
 

ALTINCI ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

MİLLİ MƏCLİSİNİN 

NÖVBƏDƏNKƏNAR 

II SESSİYASI İCLASININ 

 

PROTOKOLU № 19 
 

Milli Məclisin iclas salonu. 

25 iyun 2020-ci il. 

 

İclasa Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

Sədri S.Qafarova  sədrlik etmişdir. 
 

İclasda Milli Məclisin 102 deputatı iştirak etmişdir. 
 

Qeydiyyat (saat 11.07 dəq.) 

İştirak edir 97 

Yetərsay 83 

 

İclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxil idi: 

 

1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

2. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası-

nın Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

3. “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqın-

da” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layi-

həsi haqqında (ikinci oxunuş). 



 

4. “İcra məmurları haqqında” Azərbaycan Respublika-

sının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

5. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəl-

ləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

6. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəl-

ləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

7. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

8. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəl-

ləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

9. “Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci 

oxunuş). 

10. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

11. “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

12. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası-

nın Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

13. “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və 

yerquruluşu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-

nununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 



 

14. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət re-

yestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

15. “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və 

fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun-

da dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

16. “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-

nununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun 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 Məc-

lisin 21 deputatı plenar iclas salonunun lojasında əyləş-

diyinə görə əl qaldırmaqla səs vermişdir. 

 

Aşağıdakı məsələlər müzakirə edilmişdir: 
 

Gündəlik haqqında. 
 

Çıxış etmişdir: Sahibə Qafarova 

 
Təklif: Gündəlik qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.10 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

1. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Əminə Ağazadə  

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.16 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 2 

İştirak edir 101 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

2. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqın-

da (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Anar Məmmədov 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.18 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

3. “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyi-



 

şiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanu-

nunun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Kamran Bayramov 
 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.27 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 100 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: 1–3-cü maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.28 dəq.) 

Lehinə 100 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 100 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: 4–7-ci maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.29 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.29 dəq.) 

Lehinə 98 



 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

4. “İcra məmurları haqqında” Azərbaycan Respub-

likasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.31 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.32 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 2-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.32 dəq.) 

Lehinə 96 



 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 2 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.33 dəq.) 

Lehinə 96 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

5. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Kamal Cəfərov 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.34 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.35 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.36 dəq.) 

Lehinə 96 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 2 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

6. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Kamal Cəfərov 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.39 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1–3-cü maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.40 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 4–5-ci maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.40 dəq.) 

Lehinə 95 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 95 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.41 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

7. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsin-

də dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respubli-

kası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir: Sahibə Qafarova 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.42 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 



 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.42 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 2-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.43 dəq.) 

Lehinə 94 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 95 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.43 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

8. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 



 

Çıxış etmişdir: Sahibə Qafarova 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.44 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1–2-ci maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.45 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 100 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 3–4-cü maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.45 dəq.) 

Lehinə 96 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.46 dəq.) 

Lehinə 96 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 2 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

9. “Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barə-

də Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Tahir Mirkişili 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.47 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.48 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 2-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.48 dəq.) 

Lehinə 96 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.49 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

10. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Tahir Mirkişili 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.52 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

11. “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublika-

sının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbay-

can Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birin-

ci oxunuş). 

 



 

Çıxış etmişdir: Sahibə Qafarova 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.53 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 98 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

12. “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (bi-

rinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir: Sahibə Qafarova 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.53 dəq.) 

Lehinə 99 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 100 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

13. “Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorin-

qi və yerquruluşu haqqında” Azərbaycan Respublika-

sının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (bi-

rinci oxunuş). 

 



 

Çıxış etmişdir: Sahibə Qafarova 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.54 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

14. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət re-

yestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-

nunda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Fəzail İbrahimli 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.57 dəq.) 

Lehinə 95 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 95 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

15. “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və 

fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-

nunda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir: Sahibə Qafarova 



 

Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.58 dəq.) 

Lehinə 95 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

16. “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir: Sahibə Qafarova 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.58 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Sədri 

 

S.QAFAROVA 

 



 

 

 

 

 

 

 

MİLLİ MƏCLİSİN İCLASI 
 

25 iyun  2020-ci il. Saat 11. 

 

Azərbaycan Respublikası  Milli Məclisinin Sədri 

Sahibə Qafarova sədrlik edir 
 

Sədrlik edən. Xoş gördük, hörmətli deputatlar, hörmət-

li media nümayəndələri! Hörmətli deputatlar, xahiş edi-

rəm, qeydiyyatdan keçək. 

 
Qeydiyyat (saat 11.07 dəq.) 

İştirak edir 78 

Yetərsay 83 

 

Şakir müəllim, xahiş edirəm, məlumat verin. 

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

mitələrin və komissiyaların işinin təşkili şöbəsi müdirinin 

müavini.  

Qeydiyyatdan 19 nəfər keçib. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, yetərsay var. Hörmətli 

həmkarlar, bu gün bizim çox dəyərli həmkarımız, Azər-

baycan iqtisad elminin inkişafında böyük xidmətləri olan 

akademik Ziyad Səmədzadənin 80 yaşı tamam olur. Möh-



 

tərəm Prezidentimiz İlham Əliyev Ziyad Səmədzadəni 1-ci 

dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif etmişdir. 

Bu, təkcə Ziyad müəllim üçün deyil, düşünürəm ki, bütün 

Milli Məclis üçün sevindirici bir hadisədir. Həm bu 

münasibətlə, həm də şanlı yubileyi ilə əlaqədar hörmətli 

akademiki, əziz həmkarımızı ürəkdən təbrik edirik, ona 

möhkəm can sağlığı, ictimai-siyasi və elmi fəaliyyətində 

yeni uğurlar arzulayırıq! (Alqışlar.)  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Buyurun.  

Z.Səmədzadə. Hörmətli Sahibə xanim, hörmətli millət 

vəkilləri, mən ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevə, Birinci vitse-

prezident Mehriban xanım Əliyevaya dərin təşəkkürümü 

bildirirəm. Mənim əməyimi son dərəcə yüksək qiymətlən-

diriblər. Cənab Prezidenti, Milli Məclisi, Sahibə xanım, 

Sizi tam əmin edirəm ki, qalan ömrümü də Azərbaycan iq-

tisadiyyatının elmi problemlərinin araşdırılmasına, Azər-

baycan cəmiyyətində fəaliyyətimin səmərəliyinin daha da 

yüksəldilməsinə, iqtisad elminin inkişafına, onun real 

həyat ilə əlaqələndirilməsi işlərinə sərf edəcəyəm.  

Allah bizim dövlətimizi qorusun! Cənab Prezidentin bu 

təltifi, heç şübhəsiz ki, mənim üçün böyük məsuliyyətdir. 

Ən başlıcası isə böyük şərəfdir və sevinirəm ki, Azərbay-

can vətəndaşıyam, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan döv-

lətinə, Azərbaycan elminə xidmət edirəm. Allah sizləri qo-

rusun, Milli Məclisin əməkdaşlarına, uzun illər bir yerdə 

çalışdığım insanlara təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ 

olun. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Ziyad müəllim.  

Hörmətli həmkarlar, indi isə xahiş edirəm, gündəliyin 

qəbul olunmasına münasibət bildirək. Gündəlik sizə pay-



 

lanıb, buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.10 dəq.) 

Lehinə                      77 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      77 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, xahiş edirəm, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul olundu.  

Hörmətli həmkarlar, epidemioloji vəziyyəti nəzərə 

alaraq, mən təklif edirəm ki, biz gündəlik ətrafında mü-

zakirə aparmayaq.  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi isə 

biz birbaşa gündəliyin məsələlərinə keçək.  

