
 

BEŞİNCİ ÇAĞIRIŞ 
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MİLLİ MƏCLİSİNİN 

NÖVBƏDƏNKƏNAR 

XIII SESSİYASI İCLASININ 
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Milli Məclisin iclas salonu. 

27 iyun 2019-cu il. 

 

İclasa Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

Sədri  O.Əsədov  sədrlik etmişdir 
 

İclasda Milli Məclisin 99 deputatı iştirak etmişdir. 
 

Qeydiyyat (saat 12.00 dəq.) 

İştirak edir 94 

Yetərsay 83 

 

İclasa dəvət olunmuşlar: 

 

Samir Şərifov, Azərbaycan Respublikasının maliyyə 

naziri. 

Mikayıl Cabbarov, Azərbaycan Respublikasının ver-

gilər naziri. 

Sahil Babayev, Azərbaycan Respublikasının əmək və 

əhalinin sosial müdafiəsi naziri. 

Alim Quliyev, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Ban-

kı İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini.  

İsmayıl Hüseynov, Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini. 



 

Şahin Sadıqov, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-

binetinin İqtisadiyyat və maliyyə-kredit siyasəti şöbəsinin 

müdiri. 

*   *   * 

Vüqar Gülməmmədov, Azərbaycan Respublikası He-

sablama Palatasının  sədri. 

Adil Məhərrəmov, Azərbaycan Respublikası Hesabla-

ma Palatası sədrinin müavini.  

 

*   *   * 

Fazil Fərəcov, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Na-

zirliyinin şöbə müdiri. 

    

İclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxil idi: 

 

1. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcə-

sinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 

layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

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

cəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

3. “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 (birinci oxunuş). 

4. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(birinci oxunuş). 

5. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 



 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

6. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci 

oxunuş). 

7. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublika-

sının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

8. “İşsizlikdən sığorta fondunun 2019-cu il büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyi-

şiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanunu-

nun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

9. Beynəlxalq Hərbi Tibb Komitəsinin Nizamnaməsinə 

qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 

layihəsi barədə. 

10. “Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi 

haqqında” Çərçivə Konvensiyasına Transsərhəd kontekst-

də ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi barədə Protoko-

lun təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi barədə. 

11. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Koreya 

Respublikası Hökuməti arasında qrant yardımına dair” 

Çərçivə Sazişinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə. 

12. “Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamna-

məsinin təsdiq edilməsi haqqında”, “Xüsusi mühafizə olu-

nan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında”, “Dövlət rüsu-

mu haqqında”, “Baytarlıq haqqında”, “Ekoloji təmiz kənd 

təsərrüfatı haqqında” və “Lisenziyalar və icazələr haqqın-

da” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun 



 

layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

13. Aqrar sığorta haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

14. “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

15. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası-

nın Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

16. “Dövlət rüsumu haqqında” və “Təhsil haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edil-

məsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

haqqında (üçüncü oxunuş). 

17. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində və 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

18. “Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 17 may 

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

can Respublikası Milli Məclisinin Daxili Nizamnamə-

si”ndə, “Büdcə sistemi haqqında”, “Bələdiyyələrin fəaliy-

yətinə inzibati nəzarət haqqında”, “Banklar haqqında”, 

“Mühasibat uçotu haqqında” və “Azərbaycan Respublika-

sının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası-

nın qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

19. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsin-

də dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

20. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 



 

21. “Kredit ittifaqları haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü 

oxunuş). 

22. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində 

və İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

barədə (üçüncü oxunuş). 

23. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

24. “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edil-

məsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

haqqında (üçüncü oxunuş). 

25. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

26. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(ikinci oxunuş). 

27. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

28. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

29. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

30. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində 



 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

31. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

32. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

33. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

34. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət 

reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun-

da dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

35. “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(ikinci oxunuş). 

36. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

37. “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

38. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

39. “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edil-

məsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

haqqında (birinci oxunuş). 



 

40. 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 

(birinci oxunuş). 

41. “Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması 

haqqında”, “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında”, 

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

rın hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(birinci oxunuş). 

42. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində və  

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində də-

yişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanu-

nunun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

43. “Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin 

qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statusu və so-

sial müdafiəsi haqqında”, “Həmkarlar ittifaqları haqqın-

da”, “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. 



 

44. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

45. “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci 

oxunuş). 

46. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində də-

yişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

47. “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci 

oxunuş). 

48. Lombardlar haqqında Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

49. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında (birinci 

oxunuş). 

 

Aşağıdakı məsələlər müzakirə edilmişdir: 

 

Gündəlik haqqında. 

 

Çıxış etmişdir:  Oqtay Əsədov 

 
Təklif: Gündəlik qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.01 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

1. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət 

büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 
 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.03 dəq.) 

Lehinə 92 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 93 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

2. “Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət 

büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-

nunda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 
 

Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.07 dəq.) 

Lehinə 95 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

3. “Sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 2019-cu il büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Oqtay Əsədov, Hadi Rəcəbli, Tahir 

Kərimli, Elmira Axundova, Fəzail Ağamalı, Əli Məsimli, 

Aytən Mustafazadə 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.29 dəq.) 

Lehinə 96 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

4. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barə-

də Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli, Qüdrət 

Həsənquliyev, Tahir Kərimli 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.38 dəq.) 

Lehinə 93 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 



 

İştirak edir 93 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

5. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.42 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

6. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barə-

də Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.44 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

7. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqın-

da (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Oqtay Əsədov, Hadi Rəcəbli, Musa 

Quliyev, Musa Qasımlı 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.51 dəq.) 

Lehinə 86 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

8. “İşsizlikdən sığorta fondunun 2019-cu il büdcəsi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Hadi Rəcəbli 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.52 dəq.) 

Lehinə 91 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 91 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

9. Beynəlxalq Hərbi Tibb Komitəsinin Nizamna-

məsinə qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə. 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyafət Əsgərov 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.55 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

10. “Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin müha-

fizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyasına Transsərhəd 

kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi 

barədə Protokolun təsdiq edilməsi haqqında Azərbay-

can Respublikası qanununun layihəsi barədə. 

 

Çıxış etmişlər: Oqtay Əsədov, Valeh Ələsgərov, Fəzail 

Ağamalı 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.03 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

11. “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Koreya 

Respublikası Hökuməti arasında qrant yardımına 

dair” Çərçivə Sazişinin təsdiq edilməsi haqqında Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi barədə. 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.05 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

12.  “Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamna-

məsinin təsdiq edilməsi haqqında”, “Xüsusi mühafizə 

olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında”, “Döv-

lət rüsumu haqqında”, “Baytarlıq haqqında”, “Ekoloji 

təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” və “Lisenziyalar və 

icazələr haqqında” Azərbaycan Respublikasının qa-

nunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü 

oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Eldar İbrahimov 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.06 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

13. Aqrar sığorta haqqında Azərbaycan Respubli-

kası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Eldar İbrahimov 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.08 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

14. “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (üçüncü oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.09 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

15. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respub-

likasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Oqtay Əsədov 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.09 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

16. “Dövlət rüsumu haqqında” və “Təhsil haqqın-

da” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında də-

yişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, İsa Həbibbəyli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.11 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

 



 

17. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 

və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxu-

nuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.12 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

18. “Azərbaycan Respublikasının 1996-cı il 17 may 

tarixli 74-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Daxili 

Nizamnaməsi”ndə, “Büdcə sistemi haqqında”, “Bə-

lədiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında”, 

“Banklar haqqında”, “Mühasibat uçotu haqqında” və 

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında də-

yişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.13 dəq.) 

Lehinə 87 



 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

19. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəllə-

sində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.14 dəq.) 

Lehinə 86 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

20. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.15 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

21. “Kredit ittifaqları haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.16 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

22. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsin-

də və İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihə-

si barədə (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.17 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 



 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

23. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəl-

ləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Oqtay Əsədov 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.18 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

24. “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun 

layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Musa Quliyev 
 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.19 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

25. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.20 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

26. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbay-

can Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

haqqında (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-

sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.21 dəq.) 

Lehinə 86 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

 



 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.24 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

27. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Oqtay Əsədov 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul 

edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.25 dəq.) 

Lehinə 86 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.25 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

28. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişdir:  Oqtay Əsədov 
 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-

sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.26 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.27 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

29. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişdir:  Oqtay Əsədov 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.27 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

30. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul 

edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.28 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 91 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.29 dəq.) 

Lehinə 91 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 92 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

31. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 



 

Çıxış etmişlər: Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli, Tahir 

Kərimli 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-

sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.29 dəq.) 

Lehinə 91 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 92 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.32 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 2 

İştirak edir 91 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

32. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsin-

də dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Oqtay Əsədov 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-

sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.33 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.34 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

33. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Oqtay Əsədov 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-

sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.35 dəq.) 

Lehinə 86 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.35 dəq.) 

Lehinə 92 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 93 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

34. “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət re-

yestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-

nunda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Oqtay Əsədov 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.36 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 2 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

35. “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barə-

də Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Arif Rəhimzadə 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-

sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.36 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 91 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.37 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

36. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsin-

də dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.39 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

37. “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(birinci oxunuş). 

 



 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli, Elmira 

Axundova 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.43 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

38. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.45 dəq.) 

Lehinə 86 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 86 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

39. “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun 

layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 



 

Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.47 dəq.) 

Lehinə 85 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 85 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

40. 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 (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Eldar İbrahimov 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.50 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

41. “Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanma-

sı haqqında”, “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqın-

da”, “Arıçılıq haqqında”, “Reklam haqqında” və 



 

“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi 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 13.51 dəq.) 

Lehinə 84 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 85 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

42. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində 

və  Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsin-

də dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respubli-

kası qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Hadi Rəcəbli 
 

Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.53 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

43. “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 qanunun layihəsi 

haqqında. 

 

Çıxış etmişdir:  Oqtay Əsədov 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.54 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

44. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.55 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

45. “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barə-

də Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.57 dəq.) 

Lehinə 92 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 92 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

46. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Valeh Ələsgərov 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 14.00 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 



 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

47. “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barə-

də Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 14.02 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

48. Lombardlar haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (birinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə, Əli 

Məsimli 
 

Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 14.10 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

49. “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barə-

də Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haq-

qında (birinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Oqtay Əsədov, Ziyad Səmədzadə 

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 14.12 dəq.) 

Lehinə 86 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 86 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Sədri 

 

O.ƏSƏDOV 

 



 

 

 

 

 

 

 

MİLLİ MƏCLİSİN İCLASI 
 

27 iyun 2019-cu il. Saat 12. 

 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri 

Oqtay Əsədov sədrlik edir 
 

Sədrlik edən. Xoş gördük, hörmətli millət vəkilləri, 

hörmətli hökumət nümayəndələri! Xahiş edirəm, qeydiy-

yatdan keçək.  

 
Qeydiyyat (saat 12.00 dəq.) 

İştirak edir 94 

Yetərsay 83 

 

Çox sağ olun, yetərsay var, iclasımıza başlaya bilərik.   

Ayın 27–28-də keçiriləcək Milli Məclisin iclaslarının 

gündəliyi sizə paylanıb. Xahiş edirəm, gündəliyə müna-

sibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.01 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 



 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Çox sağ olun, gündəlik təsdiq edildi. 

Hörmətli millət vəkilləri, gündəlikdə 49 məsələ olmasına 

baxmayaraq,  bu məsələlərdən beşdə biri üçüncü, beşdə biri 

ikinci, 20 məsələ birinci oxunuşdur. Əgər biz birinci 

oxunuşlara konseptual yanaşsaq, çalışarıq ki,  mümkün olsa, 

iclası bir günə qurtaraq. Olmazsa, ikinci günə keçərik.  

İndi keçək gündəliyin birinci məsələsinə, üçüncü 

oxunuşdur. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət 

büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsi. Buyursun Zi-

yad Səmədzadə.   

Z.Səmədzadə, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye 

və sahibkarlıq komitəsinin sədri. 

Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət vəkilləri!  Məlu-

mat vermək istəyirəm ki, 2018-ci il dövlət büdcəsinin icra-

sı haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin komitəsində 

ətraflı müzakirə olunub və plenar iclaslarda da bu barədə 

kifayət qədər məlumat verilib. Millət vəkillərindən heç bir 

əlavə, təklif daxil olmamışdır. Ona görə, qanun layihəsinə 

üçüncü oxunuş kimi səs verməyinizi xahiş edirəm.   

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Başqa təklif yoxdursa, 

xahiş edirəm, münasibət bildirək.   
 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.03 dəq.) 

Lehinə 92 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 93 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin ikinci məsələsi, birinci oxunuşdur. “Azər-

baycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsi haq-

qında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layi-

həsi. Buyursun Ziyad Səmədzadə.  

Z.Səmədzadə. Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri!  1-ci və 8-ci məsələlər cənab Prezidentin bir 

məktubu ilə daxil olmuşdur. Sənədlərdə dövlət büdcəsinin 

bəzi xərclərinin optimallaşdırılması, Dövlət Sosial Mü-

dafiə Fondunun və İşsizlikdən Sığorta Fondunun  gəlir və 

xərclərinin, həmçinin icmal büdcənin xərclərinin yuxarı 

hədlərinin artırılması nəzərdə tutulmuşdur. Bilirsiniz ki, 

2018-ci ildə qanunvericilikdə edilən dəyişikliklər şəffaflı-

ğın artırılmasını, əmək münasibətlərinin təkmilləşdirilmə-

sini, kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizənin gücləndi-

rilməsini nəzərdə tutur. Bunların nəticəsi olaraq 2019-cu 

ilin əvvəlindən sosial sığorta yığımlarında əhəmiyyətli 

irəliləyişlər əldə olunmuşdur. Qeyd olunan vergi, gömrük 

və sosial sığorta haqlarının formalaşması və yığılmasında 

inzibatçılığın gücləndirilməsi, şəffaflığın artırılması, eyni 

zamanda, ölkədə minimum əmək haqqı və büdcədən 

maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların əmək haqqı üzrə 

cari ilin aprel-may aylarında tətbiq olunmuş və sentyabr 

ayından nəzərdə tutulan əlavə artımlar hesabına büdcənin 

gəlirləri artmışdır.  

Qeyd olunanları əsas tutaraq, adları çəkilən qanun 

layihələrində aşağıdakı dəyişikliklər təklif olunur: Dövlət 

büdcəsindən Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əha-

linin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial 

Müdafiə Fonduna ayrılan transferin 150 milyon manat 

azaldılaraq, həmin vəsaitin xüsusi müdafiə təyinatlı tədbir-

lərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi; Dövlət Sosial 



 

Müdafiə Fondu  gəlirlərinin 350 milyon manat, xərclərinin 

isə 200 milyon manat artması nəticəsində Qanunda 

müvafiq düzəlişlər edilərək gəlirlərin xərclərdən artıq olan 

hissəsi, yəni 150 milyon manat həcmində dövlət büdcəsin-

dən transferin azaldılması.  

Son dərəcə maraqlı bir məsələdir ki, məhz aparılan 

islahatlar, əmək münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi nəti-

cəsində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcə vəsaitləri 

hesabına formalaşmasının azaldılmasında müsbət meyillər 

güclənir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu xərclərinin 200 

milyon  manat, İşsizlikdən Sığorta Fondunun xərclərinin 

isə 15 milyon manat artması səbəbindən icmal büdcə 

xərclərinin yuxarı həddinin cəmi 215 milyon manat 

artırılması təklif olunur. İcmal büdcəmiz də bu tədbirlər 

nəticəsində  artıq 27,4 milyard manat olacaqdır. Bu dəyi-

şikliklər bütövlükdə Azərbaycanda aparılan islahatların 

uğurlu nəticələrindən biri kimi qiymətləndirilir. Ona görə 

də cənab Prezident tərəfindən təqdim olunmuş bu dəyi-

şikliklərə müsbət münasibət bildirməyinizi xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun. İlk dəfədir ki, Dövlət 

Sosial Müdafiə Fondu belə islahat tədbiri keçirir. Neçə 

ildir iclas keçiririk, həqiqətən,  islahatların nəticəsini gö-

rürük. Əgər başqa təklif yoxdursa, xahiş edirəm, qanun 

layihəsinə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.07 dəq.) 

