun layihəsi. Birinci oxunuş. Əli müəllim, buyurun. 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun, hörmətli Ziyafət müəllim. 

Hörmətli həmkarlar, bilirsiniz ki, biz təxminən 1 ay 

bundan öncə “Dövlət bayrağının təsvirinin təsdiq edilməsi 

haqqında” Konstitusiya Qanunu qəbul etdik. Ümumiyyət-

lə, hesab edirəm, çox təqdirəlayiq hal oldu ki, biz Dövlət 

gerbi haqqında, yəni Konstitusiyanın tələblərindən irəli 

gələn bütün paket Konstitusiya qanunlarını demək olar, 

qəbul etmişik. İndi həmin Qanunun icrası ilə bağlı zama-

nında, yəni 1991-ci və 2004-cü illərdə qəbul olmuş “Döv-

lət bayrağı haqqında” və “Azərbaycan Respublikası Döv-

lət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” qanunlara də-

yişiklik edilir. Əslində, bu, uyğunlaşdırma xarakterlidir. 

Çünki Konstitusiya Qanununun müddəaları qüvvədədir. 

Ona görə də mövcud qanunlarda düzəliş edilir. Uyğunlaş-

dırma xarakterlidir və səsə qoyulmasını xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun, Əli müəllim. Qanun layihəsi 

ilə bağlı Siyavuş müəllim Novruzov, buyurun. 

S.Novruzov. Təşəkkür edirəm, hörmətli Ziyafət müəl-

lim. Mən bu qanun layihəsinə səs verəcəyəm. Amma bir 

neçə məsələyə toxunmaq istəyirəm. Birinci növbədə biz 

bu gün bayraq haqqında danışırıqsa, müstəqil Azərbaycan-

da bu bayrağı ilk dəfə qaldıran, bunu əbədi edən,  enməyə 

qoymayan, müstəqil Azərbaycan  dövlətini quran, bu günə 

gətirib çıxaran ümummilli liderin bir neçə gündən sonra 

hakimiyyətə gəlməsinin 50 illiyidir. Əgər biz buna toxun-

muruqsa, “Dövlət bayrağı haqqında” Qanunla bağlı  fikir-

lərimizi söyləyiriksə, bu bayraq bir dəfə qalxmışdı, endi, 



 

lakin ümummilli liderin rəhbərliyi altında bu bayraq 

əbədidir. Bu gün bu bayraq dünyanın bütün ölkələrində, 

bütün beynəlxalq təşkilatlarında dalğalanır. Ümummilli 

liderin birinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi məhz ikinci 

müstəqil Azərbaycanın bu cür inkişafının əsasını qoydu. 

Bütün sahələrə  nəzər salsaq, görürük ki, hər bir sahədə 

uğurlar, inkişaf, tərəqqi başladı.  

İkinci mərhələnin özündə qardaş qırğınının, Azərbay-

canda separatizmin qarşısının alınması, neft kontraktları-

nın imzalanması, Azərbaycan iqtisadiyyatının, dövlətinin 

qurulması, Azərbaycan Konstitusiyasının qəbul olunması 

və bu gün parlamentin formalaşdırılması onun xidmət-

ləridir. Biz o parlamentləri görmüşdük, hansı parlamentdir 

və hansı vəziyyətdədir. Bu cür qanunların qəbul olunması-

nın  müəllifi olan ümummilli liderin bu gün siyasətinin hə-

yata keçirilməsində Prezident İlham Əliyev məhz onun 

qoyduğu bu yolu, istiqaməti  daha geniş şəkildə formalaş-

dırıb. Ona görə biz bunu mütləq xatırlamalıyıq, yada sal-

malıyıq. Bu dövlətin, bu ölkənin qurucusu var. Axı 2 

gündən sonra onun hakimiyyətə gəlməsinin 50 illiyidir,  

yubiley ilidir.  