Hörmətli həmkarlar, bu gün biz 16 məsələni müzakirə 

etməliyik. Gündəliyin 1-ci və 2-ci məsələləri üçüncü 

oxunuşda olan qanun layihələridir. Gündəliyin 1-ci mə-

sələsi Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layi-

həsidir. Məsələyə dair məlumat vermək üçün mən Hü-

quq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü 

Əminə Ağazadəyə söz verirəm. Əminə xanım, buyurun, 

söz Sizindir. 

Ə.Ağazadə, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət 

quruculuğu komitəsinin üzvü. 

Hörmətli Sədr, hörmətli həmkarlar, mən qısa olaraq bir 

layihənin əhəmiyyətini bir daha qeyd etmək istərdim. Belə 



 

ki, qanun layihəsi dövlətimizdə məhkəmə-hüquq islahatla-

rının dərinləşdirilməsi, ümumilikdə, ədalət mühakiməsinin 

əlçatanlığını və şəffaflığını daha da artırmaq məqsədi ilə 

cinayət mühakimə icraatında müasir informasiya-kom-

munikasiya texnologiyalarının üstünlüklərindən istifadə 

edilməsi, habelə xüsusi karantin rejimində və digər xüsusi 

hallarda cinayət prosesinin video konfrans əlaqə vasitəsi 

ilə davam etdirilməsi, məhkəmə icraatının obyektivliyini 

daha dolğun şəkildə təmin etmək üçün bütün məhkəmə ic-

laslarının fasiləsiz audio yazılmasının aparılması və pro-

tokolun məhkəmə iclasının audio yazısına uyğun tərtibi 

tələbinin müəyyən edilməsi istiqamətləri üzrə dəyişiklik-

ləri ehtiva edir. Layihə həmçinin məhkəməyə müraciət im-

kanlarının genişləndirilməsi, xarici dövlətlərin məhkəmə-

lərinin hökmlərinin və ya digər yekun qərarlarının tanın-

ması üzrə icraatın nizamlanması məqsədi ilə hazırlan-

mışdır.  

Eyni zamanda, layihənin ikinci oxunuşu zamanı hör-

mətli həmkarlarımın bəzi qeydlərinə də münasibət bil-

dirmək istəyirəm. Hörmətli Tahir müəllimi peşəkar hü-

quqşünas kimi narahat edən 521-ci və 525-ci maddələrdə 

“əmlakın müsadirəsi” ifadəsindən istifadə edilməsi ilə 

bağlı fikirləri barədə qeyd etmək istərdim ki, burada 

söhbət yalnız Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəl-

ləsinin 99-1-ci maddəsi ilə tənzimlənən xüsusi müsadirə 

cinayət hüququ tədbiri olaraq cinayət yolu ilə əldə edilmiş 

əmlakın müsadirəsindən gedir. Cinayət yolu ilə əldə 

edilmiş əmlakın xüsusi müsadirəsi ilə bağlı prosessual 

normaların milli qanunvericilikdə əks olunması həm döv-

lətimizə korrupsiya ilə mübarizə sahəsində ixtisaslaşan 

beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirilmə komissiyaları 

tərəfindən tövsiyə edilmiş, həm də dövlətimizin tərəfdar 



 

çıxdığı beynəlxalq müqavilələr üzrə öhdəliklərimizin 

icrası baxımından olduqca əhəmiyyətli dəyişikliklərdir.  

Deputat həmkarım Razi Nurullayevin internetin bəzi 

hallarda zəif sürəti ilə bağlı bu layihə kontekstində bil-

dirmək istəyirəm ki, cinayət mühakimə icraatında cinayət 

prosesinin video konfrans əlaqə vasitəsi ilə aparılması 

Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 51-2-1 maddəsində gös-

tərilən xüsusi hallarda həyata keçirilə bilər. Göründüyü 

kimi, bu imperativ norma deyil. İnternetin sürəti və ya 

digər obyektiv səbəblər yarandıqda, həmin icraat adi qay-

dada aparılacaq. Bu dəyişiklik isə beynəlxalq təcrübəyə 

uyğun olaraq hazırlanmışdır və xüsusi hallarda insan hü-

quqlarının daha səmərəli təmin edilməsi baxımından 

olduqca əhəmiyyətlidir. Həmçinin hörmətli Bəxtiyar 

müəllimin də Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin  yenidən 

hazırlanması ilə bağlı bir təklifi oldu. Mən də öz adımdan 

bildirmək istəyirəm ki, gələcəkdə bu Məcəllənin, bütöv-

lükdə, hüquqi ekspertizadan keçirilərək, “Normativ hü-

quqi aktlar haqqında” Konstitusiya Qanununun tələblərinə 

uyğun olaraq təkmilləşdirilib yenidən hazırlanması yaxşı 

olardı. Belə təkliflər də olub. Yəni 2015-ci ildə İnzibati 

Xətalar Məcəlləsi yenidən hazırlanaraq qanunla təsdiq 

edildi və 2016-cı ildə qüvvəyə mindi. Düzdür, İnzibati 

Xətalar Məcəlləsində daha çox dəyişikliklər var idi. Am-

ma gələcəkdə bu məsələyə də baxıla bilər.  

Eyni zamanda, hörmətli Sədr, hörmətli həmkarlar, bir 

məsələni də nəzərinizə çatdırım ki, layihənin 2-ci mad-

dəsinə uyğun olaraq, qəbul ediləcək qanunun 2020-ci ilin 

iyul ayının 1-dən qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Lakin Milli Məclisin iclasının məlum səbəblərdən təxirə 

salınması və qarşıda 3 gün qeyri-iş gününün olması ilə 

bağlı qanun layihəsinin dərci məsələsində gecikmə ola 



 

biləcəyi məqsədi ilə qanunvericilik təşəbbüsü subyekti qa-

nun layihəsinin iyulun 15-dən qüvvəyə minməsi ilə bağlı 

dəyişiklik təklif etmişdir. Nəzərə almağınızı xahiş edirəm.  

Beləliklə, həmkarlarımı bu qanun layihəsinə üçüncü 

oxunuşda da bir daha səs verməyə çağırıram. Çünki bu 

qanun layihəsinin qəbulu zəruridir və gələcəkdə onun 

tətbiqi nəticəsində, ümumilikdə, ədalət mühakiməsinin 

keyfiyyətinin və şəffaflığının artırılmasına səbəb olacaq. 

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Əminə xanım. Hörmətli 

həmkarlar, qanun layihəsi barədə sözü, sualı olan varmı? 

Yoxdur. Ona görə də mən bu məsələni səsə qoyuram. 

Xahiş edirəm, qanun layihəsinin üçüncü oxunuşda qəbul 

olunmasına münasibət bildirək. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.16 dəq.) 

Lehinə                      79 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        2 

İştirak edir                      81 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul olundu.  

İndi isə hörmətli həmkarlar, gündəliyin 2-ci məsələsinə 

keçirik. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layi-

həsi üçüncü oxunuşda müzakirəyə çıxarılır. Məsələyə dair 

İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü 

Anar Məmmədov məlumat verəcək. Anar müəllim, buyurun. 



 

A.Məmmədov, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye 

və sahibkarlıq komitəsinin üzvü. 

Təşəkkür edirəm. Hörmətli Sədr, hörmətli millət vəkil-

ləri, hörmətli media nümayəndələri! Hər birinizi salam-

layıram. Birinci və ikinci oxunuşdan sonra bu qanun layi-

həsi ilə bağlı komitəmizə heç bir təklif daxil olmayıb. 