Lehinə 95 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

Çox sağ olun, qəbul edildi.   

Növbəti 3-cü məsələ. “Sosial təminatı və müdafiəni 

həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 2019-cu 

il büdcəsi haqqında”  Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə.  

Bu da birinci oxunuşdur. Buyursun Hadi Rəcəbli.  

H.Rəcəbli, Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət 

komitəsinin sədri. 

Hörmətli Oqtay müəllim, hörmətli deputat həmkar-

larım! Ziyad müəllim ilkin olaraq, bütövlükdə büdcədə 

dəyişikliklər haqqında məlumat verdi. Amma Sosial 

təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra haki-

miyyəti orqanının 2019-cu il büdcəsində aparılan dəyişik-

lik, sözün əsl mənasında, bizim deputat həmkarlarımızla 

çalışdığımız bütün dövrlərdə ilk dəfədir ki, belə önəmli 

addım atılır. Bu, möhtərəm Prezidentimiz  cənab İlham 

Əliyevin son aylar sosial müdafiə sistemində apardığı 

ardıcıl islahatların nəticəsidir. Bu islahatlar, əlbəttə ki, 

bütövlükdə il ərzində 5 milyard manata qədər vəsait tələb 

edəcək. Ən sevindirici hal odur ki, ilk dəfə olaraq biz 

sosial müdafiə sisteminin maliyyələşməsində dövlət büd-

cəsindən transferi azaldırıq. Bu da, əlbəttə, çox önəmli bir 

hadisədir. Bu bir daha onu göstərir ki, Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondunun yığımının artması hesabına  təsəvvür 

edin ki, qısa, 4 ay müddətində 350 milyon manat vəsaitin 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinə cəlb olunması  

aparılan ardıcıl, genişmiqyaslı işin nəticəsidir. Beləliklə, 

biz bütövlükdə büdcəni gətirib 4 milyard 128 milyon 104 

min manata çatdırırıq və burada,  bizim xərclər qrafasında 

müvafiq xərclər artırılıb. Bu da burada edilən dəyişiklik-

lərdəndir. Eyni zamanda, burada transfer 150 milyon 

manat azalır və transfer 1 milyard 500 milyon manatdan 

bir az çox idisə, indi 1 milyard 352 milyon 723 min 410 



 

manat olur. Beləliklə, büdcə bütövlükdə əhalinin sosial 

müdafiəsinə yönəlib. Sevindirici hal bir də odur ki, sosial 

müdafiənin büdcəsinin dövlət büdcəsindən asılılığı hiss 

olunacaq dərəcədə azalacaq. Deputat həmkarlarımdan bu 

layihəyə səs vermələrini xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Çıxışa 6 nəfər millət vəkili yazılıb. Çı-

xışları 5 dəqiqə edək. Birinci oxunuşdur. Buyursun Tahir 

Kərimli.  

T.Kərimli. Təşəkkür edirəm. Hörmətli cənab Sədr, 

hörmətli deputatlar! Mən layihəni müdafiə edirəm. İca-

zənizlə, həm birinci, həm də ikinci təklifim gündəliyin hər 

iki məsələsinə aid olduğuna, əlaqəli və konseptual 

xarakter daşıdığına görə birinci oxunuşda deyilməsini 

vacib hesab edirəm. Bu çox yaxşıdır. Doğrudan da, bizim 

büdcəmizdə şəffaflığın artırılması, Ziyad müəllimin də 

dediyi kimi, kölgə iqtisadiyyatının zəiflədilməsi nəticəsin-

də transferlər, mənbələrdən gəlirlər artır. Bu yaxşı haldır. 

Amma hesab edirəm ki, bunu kifayət saymaq olmaz. 

Əlimizdə böyük potensial var. Mənə elə gəlir ki, bu 

potensialı işə salsaq, əvvəl də bu barədə danışmışıq, 

büdcəmizi də, keçmişdə deyilən kimi, gəlirimizi də, 

məcmu daxili məhsulu da 2 dəfəyə yaxın artıra bilərik.  

Bu yaxında deputat həmkarımla birlikdə 1–2 iş adamı 

ilə  söhbət etdik. İki gün əvvəlin söhbətidir və ümumi xa-

rakter daşıyır. O adamın Türkiyədə, Amerikada, Rusiyada, 

Qazaxıstanda  obyektləri, mülkləri var, amma Azərbay-

canda  yoxdur. Eyni zamanda, bir başqasının Türkiyədə, 

Azərbaycanda vardır. Vaxtilə həmin şəxslərdən biri 

özünün 5–6 milyonluq zavodunu Rusiyaya köçürmüşdü. 

İndi, əlbəttə, qayıtmaq istəyir. Qayıtması üçün deputat 

həmkarımla onu nə qədər inandırdıq ki, cənab Prezidentin 

gördüyü tədbirlər nəticəsində keyfiyyət, 1–2 digər məsələ 



 

deyilsə, sahibkarlara qarşı yoxlamalar, ümumiyyətlə, artıq 

qadağan olunub, qayıdın, investisiyanı, vəsaitləri vətənə 

qoyun, köçürdüyünüz zavodları geri qaytarın. Bu zaman 

bizim büdcəmiz də, iş yerləri də artar, insanların əmək 

haqqı da artar.  

Yəni mən deyirəm ki, təkcə bu, kifayət deyil. Əvvəl 

dediyim təklifə qayıtmaq istəyirəm. Bunun mexanizmi 

nədən ibarətdir? Mən hesab edirəm ki, dediyim kimi, biz 

bir neçə dəfə büdcəni, milli gəlirimizi artırmaq istəyiriksə, 

o zaman mütləq maliyyə amnistiyası elan etməliyik. 

Bunun başqa yolu yoxdur.  

Qisasçılıq, müsadirə, milliləşdirmə yol deyil. Tarix 

sübut etdi ki, Qumpiloviç demişkən, mən şəxsən müəyyən 

qədər Marksın fikirlərinə istinad edirəm, deyir, şəxsi 

mülkiyyət  Allah rolunu oynayır. İfadəyə görə üzr istəyi-

rəm. Bu, bazar iqtisadiyyatıdır, insanlar vəziyyətdən 

istifadə ediblər, şəxsi mülkiyyətlərini artırıblar. Bunlar 

minlərlədir, 10 minlərlə insan var. Bunları biz nə üçün 

daim cinayət törətmiş kimi  təhdid edək,  mallarının geri 

alınması qorxusu  altında yaşadaq, pullarına göz dikək və 

sair. Bunlara biz maliyyə amnistiyası elan etməliyik. Milli 

Məclis amnistiya qəbul etməlidir ki, bu günə qədər nə 

qazanıblarsa, onların mənbəyi soruşulmayacaq. Onlar 

gəlib vətəndə investisiya qoysunlar, iş yerlərini artırsınlar. 

Mən, doğrudan da, o yoldaşla danışanda bir qədər 

utandım. Deyir, bizdə də devalvasiya olub, amma Qa-

zaxıstanda adambaşına düşən məcmu daxili məhsul 12 

min ABŞ dollarından aşağı deyil. Bizdə isə 5 min civa-

rındadır.  Amma mən onlara dedim, inanın, – kölgə iqti-

sadiyyatından danışıldı, – bizdə də, əslində, 10 mindən 

aşağı deyil. Amma bəzi məsələlərə görə belə vəziyyətə 

düşmüşük. Yəni mənim birinci təklifim bundan ibarətdir.  



 

Həm də buraxmaq lazımdır özəl olsun. Misal üçün, 

turizmdə rəqabət yoxdur. Özəl orqana buraxmaq lazımdır 

ki, bu bahalıq aradan qalxsın və sair. Bizə də Gürcüs-

tandakı, digər yerlərdəki kimi milyonlarla turist axsın, 

dövlətə gəlir gəlsin.  

Xüsusi bir xahişim də var. Bu, çox yaxşı haldır ki, cə-

nab Prezidentin sərəncamı ilə əmək haqları bəzi dövlət 

qulluğu sahələrində 40, qeyri-dövlət qulluğu sahələrində 

20 faiz və sair miqdarda artır. Bu əmək haqqının artma-

sında, misal üçün, indi biz görürük ki, büdcəmizə daxilol-

malar nəticəsində bəzi sahələrdə bizim 150, 200, 250 mil-

yon manat müsbət  profisitimiz əmələ gəlib.  

Bu qanun layihəsi ilə bağlı da müzakirə edək. Mənim 

xahişim nədən ibarətdir? Qarşıdan bələdiyyə seçkiləri 

gəlir. Partiyaları möhkəmləndirmək lazımdır. Bəzi dövlət-

lərdə, ümumiyyətlə, proporsional seçki məsələsi qoyulub. 

Mən xahiş edirəm, artan pulun 1 faiz demirəm, yarım faizi 

siyasi partiyaların maliyyələşməsinə xərclənsin. Siyasi 

partiyalarda işləyənlərin, əmək haqqı alanların da mini-

mum əmək haqqına, sosial təminata ehtiyacları var. Onlar 

da Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Sizdən mən bunu  bir neçə 

partiyanın adından xahiş edirəm.  Ayrılan puldan parti-

yalara da ayrılsa, çox yaxşı olar. Təşəkkür edirəm, minnət-

darlığımı bildirirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Elmira Axundova. 

E.Axundova. Sağ olun. Hörmətli sədarət, hörmətli mil-

lət vəkilləri! Mən də istəyirəm həm 2-ci, həm də 3-cü 

məsələyə dair fikirlərimi bildirəm. Minimum aylıq əmək 

haqqının, müxtəlif  kateqoriyalı işçilərin maaşlarının artı-

rılması, pensiyaçıların sosial baxımdan dəstəklənməsi, bü-

tün bunlar barədə Prezident tərəfindən imzalanmış sərən-

camları sosial sahədə inqilabi dəyişiklik adlandırardım. 



 

Mən bunu ona görə inqilabi dəyişiklik hesab edirəm ki, 

bunun nəticəsində çoxsaylı insanlar imkansızlar kateqoriya-

sından çıxacaq, onların həyat səviyyəsi xeyli yüksələcək.  

Digər fakt məndə və bütün insanlarımızda böyük 

məmnunluq doğurur ki, bizim dövlətçiliyimizi, ölkəmizin 

sərhədlərini, asayişi qoruyan Müdafiə Nazirliyi, güc 

orqanlarının müxtəlif kateqoriyalarının hərbi qulluqçuları-

nın maaşları 40 faiz artırılıb. Bu çox düzgün, ədalətli 

qərardır. Çünki Azərbaycan müharibə vəziyyətində olan 

ölkədir. Biz bədxah qonşularımız tərəfindən təcavüzü dəf 

etməyə hər an hazır olmalıyıq. Buna görə də hərbi 

qulluqçulara layiqli əmək haqqı verilməsi, o cümlədən 

qoşunlarımızın, ordumuzun daha da möhkəmlənməsinin, 

ölkənin müdafiə qabiliyyətinin daha da artırılmasının 

rəhnidir. Ona görə ki, insan layiqli əmək haqqı alanda öz 

yerini qiymətləndirir, ondan möhkəm yapışır, o, yaxınları 

üçün narahat deyil. Çünki onlara sanballı məvacib göndərə 

bilir. Təbii ki, bu bizim rəşadətli hərbiçilərimizin əhvalına, 

onların döyüş və mənəvi ruhuna da müsbət təsir göstərir.  

İndi başlıca məsələ ondan ibarətdir ki, dövlət və nəzarət 

strukturları ticarət sahəsinə nəzarəti gücləndirsinlər, 

əhalinin gəlirlərinin artması əsas ərzaq mallarının qiymət-

lərinin artmasına gətirib çıxarmasın. Buna qəti yol vermək 

olmaz. Digər tərəfdən isə, bank sistemi dayanıqlığı və 

stabilliyi qorusun ki, bu artımlar manatın dəyər itirməsinə, 

inflyasiyaya gətirib çıxarmasın. Bu  iki əsas amil – ma-

natın inflyasiyası və ərzaq mallarının, kommunal xidmət-

lərin qiymətlərinin artması ehtimalı əhalini maraqlandırır 

və narahat edir. Bununla bağlı hörmətli Samir Şərifova 

sualım ondan ibarətdir ki, bu istiqamətdə hansısa pre-

ventiv tədbirlər nəzərdə tutulubmu? İnsanlarımızın alıcılıq 

qabiliyyətinin artması ilə paralel olaraq inflyasiyanın 



 

güclənməsi ehtimalına qarşı nə kimi tədbirlər nəzərdə 

tutulub?  

Nəyə görə bunu deyirəm? Çünki həm bizdə, həm də 

başqa ölkələrdə müşahidə edirik ki, əmək haqları kəskin 

artan kimi, digər tərəfdən, ərzaq məhsullarının, xidmət-

lərin də qiymətləri  artır. Hazırda bu qiymətlərin artımına  

obyektiv səbəb yoxdur, ancaq subyektiv səbəblər ola bilər. 

Çünki ölkəmizdə fermerlərə dəstək göstərilir, bütün ra-

yonlarda, demək olar ki, kənd təsərrüfatı sahəsində 

canlanma müşahidə olunur və nəticədə meyvə-tərəvəz və 

digər məhsulların istehsalında məhsuldarlıq daha da artır. 

Ona görə də ərzaq məhsullarının qiyməti məsələsi 

hökumətimizin daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Xahiş 

edirəm, qeyd etdiyim məsələlərə aydınlıq gətirəsiniz. 

Ümumiyyətlə, “Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 

dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi haqqında layihəni dəs-

təkləyirəm və onun lehinə məmnuniyyətlə səs verəcəyəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Fəzail Ağamalı. 

F.Ağamalı. Təşəkkür edirəm. Hörmətli cənab Sədr, 

hörmətli millət vəkilləri, hörmətli hökumət üzvləri! Mən 

təqdim edilmiş qanun layihəsini birmənalı şəkildə müdafiə 

edirəm. Çox böyük məmnuniyyətlə ona müsbət fikrimi 

ifadə edəcəyəm.  

Təqdim edilmiş qanun layihələri ilə bağlı mən də öz 

fikirlərimi hörmətli həmkarlarımla bölüşürəm. Məndən 

öncə çıxış edən həmkarlarım kimi, bu istiqamətdə atılan 

addımların Azərbaycan xalqının həyat səviyyəsinə yüksək 

təsirini ifadə etməklə, qeyd etmək istəyirəm ki, bütün 

bunlar, əlbəttə, ölkə Prezidentinin həyata keçirmiş olduğu 

sosial-iqtisadi siyasətin məntiqinə söykənir. Baxın, 1918-ci 

ilin aprelindən keçən cəmi 1 il ərzində Azərbaycanın 



 

bütün sahələrində inqilabi dəyişikliklər aparılmaqdadır. 

Həm idarəçilik sistemində, həm hüquq mühafizə orqan-

larının təkmilləşməsində,  həm məhkəmə-hüquq siste-

mində, həm də ölkə Prezidentinin xüsusi diqqət verdiyi 

əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində addımbaad-

dım, aybaay ciddi dəyişikliklər baş verməkdədir.  

Bütün bunlar, bir daha təkrar edirəm, ölkədə həyata 

keçirilən sosial-iqtisadi inkişafın məntiqinə söykənir. Həm 

də ona söykənir ki, ölkə Prezidenti artıq qarşıya qoyulan 

vəzifələri güclü bir komanda ilə həyata keçirməkdədir. 

Maliyyə sisteminin yüksək səviyyədə qurulması, iqtisadi 

inkişafımızın ildən-ilə yüksəlməsi, vergi, eyni zamanda, 

gömrük sistemində aparılmış islahatlar, sosial təminat və 

müdafiə sahəsində ölkə Prezidentinin qarşıya qoyduğu 

vəzifələrin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi, bütün 

bunlar, əlbəttə, Azərbaycan xalqının həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə xidmət etməyə böyük imkanlar və şanslar 

verir.  Heç şübhəsiz ki, ölkə Prezidentinin apardığı bu 

siyasət daha ciddi nəticələr verəcək və qarşıda ciddi uğur-

ların şahidi olacağıq.  

