
Zabit heyətinə mənsub şəxslərə, gizirlərə, miçmanlara, müddətdən artıq həqiqi hərbi 

xidmət hərbi qulluqçularına, daxili işlər, ədliyyə, gömrük, miqrasiya, fövqəladə hallar 

orqanlarının rəis və sıravi heyətinə mənsub şəxslərə və onların ailələrinə pensiya təyin 

edilib verilməsi üçün uzun müddət xidmət vaxtının hesablanması qaydası haqqında1 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 

 

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:2 

1. Müəyyən edilsin ki, zabit heyətinə mənsub şəxslərə, gizirlərə, miçmanlara, 

müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına, daxili işlər, ədliyyə, gömrük 

miqrasiya, feldyeger rabitəsi, fövqəladə hallar orqanlarının rəis və sıravi heyətinə mənsub 

şəxslərə pensiya təyin edilməsi üçün uzun müddət xidmətə aşağıdakılar aiddir:3 

Azərbaycan Ordusunda, sərhəd qoşunlarında, daxili qoşunlarda və Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı birləşmələrdə 

həqiqi hərbi xidmət;4 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində, Azərbaycan Respublikasının 

Xarici Kəşfiyyat Xidmətində, Dövlət Sərhəd Xidmətində, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 

Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində zabit heyəti, gizir və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət 

hərbi qulluqçusu vəzifələrində xidmət — vəzifəyə təyin olunma günündən;5  

daxili işlər, ədliyyə, feldyeger rabitəsi, fövqəladə hallar orqanlarında sıravi, kiçik, 

orta, böyük və ali rəis heyəti vəzifələrində xidmət vəzifəyə təyin olunma günündən;6  

Gömrük orqanlarının kiçik heyət, orta, baş, ali rəis heyəti vəzifələrində xidmətə təyin 

olunma günündən;7 

Miqrasiya orqanlarının kiçik, orta, böyük, ali rəis heyəti vəzifələrində xidmətə təyin 

olunma günündən;8 

həqiqi hərbi xidmətdə daxili işlər, fövqəladə hallar və ədliyyə kadrları tərkibində 

qalmaqla mülki nazirliklərdə, baş idarələrdə, müəssisə və təşkilatlarda işləmək dövrü;9  
10Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən cinayət prosesini həyata 

keçirən orqanın səhvi və ya sui-istifadəsi nəticəsində vurulmuş ziyanın ödənilməsi 

hüququna malik hərbi qulluqçuların, daxili işlər, ədliyyə, gömrük, feldyeger rabitəsi və 

fövqəladə hallar orqanlarının rəis və sıravi heyətinə mənsub şəxslərin həbsdə olduğu, 

azadlığı məhdudlaşdırıldığı və cəzaçəkmə müəssisələrində olduğu müddət;11 

döyüş şəraitində  döyüş əməliyyatlarında iştirak dövründə, habelə Əfqanıstanda 

əsgəri borcunu yerinə yetirərkən əsirlikdə, mühasirədə olma müddəti, əgər əsirlik könüllü 

olmamışdısa və hərbi qulluqçu əsirlikdə olarkən respublikaya qarşı cinayət 

törətməmişdisə;12  

silahlı qüvvələrin ehtiyatda olan yüksək ixtisaslı pensiyaçı zabit kadrlarının 

Azərbaycan Ordusunda, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar 

Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Xarici Kəşfiyyat Xidməti, Dövlət 

Gömrük Komitəsi, Dövlət Miqrasiya Xidməti, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə 



Dövlət Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidməti orqanlarında xidməti. Bu müddət qurtarandan 

sonra pensiya qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən yenidən hesablanır.13  

Zabit heyətinə daxili işlər və ədliyyə, gömrük, fövqəladə hallar orqanlarının, Ədliyyə 

Nazirliyinin Penitensiar və Tibb xidmətlərində orta, böyük, yüksək rəis heyətinə mənsub 

şəxslərə “Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.5.1-ci 

maddəsinə əsasən pensiya təyin edilərkən, onların həqiqi hərbi xidmətə və daxili işlər 

orqanlarında sıravi və rəis heyəti vəzifələrinə götürülməzdən əvvəl mülki ali təhsil 

müəssisələrində, habelə hərbi hazırlıq silsilə və bölmələri olan orta ixtisas təhsil 

müəssisələrində, ali təhsil müəssisələrinin axşam şöbələrində və qiyabi təhsilalma 

formasında keçirdiyi təlim vaxtı da beş ilədək müddət daxilində təlimin bir ili altı ay 

sayılmaqla uzun müddət xidmətə daxil edilir.14 

Əgər həmin şəxslər bilavasitə mülki ali təhsil müəssisələrindən tələbəlik vaxtı təhsil başa 

vurulmadan xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisələrinə təhsilin davamı üçün qəbul edilmişlərsə, 

mülki ali təhsil müəssisələrindəki təhsil müddəti eyni şərtlərlə uzun müddət xidmətə daxil edilir.15 