Eyni zamanda, bu qanun layihəsinin məqsədi akkreditasi-

yaya görə dövlət rüsumu məbləğinin differensiallaşdırıl-

masıdır. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layi-

həsinin üçüncü oxunuşda səsə qoyulmasını xahiş edirəm. 

Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Anar müəllim. Qanun la-

yihəsinə Səhiyyə komitəsində də baxılıb. Əhliman müəl-

lim, sözünüz yoxdur?  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Hörmətli həmkarlar, layihə ilə bağlı çıxış 

etmək istəyən yoxdur. Xahiş edirəm, qanun layihəsinin 

üçüncü oxunuşda qəbul edilməsinə münasibət bildirək. 

Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.18 dəq.) 

Lehinə                      79 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      79 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, zəhmət olmasa, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  



 

Hörmətli həmkarlar, qeyd edim ki, bizim gündəliyin 

növbəti 7 məsələsi, yəni 3–9-cu məsələləri ikinci oxunuş-

da olan qanun layihələridir. Biz indi 3-cü məsələyə keçi-

rik. 3-cü məsələ “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nə-

zarət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsidir. Layihəni Re-

gional məsələlər komitəsinin üzvü Kamran Bayramov təq-

dim edəcək. Kamran müəllim, buyurun. 

K.Bayramov, Milli Məclisin Regional məsələlər komi-

təsinin üzvü. 

Çox sağ olun. Hörmətli xanım Sədr, hörmətli həm-

karlar, plenar iclasımızda ikinci oxunuşda müzakirəyə çı-

xarılan “Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi haqqında qanun layihəsinə əsasən bələdiyyələrin 

fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqan 

tərəfindən bələdiyyələr tərəfindən yol verilən pozuntularla 

yanaşı, onları yaradan səbəb və şəraitin aradan qaldırıl-

masını, bələdiyyə aktlarına 15 iş günü müddətinə baxıl-

masını, inzibati nəzarət icraatı zamanı dövlət orqanlarına 

və qurumlarına sorğuların göndərilməsini və məlumatların 

alınmasını, eyni zamanda, inzibati nəzarəti həyata keçirən 

orqana apardığı araşdırma zamanı bələdiyyələrin vəzifəli 

şəxslərindən bələdiyyə qulluqçularından yazılı məlumatlar 

və arayışlar almaq hüququnun verilməsini nəzərdə tutur. 

Qeyd edilən dəyişikliklər bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzi-

bati nəzarəti həyata keçirən orqanın fəaliyyətinin təkmil-

ləşdirilməsi, inzibati nəzarət icraatının daha səmərəli, 

dolğun və hərtərəfli şəkildə həyata keçirilməsi üçün şərait 

yaradacaqdır.  

Eyni zamanda, layihənin birinci oxunuşu zamanı həm-

karlarım Rauf Əliyev, Bəxtiyar Əliyev, Jalə Əliyeva, 



 

Aqiyə Naxçıvanlı, Cavanşir Paşazadə, Vüqar Bayramov 

tərəfindən haqlı olaraq bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı 

bir sıra problemlər və təkliflər irəli sürüldü. Bununla bağlı, 

qısaca olaraq onlara münasibət bildirmək istərdim. Vergi 

ödəyicilərinin qeydiyyatının və uçotunun aparılmasında 

problemlərin olması ilə bağlı məsələ qaldırılmışdı. 

Məlumat vermək istərdim ki, 2016-cı ilin noyabr ayından 

etibarən bütün bələdiyyələrdə bələdiyyələrin avtomatlaş-

dırılmış məlumat sistemi fəaliyyət göstərir və bütün 

bələdiyyələri əhatə edir. Bu sistem sayəsində bütün 

bələdiyyələrimiz  kompüterlərlə təmin edilib və vaxtlı-

vaxtında onların ərazilərində yerli vergi və ödəniş ödəyici-

lərinin, eyni zamanda, yerli vergi və ödəniş tətbiq olunan 

obyektlərin uçotu aparılır. Bu uçot bələdiyyələrin milli 

assosiasiyaları tərəfindən aparılıb. Bu günə əldə olunmuş 

məlumata əsasən ölkəmizdə artıq bir milyon yüz mindən 

çox yerli vergi və ödəniş ödəyiciləri, eyni zamanda, bir 

milyon 300 min yerli vergi və ödəniş tətbiq olunan obyekt-

lərin uçotu aparılmışdır və bu iş davam etdirilməkdədir.  

Eyni zamanda, birinci oxunuş zamanı vergi və ödəniş-

lərin ödənilməməsinə görə məhkəmələr vasitəsi ilə ödəyi-

cilərə qarşı təbirlərin görülməsi məsələsi qaldırılmışdı. 

Mən məlumat verim ki, bununla bağlı, ümumiyyətlə, yerli 

vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və ödənişlərin ödənil-

məməsi və ya ödəməkdən yayınmasına görə hər hansı bir 

məhkəmə qərarının qəbul olunmasına heç bir ehtiyac 

duyulmur, çünki “İcra haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununun 6-cı maddəsinə əsasən bələdiyyənin 

qəbul etdiyi inzibati akt və pul tələbinin ödənilməsinə görə 

qəbul etdiyi qərarlar icra sənədi sayılır. Yəni icra sənədinə 

bərabər tutulur və birbaşa icraya yönəldilməsi nəzərdə 

tutulur. Bu səbəbdən də hər hansı məhkəməyə müraciət 



 

etməyə, məhkəmə qərarını gözləməyə heç bir ehtiyac 

yoxdur və bu da ilk növbədə vaxt itkisi ilə nəticələnə bilər.  

Eyni zamanda, bələdiyyə müəssisələrinin yaradılması 

və subvensiyaların verilməsi ilə bağlı məsələ qaldırıl-

mışdı. Bələdiyyə müəssisələrinin yaradılması bələdiy-

yələrin maliyyə və iqtisadi  potensialından irəli gəlir. Təbii 

ki, dövlət öz tərəfindən bələdiyyə müəssisələrinin yaradıl-

ması üçün bələdiyyələrə bir çox dəstək göstərir və təsadüfi 

deyil ki, elə ötən ildən etibarən dövlət büdcəsindən bələ-

diyyə müəssisələrinin yaradılması üçün dotasiyalarla 

yanaşı, subvensiyaların ayrılması da nəzərdə tutulmuşdur 

və artıq həyata keçirilmişdir. Bir çox bələdiyyələr bu 

subvensiyalardan yararlanmış və bələdiyyə müəssisələri-

nin yaradılmasına nail olmuşlar.  

Dotasiyaların artırılması ilə bağlı məsələ qaldırılmışdı. 

Bununla bağlı mən çox şərh etmək istəmirəm. Sadəcə 

olaraq, bir məsələni bildirim ki, məlum olduğu kimi, hər il 

bu dotasiyalar verilir və çox təəssüf ki, bu ilin dotasiyaları 

hələ də bələdiyyələr üçün ayrılmayıb. Əldə olunmuş 

məlumata əsasən Maliyyə Nazirliyi artıq bələdiyyələrə 

dotasiyaların bölgüsünü hazırlayıb və Nazirlər Kabinetinə 

təqdim edib. Fürsətdən istifadə edərək, Nazirlər Kabine-

tindən, hörmətli Baş nazirimizdən xahiş etmək istərdim ki, 

bu dotasiyaların bölgüsünü təsdiq etsinlər və bu dota-

siyaların bələdiyyəyə verilməsini təmin etsinlər.  