Hörmətli cənab Sədr, bununla bərabər, iki məsələnin də 

üzərində dayanmaq istərdim. Birinci, bizim keçmiş 

həmkarlarımız, vaxtilə Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin deputatı olan və həyatlarını pensiyaçı kimi 

davam eləyən həmkarlarımız onların pensiyalarına yeni-

dən baxılması üçün mənə məktubla müraciət ediblər. 

Bütün sahələrdə pensiyaların artmasına baxmayaraq, on-

ların pensiyalarının aşağı olmasından narazılıqlarını ifadə 

edirlər və xahiş edirlər ki, bu məsələyə baxılsın. Bununla 

bağlı, cənab Sədr, Sizə, eyni zamanda, əmək və əhalinin 

sosial müdafiəsi naziri hörmətli Sahil Babayevə müraciət 

edirəm ki, bu məsələ hansı formada, hansı şəkildəsə həll 



 

olunsun, bu addım atılsın.  

Digər bir tərəfdən, iş adamlarının ölkəyə qayıdışı 

fikrinə də dəstək verirəm. Etiraf olunmalıdır ki, vaxtilə 

Vergilər Nazirliyinin tətbiq etmiş olduğu anormal metod 

və anormal münasibət çoxsaylı iş adamlarının Azərbay-

candan getməsinə səbəb oldu. Bu, hər birimizə bəllidir. 

Yeri gəldikcə də biz öz aramızda bu söhbətləri aparırıq. 

İndi Vergilər Nazirliyində, digər sahələrdə şəffaflıq, 

təmizlik, dövlətə sədaqət, insanlara normal münasibət var. 

Bütün bunlar imkan verir ki, biz onları ölkəmizə dəvət 

edək və onlar külli miqdarda vəsaitləri Azərbaycana qoy-

sunlar, sahibkarlıq inkişaf etsin və beləliklə, Azərbaycana 

əlavə vəsaitlər daxil olsun və bu vəsaitlər əhalinin sosial 

müdafiəsinin inkişafına sərf edilsin. Diqqətinizə görə 

təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən.  Sağ olun. Əli Məsimli.  

Ə.Məsimli. Çox sağ olun, cənab Sədr. Söz almaqda 

əsas məqsədim ondan ibarətdir ki, burada ilk baxışda elə 

görünür ki,  pensiya fondunun büdcəsi kəsilir, əslində, 

yox, çox maraqlı bir proses gedir. İndiyə qədər biz həmişə 

pensiya fonduna daha çox vəsait ayırırdıq. Bu, artan hədlə 

gedirdi. İndi pensiya fondunda, həm də bilavasitə büdcədə 

islahatlar nəticəsində daxilolmalar artır. Həm də pensiya 

fonduna daxilolmalar artır və bunun nəticəsində artıq 

pensiya fonduna büdcədən proqnozlaşdırılan səviyyədə 

vəsait götürülməsinə ehtiyac qalmır. Ona görə də burada 

belə maraqlı cəhət yaranır ki, ilk dəfə pensiya fondu 

özünün daxili imkanları hesabına öz tələbatını ödəyir və 

bunun nəticəsində büdcədən əlavə almır, büdcə vəsaitinə 

qənaət olunur. Həmin vəsait də digər, çox vacib istiqa-

mətlərə yönəldilməsi üçün işlədilir. Mən hesab edirəm ki, 

bu həm ilk dəfədir, həm də çox maraqlıdır.  



 

Onu da əlavə eləyim ki, minimum əmək haqqının 

artırılması həmişə belə bir anlama gəlir ki, 130 manat 

vəsait 180 manata qalxdı, 180 manat da sentyabrdan 250 

manata qalxacaq. Amma vahid tarif cədvəlinin 19 

maddəsinə, dərəcəsinə baxanda indi nə alınır? Sentyabr-

dakı 250 manat 4 ay bundan qabaqkı 19 dərəcədən ibarət 

vahid tarif cədvəlinin 15-ci maddəsi idi. 15-ci maddə indi 

gəlib birinci maddə olan kimi,  19 maddə üzrə bütün əmək 

haqlarında artım olacaq. Həmin artım isə bilavasitə həm 

büdcəyə, həm də pensiya fonduna əlavə vəsaitin daxil 

olmasına gətirib çıxaracaq ki, bu da iki istiqamətdə 

mütərəqqi dəyişiklikdir, həm büdcənin artmasında vətən-

daşların rolunun yüksəlməsi, həm də pensiya fondunun öz 

gücünün öz problemlərinin həllinə yönəlməsi məsələsidir.  

Burada deyildi, bir məsələyə də münasibətimi bildir-

mək istəyirəm. Həmişə əmək haqqı, pensiya qalxandan 

sonra qiymətlər də qalxır. İnsanları narahat edir, bu dəfə 

də qiymətlər qalxacaqmı? Məsələn, biz əməyin ödənişinin 

ümumi daxili məhsuldakı payından, yaxud  artımların 

pərakəndə əmtəə dövriyyəsindəki, yaxud da ümumi 

gəlirlərdəki simvolik səciyyəsindən çıxış eləsək, düzdür, 

müəyyən dərəcədə inflyasiya təzyiqi olacaq, amma o 

rəqəmlər o qədər kiçikdir ki, yüksək inflyasiyaya gətirib 

çıxarmayacaq. Amma özbaşına qoyulsa, artan maaşların, 

pensiyaların bir hissəsi süni qiymət artımı hesabına süni 

qiymət artımından doğan inflyasiyanın yeminə çevrilə 

bilər. Ona görə də biz müraciət eləmək istərdik, məhz 

iqtisadi nöqteyi-nəzərdən güclü qiymət artımına yer yox-

dursa, qeyri-iqtisadi amillərin, yəni süni surətdə qiymətin  

artırılmasının qarşısının alınması istiqamətində inanırıq ki, 

aidiyyəti orqanlar öz vəzifələrini yüksək səviyyədə yerinə 

yetirəcəklər və buna yol verməyəcəklər. Diqqətinizə görə 



 

təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Aytən Mustafazadə. 

A.Mustafazadə. Təşəkkür edirəm, cənab Sədr. Məndən 

öncə çıxış eləyən həmkarlarım kimi mən də onu qeyd 

etmək istərdim ki, son aylar cənab Prezident tərəfindən 

atılan addımlar, sosial  yönümlü islahatlar çox böyük  

amildir. Mənim seçildiyim  dairə universitetlər və Milli 

Elmlər Akademiyası dairəsidir. Onu qeyd etmək istəyirəm 

ki, pensiyaların, maaşların, minimum əmək haqqının, 

müəllimlərin maaşlarının artırılması vətəndaşlar tərəfindən 

çox müsbət və minnətdarlıqla qarşılanır. Birinci vitse-

prezident Mehriban xanım Əliyevanın sosial problemlərə 

göstərdiyi diqqət əlillər tərəfindən çox müsbət, minnət-

darlıqla qarşılanır.  

Mənə müraciətlər olur. Onu səsləndirmək istərdim. 

Müəllimlərin maaşı artırılanda yalnız məktəb müəllim-

lərindən söhbət gedir. Universitetlərdə çalışan müəllimlə-

rin də maaşlarının qaldırılması məsələsinə baxıla bilərmi? 

Mənə bununla bağlı müraciət ediblər. Təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Hadi müəllim, buyurun. 

H.Rəcəbli. Minnətdaram, Oqtay müəllim. Bir məsələyə 

aydınlıq gətirmək istəyirəm. Çünki bizim deputat həmkar-

larımız, sabiq deputat dostlarımız tez-tez müraciət edirlər, 

eyni zamanda, dövlət qulluğunda çalışanların da belə 

müraciətləri olur. Deputatların və dövlət qulluqçularının 

əmək haqqında olan fərq məntiqi olaraq pensiyada olan 

deputatların və dövlət qulluqçularının da pensiyasında 

görünməlidir. Biz bunu hörmətli Sahil müəllimlə də, 

maliyyə naziri ilə də müzakirə eləmişik.  Mən istəyirəm 

məlumat üçün deyim ki, bu məsələ gündəmdədir. Təkcə 

bu məqsədlərə xərclərdə 200  milyon manat artım görü-

nür. Bizim xərclər 3 milyard 743 milyon manatdan bir az 



 

çox idi, indi isə 3 milyard 918,4 milyon manat olub. Yəni 

bu məsələlər diqqətdədir. Fəzail müəllimə də minnət-

daram ki, o da bu məsələlərlə daim maraqlanır. Biz elan 

eləmək istəyirik ki, bu məsələlər öz həllini tapır. Bu vəsai-

tin ayrılması bilavasitə həmin o məsələlərin həllinə yar-

dımçı olacaq. Bunu məlumat üçün deyirəm ki, biləsiniz.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Başqa təklif yoxdursa, xahiş 

edirəm, gündəliyin üçüncü məsələsinə münasibət bildirək.   

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.29 dəq.) 

Lehinə 96 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 96 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin dördüncü, beşinci məsələləri bir məktubda 

gəlib. Dördüncü məsələ “Məhkəmələr və hakimlər haq-

qında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layi-

həsidir. Birinci oxunuş. Əli Hüseynli buyursun. 

Ə.Hüseynli, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət 

quruculuğu komitəsinin sədri. 

Çox sağ olun. Hörmətli cənab Sədr, hörmətli həm-

karlar. Son dövrlər həm ölkə vətəndaşlarının, həm də pen-

siyaçılarının, o cümlədən dövlət orqanlarında çalışan və-

təndaşlarımızın əmək haqları və maaşları əhəmiyyətli də-

rəcədə artırılır. Bu, çox təqdirəlayiq haldır. Eyni zamanda, 

bildirmək istəyirəm ki, bir müddət əvvəl, 2019-cu il 

aprelin 3-də cənab Prezidentin “Məhkəmə-hüquq sis-

temində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” Fərma-



 

nının müvafiq maddəsində də hakimlərin təminatlarının 

əhəmiyyətli dərəcədə artırılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu 

tövsiyənin yerinə yetirilməsi ilə bağlı qanun layihəsi 

işlənib hazırlanmış və müzakirənizə təqdim olunmuşdur. 

Qanun layihəsinə uyğun olaraq Ali Məhkəmənin sədrinin 

vəzifə maaşı Milli Məclisin Sədrinin vəzifə maaşına 

uyğunlaşdırılır, eyni zamanda, hakimlərin maddi təminatı 

daha da yaxşılaşdırılaraq, məzuniyyətə çıxdıqları vaxt 

onlara məzuniyyət haqqı və iki aylıq əmək haqqı 

məbləğində müavinətin verilməsi nəzərdə tutulur. Cənab 

Prezidentin fərmanının icrasından irəli gələn qanun 

layihəsinə səs verməyinizi xahiş edirəm.    

Sədrlik edən. Qüdrət Həsənquliyev. 

Q.Həsənquliyev. Təşəkkür edirəm, cənab Sədr. Hör-

mətli millət vəkilləri, qonaqlar və media nümayəndələri. 

Doğrudan da, son vaxtlar əhalinin müəyyən kateqoriyadan 

olan hissəsinin maaşlarının, pensiyalarının, minimum 

əmək haqqının məbləğinin artırılması barədə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin sərəncamları əhali arasında 

çox böyük sevinclə qarşılanıb. Düşünürəm ki, siyasi 

demaqogiya ilə məşğul olan bəzi pozucu ünsürlərin bun-

dan sonra inflyasiya, devalvasiya olacaq kimi bəyanat-

larına əhəmiyyət verilməməlidir. Onlar dünənə qədər ma-

aşların, pensiyaların az olmasından gileylənirdilər.  

Hesab edirəm ki, əhalinin sosial müdafiəsinin güclən-

dirilməsi barədə hökumət növbəti addımlar da atmalı, 

gələn ilin büdcəsində həm uşaq pullarının verilməsi üçün 

vəsait nəzərdə tutulmalıdır, həm də prokurorluq orqan-

larının əməkdaşlarının da əmək haqları artırılmalıdır. 

Prokurorluq orqanları da digər mühafizə orqanları ilə 

birlikdə cinayətkarlığa qarşı səmərəli mübarizənin təmin 

olunmasında xüsusi rol oynayır. Biz bilirik ki, ədliyyə 



 

sisteminə daxil olan dövlət hakimiyyət orqanlarının, 

demək olar ki, prokurorluq orqanlarının əməkdaşları istis-

na olmaq şərtilə hamısının əmək haqqı artırıldı.  

Mən, eyni zamanda, hər zaman söyləmişəm ki, korrup-

siyaya qarşı səmərəli mübarizə aparmaq üçün ilk növbədə 

dövlət hakimiyyəti orqanlarının təmsilçilərinə onların 

layiqli həyatını təmin edəcək qədər əmək haqqı veril-

məlidir, yəni proses bununla başlamalıdır. Hörmətli Əli 

müəllim qeyd elədi, Prezidentin 2019-cu il 3 aprel tarixli 

fərmanında da qeyd olunur ki, ölkədə hüquqi islahatlar 

dərinləşdirilməlidir. Hüquqi islahatların dərinləşdirilməsi 

üçün, mən düşünürəm ki, təkcə əmək haqlarının artırıl-

ması ilə bu məsələ bitməməlidir. Biz çalışmalıyıq ki, 

ölkədə hüquqi mədəniyyətin yüksəlməsi üçün hüquqi 

maarifçilik işi ilə məşğul olaq. Yeri gəlmişkən, söyləyim 

ki, məsələn, bu gün bizim televiziyalarda hüquqi mövzuda 

hər hansı bir müzakirə aparılsa, vəkillər öz aralarında 

söhbət eləsə, yaxud hüquq mühafizə orqanlarının əmək-

daşları cəlb olunsa, buna məhdud sayda insanlar baxacaq. 

Artıq inkişaf etmiş ölkələr bunun daha yaxşı yolunu 

tapıblar. Məsələn, Qərb ölkələrində, Amerika Birləşmiş 

Ştatlarında, Böyük Britaniyada, digər Avropa ölkələrində 

bu məqsədlə xüsusi seriallar çəkilir. İnsanlar o seriallara 

baxırlar, həm əylənirlər, həm də hüquqi biliklərə yiyə-

lənirlər. Özləri istəmədən belə hansı hüquqlara malik olur-

lar, məhkəmələrə necə müraciət edirlər, məhkəmə çəkiş-

mələri necə baş verir, bununla bağlı mən də öz ingilis 

dilimi inkişaf elətdirmək üçün bəzi hallarda bu tipli, yəni 

ixtisasıma uyğun seriallara baxıram. Məsələn, Suits, Good 

Wife, Netflixlə yayımlanan filmlər var. Əlaqəli olduğu 

üçün mən bu məsələyə toxunuram,  ona görə ki, maaşların 

artırılması həm də korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı 



 

mübarizənin səmərəli təmin olunması məqsədi ilə edilir. 

Bu məqsədlə, əlbəttə, biz o səviyyədə filmlər çəkmək 

imkanına malik deyilik, baxmayaraq ki, Milli Televiziya 

və Radio Şurası bununla bağlı televiziyalara kifayət qədər 

pullar ayırır. Amma ən azından o filmləri Azərbaycan 

dilinə tərcümə eləmək olar və o filmlərə baxdıqca, hesab 

edirəm ki, insanların hüquqa hörməti artacaq, insanlar 

qanunlara əməl edəcəklər və bu da ölkəmizdə hüquqi 

mədəniyyətin artmasına öz töhfəsini vermiş olacaqdır.  

Bununla yanaşı, mən hesab edirəm ki, son zamanlar 

maaşlar artırıldı, yəni biz indi hüquq mühafizə orqanları 

sistemində əmək haqlarını artırdıq, amma bununla paralel 

olaraq maliyyə və iqtisadi sahəyə cavabdeh olan orqan-

ların da, o cümlədən Vergilər Nazirliyində, İqtisadiyyat 

Nazirliyində, Maliyyə Nazirliyində və sair əmək haqları-

nın artırılmasını düşünməliyik. Diqqətinizə görə çox sağ 

olun.    