O baxımdan, mən hesab edirəm ki, hər bir qanuna biz 

toxunduq, amma əsas qanuna toxunmadıq, bu qanunların 

banisi məhz odur. Əgər o olmasaydı, bu gün bu qanunlar  

və  müstəqil,  inkişaf etmiş Azərbaycan olmazdı. Ona gö-

rə, mən hesab edirəm ki, bəlkə də parlamentdə biz hər 

hansı bir qərar,  bəyanat,  yaxud da müraciət qəbul etməli-

yik və xalqla onu qeyd etməliyik. Hər bir tarixi yada 

salmalıyıq, çünki tarix çoxlarının yadından tez-tez çıxır, 

yaddaşlardan tez silirlər. Amma bilmirlər ki, bu tarixi 

yaradan, həyatını bu yola həsr edən var. O baxımdan da, 

mən təklif edirəm ki, belə bir qərar və yaxud müraciət 



 

daxil olsun. Sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Məlahət İbrahimqızı. 

M.İbrahimqızı. Ziyafət müəllim, söz verdiyinizə görə 

çox sağ olun. Mən də gündəlikdəki 25-ci məsələni, daha 

doğrusu, “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı 

haqqında” və “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağı-

nın istifadəsi qaydaları haqqında” qanunlara olan dəyişik-

likləri dəstəkləyəcəyəm və  səs verəcəyəm.  

Mən Siyavuş müəllimə təşəkkür edirəm və hesab 

edirəm ki, o çıxış hər birimizin ürəyincə idi. Mən də bu 

məqsədlə söz almışam. Həm bu məsələyə münasibətimi 

bildirim, eyni zamanda, həqiqətən, 14 iyul 1969-cu il 

Azərbaycan xalqının taleyində dönüş nöqtəsidir. Bu  gün 

hörmətli Bahar xanım ATƏT-də əldə olunan nailiyyətlə 

bağlı fəxrlə  danışır.  Bəli, biz, doğrudan da, beynəlxalq 

təşkilatlarda bu gün müstəqil dövlətin vətəndaşı kimi 

təmsil olmağımızla qürur duyur, fəxr edirik. Sözsüz ki,  

Azərbaycanda bu gün görülən bütün işlərin,  uğurların, 

müstəqilliyimizin təməli 1969-cu il iyulun 14-də qoyulub-

dur. Bu, Allah-Təalanın Azərbaycan xalqı üçün ən böyük 

lütfdür. Biz bu günü unuda bilmərik. Möhtərəm Prezi-

dentimiz cənab İlham Əliyevin sözləri ilə desək, müstəqil 

Azərbaycan dövləti ulu öndərimizin şah əsəridir. Bütün  

gördüklərimizin, əldə olunan nailiyyətlərin bir hissəsi 

şəxsən onun özünün  vaxtında, sağlığında əldə olunan 

nailiyyətlər idi. Digərlərinə gəlincə, isə onun qoyduğu 

sağlam, mükəmməl təməlin, siyasətin nəticəsində bu gün 

möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev Azərbaycanı 

dünya birliyində ən yüksək səviyyədə, böyük nüfuza 

malik olan dövlət kimi təqdim edir.  

Mən də Siyavuş müəllimin fikri ilə razıyam ki, ulu 

öndər bu gün 50 il, yarım əsrdir  Azərbaycan xalqı ilə bir 



 

yerdədir. Bu gün Heydər Əliyev özü yoxdursa da, onun 

ideyaları yenə yaşayır. Ulu öndərimizin sözləri ilə də 

desək “nə qədər ki Azərbaycan var, Heydər Əliyev yaşa-

yacaqdır”. Çünki Heydər Əliyev bizim sovet dövründə ən 

vacib məsələni həll  etdi.  Azərbaycan dilini rəsmi dil 

olaraq Konstitusiyada təsbit etdi. Bəlkə də Azərbaycan dili 

o vaxt rəsmi dil,  dövlət dili olmasaydı, Konstitusiyada 

təsbit olunmasaydı, bizdə də bu gün Orta Asiya respub-

likalarındakı,  bir çox digər respublikalardakı kimi orta nə-

sillə, yaşlı, yetişməkdə olan   gənc nəsil arasında fərqli 

milli məfkurə, milli təfəkkür, düşüncə olardı. Ona görə  

mən də düşünürəm ki, bu günlə bağlı Azərbaycan xalqına, 

hansısa bir müraciətmi, ya nə isə qəbul olunsaydı, çox 

yaxşı olardı. 