Eyni zamanda, bir çox deputatlar ən böyük problem-

lərdən biri olan bələdiyyələrin torpaqları üzərində mülkiy-

yət sənədlərinin və xəritələrin olmaması məsələsini qaldır-

dı. Məlumat vermək istərdim ki, ümumiyyətlə, mülkiyyət 

sənədləri və xəritələr olmadan bələdiyyələr torpaqlar üzə-

rində sərəncam vermək hüququna malik deyillər. Lakin bu  

sahədə bir çox bələdiyyələr sui-istifadə hallarına yol 



 

verirlər və bu gün müzakirə etdiyimiz qanun layihəsi bu 

sui-istifadə hallarının aradan qaldırılması üçün səmərəli 

bir vasitədir. Qısaca olaraq məlumat verim ki, dövlət 

tərəfindən, hökumət tərəfindən bu sahədə iş davam 

etdirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azər-

baycan Respublikasında torpaq münasibətlərinin tənzim-

lənməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 2016-cı il 7 

mart tarixli Fərmanında bələdiyyə mülkiyyətində bütün 

kateqoriyalı torpaqların elektron uçotunun aparılması və 

xəritələşdirilməsi yolu ilə torpaqların elektron kadastr 

uçotu informasiya sisteminin yaradılmasının və rəqəmsal 

kadastr xəritəsinin tərtib edilməsinin bu il, yəni 2020-ci 

ilədək təmin edilməsi öz əksini tapmışdır. Fərman 

imzalandığı zaman bu səlahiyyət, bu vəzifə Əmlak 

Məsələləri Dövlət Komitəsinə həvalə olunmuşdu və 

hazırda bu məsələ ilə ölkəmizin İqtisadiyyat Nazirliyi 

məşğul olur və düşünürəm ki, bu ilin sonunadək bu məsələ 

öz həllini tapacaq.  

Sonuncu bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Həm-

karım Vüqar Bayramov bələdiyyə qərarının baxılma müd-

dətinin azaldılması ilə bağlı məsələ qaldırmışdı. Bildirmək 

istərdim ki, layihədə əks olunmuş 15 iş günü müddəti 

təcrübə nəzərə alınmaqla götürülüb. İnzibati nəzarət or-

qanı qərara obyektiv baxılması və hərtərəfli araşdırılması 

üçün bələdiyyələrə və aidiyyəti orqanlara müraciətlər 

göndərir. Onların qeyd edilən qurumlar tərəfindən cavab-

landırılması da vaxt tələb edir və həmin vaxt da bu 15 iş 

günü və sonrakı uzadılması nəzərdə tutulan 30 iş gün 

müddətini əhatə edir. Mən bir misal gətirim, təsəvvür edin 

ki, məsələn, hansısa bir bələdiyyə torpaq ayırma haqqında 

qərarı Ədliyyə Nazirliyinə göndərir. O sənədlər sırasında 

müəyyən sənədlər çatışmır, Ədliyyə Nazirliyi məcburdur 



 

təkrarən bələdiyyələrə müraciət etsin, bütün sənədləri əldə 

etsin. Bu da vaxt tələb edir. Eyni zamanda, yol çəkilişi 

məsələsini götürək. Bələdiyyə yol çəkilişi haqqında 

Ədliyyə Nazirliyinə qərar göndərir, lakin ona əlavə 

olunmuş müəyyən sənədlər çatışmır. Deyək ki, baxış aktı, 

qüsur aktı, layihə-smeta sənədlərinin müəyyən bir hissəsi. 

Bu səbəbdən də təkrar müraciət olunur, sənədlər tələb 

olunur və bu da, təbii ki, vaxt tələb edir. Bu səbəbdən də 

bu müddət təcrübə zəruriyyətindən irəli gəlir. 

Sahibə xanım, fürsətdən istifadə edib, sadəcə, bir 

məsələni də çox qısa, 20 saniyə vaxt almaqla qaldırmaq 

istərdim. Bələdiyyə iclaslarının keçirilməsi qaydası və 

şərtləri bələdiyyələrin statusu...  

Sədrlik edən. Kamran müəllim, mən üzr istəyirəm. Bu, 

qanun layihəsinə aiddir, yoxsa deyil? Əgər deyilsə, Siz 

onu yazılı surətdə də verə bilərsiniz. Kamran müəllim, 

çıxışınızı qurtardınız?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

 Sədrlik edən. Çox sağ olun.  Hörmətli həmkarlar, ikin-

ci oxunuş olduğuna görə, biz qanun layihəsini əvvəlcə 

əsas kimi qəbul etməliyik. Xahiş edirəm, bu məsələyə mü-

nasibət bildirin.   

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.27 dəq.) 

Lehinə                      79 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        1 

İştirak edir                      80 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  



 

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi əsas kimi 

qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, heç kimin sualı, sözü yoxdur. Ona 

görə də çıxış etmək istəyən yoxdursa, biz ikinci oxunuşda 

qanun layihəsini maddələr üzrə səsə qoymalıyıq. Layihə 7 

maddədən ibarətdir. Etiraz etmirsinizsə, biz maddələrin 3-

nü bir və 4-nü bir səsə qoyacağıq. Ona görə də, xahiş edi-

rəm, indi 1-ci, 2-ci və 3-cü maddələrə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 16.28 dəq.) 

Lehinə                      80 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      80 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, 3 maddə qəbul edildi.  

İndi isə xahiş edirəm, 4-cü, 5-ci, 6-cı və 7-ci maddələrə 

münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.29 dəq.) 

Lehinə                      79 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      79 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, eşidirəm, buyurun.  



 

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İndi isə hörmətli həmkarlar, mən layihəni ikinci 

oxunuşda bütövlükdə səsə qoyuram. Münasibət bildirin.   
 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.29 dəq.) 

Lehinə                      78 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        1 

İştirak edir                      79 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, biz növbəti, 4-cü məsələyə keçirik. 

Gündəliyin 4-cü məsələsi “İcra məmurları haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edil-

məsi barədə qanun layihəsidir. Məsələ haqqında Milli 

Məclis Sədrinin birinci müavini, Hüquq siyasəti və dövlət 

quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli məlumat 

verəcək. Əli müəllim, buyurun.  

Ə.Hüseynli, Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, 

Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri.   

Çox sağ olun, hörmətli xanım Sədr. Hörmətli həm-

karlar, bu layihənin mahiyyəti yeni yaranmış Probasiya 

Xidməti əməkdaşlarının  əməyinin stimullaşdırılması, 

cərimələrdən tutulan vəsaitin 43 faizinin müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanına köçürülməsi ilə bağlıdır. Həm 

komitə müzakirəsi zamanı, həm də plenar iclasda hörmətli 

Hicran xanım belə bir təkliflə çıxış etmişdi ki, əlbəttə, 

daha yaxşı olar, bu vəsaitlər məhz büdcədən icra olunsun.  



 

Biz bu yanaşmanı bölüşürük. Hökumət də bu yanaşma 

üzərində düşünür ki, cərimədən müəyyən bir vəsait kö-

çürülən bütün orqanlar gələcəkdə fərqli bir sistemə keçsin-

lər. Amma hələlik əməyin stimullaşdırılmasının başqa bir 

forması tapılmayıb. Bu baxımdan, hesab edirəm ki, yeni 

yaradılmış Probasiya Xidmətinin də çox az sayda əmək-

daşlarının əməyinin bu cür stimullaşdırılması çox əhəmiy-

yətli olardı. Həmkarlarımdan bu layihəni dəstəkləməyi xa-

hiş edirəm. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Əli müəllim, çox sağ olun. Hörmətli 

həmkarlar, biz əvvəlcə qanun layihəsinə əsas kimi mü-

nasibət bildirməliyik. Buyurun, səs verin.   
 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.31 dəq.) 