Sədrlik edən. Sağ olun. Tahir Kərimli.  

T.Kərimli.  Təşəkkür edirəm. Hörmətli Sədr, hörmətli 

deputatlar. Bu qanun layihəsini alqışlayıram. Doğrudan 

da, hakimlər yüksək əmək haqqı almağa çox layiq idilər. 

Cənab Prezident də fərmanında qeyd etmişdi ki, əhəmiy-

yətli dərəcədə artsın. Hesablayanda, doğrudan da, hakim-

lərin vəzifə maaşları, əmək haqları əhəmiyyətli dərəcədə 

artır. Çünki bundan başqa, qeyd olunduğu kimi, məzuniy-

yət, 25 faiz artım, digərləri də var. Bu çox yaxşıdır. Eyni 

zamanda, iki il bundan əvvəl Aparatın İnzibati və hərbi 

qanunvericilik şöbəsində hakimlərin və deputatların 

statusunun təmin olunması ilə bağlı qanun layihəsi hazır-

lamışdıq. Mənim də kiçik iştirakım olmuşdu. O da təmin 

olunsa, daha yaxşı olardı.  

Amma mən başqa məsələyə görə söz almışam. Bu, 



 

ondan ibarətdir ki, 106-cı maddədə xüsusi olaraq Ali Məh-

kəmənin sədrinin, hakimlərin maaşının ödənilməsi qay-

dasında, məsələn, “2280 manat” sözləri “Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisi Sədrinin aylıq vəzifə maaşı” 

sözləri ilə əvəz olunur. Yəni hakimlər əmək haqqını biz 

deputatların əmək haqqına görə alacaqlar. Bildiyimiz 

kimi, 80, 90 və digər faizlər hakimlərə kimi gedir, bunlar 

vəzifə maaşı alacaqlar. Biz deputatlara uyğun onların 

vəzifə maaşı artırılır, alacaqlar və pensiya hüququ təmin 

olunanda da vəzifə maaşı olduğu üçün, təbii ki, onların 

pensiyaları yüksək olacaq. Amma mən təəssüf edirəm ki, 

biz deputatlarda belə deyil, çünki biz müavinət şəklində 

alırıq. Müavinət də mən aldığım arayışlara görə pensiya 

təminatında nəzərə alınmayacaq və alına da bilməz. Deyirlər 

ki, respublika üzrə vahid tarif cədvəli hazırlanır və sair. 

Qorxuram, orada da Milli Məclisin adı qeyd olunmasın.  

Ümumiyyətlə, mənim istəyim ondan ibarətdir ki, 

deputatların da, – bilirsiniz, Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyində bu, tam aydınlaşmayıb, əmək haqqı ilə 

vəzifə maaşları fərqli anlayışlar kimi gedir, –  hesab 

edirəm, müavinətinin vəzifə maaşı ilə əvəz olunması yaxşı 

olardı. Bu, eyni zamanda, gələcəkdə pensiya təminatı və 

digər məsələlər üçün də yaxşı olardı. Sağ olun.   

Sədrlik edən. Sağ olun. Başqa bir təklif yoxdur ki?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, gündəliyin dördüncü 

məsələsinə münasibət bildirək.   
 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.38 dəq.) 

Lehinə 93 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 93 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti beşinci məsələ. Azərbaycan Respublikasının 

Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun 

layihəsi, birinci oxunuş. Buyursun Ziyad Səmədzadə.  

Z.Səmədzadə. Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri. 2018-ci ildə vergi sistemində müsbət dəyişikliklər 

baş vermiş və dövlətin ümumi iqtisadi siyasətindən irəli 

gələn islahatların həyata keçirilməsinə başlanmışdır. 

Vergidən yayınma hallarının aradan qaldırılması, büdcə 

daxilolmalarının tam həcmdə və vaxtında yığılmasına nail 

olmaq məqsədi ilə iqtisadi münasibətlərin şəffaflaşmasının, 

vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi öhdəliklərinin düzgün 

müəyyən edilməsinin və könüllü əməletmə səviyyəsinin 

artırılmasının ölkə iqtisadiyyatının inkişafında əhəmiyyətli 

rolu nəzərə alınmaqla, ötən ilin sonunda bir sıra normativ 

hüquqi aktlar qəbul olunmuşdur. Vergi Məcəlləsində edilən 

dəyişiklik kölgə iqtisadiyyatının qarşısının alınmasına, 

gəlirlərin və əmək bazarının şəffaflaşdırılmasına, vergitutma 

bazasının, habelə vergi ödəyicilərinin hüquqlarının genişlən-

dirilməsinə və kiçik, orta sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli 

vergi mühitinin yaradılmasına yönəldilmişdir.  

Görülmüş tədbirlər nəticəsində vergi ödəyiciləri tərəfin-

dən könüllü vergi əməletmənin səviyyəsi artmışdır ki, bu 

da öz növbəsində vergi orqanları tərəfindən maliyyə sank-

siyalarının tətbiqinin azalmasına səbəb olmuşdur. Eyni 

zamanda, dövlət başçısının apardığı humanist siyasətin 

təzahürü olaraq vergi ödəyiciləri tərəfindən birinci dəfə 

yol verilmiş pozuntuya görə Vergi Məcəlləsinin bir çox 



 

maddələri üzrə müəyyən olunmuş yeni maliyyə sanksi-

yaları tətbiq edilmir. Bu halda vergi ödəyicilərinə vergi 

orqanı tərəfindən yazılı xəbərdarlıq edilir. Həmçinin vergi 

ödəyicilərində həyata keçirilən vergi nəzarəti tədbirlərinin 

sayının kifayət qədər azalması baş vermişdir. Belə ki, 

səyyar vergi yoxlamalarının sayı 3,4 dəfə azaldılmışdır. 

Nəticədə maliyyə sanksiyalarından Azərbaycan Respubli-

kası Vergilər Nazirliyinin büdcədənkənar fondlarına köçü-

rülən vəsaitin məbləğində ciddi azalmalar baş verir. Təbii 

ki, bir ziyalı kimi bildirmək istəyirəm, bu çox müsbət 

haldır. Bizim dövlət büdcəsinin gəlirlərində cərimələrin 

payı nə qədər azalsa, bu, bir o qədər ölkədə maarifləndir-

mənin, qanunvericiliyin yerinə yetirilməsini ifadə edir. 

Bunu nəzərə alaraq, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin Vergi-

lər Nazirliyi tərəfindən təmin edilən mədaxil mənbələri 

üzrə müəyyən edilən proqnoz göstəriciləri hər il üzrə döv-

lət büdcəsi haqqında qanunda təsdiq olunur. Proqnoz gös-

təriciləri Vergilər Nazirliyi tərəfindən artıq icra olunduğu 

halda, dövlət büdcəsinə əlavə mədaxil olunmuş vəsaitin 

büdcədənkənar vəsaitdə yaranmış kəsir həcmində nazir-

liyin büdcədənkənar vəsaitinin formalaşmasına yönəldil-

məsi təklif edilir. Həqiqətən, cənab Sədr, bu, kifayət qədər 

müsbət addımdır və mən millət vəkillərindən bu qanun 

layihəsinə, dəyişikliyə səs vermələrini xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Deyəsən, hər kəsə aydın 

oldu. Əgər başqa təklif yoxdursa, xahiş edirəm, gündəliyin 

5-ci məsələsinə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.42 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 6-cı məsələsi. “Dövlət satınalmaları haqqın-

da” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə. Buyursun Ziyad 

Səmədzadə. Bu da birinci oxunuşdur. 

Z.Səmədzadə. Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri! Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu 

il 25 yanvar tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikası 

İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun yaşayış sahələrini 

satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə verməsi Qaydası” təsdiq 

edilmişdir. Bu məqsədlə İpoteka və Kredit Zəmanət Fon-

duna yaşayış sahələrini satın almaq hüququ verilmişdir.  

Təklif olunan qanun layihəsi İpoteka və Kredit 

Zəmanət Fondunun satın aldığı yaşayış sahələrinə texniki, 

keyfiyyət göstəriciləri dəyişdirilmədən, təmir işləri görül-

mədən “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanunun tətbiq 

edilməməsi məqsədi daşıyır. Bu da yaşayış sahələrinin 

daha operativ əldə olunmasına xidmət edəcəkdir. Ona görə 

də millət vəkillərindən bu qanun layihəsinə də səs ver-

mələrini xahiş edirəm. 

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

həsinə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.44 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 7-ci məsələsi. “Əmək pensiyaları haqqında” 

Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə. Buyursun Hadi 

Rəcəbli. 

H.Rəcəbli. Hörmətli Oqtay müəllim, hörmətli deputat 

həmkarlarım. Bu da çox ciddi bir düzəlişdir və bunun 

hesabına Azərbaycanda 770 min pensiyaçının büdcəsində 

xeyli dəyişiklik olacaq. Oqtay müəllim, mən öyrənmişəm, 

heç bir dövlətdə bir ildə iki dəfə pensiyanın minimum 

həddi artmayıb. Bildiyiniz kimi, pensiyanın minimum 

həddi 116 manat idi, sonradan biz onu 160 manata 

çatdırdıq. İndi də oktyabrın 1-dən bizim aşağı pensiya alan 

vətəndaşlarımızın 200 manat, bu yüksək rəqəmlə maliyyə 

təminatı yola veriləcək.  

Burada biz 6-cı maddəyə, bir də 29-cu maddəyə 

dəyişiklik edirik. 6-cı maddədə “1 oktyabr tarixindən 200 

manat” sözləri yazılır.  

İkinci isə, bu da yenilikdir, əvvəllərdə belə bir müddəa 

bizdə yox idi. Bildiyiniz kimi, indeksasiya məsələsi 

əvvəllər pul vahidinin inflyasiyası ilə edilirdi, sonradan isə 

ildə bir dəfə ölkə üzrə orta aylıq nominal əmək haqqının 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən 

edilən illik artım tempinə uyğun olaraq edilirdi. Bu da çox 

cüzi bir miqdar,  harada isə ildə 6, 7, 10 faiz civarında bir 

dəfə olan artımdır.  

Biz ilk dəfə yeni bir müddəanı da bura salmışıq. 

Sığortaolunanların fərdi hesabının sığorta hissəsində 

qeydə alınan pensiya kapitalı ildə bir dəfə müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunan istehlak 

qiymətləri indeksinin illik səviyyəsinə uyğun olaraq 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən 

indeksləşdirilir. Yəni bu da yeni bir indeksləşmədir və 



 

bunun hesabına bizim pensiyaçıların aldığı həmin vəsait 

ildə harada isə 10–15 faiz arta bilər. Beləliklə, bu düzəliş-

lərin ikisi də bizim o qrup insanların sosial müdafiəsini 

gücləndirməyə xidmət edir. Mən fürsətdən istifadə edib bu 

cəsarətli və maliyyə tutumlu addımlara görə möhtərəm 

Prezidentimizə bir daha dərin minnətdarlığımızı və 

razılığımızı bildirmək istəyirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Musa Quliyevin sualı var. 

Buyursun. 

M.Quliyev. Çox sağ olun. Hörmətli cənab Sədr, 

hörmətli millət vəkilləri. Mən üzrlü səbəbdən bu komis-

siyanın iclasında iştirak etməmişəm. Ona görə də istəyi-

rəm, hörmətli Hadi müəllim  29.1-ci maddəyə olan 

dəyişikliklyə aydınlıq gətirsin. Təbii ki, birinci dəyişikliyi 

hamımız dəstəkləyəcəyik. Amma 29.1-ci maddədə bu 

dəyişiklik hansı zərurətdən irəli gəlibdir? Çünki bu suallar 

bizə veriləcəkdir. 29.1-ci maddənin indiki mövcud 

variantında tamamilə aydın və düzgün yazılmışdı ki, ötən 

ildəki orta aylıq əmək haqqının artımına, yaxud azal-

masına uyğun olaraq indeksləşdiriləcəkdir.  

Mənə elə gəlir, bu, yeni bir termindir, “müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunan istehlak 

qiymətləri indeksinin illik səviyyəsi”. Bu, hansı kateqorik 

kriteriyadan müəyyənləşəcəkdir? Neçə faizlə olacaq, hansı 

istehlak qiymətləri, indekslər, kim indeksləşdirəcək? 

Bunlar bir az sual doğuran məsələlərdir və bu zərurət 

nədən yaranıb, Hadi müəllim, bunu da, xahiş edirəm, 

aydınlaşdırasınız. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Musa Qasımlı.  

M.Qasımlı. Çox hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri! “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barəsində 



 

qanun layihəsinin lehinə səs verəcəyəm. Çox yaxşı bilir-

siniz ki, o dəyişiklikdə də göstərildiyi kimi, bu il martın 1-də 

pensiyalar 160 manat məbləğində müəyyən edilmişdi. 7 ay 

keçəndən sonra oktyabrın 1-də bu, 200 manat olacaq. Heç 

şübhəsiz, biz dünyanın heç bir ölkəsində bir ildə bu qədər 

artım və pensiya sahəsində islahatların aparıldığının şahidi 

deyilik. Bütövlükdə götürüləndə dünyanın heç bir 

ölkəsində elə genişmiqyaslı sosial paketin qısa bir müd-

dətdə qəbulunun da şahidi olmuruq.  

Bu onun göstəricisidir ki, birinci, bizim dövlətimizin 

imkanları artır. Bu imkanların artması sabitliklə, iqtisadi 

inkişafımız ilə bağlıdır. İkinci, cənab Prezidentimizin 

sosial müdafiəyə ehtiyacı olan insanların yanında olması, 

dövlətimizin həmin kateqoriyadan olan insanlara xüsusi 

qayğı göstərməsi ilə bağlıdır.  

Hesab edirəm ki, ikinci dəyişiklik də müstəsna 

əhəmiyyət daşıyır. Burada həm hörmətli Hadi müəllim, 

həm də hörmətli həmkarımız Musa müəllim çox doğru 

olaraq sual verdilər. Ən başlıcası ondan ibarətdir ki, bu 

indeksləşmənin  istehlak qiymətlərinin artımına görə apa-

rılması vətəndaşları, həmin kateqoriyadan olan insanları 

bir az rahatladacaq, daha əlavə suallar olmayacaq. Amma, 

hörmətli cənab Sədr, hesab edirəm ki, məhz bu dəyi-

şikliklə bağlı bizim televiziyalarımızda, kütləvi infor-

masiya vasitələrində geniş izahat işlərinin aparılmasına, 

təbliğata böyük ehtiyac var.  

Mən bütövlükdə sosial paketi Azərbaycan tarixində 

inqilabi hadisə hesab edirəm. Hesab edirəm ki, bu, bizim 

vətəndaşlarımızın, bütün kateqoriyadan olan insanlarımı-

zın dövlətə sevgisini, məhəbbətini daha da artıracaq, on-

ların həyat şəraitini yaxşılaşdıracaq. Diqqətinizə görə sağ 

olun. 



 

Sədrlik edən. Sağ olun. Hadi müəllim, ikinci oxunuşda 

cavab verəcəksiniz, ya indi?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Birinci oxunuşdur, sual verildi, hazır-

lasın, cavab verərsiniz. Əgər başqa təkliflər yoxdursa, xa-

hiş edirəm, gündəliyin 7-ci məsələsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.51 dəq.) 

Lehinə 86 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 8-ci məsələsi, “İşsizlikdən sığorta fondunun 

2019-cu il büdcəsi haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi 

barədə Ziyad müəllim qısaca demişdi. Buyursun  Hadi 

Rəcəbli. 

H.Rəcəbli. Minnətdaram, Oqtay müəllim. Məlumat 

verildi. Demək bizim İşsizlikdən sığorta fondunun büdcə-

sini biz parlamentdə təsdiq etmişik. O büdcəyə, onun 3-cü 

maddəsinə dəyişiklik edirik. Burada yazılır “İşsizlikdən 

sığorta fondunun 2018-ci il büdcəsinin icrası nəticəsində 

yaranmış qalıq vəsait”. 15 milyon manat yenidən bu 

Fonda yönəldilir.  