Ali dövlət hakimiyyəti orqanlarından işdən çıxan və sonradan daxili işlər orqanlarında 

xidmətlərini davam etdirən əməkdaşlar üçün bu orqanlarda işlədiyi müddət xidməti stajına daxil 

edilir. 

 “Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında 

Əsasnamə”nin 148-ci maddəsinə əsasən daxili işlər orqanlarında xidmətə bərpa edilən əməkdaşlar 

üçün daxili işlər orqanlarından xaric edildikləri gündən xidmətə bərpa olunma haqqında əmrin 

imza edildiyi günədək olan müddət fasiləsiz xidmət stajına daxil edilir16 

Ədliyyə orqanlarının penitensiar və tibb xidmətlərinin əməkdaşlarına pensiya təyin 

edildikdə, penitensiar müəssisələrdə və azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş 

müalicə müəssisələrində mülki işçi qismində işlədikləri müddət qulluq illərinə hesablanır. 

Hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, qanunvericilik və ya təşkilati 

təminatı ilə bağlı vəzifələrdə işləmiş ədliyyə və miqrasiya orqanlarına qulluğa qəbul edilmiş 

şəxslərin qulluq illəri ədliyyə orqanlarında qulluq illərinə daxil edilir.17 

Yüksəkixtisaslı mütəxəssislər sırasından seçilərək kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti 

subyektlərinə hərbi xidmətə qəbul olunmuş hərbi qulluqçuların hərbi xidmətə qəbul olunana 

qədərki əmək stajı iki günü bir gün hesablanmaqla uzun müddət xidmətə daxil edilir.18 
1-1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Feldyeger Xidməti Azərbaycan 

Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin tabeliyinə verilənədək, onun əməkdaşlarının malik 

olduqları xidmət illəri həmin şəxslərə pensiya təyin edilməsi üçün uzun müddət xidmət vaxtının 

hesablanması zamanı nəzərə alınır.19 

2. Zabit heyətinə mənsub şəxslərə, gizirlərə, miçmanlara, müddətdən artıq həqiqi hərbi 

xidmət hərbi qulluqçularına daxili işlər və ədliyyə orqanlarının rəis və sıravi heyətinə mənsub 

pensiya hüququna malik şəxslərə pensiya təyin olunması üçün aşağıdakılar uzun müddət xidmətə 

güzəştli şərtlərlə aid edilsin:20 

(Çıxarılıb)21  

a) xidmətin bir ayı iki ay sayılmaqla:22 

döyüş şəraitində döyüş əməliyyatlarında alınan xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya), 

şikəstlik və ya xəstəlik nəticəsində müalicəxanalarda fasiləsiz olma müddəti23 

(Çıxarılıb)24 

 respublikanın yüksək dağ yerlərində dəniz səviyyəsindən 1000 metr və daha çox 

hündürlükdə;  



reaktiv və turbovintli aviasiyada uçuş işində - Müdafiə Nazirliyinin müəyyən etdiyi şərtlərlə; 

su altında və barokameralarda yüksək təzyiq şəraitində xeyli qalmaqla iş aparan dalğıc 

vəzifələrində - müdafiə və daxili işlər nazirliklərinin habelə Dövlət Sərhəd Xidmətinin 

müəyyənləşdirdiyi şərtlər sayılmaqla:25 

b) xidmətin bir ayı ayyarım sayılmaqla: 

bütün ad və ixtisaslardan olan dalğıc vəzifələrində (bu qərarın 2-ci bəndinin “b” 

yarımbəndində göstərilən dalğıclardan savayı); 

müdafiə, milli təhlükəsizlik, daxili işlər, ədliyyə nazirliklərinin, dövlət təhlükəsizliyi 

xidmətinin, xarici kəşfiyyat xidmətinin və dövlət sərhəd xidmətinin xüsusi təyinatlı dəstələrində və 

digər hərbi birləşmələrdə bu nazirliklərin müəyyən etdiyi vəzifə siyahısı və şərtlər üzrə;26 

iqlim şəraiti xüsusilə ağır olan yerlərdə xidmət – Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin təsdiq etdiyi siyahı üzrə; 