Nəhayət, sözümün sonunda mən ulu öndərimizin ruhu 

qarşısında öz ehtiramımı bildirirəm. Allah ona rəhmət 

etsin. Möhtərəm Prezidentimizə can sağlığı, uzun ömür 

versin. Onun və Mehriban xanımın fəaliyyəti ilə Azərbay-

can daha çox, sonsuz nailiyyətlərlə irəli gedəcəkdir.  Çox 

sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Əgər başqa çıxış etmək istəyən 

yoxdursa, xahiş edirəm, qanun layihəsinə münasibət bil-

dirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.15 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

Sağ olun, qəbul edildi.   

Növbəti məsələ. “Uşaq hüquqları haqqında”, “Narko-

loji xidmət və nəzarət haqqında”, “Gənclər siyasəti haq-

qında”, “Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının 

və hüquq pozuntularının profilaktikası haqqında”, “İnsan 

alverinə qarşı mübarizə haqqında”, “Azərbaycan Qızıl Ay-

para Cəmiyyəti haqqında” və “Təhsil haqqında” Azərbay-

can Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi ba-

rədə qanun layihəsi. Birinci oxunuş. Aqiyə xanım, bu-

yurun. 

A.Naxçıvanlı, Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsə-

lələri komitəsinin sədri. 

Hörmətli Ziyafət müəllim, gündəlikdə olan 26-cı və 

27-ci məsələlər mahiyyətcə eyni olduğu üçün, icazə verər-

diniz, hər ikisi haqqında bir məlumat verim, etirazınız 

yoxdursa. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevin 2019-cu il iyunun 13-də qanunvericilik təşəb-

büsü ilə təqdim etdiyi “Uşaq hüquqları haqqında”, “Nar-

koloji xidmət və nəzarət haqqında”, “Gənclər siyasəti haq-

qında”, “Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının 

və hüquq pozuntularının profilaktikası haqqında”, “İnsan 

alverinə qarşı mübarizə haqqında”, “Azərbaycan Qızıl 

Aypara Cəmiyyəti haqqında” və “Təhsil haqqında” Azər-

baycan Respublikasının qanunlarında və o cümlədən 

“Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında”, “So-

sial xidmət haqqında”, “Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutul-

muş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Həbs yerlərində 

saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edil-

məsi haqqında” və “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarında dəyişikliklər “Psixoloji yar-

dım haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 7 



 

dekabr tarixli Qanununa uyğunlaşdırma məqsədi daşıyır. 

Təklif olunan dəyişikliklər Səhiyyə, Gənclər və idman, 

İnsan hüquqları, Elm və təhsil, Əmək və sosial siyasət, 

Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, Ailə, qadın və uşaq 

məsələləri komitələrində müzakirə edilmiş və  Milli Məc-

lisin plenar iclasına tövsiyə edilmişdir. Xahiş edirəm, 

həmkarlarım qanun layihələrinə səs versinlər. Sağ olun.  

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri  

   Oqtay Əsədov sədrlik edir 
 

Sədrlik edən. Sağ olun. Bəxtiyar Əliyev. 

B.Əliyev. Çox sağ olun, cənab Sədr. Şübhəsiz ki, bu 

qanunlara edilən dəyişikliklər olduqca vacibdir və uyğun-

laşdırma xarakteri daşıyır. Bu gün psixologiyanın rolu 

olduqca genişdir, əhəmiyyətlidir və cəmiyyətimizdə bunun 

tətbiqi və kadr hazırlığı ilə bağlı kifayət qədər işlər görülüb-

dür, qanun yaradıcılığı möhkəmləndirilibdir.  