Bunun mahiyyəti nədir? Oqtay müəllim, bunun 14 mil-

yonu bilavasitə özünüməşğulluğa, bir milyonu isə təhsilə, 

əmək məsələlərinin peşə təhsilinin yaranmasına yönələ-

cək. Bütövlükdə bu məbləğ bizim illik sığorta fondunun 

gəlirlərini 15 milyon manat artıracaq, bu da, əlbəttə, son 



 

nəticədə bu il Azərbaycanda 10 min insanın özünüməşğul-

luqla təmin olunmasına kömək edəcək. Bu da çox önəmli 

bir addımdır. Xahiş edirəm, deputat həmkarlarım səs ver-

sinlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Xahiş edirəm, 8-ci məsələ-

yə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.52 dəq.) 

Lehinə 91 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 91 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti 9-cu məsələ. Beynəlxalq Hərbi Tibb Komitə-

sinin Nizamnaməsinə qoşulmaq haqqında qanun layihəsi. 

Buyursun Ziyafət Əsgərov.  

Z.Əsgərov, Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, Mü-

dafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin 

sədri. 

Çox sağ olun. Hörmətli cənab Sədr, hörmətli həmkar-

lar. Bildiyiniz kimi, Birinci dünya müharibəsindən sonra 

müharibə edən dövlətlər arasında tibbi əməkdaşlıq zərurəti 

çox ciddiyyəti ilə ortaya qoyuldu və 1920-ci ildə Amerika-

dan və Belçikadan olan zabitlər belə bir Zabitlər Assosia-

siyası yaratdılar ki, həm müharibə, həm də qeyri-müharibə 

vaxtı dövlətlər arasında əməkdaşlıq yaransın. Sonradan 

Beynəlxalq Hərbi Tibb Komitəsi və Əczaçılıq Komitəsi 

bir yerdə fəaliyyət göstərməyə başladılar. 1952-ci ildə 

artıq Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı bu Komitəni tanıdı və 



 

elə həmin dövrdən, 1952-ci ildən Beynəlxalq Hərbi Tibb 

Komitəsi adlanmağa başladı.  

Bu Nizamnamə 32 maddədən ibarətdir. Nizamnamə si-

zə paylanılıbır, burada söhbət dövlətlər arasında hərbi tib-

bi əməkdaşlığın formalarından,  məqsədlərindən gedir. 

Doğrudan da, müharibə şəraitində olan bir dövlət,  yəni 

Azərbaycan üçün bu Nizamnaməyə qoşulmağın çox 

böyük əhəmiyyəti var, ona görə mən sizin hamınızı bu 

Nizamnaməyə, bu qanun layihəsinə səs verməyə dəvət 

edirəm. Sağ olun. 

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.55 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İki Saziş də var, o sazişlərdən sonra üçüncü oxunuşlara 

keçəcəyik.  

Gündəliyin 10-cu məsələsi. “Xəzər dənizinin dəniz 

ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensi-

yasına Transsərhəd kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymət-

ləndirilməsi barədə Protokolun təsdiq edilməsi haqqında 

qanun layihəsi. Buyursun Valeh Ələsgərov.  

V.Ələsgərov,  Milli Məclis Sədrinin  müavini, Təbii 

ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri. 

Təşəkkür edirəm, cənab Sədr. Hörmətli deputatlar, bil-

diyiniz kimi, “Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin mü-



 

hafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyası 2013-cü il 

noyabr ayının 4-də Xəzəryanı ölkələrin səlahiyyətli nüma-

yəndələri tərəfindən Tehranda imzalanmışdır. Adıçəkilən 

Çərçivə Konvensiyasının tətbiqi ilə əlaqədar 2011-ci il 

avqustun 12-də Aktau şəhərində Çərçivə Konvensiyasının 

tərəfləri neftlə çirklənmə halları ilə mübarizədə regional 

hazırlıq, cavab tədbirləri və əməkdaşlıq haqqında Protokol 

imzalamışdılar. Bu işlərin davamı olaraq Çərçivə kon-

vensiyasının tətbiqi ilə əlaqədar 2012-ci il dekabr ayının 

12-də Moskva şəhərində Xəzəryanı dövlətlərin səlahiyyət-

li nümayəndələri Xəzər dənizinin quruda yerləşən mən-

bələrdən və quruda həyata keçirilən fəaliyyət  nəticəsində 

çirklənmədən mühafizəsi haqqında Protokol imzalamışdılar.  

Görülən işlərin davamı olaraq Xəzəryanı ölkələrin sə-

lahiyyətli nümayəndələri tərəfindən 2018-ci il iyul ayının 

20-də Moskvada “Xəzər dənizinin  dəniz ətraf mühitinin 

mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyasına Transsər-

həd kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi 

barədə Protokol” imzalanmşdır və bu gün bu Protokol si-

zin müzakirənizə təqdim edilmişdir.  

Müzakirənizə təqdim olunmuş Protokolun məqsədi 4-cü 

maddədə geniş şəkildə göstərilmişdir. Əlavə 1-də isə 

Transsərhəd təsirə səbəb ola bilən fəaliyyətlərin və 

obyektlərin siyahısı verilir. Nəzərə alaq ki, həm “Xəzər 

dənizinin dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” 

Çərçivə Konvensiyası və həm də bundan öncə adlarını 

çəkdiyim protokollar Milli Məclisdə müzakirə edilərək 

qəbul edilmişdir. Əminəm ki, bu Protokolu da o görülən 

işlərin davamı olaraq müzakirədən sonra qəbul edəcəyik. 

Təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Fəzail Ağamalı.  

F.Ağamalı. Təşəkkür edirəm, hörmətli cənab Sədr. 



 

Əlbəttə, təqdim edilmiş qanun layihəsi son dərəcədə əhə-

miyyətlidir, buna səs verəcəyəm. Qeyd etmək istəyərdim 

ki, Azərbaycan dövlətinin həyata keçirmiş olduğu siyasət, 

təmkinli münasibət və diplomatiya, heç şübhəsiz, nəhayət, 

Xəzərin statusunun müəyyənləşməsində özünün əhəmiy-

yətli nəticələrini göstərdi. Lakin bununla bərabər, hörmətli 

Valeh müəllimin də göstərdiyi kimi, digər hüquqi sənədlər 

də müzakirə olunub, təbii ki, gələcəkdə də qəbul oluna-

caqdır. Mən sadəcə olaraq fikrimi Konvensiyanın ikinci,  

məqsəd maddəsinə yönəldib oradan çıxış etmək istəyirəm. 

“Bu Protokolun məqsədi dəniz ətraf mühitinin və dənizə 

yaxın olduqda təsirə məruz qalan quru ərazinin çirklən-

məsinin qarşısının alınması, azaldılması və nəzarətdə sax-

lanılması” və sairdir.  

Bu baxımdan, biz Xəzər dənizinin Azərbaycan hissə-

sinə diqqət yetirsək, çox təəssüfedici bir mənzərə ilə üz-

üzə qalmış oluruq. Dəfələrlə Milli Məclisdə də bu məsələ 

soylənilibdir, təbii ki, biz öz fikirlərimizi demişik. Bu 

fikirlərə uyğun olaraq müəyyən addımlar atılıb və düşü-

nürəm ki, bu, kifayət deyil. Bundan sonra da elə etmək 

lazımdır ki, Xəzər dənizinin sahilindəki ərazilər, sözün 

həqiqi mənasında, tam təmiz olsun, ətraf mühitə hər hansı 

bir ziyan vurulmasın. Ancaq gəlin, baxaq. Nabrandan baş-

layaraq, ta Bakının, Abşeronun ərazilərində özünü bu və 

ya digər şəkildə ifadə eləyən çimərliklərdə nə qədər 

natəmizliklər, çirklənmələr, Xəzər dənizinin sahilinə qa-

nunvericiliklə qoyulmuş olan tələblərə baxmayaraq, mü-

daxilələr, hasarlamalar  və sair var.  

Allahın bizə vermiş olduğu, təbiətin, bu nemətin qəd-

rini, düşünün ki, kifayət qədər düzgün qiymətləndirmirik 

və ondan istifadə etmirik. Xəzər dənizinin sahilini başdan-

başa turist zonasına çevirmək mümkündür. Tamamilə 



 

mümkündür. Onun həm sahilindəki qumsallıq, həm də 

Xəzər dənizinin özünün imkanları, heç şübhəsiz ki, digər 

dənizlərdən də xeyli dərəcədə fərqlənir. Yəni yaxşı 

baxımdan. Ona görə də götürək Abşeron rayonunda tək-

tük, barmaqla sayılacaq yerlər istisna olmaqla, gecə-

qondular kimi qamışdan, qarğıdan, taxtadan müxtəlif, 

kobud şəkildə hasarlanıb, oranı çimərliyə çeviriblər. 

İnsanların orada sərbəst gedişinə imkan verilmir. Hərə bir 

qiymət qoyubdur. Ora gedən dənizin kənarlarından sərbəst 

istifadə edə bilmir. Ona görə də mənə belə gəlir ki, bu 

Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq, hörmətli Valeh 

müəllim, qanunvericilik aktlarında ciddi dəyişikliklər edib 

məsələni sərtləşdirmək lazımdır. Bu hasarlamanı aradan 

qaldırmaq lazımdır. Bunun üçün yaxşı olar ki, hərrac 

keçirilsin, həmin o əraziləri hasarlayanın özünün, ya kimin  

imkanı varsa, çox yaxşı, orada yaxşı otellər tiksin, həm 

sahibkarlığı inkişaf elətdirsin, həm yeni iş yerləri açsın, 

həm də Xəzər dənizini insanların ixtiyarına versin.  Yəni 

Xəzər dənizinin kilometrlərlə hasarlanmış sahəsi bir 

nəfərin, bir ailənin, beş ailənin ixtiyarına verilməli deyil. 

Ona görə arzulayardım ki, bu məsələyə mütləq Milli 

Məclis olaraq sərt mövqeyimizi ortalığa qoyaq və bunun 

həyata keçirilməsində israrlı olaq. Təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. İndi icazə verəcəyəm, Valeh müəllim. 

Amma bir daha sizin hamınızdan xahiş edirəm, bu, 

beynəlxalq Konvensiyadır. Xahiş edirəm, gündəlikdə olan 

məsələlər ətrafında danışaq. Çox xahiş edirəm. 40 

məsələmiz var gündəlikdə. Valeh Ələsgərov, buyurun. 

V.Ələsgərov. Qısa şəkildə, bir də xatırladım ki, biz 

2012-ci ildə “Xəzər dənizinin dənizətrafı mühitinin mü-

hafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiyasının neftlə çirk-

lənmə halları ilə mübarizədə regional hazırlıq, cavab 



 

tədbirləri və əməkdaşlıq haqqında Protokolu qəbul 

etmişik. Bundan başqa, 2012-ci ildə “Xəzər dənizinin 

dənizətraf mühitinin mühafizəsi haqqında” Çərçivə Kon-

vensiyasına Xəzər dənizinin quruda yerləşən mənbələrdən 

və quruda həyata keçirilən fəaliyyət nəticəsində çirk-

lənmədən mühafizəsi haqqında Protokolu qəbul etmişik. 

Yəni Fəzail müəllimin qaldırdığı məsələ qanunvericilik 

baxımından həll olunubdur.  

Fəzail müəllim, sual verdiniz, mən də Sizə cavab 

verirəm. İkinci dəfə təkrar eləməyə ehtiyac yoxdur, hamı 

eşitdi. Dediyiniz məsələlər protokollarda, qanunvericilikdə 

öz əksini tapıb, bunları həyata keçirmək müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanlarının işidir.  Sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Xahiş edirəm, gündəliyin 10-

cu məsələsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.03 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

Gündəliyin 11-ci məsələsi “Azərbaycan  Respublikası 

Hökuməti ilə Koreya Respublikası Hökuməti arasında 

qrant yardımına dair” Çərçivə Sazişinin təsdiqi haqqında 

qanun layihəsidir. Buyursun Ziyad Səmədzadə.  

Z.Səmədzadə. Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri. Azərbaycanla Koreya Respublikası arasında 

bütün sahələrdə əməkdaşlıq inkişaf edir və bu əməkdaşlıq 



 

da ölkə iqtisadiyyatının inkişafına, ölkə iqtisadiyyatında 

innovativ texnologiyaların tətbiq edilməsinə imkan 

yaradır. Qanun layihəsi qrant yardımı vasitəsi ilə Azər-

baycan Respublikasında davamlı iqtisadi və sosial inkişafı 

təşviq etmək, həmçinin iki ölkə arasında mövcud dostluq 

əlaqələrini daha da gücləndirmək məqsədi  daşıyır. Ona 

görə də, millət vəkillərindən bu qanun layihəsinə səs ver-

mələrini xahiş edərdim. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Başqa təklif yoxdursa, xahiş 

edirəm, münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.05 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti 12-ci məsələ uyğunlaşdırma xarakterli qanun 

layihəsidir. 5  qanun “Baytarlıq haqqında” Qanuna uyğun-

laşdırılır. Adlarını çəkmək istəmirəm. İkinci oxunuşdur. 

Buyursun Eldar İbrahimov.  

E.İbrahimov, Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin 

sədri. 

Çox sağ olun. Hörmətli cənab Sədr, hörmətli deputat 

həmkarlarım. Bildirirəm ki, üçüncü oxunuşda nəzərinizə 

təqdim olunan “Azərbaycan Respublikasının Konsul Ni-

zamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında”, “Xüsusi mü-

hafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında”, 

“Dövlət rüsumu haqqında”, “Baytarlıq haqqında”, “Eko-



 

loji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında” və “Lisenziyalar və 

icazələr haqqında” qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə 

qanun layihəsi birinci və ikinci oxunuşda müzakirə 

edilərkən ona hər hansı bir əlavənin edilməsi barədə təklif 

daxil olmamışdır. Hörmətli həmkarlarımdan qanun layi-

həsinə səs vermələrini xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Xahiş edirəm, münasibət 

bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.06 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

Gündəliyin 13-cü məsələsi. Aqrar sığorta haqqında qa-

nun layihəsi barədə, üçüncü oxunuş. Buyursun Eldar İbra-

himov. 

E.İbrahimov. Çox sağ olun. Hörmətli cənab Sədr, hör-

mətli deputat həmkarlarım. Aqrar sığorta haqqında qanun 

layihəsi birinci və ikinci oxunuşlarda müzakirə edilərkən 

hörmətli həmkarlarım tərəfindən edilən təkliflərə və 

iradlara görə komitənin adından onlara minnətdarlığımı 

bildirirəm. Hesab edirəm ki, bu təkliflər qanun layihəsinin 

təkmilləşməsinə  böyük köməklik göstərmişdir. Layihə 

üçüncü oxunuşa hazırlanarkən ona hər hansı yeni əlavənin 

edilməsi barədə təklif daxil olmamışdır. Hesab edirəm, 

qanun layihəsi üçüncü oxunuşun tələblərinə cavab verir və 

bütövlükdə qəbul oluna bilər. Sağ olun. 



 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Xahiş edirəm, qanun layi-

həsinə üçüncü oxunuşda  münasibət bildirək.   

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.08 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

 Çox sağ olun, qəbul edildi. 

 Gündəliyin 14-cü məsələsi “Sığorta fəaliyyəti haq-

qında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədədir. Buyursun 

Ziyad Səmədzadə.  

Z.Səmədzadə. Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri. 14-cü və 15-ci məsələlər cənab Prezidentin bir 

məktubu ilə daxil olmuşdur. Bu qanun layihələri müzakirə 

edilmişdi və qanun layihələrinə üçüncü oxunuşla əlaqədar 

heç bir təklif daxil olmamışdır. Ona görə hər iki qanun 

layihəsinə ayrı-ayrılıqda müsbət münasibət bildirmənizi 

xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Xahiş edirəm, gündəliyin 

14-cü məsələsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.09 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

Gündəliyin 15-ci məsələsinə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.09 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

Növbəti 16-cı məsələ “Dövlət rüsumu haqqında” və 

“Təhsil haqqında” qanunlarda dəyişiklik edilməsi barədə 

qanun layihəsidir. İkinci oxunuş. İsa müəllim, Siz izah 

edəcəksiniz, ya Ziyad Səmədzadə?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən.  İsa Həbibbəyli, xahiş edirəm, buyurun. 