Lehinə                      77 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        1 

İştirak edir                      78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi əsas kimi 

qəbul edildi.  

Sualı olan, çıxış edən yoxdur. Mən ona görə qanun la-

yihəsini maddələr üzrə səsə qoyacağam. Layihə 2 maddə-

dən ibarətdir. Hörmətli həmkarlar, mən indi 1-ci maddəni 

səsə qoyuram. Xahiş edirəm, münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.32 dəq.) 

Lehinə                      79 

Əleyhinə                        0 



 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      79 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, 1-ci maddə qəbul edildi.  

İndi isə mən 2-ci maddəni səsə qoyuram. Xahiş edirəm, 

münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.32 dəq.) 

Lehinə                      76 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        2 

İştirak edir                      78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, sizdə vəziyyət necədir? 

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir.  

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

İndi isə hörmətli həmkarlar, qanun layihəsini 2-ci 

oxunuşda bütövlükdə səsə qoymaq istəyirəm. Buyurun, 

münasibət bildirin.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.33 dəq.) 

Lehinə                      77 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        1 

İştirak edir                      78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 



 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov.  Lehinə 19 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İndi isə hörmətli həmkarlar,  gündəliyin 5-ci məsələsinə 

keçirik. 5-ci məsələ Azərbaycan Respublikasının İnzibati 

Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun 

layihəsidir. Məsələyə dair məlumat vermək üçün Hüquq 

siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Kamal 

Cəfərova söz verirəm. Kamal müəllim, buyurun.  

K.Cəfərov, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət 

quruculuğu komitəsinin üzvü.   

Çox təşəkkür edirəm, hörmətli xanım Sədr. Hörmətli 

həmkarlar, bu layihənin əsas məqsədi telekommunikasiya 

operatorları və provayderləri tərəfindən qanunla müəyyən 

edilmiş müddətdə məhkəmə, hüquq mühafizə orqanlarının 

sorğularına cavab verilməməsi ilə bağlı inzibati məsuliy-

yətin müəyyən edilməsidir. Layihə ilə bağlı hər hansı 

təklif olmadığından, layihənin səsə qoyulmasını xahiş 

edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Kamal müəllim. Hörmətli 

həmkarlar,  qanun layihəsini ikinci oxunuşda əsas kimi qə-

bul etmək lazımdır. Ona görə də səsə qoyuram. Buyurun, 

münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.34 dəq.) 

Lehinə                      77 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      77 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 



 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Əsas kimi qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, sualı olan, çıxış etmək istəyən varmı?  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Yoxdur. Ona görə də mən qanun 

layihəsini maddələr üzrə səsə qoymaq istəyirəm. Hörmətli 

həmkarlar, bu, kiçik bir layihədir. Xahiş edirəm, maddələr 

üzrə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.35 dəq.) 

Lehinə                      78 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, maddələr üzrə qəbul olundu.  

İndi isə hörmətli həmkarlar, qanun layihəsini ikinci 

oxunuşda bütövlükdə səsə qoyuram. Xahiş edirəm, müna-

sibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.36 dəq.) 

Lehinə                      76 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        2 

İştirak edir                      78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 



 

Sizdə necədir, Şakir müəllim?  

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi ikinci 

oxunuşda bütövlükdə qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin növbəti 3 məsələsi, 

yəni 6-cı, 7-ci və 8-ci məsələləri cənab Prezidentin bir 

məktubu ilə Milli Məclisə daxil olub. Bu 3 qanun layihəsi 

məzmun və mahiyyətcə çox yaxındır. Ona görə də 

düşünürəm ki, həmin layihələr barəsində ümumi məlumat 

verilməsi məntiqli olar. Müzakirəni birgə apararıq, ancaq 

səsverməni ayrılıqda keçirərik.  

Beləliklə, hörmətli həmkarlar, gündəliyin 6-cı məsələsi 

Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsin-

də dəyişiklik edilməsi haqqında, 7-ci məsələsi Cinayət 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında, 8-ci məsələsi 

isə İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 

haqqında qanun layihələridir. Layihələri təqdim etmək 

üçün mən yenə də Kamal Cəfərova söz verirəm. Kamal 

müəllim, buyurun.  

K.Cəfərov. Çox  təşəkkür edirəm, hörmətli xanım 

Sədr. Hörmətli millət vəkilləri, ikinci oxunuşda müza-

kirənizə təqdim edilən layihələrin əsas məqsədi ictimai 

işlər növündə probasiya nəzarətinin tətbiq edilməsidir. Bu 

məsələnin həm hüquqi, həm də praktiki tərəfləri komitə 

iclasında Probasiya Xidmətinin rəis müavininin iştirakı ilə 

geniş müzakirə edilmişdir.  Əsas müzakirə edilən məsələ-

lərdən biri də hörmətli Qüdrət müəllimin qaldırdığı məsə-

lədir ki, həmin texniki vasitələrə xidmət necə olmalıdır və 

bunu kim etməlidir?  

Bildiyiniz kimi,  həmin layihənin dispozisiyasında qeyd 

olunur ki, həmin elektron nəzarət cihazlarının tətbiqi qay-

daları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəy-



 

yən edilmiş qaydada həyata keçirilməlidir. Bu qayda da 
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nömrəli qərarı ilə müəyyən edilir. Mən həmin texniki 

cihazı da gətirmişəm, bu cihazdır. Bu cihaz məhkuma tam 

saz vəziyyətdə verilir, enerji ehtiyatlarının tutumlu olması 

yoxlanılır və protokollaşdırılır. Xidmət dedikdə isə, həmin 

məhkum bu cihazı bu barmaq izi ilə aktivləşdirir, 4 saat 

sonra isə yenidən barmaq izi ilə deaktivləşdirilir. Bu 

cihazı gün ərzində, sadəcə, bu vasitə ilə 1 saat elektrik 

enerjisi ilə təmin etmək lazımdır. Xidmət anlayışı budur. 

Xidmət anlayışı da Ədliyyə Nazirliyinin qaydası ilə təsdiq 

edilmişdir. Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, hər 3 qanun 

layihəsinin lehinə səs verməyə çağırıram.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Kamal müəllim. Hörmətli 

həmkarlar,  sualı olan, çıxış etmək istəyən varmı? 

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Yoxdur. Çox sağ olun. Mən qanun layi-

hələrini əvvəlcə əsas kimi, sonra maddə-maddə və sonra 

isə bütövlükdə səsə qoyacağam.  Ona görə də, hörmətli 

həmkarlar, mən xahiş edirəm, Azərbaycan Respublikası 

Cəzaların İcrası Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haq-

qında qanun layihəsinin əsas kimi qəbul edilməsinə mü-

nasibət bildirək. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.39 dəq.) 

Lehinə                      77 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      77 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 



 

Şakir müəllim, buyurun.  

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, bu qanun layihəsi əsas 

kimi qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, Cəzaların İcrası Məcəlləsində də-

yişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi 5 maddədən iba-

rətdir. Mən maddələrin 3-nü bir, 2-ni isə bir səsə qoya-

cağam. Xahiş edirəm, indi 1-ci, 2-ci və 3-cü maddələrə 

münasibət bildirək. Buyurun. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.40 dəq.) 

Lehinə                      77 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      77 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, bu maddələr qəbul edildi.  

İnci isə 4-cü və 5-ci maddələrə münasibət bildirək. 

Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.40 dəq.) 

Lehinə                      75 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      75 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  



 

Ş.Şabanov.  Lehinə 20 səs verilmişdir.  

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

İndi isə hörmətli həmkarlar, Azərbaycan Respublika-

sının Cəzaların İcrası Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 

haqqında qanun layihəsini ikinci oxunuşda bütövlükdə 

səsə qoyuram. Xahiş edirəm, münasibət bildirək.   

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.41 dəq.) 

Lehinə                      76 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      76 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov.  Lehinə 21 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi bütövlükdə 

qəbul edildi.  

İndi isə hörmətli həmkarlar,  xahiş edirəm, Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 

haqqında qanun layihəsini əsas kimi qəbul edək. Buyurun, 

səs verin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.42 dəq.) 

Lehinə                      77 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      77 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  



 

Ş.Şabanov.  Lehinə 21 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar,  Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında qanun layihəsi 2 maddədən ibarətdir. 

Xahiş edirəm, 1-ci maddəyə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.42 dəq.) 

Lehinə                      77 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      77 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, sizdə necədir? 

Ş.Şabanov.  Lehinə 21 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, 1-ci maddə qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, indi isə 2-ci maddəyə münasibət 

bildirək. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.43 dəq.) 

Lehinə                      73 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        1 

İştirak edir                      74 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov.  Lehinə 21 səs verilmişdir.  

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

edildi. 

İndi isə hörmətli həmkarlar, xahiş edirəm, Azərbaycan 



 

Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 

haqqında qanun layihəsinə ikinci oxunuşda bütövlükdə 

münasibət bildirək. Buyurun. 
 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.43 dəq.) 

Lehinə                      76 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      76 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Buyurun, Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov.  Lehinə 21 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İndi isə hörmətli həmkarlar,  xahiş edirəm, Azərbaycan 

Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında qanun layihəsinin ikinci oxunuşda əsas 

kimi qəbul edilməsinə münasibət bildirək. Buyurun.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.44 dəq.) 

Lehinə                      77 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        1 

İştirak edir                      78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim,  sizdə necədir vəziyyət?   

Ş.Şabanov.  Lehinə 21 səs verilmişdir.  

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

Hörmətli həmkarlar, İnzibati Xətalar Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi 4 maddədən 

ibarətdir. Mən iki-iki səsə qoyacağam. Xahiş edirəm, 1-ci və 



 

2-ci maddələrə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.45 dəq.) 

Lehinə                      78 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        1 

İştirak edir                      79 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov.  Lehinə 21 səs verilmişdir.  

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

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

Səsvermənin nəticələri (saat 11.45 dəq.) 

Lehinə                      75 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      75 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov.  Lehinə 21 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, bunlar da qəbul edildi.  

İndi isə hörmətli həmkarlar, mən Azərbaycan Respubli-

kasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 

haqqında qanun layihəsini ikinci oxunuşda bütövlükdə 

səsə qoyuram. Xahiş edirəm, münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.46 dəq.) 

Lehinə                      75 

Əleyhinə                        0 



 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        2 

İştirak edir                      77 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, buyurun.  

Ş.Şabanov.  Lehinə 21 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi ikinci 

oxunuşda bütövlükdə qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin 9-cu məsələsinə keçi-

rik. Gündəliyin 9-cu məsələsi “Telekommunikasiya haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə qanun layihəsinin ikinci oxunuşudur. La-

yihəni İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin 

sədri Tahir Mirkişili təqdim edəcək. Tahir müəllim, bu-

yurun.  

T.Mirkişili, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və 

sahibkarlıq komitəsinin sədri. 

Çox sağ olun. Hörmətli xanım Sədr, hörmətli həm-

karlar, “Telekommunikasiya haqqında” Qanunda ediləcək 

dəyişiklik, bildiyiniz kimi, artıq ikinci oxunuşdur və “az” 

ölkə kodlu yüksək səviyyəli domen adlarının inzibatçılığı 

və domen tariflərinin tənzimlənməsi ilə bağlıdır. Həm 

Milli Məclisin plenar iclasında birinci oxunuşda, həm də 

komitədə keçirilmiş ikinci oxunuşda olan müzakirələr 

Qanunda edilən dəyişikliklərin mətninin dəyişilməsinə sə-

bəb olmamışdır. Ona görə bu dəyişikliyi səsə qoymağı 

Sizdən xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Hörmətli həmkarlar, biz 

qanun layihəsinə əvvəlcə əsas kimi münasibət bildirməli-

yik. Buyurun, səs verin. 

 



 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.47 dəq.) 

Lehinə 79 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 79 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, sizdə vəziyyət necədir?  

Ş.Şabanov. Lehinə 20 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi əsas kimi 

qəbul edildi.  

Çıxış etmək istəyən, sözü olan? Yoxdur. Ona görə də 

hörmətli həmkarlar, mən qanun layihəsini maddələr üzrə 

səsə qoymaq istəyirəm. Layihə iki maddədən ibarətdir. 

Xahiş edirəm, 1-ci maddəyə münasibət bildirək. Buyurun.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.48 dəq.) 

Lehinə                      77 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      77 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, yenə də Sizdən soruşuram. 

Ş.Şabanov. Lehinə 21 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, 1-ci maddə qəbul edildi.  

İndi isə 2-ci maddəni mən səsə qoyuram. Buyurun, 

münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.48 dəq.) 

Lehinə                      75 

Əleyhinə                        0 



 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        1 

İştirak edir                      76 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. Lehinə 21 səs verilmişdir.  

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

İndi isə hörmətli həmkarlar, qanun layihəsinə ikinci 

oxunuşda bütövlükdə münasibət bildirək. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.49 dəq.) 

Lehinə                      77 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        1 

İştirak edir                      78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, buyurun 

Ş.Şabanov. Lehinə 21 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi qəbul 

edildi.  

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin qalan 7 məsələsi birinci 

oxunuşda olan qanun layihələridir. Birinci oxunuşun öz 

tələbləri var və bunları hamımız bilirik. Onu da qeyd edim 

ki, növbəti 4 məsələ, yəni 10-cu, 11-ci, 12-ci və 13-ü 

məsələlər cənab Prezidentin bir məktubu ilə daxil olub.  

Gündəliyin 10-cu məsələsi Azərbaycan Respublikasının 

Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında, 11-ci 

məsələsi “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə, 12-ci məsələsi 

“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının 



 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə, 13-cü məsələsi isə 

“Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yer-

quruluşu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-

nunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihələridir. Bu 

qanun layihələri məzmun və mahiyyətcə bir-birinə yaxın-

dır. Ona görə, təklif edirəm, Tahir müəllim, Siz layihələrə 

dair ümumi bir məlumat verin, biz müzakirələri birlikdə 

aparaq, ancaq səsvermə, təbii ki, ayrılıqda keçiriləcək. Ta-

hir müəllim, buyurun.  

T.Mirkişili. Hörmətli xanım Sədr, Siz də qeyd etdiyi-

niz kimi, bu dörd qanunda dəyişiklik möhtərəm cənab 

Prezidentin bir məktubu ilə daxil olmuş və demək olar ki, 

dəyişikliklər mahiyyət etibarı ilə eynidir. Ümumilikdə 

desəm, qeyd edim ki, Azərbaycanda artıq iki ildən çoxdur 

ki, elektron notariat, elektron icra və elektron məhkəmə 

informasiya sistemləri fəaliyyətə başlayıb və bu fəaliyyət 

getdikcə genişləndirilir. Amma informasiya sistemlərinin 

belə bir xüsusiyyəti var ki, fəaliyyətə genişləndikcə digər 

məlumat bazalarının məlumat informasiyasını da daha çox 

labüd edir. Bu vətəndaşlara daha çox bir orqandan digər 

orqana arayış aparmamaq, yaxud bir dövlət orqanına 

vətəndaş haqqında bütün informasiyanı əldə etmək imkanı 

yaradır. Ümumilikdə, məntiqlə informasiya sistemləri ara-

sında hansı məlumatların mübadilə olunması müvafiq icra 

orqanının qərarı ilə olsa da, amma belə bir mübadilənin  

baş verməsi hökmən qanunda öz əksini tapmalıdır.  