sırada olan, bilavasitə Azərbaycan Respublikası sərhədlərinin keşiyində duran dəniz sərhəd 

gəmilərində və katerlərində; 

sərhəd mühafizəsi orqanlarının zastava və komendaturalarında, respublikanın dövlət 

sərhədində onlara bərabər tutulan bölmələrdə (sərhəd postlarında, texniki nəzarət 

postlarında, nəzarət radiostansiyalarında və sərhəd nəzarəti məntəqələrində);27 

respublikanın yüksək dağ yerlərində dəniz səviyyəsindən 1000 metr və daha çox 

hündürlükdə; 

sualtı qayıqlarda onların sırada olduğu dövrdə, minatutan gəmilərdə döyüş 

minalarını tutma dövründə - Müdafiə Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi şərtlərlə; 

Azərbaycan Respublikası ali hakimiyyət və idarəetmə orqanlarının təhlükəsizliyi 

idarəsində - bilavasitə post xidməti aparan operativ heyət üçün - idarə rəisinin təsdiq 

etdiyi vəzifə siyahısı üzrə; 

cəmiyyətə zidd kütləvi təzahürlərlə bağlı fövqəladə vəziyyətlərdə ictimai asayişi və 

dövlət təhlükəsizliyini qorumaq vəzifələri yerinə yetirilərkən – respublikanın qanunverici 

orqanlarının müəyyən etdiyi dövrlərdə; 

müvafiq nazirlik, xidmət və baş idarə rəhbərlərinin təqdimatı ilə Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi vəzifə siyahısı üzrə hərbi qulluqçuların 

ayrı-ayrı kateqoriyalarına daxili işlər və ədliyyə orqanlarının rəis və sıravi heyətinə 

mənsub şəxslərə.28 

Döyüş şəraitində döyüş əməliyyatlarında iştirak edənlərin bir xidmət ili iki xidmət ili (bir 

xidmət günü iki xidmət günü) kimi hesablanır. Döyüş şəraitində döyüş əməliyyatlarında iştirak 

edənlərin bir xidmət ilinin iki xidmət ili (bir xidmət gününün iki xidmət günü) kimi hesablanması 

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin qərarı əsasında həyata keçirilir və qəbul olunmuş 

qərar barədə aidiyyəti orqanlar məlumatlandırılırlar. Bu halda həmin qərarda döyüş şəraitinin 

davam etdiyi müddət göstərilməlidir.29 

bilavasitə cəzaçəkmə müəssisələrində, istintaq təcridxanalarında və azadlıqdan məhrum 

edilmiş şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş müalicə müəssisələrində işləyən əməkdaşlara pensiya təyin 

edilərkən işlədikləri illərin hesablanması 3 iş günü 4 iş günü kimi, yoluxucu xəstəliyə olan 

məhkumların saxlanması və müalicəsi üçün nəzərdə tutulmuş müalicə müəssisələrində və 

cəzaçəkmə müəssisələrində (cəzaçəkmə müəssisələrinin şöbələrində) isə əməkdaşlara 2 iş günü 3 iş 

günü kimi hesablanır.30 



Cəzanı icra edən orqan əməkdaşlarının xüsusi ali, orta ixtisas və ümumi təhsil 

müəssisələrində əyani təhsilalma formasında təhsil aldıqları müddət, onlara pensiya təyin 

edilərkən, işlədikləri illərin hesablanması iki ay təhsil müddəti bir ay qulluq müddətinə 

bərabər tutulmaqla aparılır.31 

Terrorizmə qarşı mübarizəni bilavasitə həyata keçirən bölmələrdə xidmət illəri bir 

xidmət günü iki xidmət günü kimi, terror əleyhinə aparılan əməliyyatlarda iştirak müddəti 

isə bir xidmət günü üç xidmət günü kimi sayılır.32 

Bu qərarla nəzərdə tutulmayan hallarda xidmət dövrləri ali dövlət hakimiyyət və 

idarəetmə orqanlarının ayrı-ayrı normativ aktları əsasında güzəştli şərtlərlə 

müəyyənləşdirilə bilər. 