İ.Həbibbəyli, Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin 

sədri. 

Hörmətli millət vəkilləri, təqdim olunan qanun layihəsi 

ali məktəbin özəl sektorunda şəffaflığın təmin edilməsi, 

keyfiyyətin yüksəldilməsi, təhsil müəssisəsinin reytinqinin 

müəyyən edilməsi üçün çox zəruri bir addımdır. Təklif 

olunan rüsum haqları, yaxın müddətlərdə bu istiqamətdə 

ekspertizanın keçirilməsini təşkil eləmək üçün zəruridir. 

Bu barədə  müxtəlif vaxtlarda deputatlar tərəfindən qal-

dırılmış məsələlər hamısı nəzərə alınmışdır. İndiki halda 

təqdim olunan qanun layihəsinin qəbul olunması üçün heç 

bir mübahisəli məsələ qalmamışdır. Səsə qoyulmasını 

təklif edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Xahiş edirəm, gündəliyin 

16-cı məsələsinə münasibət bildirək.  



 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.11 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

 Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 17-ci məsələsi də üçüncü oxunuşdur. Azər-

baycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində və Azərbay-

can Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyi-

şiklik edilməsi barədə. Buyursun Ziyad Səmədzadə.  

Z.Səmədzadə. Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri. Qanun layihəsi əvvəlki iclaslarda kifayət qədər 

müzakirə olunub. Millət vəkillərinin üçüncü oxunuş ilə 

əlaqədar təklifləri olmamışdır. Ona görə də millət 

vəkillərindən bu qanun layihəsinə səs vermələrini xahiş 

edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Xahiş edirəm, gündəliyin 

17-ci məsələsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.12 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 18-ci məsələsi də üçüncü oxunuşdur. 

Uyğunlaşdırma xarakterli qanunlardır. 6 qanundur, mən 



 

bunları sadalamaq istəmirəm. Buyursun Əli Hüseynli.  

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun, cənab Sədr. Siz dediyiniz 

kimi, bu qanun layihəsi uyğunlaşdırma xarakterlidir. 

Hörmətli millət vəkillərinin bir neçə sualı olmuşdu. İkinci 

oxunuşda cavablandırıldı. Səsə qoyulmasını xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Xahiş edirəm, gündəliyin 18-ci 

məsələsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.13 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Çox sağ olun, qəbul edildi. 

Gündəliyin 19-cu məsələsi. Miqrasiya Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi. Bu da üçüncü 

oxunuşdur. Əli müəllim, buyurun. 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun, cənab Sədr. Miqrasiya mə-

cəlləsi ilə bağlı da meydana çıxan suallar hörmətli həm-

karlarla araşdırıldı, müzakirə olundu və artıq heç bir sual 

qalmamışdır. Ona görə, üçüncü oxunuşda səsə qoyulma-

sını xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Xahiş edirəm, gündəliyin 19-cu 

məsələsinə də münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.14 dəq.) 

Lehinə 86 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

Eləcə də 20-ci məsələ də üçüncü oxunuşdur. “Dövlət 

rüsumu haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə. 

Hörmətli millət vəkilləri, 20 dənə məsələ demişdim, 

üçüncü oxunuşlar, biz onları üçüncü oxunuşdan keçirt-

məyə başlayırıq. Əli müəllim, buyurun. 

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

də bağlı meydana çıxmış məsələlər birinci oxunuşda araş-

dırılmışdır. Ona görə də səsə qoyulmasını xahiş edirəm.  

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

məsələsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.15 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

Gündəliyin 21-ci məsələsi. “Kredit ittifaqları haqqında” 

Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə. Buyursun Ziyad Sə-

mədzadə. 

Z.Səmədzadə. Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri. Üçüncü oxunuşda “Kredit ittifaqları haqqında” 

Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun  layihəsi ilə 

əlaqədar olaraq təklif daxil olmamışdır. Ona görə də millət 

vəkillərindən qanun layihəsinə səs vermələrini xahiş edirəm.  



 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Xahiş edirəm, qanun 

layihəsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.16 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

22-ci məsələ də üçüncü oxunuşdur. Azərbaycan Res-

publikasının Cinayət Məcəlləsində və İnzibati Xətalar 

Məcəlləsində dəyişiklik barəsində. Buyursun Əli Hüseynli. 

Ə.Hüseynli.  Çox sağ olun, cənab Sədr.  22-ci və 23-cü 

məsələlər bir-biri ilə bağlıdır, Dövlət satınalmaları 

haqqında qanunvericiliyin,  bu prosedurların pozulmasına 

görə həm cinayət məsuliyyəti, həm də İnzibati Xətalar 

Məcəlləsində məsuliyyətlə bağlıdır. Müzakirələr zamanı 

cəzanın daha ağır olması ilə bağlı təklif daxil olmuşdur. 

Amma söhbət burada daha çox qanunvericiliyin pozul-

masından gedir və qanunvericilik subyekti də cəzanın bu 

xətaya, bu əmələ adekvat olduğu ilə bağlı mövqeyində 

israrlıdır. Ona görə artıq heç bir sual qalmamışdır. Səsə 

qoyulmasını xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Xahiş edirəm, gündəliyin 

22-ci məsələsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.17 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

Gündəliyin 23-cü məsələsinə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.18 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

Gündəliyin 24-cü məsələsi. “Əhalinin sağlamlığının 

qorunması haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə. 

Buyursun Musa Quliyev. 

M.Quliyev, Milli Məclisin Səhiyyə komitəsi sədrinin 

müavini. 

Çox sağ olun. Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri. “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” 

Qanuna edilən dəyişikliklər tibb müəssisələrinin akkredi-

tasiyası ilə bağlıdır. Milli Məclisdə birinci və ikinci oxu-

nuşda müzakirə zamanı təkliflər daxil olmamışdır. Komitə 

üçüncü oxunuşda Milli Məclisə təqdim etmişdir. Dəstək 

verməyinizi xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Başqa təklif yoxdursa, xahiş 

edirəm, münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.19 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 25-ci məsələsi. İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi. Bu 

da üçüncü oxunuşdur.  Əli müəllim, buyurun. 

Ə.Hüseynli. Hörmətli həmkarlar, İnzibati Xətalar 

Məcəlləsinə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanına haqların 

ödənilməməsinə görə məsuliyyətin yaradılması təklif 

olunmuşdu. Bu, vəzifəli və hüquqi şəxslərlə bağlı cərimə 

sanksiyalarından ibarətdir. Birinci oxunuş zamanı əlavə 

təkliflər olmadı. Səsə qoyulmasını xahiş edirəm.  

Sədrlik edən.  Çox sağ olun. Xahiş edirəm, 25-ci  

məsələyə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.20 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Üçüncü oxunuşlar hələ ki bitdi. İndi keçirik ikinci oxu-

nuşlara. “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə. 

İkinci oxunuş. İkinci oxunuş olduğu üçün əvvəl əsas kimi 

qəbul etməliyik. Xahiş edirəm, qanun layihəsinə əsas kimi 

münasibət bildirək.  



 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.21 dəq.) 

Lehinə 86 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Əli müəllim, buyurun.  

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

karlar, “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Qanuna  artıq 

birinci oxunuşda etdiyiniz dəyişikliklər prosessual qanun-

vericilikdə də dəyişiklikləri və əlavələri nəzərdə tutur. 

Cənab Sədr, ona görə icazə versəniz, 27-ci, 28-ci və 29-cu 

məsələlər barədə birlikdə məlumat verərdim.  

Bu barədə biz geniş komitə iclası etmişdik. Plenar 

iclasda da müzakirələr  oldu. Hörmətli həmkarların bir sıra 

təklifləri oldu. Təkliflər əsas etibarı ilə cənab Prezidentin 

fərmanının müvafiq müddəasının, yəni yeni ixtisaslaşmış 

məhkəmələrin yaradılması ilə bağlı müddəanın qanun-

vericlikdə əksi ilə bağlı idi. Bir qədər fərqli fikirlər oldu.  

İkinci, belə deyim, təklif və müzakirə predmeti yeni 

yaradılan ixtisaslaşmış məhkəmə, kommersiya məhkəmə-

lərinin adı ilə bağlıdır. Bununla bağlı biz yenidən həm işçi 

qaydada, həm də komitədə geniş müzakirə apardıq. 

Beynəlxalq təcrübə, özü də  təkcə müasir deyil, artıq bəlkə 

də 100 illərlə gedən, təxminən son 200 ildə müasir, inkişaf 

etmiş dünyanın təcrübəsi məhz kommersiya məhkəmələri 

ilə bağlıdır. Bu məhkəmələrin adı məhz kommersiyadır. 

Ancaq MDB məkanında iqtisad məhkəməsi adı qalır. İşçi 

qrupunda geniş müzakirələr bu məsələ ilə bağlı 



 

həmkarlarımız arasında yaranmış fikir ayrılığını aradan 

qaldırmış oldu.  

Ona görə, hörmətli cənab Sədr, istəyirəm ki, bu məlu-

matı nəzərə alasınız. Yəni komitə olaraq, həm də verdi-

yimiz məlumata əsasən hesab edirik ki, “Məhkəmələr və 

hakimlər haqqında” Qanuna edilən  əlavə və dəyişikliklər 

cənab Prezidentin müvafiq fərmanının, yəni “Məhkəmə-

hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 

Fərmanın 3.1-ci maddəsinin tətbiqi ilə bağlı yaradılmışdır. 

Cinayət Prosessual, Mülki Prosessual və Cinayət  məcəllə-

lərində edilən dəyişiklər  isə “Məhkəmələr və hakimlər 

haqqında” Qanuna edilmiş əlavə və dəyişikliklərdən daha 

çox, terminoloji dəyişikliklərdən ibrətdir. Ona görə artıq 

ikinci oxunuşda  mübahisəli məsələlər qalmadığı üçün 

həmkarlarımdan səs vermələrini xahiş edirəm və hesab 

edirəm ki, bu qanunun qəbulu ilə biz cənab Prezidentin 

müvafiq fərmanının icrasına artıq qanunvericilik baxımın-

dan  da nail olmuş oluruq. Çox sağ olun.   

Sədrlik edən. Sağ olun. Gündəliyin 26-cı məsələsinə 

münasibət bildirək.   

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.24 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

27-ci, 28-ci və 29-cu məsələlər də ikinci oxunuşdur. 

Ona görə ilk növbədə onları əsas kimi qəbul etməliyik. 



 

Xahiş edirəm, 27-ci məsələyə əsas kimi münasibət bil-

dirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.25 dəq.) 

Lehinə 86 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

27-ci məsələyə bütövlükdə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.25 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

28-ci məsələyə əsas kimi münasibət bildirək.   

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.26 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

İndi 28-ci məsələyə ikinci oxunuşda bütövlükdə mü-

nasibət bildirək.   

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.27 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

İndi 29-cu məsələyə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.27 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 30-cu məsələsi. Azərbaycan Respublikası-

nın Mülki Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə. Bu da 

ikinci oxunuşdur. Xahiş edirəm, əvvəl əsas kimi  qəbul 

edək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.28 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 91 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Əli müəllim, buyurun.  

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun, cənab Sədr. Bu qanun 

layihəsi Mülki Məcəllədə sığorta müqaviləsinə vaxtından 

əvvəl xitam verilməsi ilə bağlı  məsələləri tənzimləyir. Bi-

rinci oxunuşda  heç bir təklif daxil olmadı. Səsə qoyulma-

sını xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, gündəliyin 30-cu məsə-

ləsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.29 dəq.) 

Lehinə 91 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 92 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

Növbəti 31–34-cü məsələlər bir zərfdə gəlib. Bunlar da 

ikinci oxunuşdur. 31-ci məsələ. Azərbaycan Respublikası-

nın Cinayət-Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 

barədə, ikinci oxunuş. Xahiş edirəm, qanun layihəsinə 

əsas kimi münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.29 dəq.) 

Lehinə 91 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 92 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Buyurun, Əli müəllim.  

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun. Cənab Sədr, Siz qeyd etdi-

yiniz kimi, bu məsələlər, həm Cinayət Prosessual Məcəl-

ləsi, həm Cinayət Məcəlləsi, həm də Mülki Məcəllə,  o 

cümlədən hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı ilə bağlı olan 

məsələlər bir paketdədir. Məsələ burasındadır ki, cənab 

Prezidentin cəza siyasətinin  müasirləşdirilməsi ilə bağlı 

2017-ci ildə çox vacib bir fərmanı oldu. Bu barədə məlu-

mat vermişəm. Həmin fərmandan sonra Cinayət Mə-

cəlləsinə çox böyük bir paket  dəyişiklik etdik. Xatırlayır-

sınızsa, parlamentdə həm ictimai müzakirə, həm də plenar 

iclasda geniş müzakirə oldu.  

İndi bu 4 qanun layihəsinə təklif edilən dəyişikliklər 

bizim Cinayət Məcəlləsində cənab Prezidentin fərmanına 

uyğun olaraq etdiyimiz dəyişikliklərə uyğunlaşdırma xa-

rakteri daşıyır. Bunu nəzərə almağınızı xahiş edirəm.  

Birinci oxunuşda da hər hansı mübahisəli məsələlər mey-

dana çıxmadı. Ona görə həmkarlarımdan səs vermələrini 

xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Tahir Kərimli. 

T.Kərimli. Təşəkkür edirəm. Ən əvvəl Əli müəllimdən 

soruşmaq istəyirəm, 84-cü maddədə istintaq deyəndə 

prokurorluq orqanı çıxır oradan, yoxsa əlavə olunur? Mən 

başa düşə bilmədim onu, prokurorun  hüququ azaldılır, 

yoxsa çoxaldılır? Çünki biz əlavə edirik ki, müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı, prokurorluq müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanına aid deyil. Amma onun  da istintaq orqanı var. 



 

Onun aydınlaşdırılmasını xahiş edirəm.  

Sədrlik edən.  Mikrofon verin Əli müəllimə.  

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun. Burada 84.5.3-cü maddədə 

istintaq orqanı yox, ibtidai istintaqı aparan müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanıdır. Bizdə  bəli, Daxili İşlər Nazirliyi 

ibtidai istintaqı həyata keçirən müvafiq icra  hakimiyyəti 

orqanıdır. O cümlədən bəli, digər müvafiq icra hakimiy-

yəti orqanları da var ki, milli təhlükəsizlik, vergi, gömrük 

– onlar da qanunvericilik baxımından öz səlahiyyətləri 

çərçivəsində ibtidai istintaqı həyata keçirə bilirlər.  

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, gündəliyin 31-ci məsələ-

sinə ikinci oxunuşda bütövlükdə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.32 dəq.) 

Lehinə 89  

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 2 

İştirak edir 91 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 32-ci məsələsinə əsas kimi münasibət bil-

dirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.33 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 33-cü məsələsinə əsas kimi münasibət bil-

dirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.34 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

32-ci məsələni bütövlükdə səsə qoymadıq. 32-ci mə-

sələyə bütövlükdə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.35 dəq.) 

Lehinə 86 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

33-cü məsələyə əsas kimi münasibət bildirək.  

        
Səsvermənin nəticələri (saat 13.35 dəq.) 

Lehinə 92 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 93 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

İndi 33-cü məsələyə bütövlükdə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.36 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 2 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

34-cü məsələyə bütövlükdə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.36 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 91 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 35-ci məsələsi də ikinci oxunuşdur. “Bələ-

diyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə. Qanun layihəsinə 

əsas kimi münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.37 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 



 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Buyursun Arif Rəhimzadə. 

A.Rəhimzadə, Milli Məclisin Regional məsələlər 

komitəsinin sədri. 

Sağ olun, cənab Sədr. “Bələdiyyələrin statusu haqqın-

da” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsinə 

birinci oxunuşda heç bir təklif, ya əlavə olmamışdır. Bu da 

təbiidir, çünki dəyişikliyin qəbulu bələdiyyələrin fəaliy-

yətinin yaxşılaşdırılmasına kömək edəcəkdir. Sağ olun.  