Məhz bu cəhətdən baxsaq, ümumi şəkildə dörd qanu-

nun hər birində bu elektron icra, elektron notariat infor-

masiya sistemlərinin digər informasiya sistemlərinə, məsə-

lən, Vergilər Nazirliyində olan məlumat bazasına, sosial 

sığorta haqqında, yaxud torpaq kadastrı haqqında məlu-

matlarla mübadilə olunması qanunda öz əksini tapıb. Bunu 



 

düşünərək, həmkarlarımı bu qanun layihələrini dəstək-

ləməyə çağırıram. Çox sağ olun. 

Sədrlik edən. Tahir müəllim, çox sağ olun. Qanun 

layihələrinə Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, Əmək 

və sosial siyasət və Aqrar siyasət komitələrində də baxılıb. 

Bu komitələrin nümayəndələrindən  kim isə söz demək 

istəyirmi? 

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən.  Yoxdur. Çox sağ olun. Kim isə çıxış 

etmək istəyirmi? 

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən.  Təşəkkür edirəm. Hörmətli həmkarlar, 

mən layihələri səsə qoyuram. Xahiş edirəm, Azərbaycan 

Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 

haqqında qanun layihəsinin birinci oxunuşda qəbul edil-

məsinə münasibət bildirin.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.52 dəq.) 

Lehinə                      78 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov. Lehinə 21 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Bu qanun layihəsi birinci 

oxunuşda qəbul edildi.  

İndi isə hörmətli həmkarlar, xahiş edirəm, “Notariat 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyi-

şiklik edilməsi barədə qanun layihəsinin birinci oxunuşda 

qəbul edilməsinə münasibət bildirək. Buyurun. 



 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.53 dəq.) 

Lehinə                      77 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      77 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, məlumat verin, xahiş edirəm.  

Ş.Şabanov. Lehinə 21 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, bu qanun layihəsi də 

birinci oxunuşda qəbul edildi. 

İndi isə hörmətli həmkarlar, mən “Sosial sığorta haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə qanun layihəsini səsə qoyuram. Xahiş 

edirəm, münasibət bildirin. 
 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.53 dəq.) 

Lehinə                      78 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        1 

İştirak edir                      79 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 
 

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. Lehinə 21 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi birinci 

oxunuşda qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, xahiş edirəm, “Dövlət torpaq ka-

dastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edil-

məsi barədə qanun layihəsinin birinci oxunuşda qəbul 

edilməsinə münasibət bildirin. Buyurun.  



 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.54 dəq.) 

Lehinə                      77 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        1 

İştirak edir                      78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, necədir vəziyyət?  

Ş.Şabanov. Lehinə 21 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, bu qanun layihəsi də 

birinci oxunuşda qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin növbəti 3 məsələsi, yəni 

14-cü, 15-ci və 16-cı məsələləri cənab Prezidentin bir mək-

tubu ilə daxil olub. Gündəliyin 14-cü məsələsi “Hüquqi 

şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” 

Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə, 15-ci məsələsi “Qeyri-

hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” 

Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə, sonuncu, 16-cı məsələsi 

isə “Qrant haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə 

qanun layihələridir. Bu qanun layihələri də məzmun və 

mahiyyətcə yaxındır. Ona görə təklif edirəm ki, Milli Məclis 

Sədrinin müavini, İctimai birliklər və dini qurumlar 

komitəsinin sədri Fəzail İbrahimli hər üç layihə haqqında 

ümumi məlumat versin. Fəzail müəllim, buyurun.  

F.İbrahimli, Milli Məclis Sədrinin müavini, İctimai 

birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri.   

Çox təşəkkür edirəm, Sahibə xanım. Əziz həmkarlarım, 

bu gün çox operativ işləyirik. Ona görə də mən bu gedən 

prosesə qoşulacağam, çox qısa məlumat verəcəyəm.  

Bu üç qanun layihəsi Prezidentin qanunvericilik 

təşəbbüsü ilə Milli Məclisə daxil olub. Məqsəd nədən 



 

ibarətdir? Bu qanun layihəsi niyə gəlib və biz nəyə səs 

veririk? Birincisi, qanunların bir-birinə uyğunlaşdırılması 

məqsədi daşıyır. Sizin hər birinizdə o qanunlar haqqında 

kifayət qədər məlumat var. İkincisi, bu sahədə elektron 

xidmətlərin istifadəsi üçün hüquqi baza yaradılır. Üçün-

cüsü isə, sənədlərin əldə edilməsinin asanlaşdırılmasına 

xidmət edir.  

Sahibə xanım, bax, bu 3 məqsədə xidmət edən qanun 

layihələrini təklif edirəm ki, səsə qoyaq. Təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Fəzail müəllim. Bu qanun 

layihələrinə Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, İqtisadi 

siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitələrində də baxılıb. 

Komitə sədrləri, kim isə söz demək istəyirmi?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Müzakirəyə ehtiyac 

varmı? 

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Sağ olun. Ona görə, hörmətli həmkarlar, 

xahiş edirəm,  “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 

dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinin 

birinci oxunuşda qəbul edilməsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.57 dəq.) 

Lehinə                      74 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      74 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, necədir vəziyyət? 



 

Ş.Şabanov. Lehinə 21 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İndi isə hörmətli həmkarlar, xahiş edirəm, “Qeyri-höku-

mət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edil-

məsi barədə qanun layihəsinin birinci oxunuşda qəbul 

edilməsinə münasibət bildirək. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.58 dəq.) 

Lehinə                      74 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        1 

İştirak edir                      75 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, necədir sizdə? 

Ş.Şabanov. Lehinə 21 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi birinci oxu-

nuşda qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, mən “Qrant haqqında” Azərbay-

can Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barə-

də qanun layihəsini səsə qoymaq istəyirəm. Xahiş edirəm, 

münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.58 dəq.) 

Lehinə                      76 

Əleyhinə                        0 

Bitərəf                        0 

Səs vermədi                        0 

İştirak edir                      76 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 



 

Şakir müəllim, buyurun.  

Ş.Şabanov. Lehinə 21 səs verilmişdir.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, bu qanun layihəsi də 

birinci oxunuşda qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, iclasımızı bağlamazdan əvvəl mən 

bir məlumatı, fikirlərimi də sizinlə bölüşmək istəyirəm. 

Bildiyiniz kimi, sabah, 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür. 

Möhtərəm Prezidentimiz Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri son 

illərdə çox böyük inkişaf yolu keçibdir. Həyata keçirilən 

genişmiqyaslı islahatlar nəticəsində ordumuzun maddi-

texniki təchizatı gücləndirilib, döyüş qabiliyyəti və peşə-

karlığı yüksəlib. Bu gün Azərbaycan ordusu dünyanın ən 

güclü orduları sırasındadır və qarşısında duran istənilən 

vəzifəni icra etməyə qadirdir. Biz 2016-cı ilin şanlı Aprel 

zəfərində bunun bir daha şahidi olduq.  