Amma mən burada 2 qanunu da diqqətə çatdırmaq is-

tərdim. “Penitensiar müəssisələrdə cəzaçəkmədən azad 

edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında” Qanun, bir 

də “Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının 

müdafiəsi üzrə komissiyalar haqqında Əsasnamənin təsdiq 

edilməsi barədə” Qanun  qəbul edilib. Hər iki qanunla 

bağlı nəzərdə tutulmuş işlərin bir çoxu hələ də həyata 

keçirilib, icra olunmayıb. Amma bugünkü dəyişikliklərin 

fonunda, hesab edirəm, yaxşı olardı ki, həmin Əsasna-

məyə uyğun fəaliyyət göstərən komissiyaların və cəza-

çəkmədən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası üçün 

nəzərdə tutulmuş sosial-psixoloji adaptasiya ilə bağlı yara-

dılacaq mərkəzin istifadəyə verilməsi və bununla bağlı 



 

görüləcək işlər bu qanunlara dəyişikliklərdə öz əksini 

tapsın. Əgər belə olarsa, əlbəttə, qəbul ediləcək qanun və 

edilən dəyişikliklər öz praktik  töhfəsini də, nəticəsini də 

verə bilərdi. Qanun layihəsinə mən də səs verirəm və 

deputat həmkarlarımı da buna səs verməyə  dəvət edirəm. 

Çox sağ olun. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Aqiyə xanım, ikinci oxunuşa 

qədər bu məsələlərə baxarsınız. Başqa təklif yoxdur ki?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Onda, xahiş edirəm, gündəliyin 26-cı 

məsələsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.19 dəq.) 

Lehinə 103 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 103 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, birinci oxunuşda qəbul olundu. 

27-ci məsələyə, xahiş edirəm, münasibət bildirək. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.20 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul olundu. 

Nəhayət, növbədənkənar sessiyanın sonuncu iclasının 



 

sonuncu məsələsi. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların 

İcrası Məcəlləsində, Miqrasiya Məcəlləsində və İnzibati 

Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında. 

Buyursun Əli Hüseynli. 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun. Hörmətli həmkarlar, bu 

qanunlara təklif edilən dəyişikliklər “Psixoloji yardım 

haqqında” Qanunun müəyyən etdiyi qadağaların pozul-

masına görə inzibati məsuliyyəti müəyyən edir və bu 

məsuliyyət də kifayət qədər adekvatdır. Layihəyə səs 

verməyə dəvət edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Aqil Abbas. 

A.Abbas. Təşəkkür edirəm, hörmətli Sədr. Oqtay müəl-

lim, mənim özümün də, dostlarımızın da, həmkarlarımızın 

da Sizdən bir xahişimiz var. Möhtərəm Prezidentin bizə 

göstərdiyi diqqətə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 

illiyi ilə əlaqədar böyük bir mükafatla təltif edildiyimizə, 

bizi ona layiq bildiyinə görə, xahiş edirəm, bizim təşək-

kürümüzü möhtərəm Prezidentə çatdırasınız. Sağ olun. 

(Alqışlar.) 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Aqil müəllim.  

Hörmətli millət vəkilləri, artıq dediyim kimi, bu, so-

nuncu iclasdır. Başqa çıxış eləyən yoxdursa, xahiş edirəm, 

28-ci məsələyə də münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.22 dəq.) 

Lehinə 105 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 106 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Hörmətli millət vəkilləri, ilk dəfədir ki, biz Milli Məclis 

olaraq növbədənkənar sessiyada iyun ayından sonra, iyul 

ayında da iclas keçirdik. Çox operativ işləyib bir çox 

qanunları payız sessiyasına qalmağa qoymadıq. Buna görə 

mən sizin hamınıza dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, 

Milli Məclis qanun layihələrini belə operativ qəbul edə 

bildi. Bir daha hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. 

Qarşıda məzuniyyətdir, hamınıza məzuniyyətdə uğurlar 

arzulayıram. Yaxşı dincələsiniz, xoş əhvalı-ruhiyyə ilə 

geri qayıdasınız. (Alqışlar.)  

İndi isə Milli Məclisin 2019-cu il növbədənkənar ses-

siyasını bağlı elan edirəm. 
 