Sədrlik edən. Başqa təklif yoxdursa, xahiş edirəm, 

qanun layihəsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.39 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Artıq ikinci oxunuşlar qurtardı, keçirik birinci oxunuş-

lara.  

Gündəliyin 36-cı məsələsi. Azərbaycan Respublikası-

nın Mənzil Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında. Bi-

rinci oxunuş. Buyursun Əli Hüseynli. 

Ə.Hüseynli. Hörmətli həmkarlar, Mənzil Məcəlləsinin 

146-cı maddəsinə yeni 4-cü bəndin əlavə olunması təklif 

olunur. Dövlət mənzil fondunun bu Məcəllənin 146-1-ci 



 

maddəsinə aid edilməyən yaşayış sahələrinin müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi hallarda özəlləşdi-

rilməsinə yol verilir. Mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə məhz Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti nəzərdə tutulur. Bu, 

ancaq müstəsna hallar üçün nəzərdə tutulur. Həmkarlardan 

səs vermələrini xahiş edirəm.    

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, gündəliyin 36-cı məsələ-

sinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.43 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

“Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə.  Birinci oxunuş. 

Buyursun Əli Hüseynli. 

Ə.Hüseynli. Hörmətli həmkarlar, bilirsiniz ki, təxmi-

nən 1 il bundan əvvəl Bakı Nəqliyyat Agentliyinin fəaliy-

yətinin  təmin edilməsi haqqında cənab Prezident tərəfin-

dən müvafiq fərman imzalandı və indi təqdim olunmuş 

layihə də məhz həmin fərmanın bir sıra müddəalarının 

icraatının təmin edilməsi məqsədi ilə hazırlanmışdır.  

Bu layihə ilk növbədə, yol hərəkətinin səmərəli şəkildə 

təşkil edilməsi və yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükə-

sizliyinin daha da etibarlı şəkildə təmin edilməsi məqsədi 

daşıyır. Qeyd etməliyəm ki, burada iki mühüm məsələnin 



 

beynəlxalq standartlara uyğun olaraq həll olunması təklif 

olunur. Birincisi, sarı kəsişmə toru anlayışı bizim 

qanunvericiliyə gətirilir. Bu, beynəlxalq qanunvericilikdə 

də var. Yol ayrıcılarının sarı kəsişmə toru ilə işarələnməsi 

həm sürücülərin bu qaydaya daha ciddi riayət etməsinə, 

həm də bu sahədə törədilən inzibati xətaların qarşısının 

alınmasına yönəlir və yol ayrıcında yol hərəkəti hadi-

sələrinin baş vermə ehtimalını daha da azaltmış olacaqdır.  

İkinci təklif də, deyim ki, beynəlxalq təcrübədən irəli 

gəlir. Bu, daimi sağadönmə nişanının qeyd olunmasıdır. 

Məlumat üçün bildirim ki, bu  qaydalar Böyük Britaniya, 

Türkiyə, Rusiya Federasiyası, Kanada, ABŞ bir çox 

ölkələrdə var və hələ də öz müsbət nəticələrini göstərmək-

dədir. Bu nişanın tətbiqi hazırda Bakı şəhəri və ölkəmizin 

digər şəhərlərində yol ayrıcılarında nəqliyyat axınlarının 

daha intensiv və təhlükəsiz keçməsinin təmin edilməsinə 

yönəlmişdir. Onu da qeyd etməliyəm ki, qanunda öz ək-

sini tapmamışdan əvvəl Bakı şəhərinin bir neçə rayonunda 

bu, pilot layihə kimi var, tətbiq olunur. Yəni sürücülərimiz 

bunu görürlər və  müsbət nəticə verməkdədir. Həmkarla-

rımdan səs vermələrini xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Elmira Axundova. Amma, 

xahiş edirəm, dəyişiklik haqqında. Yol hərəkəti haqqında 

deyil, bununla bağlı Qanuna dəyişiklik haqqında. Buyurun. 

E.Axundova. Çox sağ olun. Mən elə bu qanun layi-

həsində söhbət gedən nişanlar barəsində demək istəyirəm. 

Çünki, bilirsiz, çox yaxşı  dəyişikliklərdir. Orada daimi və 

müvəqqəti nişanlar haqqında və sair. Əli müəllim düzgün 

deyir, bu, normal dəyişikliklərdir. Amma fürsətdən 

istifadə edərək cəmi bircə dəqiqə ərzində mən müvafiq 

icra strukturlarından, icra orqanlarından çox xahiş edərdim 

ki, rayonlararası yol nişanlarına da ciddi diqqət yetirsinlər. 



 

Çünki Bakıda vəziyyət normaldır. Amma rayonarası 

yollarda, yol qovşaqlarında adətən nişanlar ya qoyulmur, 

ya da çox az qoyulur. Əsasən də bizim respublikada indi 

fərdi qaydada səyahət edən xarici qonaqların, turistlərin 

sayı çoxalıb və hərdən özümüz də çətinlik çəkirik. Hərdən 

rayondan-rayona keçəndə 3–4 dəfə  maşını saxlamalı və 

yerli sakinlərdən getdiyin istiqaməti öyrənməli olursan. 

Mən özümü demirəm, amma xaricilər üçün çox böyük 

çətinliklər yaradır. Ona görə də, yenə də deyirəm, Bakıda 

vəziyyət fərqlidir, lakin rayon yerlərində yeni müasir yol 

nişanlarına ehtiyac çox böyükdür. Çox sağ olun. 

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, qanun layihəsinə münasi-

bət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.43 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində də-

yişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi, birinci oxunuş. 

Buyursun Ziyad Səmədzadə.  

Z.Səmədzadə. Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 

164-cü maddəsi kənd təsərrüfatı sahəsində bir sıra 

malların, məhsulların ƏDV-dən azad olunmasını nəzərdə 

tutur. Eləcə də, Məcəllənin 164.1.34-cü maddəsinə əsasən 

kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və digər qurğuların, 



 

maşınların,  avadanlıqların və texnikaların idxalı və satışı 

ƏDV-dən azad edilmişdir.  

Qanun layihəsi ölkədə suvarma təyinatlı kənd təsər-

rüfatı texnikasının, avadanlıqların və onların ehtiyat his-

sələrinin istehsalının stimullaşdırılmasına, kənd təsərrüfatı 

texnikalarının ehtiyat hissələri ilə təminatının yaxşılaşdı-

rılmasına və mövcud texnikanın saz vəziyyətdə saxlan-

masına, kənd təsərrüfatı texnikasının və onların ehtiyat 

hissələrinin qiymətlərinin optimallaşdırılmasına, son nəti-

cədə aqrar sektorun inkişafına xidmət edəcəkdir. Ona görə 

millət vəkillərindən bu qanun layihəsinə səs vermələrini 

xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Əgər başqa təklif yoxdursa, xahiş 

edirəm, 38-ci məsələyə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.45 dəq.) 

Lehinə 86 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 86 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 39-cu məsələsi. “Bank olmayan kredit təş-

kilatları haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barədə. 

Ziyad müəllim, buyurun. 

Z.Səmədzadə. Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri. Bilirsiniz ki, respublikada hazırda 43 bank ol-

mayan kredit təşkilatı fəaliyyət göstərir. Son bir il ərzində 

5 bank olmayan kredit təşkilatı ləğv olunub. Bunlardan 

yalnız biri könüllü, qalanı isə məcburi ləğv olunmuşdur. 



 

Ümumiyyətlə, son illərdə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatasının apardığı monitorinqlər nəticəsində məlum 

olmuşdur ki, bir sıra bank olmayan kredit təşkilatlarına 

nəzarət mexanizmi zəifləmişdir. Qanuna ediləcək dəyişik-

lik bank olmayan kredit təşkilatları sektorunda nəzarətin 

gücləndirilməsinə, təsir tədbirlərinin çevik və səmərəli 

şəkildə tətbiq olunmasına, bank olmayan kredit təşkilatla-

rının dayanıqlı fəaliyyət mexanizminin müəyyən edilmə-

sinə, həmçinin sağlam korporativ idarəetməyə sahib bank 

olmayan kredit təşkilatlarının formalaşmasına xidmət 

edəcəkdir.  

Biz komitədə müəyyən etdik ki, qanun layihəsi hazır-

lanarkən Rusiya, Türkmənistan, Qazaxıstan, Türkiyə və 

digər ölkələrin qanunvericiliyindən də istifadə olunub. Bu 

ölkələr Azərbaycan Respublikası ilə eyni və ya oxşar 

çətinlik və problemləri yaşayan ölkələr olmuşdur.  

Yuxarıda qeyd olunan problemlərin qarşısının alınması, 

yarana biləcək risklərə qarşı adekvat tədbirlərin görülə 

bilməsi üçün diaqnostikanın nəticələri nəzərə alınaraq və 

beynəlxalq təcrübə əsas götürülərək “Bank olmayan kredit 

təşkilatları haqqında” Qanunda aşağıdakı dəyişikliklər 

edilmişdir. Qanun layihəsində digər sahibə olan tələblər 

bank olmayan kredit təşkilatlarına da şamil olunmuşdur. 

Belə ki, bank olmayan kredit təşkilatlarının inzibatçıları və 

təsisçiləri üçün vətəndaş qüsursuzluğu, inzibatçılarına dair 

attestasiya tələbi müəyyənləşdirilmişdir. Beləliklə, qeyd 

olunanlar nəzərə alınaraq, qanun layihəsinin Milli Məcli-

sin komitəsində müzakirəsi  zamanı bir sıra təkliflər, kon-

septual xarakterli fikirlər səslənmişdir. Ümumiyyətlə, millət 

vəkillərindən bu qanun layihəsinin vacibliyini nəzərə alaraq, 

ona müsbət münasibət bəsləmələrini xahiş edərdim. 

Sədrlik edən. Başqa təklif yoxdursa, xahiş edirəm, 39-cu 



 

məsələyə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.47 dəq.) 

Lehinə 85 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 85 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti 40-cı, 41-ci məsələlər bir zərfdə daxil olub. Bu 

qanun layihələrinin mahiyyəti “Yeyinti məhsulları haq-

qında” Qanunda dəyişiklik edilməsi ilə əlaqədar uyğunlaş-

dırma xarakterlidir. Bir qanun layihəsində 9, o birində 5 

uyğunlaşdırmadır. Buyursun Eldar İbrahimov. 

E.İbrahimov. Çox sağ olun. Hörmətli cənab Sədr, hör-

mətli deputat həmkarlarım. Hörmətli Sədrimizin dediyi 

kimi, gündəliyin 40-cı və 41-ci məsələləri bir paketdə gəl-

diyi üçün onları bir yerdə təqdim etmək istəyirəm. Bu qa-

nun layihələrində İnzibati Xətalar Məcəlləsində, Gömrük 

Məcəlləsində, “Balıqçılıq haqqında”, “Yeyinti məhsulları 

haqqında”, “Taxıl haqqında”, “Üzümçülük və şərabçılıq 

haqqında”, “Yod çatışmazlığı xəstəliklərinin kütləvi profi-

laktikası məqsədi ilə düzgün yodlaşdırılması haqqında”, 

“Çayçılıq haqqında”, “Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların 

qidalanması haqqında”, “Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı 

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

“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” qanun-

larda müvafiq dəyişikliklər edilməsi nəzərdə tutulur.  

Layihələr yuxarıda adı qeyd olunan “Yeyinti məhsulları 

haqqında” Qanunda dəyişikliklər edilməsi barədə 2018-ci 



 

il 23 fevral tarixli Qanuna uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə 

hazırlanmışdır.  

“Yeyinti məhsulları haqqında” Qanuna edilmiş dəyişik-

liyə əsasən qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən 

subyektlərin qeydiyyata alınması, ölkəyə idxal edilən 

məhsulların istehsalçısı, qida təhlükəsizliyi qeydiyyatın-

dan keçmədikdə bunlara qida təhlükəsizliyi sertifikatının 

verilməsi, qida məhsullarının minimum keyfiyyətinə və 

təhlükəsizliyinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi, 

istifadəyə yararsız yeyinti məhsullarının götürülməsi, 

məhv edilməsi, zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı yeni tənzim-

ləmə müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, bu sahədə sə-

lahiyyətlər Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə keçdiyi üçün 

müvafiq hüquqi aktlarda uyğunlaşdırma xarakterli 

dəyişikliklər təklif edilir. Nəzərə alsaq ki, birinci oxu-

nuşdur, konseptual baxımdan tam qəbul olunmağa layiqdir 

və hörmətli həmkarlarımdan xahiş edirəm ki, qanun 

layihələrinə səs verək. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Xahiş edirəm, gündəliyin 40-cı 

məsələsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.50 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 41-ci məsələsinə münasibət bildirək.  

 



 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.51 dəq.) 

Lehinə 84 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 85 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 42–44-cü məsələləri də “Məşğulluq haq-

qında” Qanuna uyğunlaşdırmaq haqqında qanunlardır. 42-ci 

məsələ. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində 

və Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında. Buyursun Hadi Rəcəbli.  

H.Rəcəbli. Minnətdaram, Oqtay müəllim. Çox düzgün 

qeyd elədiniz ki,  sıra nömrəsi ilə 42 və 44-cü məsələlərin 

mahiyyəti eynidir. Burada  deputat həmkarlarımız ilə 

2018-ci il 29 iyun tarixli “Məşğulluq haqqında” Qanun 

qəbul eləmişdik. Yadınıza salmaq istəyirəm ki, bu Qanun 

vaxtı ilə 2001-ci il iyulun 2-də qəbul olunmuş köhnə 

Qanun idi. O köhnə Qanunu biz yeniləşdirdik, yeni Qanun 

qəbul elədik. O yeni Qanunun tətbiqi ilə bağlı olaraq 

Prezidentin xüsusi, 2018-ci il 24 avqust tarixli 233 nöm-

rəli Fərmanı var. O fərmanda xüsusi müddəalar nəzərdə 

tutulub. Ona görə də Əmək Məcəlləsinin 12-ci maddəsinə 

bir bənd əlavə olunubdur. Bir də Miqrasiya Məcəlləsinə 

59.7-ci müddəa əlavə olunub. Burada da “Məşğulluq 

haqqında” Qanunla bağlı fikirlər səslənir.  

Eyni zamanda, 44-cü məsələdə də 9 qanunda həmin  

dediyimiz, “Məşğulluq haqqında” Qanunun tətbiqi ilə 

bağlı bir sıra əlavələr və dəyişikliklər edilib. Mahiyyət 

nədir? Bütövlükdə biz iş axtaran, işsiz statusu, işsizlik 



 

müavinəti məsələsini “Məşğulluq haqqında” Qanundan 

götürüb, digər qanunlara yerləşdirmişik. Burada biz o boş-

luqları  texniki olaraq həll eləmək istəyirik. Ona görə də 

deputat həmkarlarımı hər iki sənədə, sıra nömrəsi ilə 42-ci 

və 44-cü məsələlərə səs verməyə dəvət edirəm. Sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Xahiş edirəm, 42-ci məsələyə 

münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.53 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Xahiş edirəm, 44-cü məsələyə münasibət bildirək.  
Səsvermənin nəticələri (saat 13.54 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin  43-cü məsələsi. İnzibati Xətalar Məcəl-

ləsində dəyişiklik edilməsi barədə. Bu da birinci oxunuş-

dur. Əli müəllim, buyurun.  

Ə.Hüseynli. Sağ olun. Cənab Sədr, bu məsələ İnzibati 

Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik də Hadi müəllimin məru-

zəsinin davamı kimi qəbul edilməlidir. Çünki burada artıq 



 

“Məşğulluq haqqında” Qanunun tələblərinin pozulmasına 

görə inzibati məsuliyyətin yaranmasından söhbət gedir. 

Sanksiyalar da layihələrdə öz əksini tapıb, cərimə sanksi-

yalarıdır. Hesab edirəm ki, həmin əməllərə görə, həmin 

xətalara görə adekvat cərimə sanksiyalarıdır. Səsə qoyul-

masını xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, gündəliyin 43-cü məsələ-

sinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.55 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Hörmətli millət vəkilləri, 5 məsələmiz qalıb. Çünki əsas 

məsələlər 3-cü oxunuş idi. Mən hesab edirəm ki, tənəf-

füssüz qurtara bilərik. Etiraz yoxdur ki?   