Azərbaycan xalqı ordumuza böyük inam və rəğbət 

bəsləyir, haqlı qürur duyur. Mən bir daha Silahlı Qüvvələr 

günü münasibəti ilə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə Silahlı Qüvvələrin bütün şəxsi heyətini, xal-

qımızı, hörmətli həmkarlar, sizi təbrik edirəm! (Alqışlar.)  

Sədrlik edən. Hörmətli həmkarlar, bununla da iclası-

mız başa çatdı. Mən hamıya təşəkkür edirəm. Növbəti ic-

lasımız iyunun 29-da olacaq. Sağ olun.  
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Sədaqət Vəliyeva. Biz əvvəllər koronavirusa gündəlik 

yoluxanların sayından danışarkən 30–50, yumşalmadan 

sonra 100–150, sonrakı mərhələdə 250–350 statistikasını 

qeyd edirdik. Bu gün isə artıq 400–500 arası yoluxmadan 

danışırıq. Ölüm hallarından isə söz düşəndə gündəlik 

eşitdiyimiz 1–2 rəqəmi artıq 6–7 səviyyəsinə yüksəlib. Bu 

acınacaqlı vəziyyət barədə statistika onu göstərir ki, cə-

miyyətimizin bəzi nümayəndələri sosial məsuliyyət öhdə-

liyini anlamayıb. Pandemiyanı zarafat kimi başa düşənlə-

rin məsuliyyətsizliyi ucbatından virus təsir dairəsini geniş-

ləndirir. İctimai yerlərdə, nəqliyyatda, mağazalarda, bazar-

da maskadan istifadə etməyənləri, sosial məsafəni gözlə-

məyənləri, karantin qaydalarına riayət etməyənləri, icti-

maiyyəti aldatmağa çalışanları ciddi şəkildə ictimai qınağa 

məruz qoymaq lazımdır. Koronavirusa yoluxanların sa-

yının getdikcə artması bir həyəcan təbilidir.  

Bu gün Milli Məclisdə, Prezident Administrasiyasında, 

ayrı-ayrı nazirliklərdə, dövlət qurumlarında bu xəstəliyə 

yoluxanlar var. Hətta ötən gün rayon icra hakimiyyəti baş-

çısının müavini vəfat etdi. KİV nümayəndələri arasında da 

koronavirusa yoluxanlar var, hətta ailəlikcə karantinə 

alınanlar da mövcuddur. Məgər bunlar yetmirmi ki, 

məsuliyyətsizlik edənlər məsuliyyətə gəlsinlər? Axı, nə 

qədər insan yoluxmalı və vəfat etməlidir ki, koronavirus 

pandemiyasının təhlükə və təhdid arealını başa düşək? 

Əgər biz özümüzü, ailələrimizi, cəmiyyətimizi qorumaq 

istəyiriksə, bir olmalıyıq, görünməyən düşmənə qarşı 

birgə savaşmalıyıq. Bu səbəbdən də yoluxanları yenidən 



 

sağlam həyata qaytarmaq üçün sərf etdiyimiz çox yüksək 

fədakarlıqla yanaşı, böyük əksəriyyətin həyatını təhlükəyə 

atan bir sıra məsuliyyətsizləri də eyni formada məsuliy-

yətə dəvət etməliyik. Düşünürəm ki, pandemiyanın artan 

tempini sındırmaq üçün ictimai qınaq və inzibati cəza da-

ha sərt formada həyata keçirilməlidir. 

Dövlət pandemiya ilə mübarizədə üzərinə düşən bütün 

öhdəlikləri yerinə yetirir. Yoluxanların müalicəsi üçün 

lazım olan bütün texniki və maddi resursları təmin edir. 

Yeni xəstəxanaların inşasından tutmuş ağır xəstələr üçün 

nəzərdə tutulmuş süni nəfəs aparatlarının alınmasına qədər 

bütün addımlar atılır. Demək olar ki, respublikanın bütün 

aidiyyəti üzrə mütəxəssis həkimləri və tibb işçiləri səfər-

bər olunub. Bəs, biz cəmiyyət olaraq üzərimizə düşəni 

edirikmi? Bu gün karantin qaydalarını pozub Bakıdan 

rayonlara gizli yollarla qaçmağa çalışanlar bilirlərmi ki, 

koronaviruslu xəstələrin müalicəsi ilə 10 tibb işçisi məşğul 

olur? Bilirlərmi ki, həmin həkimlər, tibb işçiləri 3 aydır 

ailələrindən uzaqdırlar? Bilirlərmi ki, həmin həkimlər 

həyatlarını riskə atırlar? Düşünürlərmi ki, hər xəstələnən 

400–500 nəfərə əlavə 40–50 həkim-tibb işçisi briqadası 

gərəklidir? Hələ mən bunun maddi, texniki, preparat 

tərəfindən danışmıram. Polisi aldadıb, hakimiyyətə şər 

atıb, özünün istirahətini, rahatlığını düşünənlər bilirlərmi 

ki, polis də, həkim də insandır, onların da sinirləri, 

əsəbləri, şəxsi həyatları var? 

Sosial şəbəkələrdə hakimiyyəti şantaj edib, ictimai rəyi 

çaşdıranlar daha böyük cinayət işləyənlərdir. Bu gün 

AXCP və Milli Şuranın timsalında sosial şəbəkələrdə 

virtual terrorla məşğul olan, ictimaiyyəti aldadan, saxta 

sosial tələblərlə insanları kütləvi itaətsizliyə çağıran bir 

qrup cinayətkar fəaliyyətdədir. Onların məqsədi koronavi-



 

rus pandemiyasından istifadə edib Azərbaycanda ictimai-

siyasi sabitliyi pozmaqdır. Ona görə də, əsas hədəf kimi 

polisləri və həkimləri, səhiyyəmizi götürüblər. Məqsədli 

şəkildə Azərbaycan polisinə və səhiyyəsinə qara yaxırlar. 

Guya insanları düşünürmüş kimi fon yaradan bu düşmən-

lər, əslində, polisə və həkimlərə olan inamı aradan qaldır-

maq istəyirlər. Niyyətləri odur ki, cəmiyyətdə polis və hə-

kimlərə qarşı inamsızlıq mühiti formalaşsın. Çox təəssüf-

lər olsun ki, onların bu antidövlət və antixalq təbliğatına 

inanan, virtual kütlənin tərkib hissəsinə çevrilənlər də 

tapılır ki, onlar da pandemiyanın ya qurbanına, ya da yayı-

cısına çevrilirlər. Bu səbəbdən də ictimai qınaq və cəza 

tədbirləri kontekstində “beşinci kolon”un təxribatlarının 

qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır, layiq olduqları cəzaya məh-

kum edilməlidirlər. Əgər söhbət xalqımızın sağlamlığın-

dan, dövlətimizin dayanıqlılığından, müstəqilliyimizin 

əbədiliyindən gedirsə, hər bir vətəndaş dövlətin, hakimiy-

yətin yanında olmalıdır, fərdi dəstəyini verməlidir. Axı, 

biz Səfəvi dövlətinin, Şərqdə ilk demokratik Cümhuriy-

yətin, müasir dövrün müstəqil və güclü Azərbaycan dövlə-

tinin qurucusu olan xalqıq. Biz İkinci dünya müharibə-

sindən qalib çıxmış xalqıq. Əlbəttə ki, pandemiyanı da 

məğlub etmiş xalq olacağıq. Amma çalışaq ki, bunu az itki 

ilə, düşmənlərin çörəyinə yağ sürtmədən edək. 

 
 