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Gündəliyin 45-ci məsələsi. “Publik hü-

quqi şəxslər haqqında” Qanunda dəyişiklik edilməsi barə-

də. Buyurun, Əli müəllim. 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun. Hörmətli həmkarlar, bir ne-

çə il bundan əvvəl bizim dövlət quruculuğu sahəsində çox 

vacib olan “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Qanun qəbul 

etdik. Hesab edirəm ki, bu illər ərzində bu qanunun tətbiqi 

ilə bağlı çox ciddi nailiyyətlər əldə olunub. Amma hazırda 

bir neçə dəyişiklik təklif olunur. Onlar da günün tələbidir. 

İlk növbədə publik hüquqi şəxsin dövlət, bələdiyyə 



 

adından və yaxud publik şəxsin özünün tərəfindən yaradıl-

ması müddəası öz əksini tapmışdı. Amma nəzarət baxı-

mından, əlbəttə, publik hüquqi şəxsin tərəfindən yenidən 

publik hüquqi şəxsin yaradılması məsələsi hazırda aktual 

deyil. Ona görə bu ifadə çıxarılır. Həmçinin bilirsiniz ki, 

bizim qanunvericiliyimizdə artıq “müvafiq icra haki-

miyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanı, qurum” ifadəsi 

də öz əksini tapıb. 4.1-ci maddəyə də bu müddəalar əlavə 

olunur. Bu dəyişikliklərə səs verilməsini xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.57 dəq.) 

Lehinə 92 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 92 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 46-cı məsələsi Su Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında qanun layihəsidir. Birinci oxunuş. 

Buyursun Valeh Ələsgərov.  

V.Ələsgərov. Hörmətli deputatlar, Su Məcəlləsində 

təklif edilən dəyişikliklərin məqsədi nədən ibarətdir? Təq-

dim edilmiş qanun layihəsində aşağıdakı istiqamətlər üzrə 

su obyektlərinin təbii su ehtiyatlarından, yəni emal edil-

məmiş su ehtiyatlarından bilavasitə istifadəyə görə güzəşt 

və azadolmalar nəzərdə tutulur. Bunlar hansı mənbələrdir? 

Su istehlakçılarının emal edilməmiş su ilə təmin edilməsi 

üçün istifadə edilən sular, əhalinin içməli su ilə təchiz 

edilməsi üçün istifadə edilən, emal edilməmiş təbii su 



 

ehtiyatları, elektrik enerjisinin istehsalı üçün istifadə edi-

lən təbii su ehtiyatları. Başqa sözlə, su təsərrüfatı sahə-

sində fəaliyyət göstərən qurumlar, orqanlar, yalnız təbii 

mənbələrdən suyun götürülməsinə görə ödənişlər etmə-

yəcəklər, ya da onlara müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən müvafiq güzəştlər tətbiq ediləcəkdir.   

Su təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət göstərən qurumlara, 

orqanlara, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Su Ehtiyatları Döv-

lət Agentliyi, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti, “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, “Azər-

enerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti aid edilir. Yəni bu 

qurumlara təbii su ehtiyatlarının istifadəsi üçün hər hansı, 

belə deyək, güzəştlər və ya azadolmalar tətbiq ediləcəkdir. 

Məqsəd bundan ibarətdir. Xahiş edirəm, səs verək, qəbul 

edək. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Xahiş edirəm, gündəliyin 46-cı 

məsələsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 14.00 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

47-ci məsələ. “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Qanunda 

dəyişiklik edilməsi barədə. Buyursun Ziyad Səmədzadə.  

Z.Səmədzadə. Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət 

vəkilləri. Qanun layihəsi avtomobil nəqliyyatı ilə beynəl-

xalq sərnişin və yük daşımalarının keyfiyyətini yüksəl-



 

dilməsi, bu sahədə fəaliyyəti həyata keçirən operatorun, 

onun məsul şəxsinin məsuliyyətinin artırılması məqsədi 

ilə hazırlanmışdır. Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq 

sərnişin və yük daşımalarını operator həyata keçirir. Ope-

ratorun nəqliyyat fəaliyyətini isə müqavilə əsasında ope-

ratorun məsul şəxsi idarə edir.  

Qanun layihəsi operatora, onun sürücüsünə, operatorun 

məsul şəxsinə və onların hazırlıq səviyyəsinə dair tələbləri 

müəyyən edir və bununla da ölkəmizin iştirakı ilə həyata 

keçirilən beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarının beynəl-

xalq standartlara uyğunlaşdırılmasını nəzərdə tutur. Ona 

görə, qanun layihəsinə müsbət münasibət bildirilməsini 

xahiş edərdim. 

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

dirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 14.02 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Artıq gündəlikdə iki məsələmiz qalıb. 48-ci məsələ. 

Lombardlar haqqında qanun layihəsi barədə, birinci oxu-

nuş. Ziyad Səmədzadə buyursun. 

Z.Səmədzadə. Hörmətli cənab Sədr, hörməli millət və-

killəri. Son illərdə respublikada həyata keçirilən iqtisadi-

sosial islahatlar əhalinin həyat səviyyəsinə müsbət təsir 

etmiş, bir sıra problemlərin həlli imkanlarını genişləndir-



 

mişdir. Azərbaycan Respublikası hökuməti, onun müvafiq 

strukturları vətəndaşların lombardların fəaliyyətindən bır 

sıra hallarda narazı olduqlarını, bu sahədə mövcud olan 

qanun pozuntularının aradan qaldırılması ilə bağlı müx-

təlif qurumlara, o cümlədən Milli Məclisə də müraciət 

etdiklərini bildirdilər. Müraciətləri əsas tutaraq qanun-

vericiliyin təhlili aparılmışdır. Belə ki, Mülki Məcəllənin 

302-ci maddəsinə əsasən ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar kimi 

lombardlar şəxsi istehlak üçün nəzərdə tutulan daşınar 

əşyanın fiziki şəxslərdən qısamüddətli kreditlərin təmin 

edilməsi məqsədi ilə girov götürülməsini xüsusi icazə 

əsasında həyata keçirir. Eyni zamanda, Mülki Məcəlləsi-

nin qeyd olunan maddəsi əşyanın lombardda girovu, sax-

lancı müqavilələri, sığortalanması, həmin əmlakın istifa-

dəsinin hüquqi rejimi, satışı ilə bağlı ümumi çərçivəni 

müəyyən edir.  

Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-

bineti 1998-ci il 20 aprel tarixli 89 saylı qərarı ilə lombard 

fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarını 

təsdiq etmiş və nəzarət orqanı müəyyən edilmişdir. Lakin 

lisenziya və icazələr sayəsində qanunvericiliyin liberallaş-

dırılması ilə əlaqədar olaraq Nazirlər Kabinetinin 2002-ci 

il 7 noyabr tarixli qərarı ilə bu qaydalar ləğv edilmişdir. 

Bununla da qanunvericilikdə bu fəaliyyət növünə dair 

tələblər, nəzarət mexanizmləri və nəzarət edən orqanın 

müəyyən edilməməsi bu sahədə problemlərin sui-istifadə 

hallarını artırmışdır. Hazırda lombard fəaliyyəti ilə məşğul 

olmaq üçün “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət 

reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

ilə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmaq 

kifayətdir. Lakin qeyd olunan fəaliyyət növü qeyri-

məhdud sayda şəxsləri, o cümlədən onların əmlakını cəlb 



 

etdiyindən bu sahədə əlavə nəzarətin olmasını şərtləndirir. 

Belə ki, lombard fəaliyyəti subyektlərinin hüquq və 

vəzifələrini, habelə bu sahədə mexanizmləri tənzimləyən 

normaların olmaması, vətəndaşların hüquqlarının pozul-

masına, əmlaklarının satılması zamanı pozuntulara və di-

gər neqativ hallara yol verməsinə səbəb olmuşdur. Araş-

dırmaların nəticəsi olaraq bu sektorda baş verən neqativ 

halların çoxluğunu nəzərə alaraq, bu sahədə səmərəliliyin 

artırılması və sui-istifadə hallarının qarşısının alınması, 

lombard xidmətlərinin istehlakçıların hüquqlarının qorun-

ması məqsədi ilə Lombardlar haqqında qanunun hazırlan-

ması qərara alınmışdır.  

Qanun layihəsinin ilkin variantının Prezident Adminis-

trasiyasında və  sonra Nazirlər Kabineti, digər strukturlarla 

birlikdə müzakirələri keçirilmişdir. Dünya praktikasında 

da olduğu kimi, qanun layihəsi lombardların müştəri 

kontingentinin, əsasən, aztəminatlı, maliyyə savadlılığının 

aşağı olmasını nəzərə alaraq, eləcə də istehlakçıların hü-

quqlarının müdafiəsi əsas götürülərək hazırlanmışdır.  

Əvvəla, biz millət vəkilləri olaraq cənab Prezidentə 

təşəkkür edirik ki, bu qanun layihəsi Milli Məclisə bila-

vasitə onun təşəbbüsü ilə daxil olmuşdur. Milli Məclisin 

komitə iclasında, mən səmimiyyətlə etiraf edirəm, millət 

vəkilləri, demək olar ki, komitənin bütün üzvləri bu qanun 

layihəsi barədə kifayət qədər fikirlərini söylədilər, qanun 

layihəsinin konseptual baxımdan müsbət olduğunu 

bildirdilər, eyni zamanda, ikinci oxunuş üçün dəyərli olan 

bir sıra fikirlər söylədilər.  

Vergilər Nazirliyindən əldə olunan məlumatlara əsasən 

ölkə ərazisində müvafiq dövlət qeydiyyatından keçmiş 

700-dən artıq lombard fəaliyyəti ilə məşğul olan təsərrüfat 

subyekti müəyyən edilsə də, onların təxminən yarısı aktiv 



 

fəaliyyətini davam etdirir. Lombard fəaliyyəti ilə aktiv 

məşğul olan subyektlərin 250-yə yaxını fiziki şəxslərdir. 

2018-ci il ərzində ölkədə fəaliyyət göstərən lombardlardan 

büdcəyə daxil olan vergilərin ümumi məbləği cəmi 938 

min Azərbaycan manatı olmaqla, sadə bölgü əsasında hər 

bir lombard üzrə ortalama 2–3 mindən də çox deyildir. 

Aktiv fəaliyyət göstərən lombardların fəaliyyətinin 

tənzimlənməsinin təmin edilməsi halında bu ödənişlərin 

də artacağını deməyə əsas verir.  

Qeyd olunan lombard fəaliyyətinin həyata keçirilməsi 

ilə bağlı normaların və nəzarət mexanizminin müəyyən 

olunması lombard fəaliyyətini tənzimləyən vahid qanunun 

qəbulunu zəruri edir. Qanunun qəbulu nəticəsində vətən-

daşların müxtəlif növ maliyyə mənbələrinə əlçatanlığı 

artacaqdır. Qanun layihəsinə əsasən lombardlar iki növ 

fəaliyyətə, daşınar əşyaların girova qəbul edilməsi müqa-

bilində kreditlərin verilməsi və daşınar əşyaların saxla-

mağa qəbul etməsi ilə məşğul ola biləcəklər. Lombardlar 

girov qoyulmuş və ya saxlanmaya qəbul olunan əşyaları 

yalnız özündə və ya müqavilə əsasında Azərbaycan Res-

publikasının ərazisində fəaliyyət göstərən banklarda və 

xarici bankların yerli filiallarında saxlaya biləcəklər.  

Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət vəkilləri, mən bi-

lirəm, iclasın axırıdır. Bu, Azərbaycan cəmiyyəti, əhalisi, 

aztəminatlı ailələr üçün son dərəcə vacib qanundur. 

Müzakirə prosesində aydın oldu ki, dünyanın, demək olar, 

bütün ölkələrinin təcrübəsindən istifadə edilmişdir. Mənə 

elə gəlir ki, birinci oxunuş üçün konseptual baxımından bu 

qanunun qəbulu çox vacibdir. Çünki hələ də aztəminatlı 

ailələr var, onların lombarda müraciət etmələri təbiidir. 

Amma hesab edirik ki, bu prosesin qanunvericilik bazası-

nın möhkəmlənməsi qeyd etdiyim nöqsanların, sui-istifadə 



 

hallarının da azalmasına, aradan qaldırılmasına kömək 

edəcəkdir. Ona görə mən millət vəkillərindən bu qanun 

layihəsinə birinci oxunuşda konseptual münasibət bəslə-

mələrini xahiş edərdim. Eyni zamanda, millət vəkillərinə 

bildirmək istərdim ki, hazırda komitədə səslənmiş fikirlərlə 

əlaqədar olaraq Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 

konkret təkliflər hazırlayır, bizim verdiyimiz təkliflər barədə 

müsbət fikirlər söyləyirlər və əminəm ki, bu gün də səslənə-

cək fikirlər ikinci oxunuşda qanun layihəsinin daha da tək-

mil olmasına şərait yaradacaqdır. Ona görə, millət vəkil-

lərindən bu qanun layihəsinə səs vermələrini xahiş edərdim. 

Sədrlik edən. O qədər geniş danışdın ki, deyəsən, heç 

çıxış etmək istəyən yoxdur. Əli Məsimli. 

Ə.Məsimli. Çox sağ olun. Oqtay müəllim, elə mən də 

səsə qoymağı təklif edirəm. Bir xahişim var. Çox xahiş 

edərdim ki, bu qanun layihəsi üzərində Aqrar sığorta haq-

qında qanun layihəsi üzərində necə işləndi, birinci oxunuş-

da olan Aqrar sığorta haqqında qanun layihəsinin indi 

üçüncü oxunuşda olan qanun layihəsi ilə nə qədər fərqi 

var, o cür konstruktiv iş getsin və mükəmməl bir qanun 

qəbul edilsin. Uğur arzulayırıq.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Öz komitənizdədir, işləyin, 

mükəmməl qanun verin. Xahiş edirəm, qanun layihəsinə 

münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 14.10 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

Çox sağ olun, qəbul edildi. 

Nəhayət, bugünkü iclasda sonuncu qanun layihəmiz. 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanunda dəyişiklik 

edilməsi barədə. Ziyad müəllim, buyurun. 

Z.Səmədzadə. Hörmətli Əli müəllim bayaq məhkəmə-

hüquq sistemində aparılan islahatlardan kifayət qədər 

ətraflı məlumat verdi. Bu qanun layihəsi “Məhkəmə-

hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 3 aprel 

tarixli Fərmanının icrası məqsədi ilə hazırlanmşdır. Həmin 

fərmana əsasən Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 

Nazirliyinə birinci instansiya məhkəmələrində kargüzarlı-

ğın aparılması ilə bağlı dövlət büdcəsində nəzərdə 

tutulmuş vəsaitin birbaşa hakimlərin bank hesablarına 

köçürülməsi barədə təkliflər hazırlamaq tapşırılmışdır. 

Kargüzarlığın aparılması ilə bağlı dövlət büdcəsində 

nəzərdə tutulmuş vəsaitin birbaşa hakimlərinin bank 

hesablarına köçürülməsi bu məqsədlə ayrılmış vəsaitlərin 

daha məqsədli və təyinatlı xərclənməsinə, hakimlərin 

işinin daha səmərəli təşkilinə, birinci instansiya hakim-

lərinin dəftərxana ləvazimatı alınması ilə bağlı şəxsi 

məsrəflərdən azad edilməsinə xidmət edəcəkdir. Ona görə, 

millət vəkillərindən bu qanun layihəsinə də səs vermə-

lərini xahiş edərdim.  

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, gündəliyin 49-cu məsə-

ləsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 14.12 dəq.) 

Lehinə 86 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 



 

İştirak edir 86 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Sabahkı iclasa ehtiyac qalmadı, çünki bu gün çox ope-

rativ işlədiniz, artıq söhbətlər olmadı. Sağ olun.   

  

  

 

 

 
  