3. Hərbi xidmətdən tərxis olunmuş zabitlərə, gizirlərə, miçmanlara, müddətdən artıq 

həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına daxili işlər və ədliyyə orqanlarının rəis və sıravi 

heyətinə mənsub şəxslərə işdən çıxarma pulu aşağıdakı miqdarda verilsin:33 

a) hədd yaşına çatdıqda, səhhətinə görə və ya ştat ixtisarı nəticəsində “Hərbi vəzifə və 

hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 39-cu və 41-ci maddələrinə əsasən 

hərbi xidmətdən tərxis olunmuşlara — beş aylıq maaş;34 

b) məhkəmənin qərarı ilə tərxis edilənlər istisna olmaqla, hərbi xidmətdən başqa 

əsaslara görə tərxis olunmuşlara: 

zabitlərə daxili işlər və ədliyyə orqanlarının orta, böyük və yüksək rəis heyətinə 

mənsub şəxslərə — iki aylıq maaş;35  

gizirlərə, miçmanlara, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına 

daxili işlər və ədliyyə orqanlarının kiçik rəis və sıravi heyətinə mənsub şəxslərə — iki aylıq 

maaş;36  

pensiya almaq hüququ olmadan tərxis edilən, uzun müddət xidməti dörd ildən az 

olan gizirlərə, miçmanlara, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına 

daxili işlər və ədliyyə orqanlarının rəis və sıravi heyətinə mənsub şəxslərə — maaşın yarısı, 

uzun müddət xidməti dörd il və daha çox olanlara — aylıq maaş və dörd ildən əlavə hər il 

üçün maaşın beşdə biri.37  

İşdən çıxarma pulu aşağıdakı kimi hesablanır: 

zabitlərə, gizirlərə, miçmanlara, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi 

qulluqçularına daxili işlər və ədliyyə orqanlarının orta, böyük və yüksək rəis heyətinə 

mənsub şəxslərə — axırıncı ştat vəzifəsi, hərbi və ya xüsusi rütbə üzrə maaşlardan;38  

daxili işlər və ədliyyə orqanlarının rəis və sıravi heyətinə mənsub şəxslərə — axırıncı 

ştat vəzifəsi üzrə verilən maaşdan.39 

gizirlərə, miçmanlara, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına 

daxili işlər və ədliyyə orqanlarının kiçik rəis və sıravi heyətinə mənsub şəxslərə işdən 

çıxarma pulu verilməsi üçün uzun müddət xidmət bu qərarla müəyyənləşdirilmiş qaydada 

hesablanır (güzəşti şərtlər nəzərə alınmaqla). Həm də əgər onların keçdiyi xidmətdə 

fasilələr olmuşdursa, işdən çıxarılma pulu verilməsi üçün uzun müddət xidmətə yalnız 

tərxisdənqabaq fasiləsiz xidmət aid edilir.40 

4. Müəyyən edilsin ki, bu bəndin ikinci abzasında göstərilənlər istisna olmaqla, 

“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 39-cu və 41-ci 



maddələrinə əsasən hədd yaşına çatdığına, səhhətinə və ştat ixtisarına görə, pensiya almaq 

hüququ saxlanmadan hərbi xidmətdən tərxis edilmiş zabit heyətinə daxili işlər və ədliyyə 

orqanlarının orta, böyük və yüksək rəis heyətinə mənsub şəxslərə işdən çıxarılma pulunun 

hərbi və ya xüsusi rütbə üzrə verilməsi tərxis günündən etibarən bir il ərzində davam 

edir.41 

Xidmətdən tərxis olunmaqdan əvvəl mülki nazirliklərdə, baş idarələrdə, müəssisə və 

təşkilatlarda işləmiş, tərxisdən sonra əvvəlki işdə qalmış şəxslərə, habelə “Ümumi əsgəri 

vəzifə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən çağırış üzrə 2 — 3 il 

həqiqi hərbi xidmətdə olmuş şəxslərə yuxarıda göstərilən işdən çıxarılma pulu verilmir. 

5. “Hərbi qulluqçuların pensiya təminatı haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 19-cu maddəsinin “a” bəndində göstərilən səbəblər nəticəsində hərbi 

qulluqçular sırasından 1, 2 və 3-cü qrup əlilləri olan, sanatoriya putyovkaları ilə pulsuz 

təmin edilməyə ixtiyarı olan pensiyaçılara onların arzusu ilə iki ildə bir dəfə sanatoriya 

putyovkası əvəzinə 1 və 2-ci qrup əlillərinə — “Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununda müəyyən edilmiş yaşa görə pensiyanın minimum 

məbləğinin beş misli qədər, 3-cü qrup əlillərinə — üç misli qədər pullu kompensasiya 

verilsin. 

6. Generallar, admirallar, böyük zabitlər, daxili işlər, ədliyyə orqanlarının yüksək və 

böyük rəis heyətinə mənsub olub yaşına və ya səhhətinə görə, 20 il və daha çox uzun 

müddət xidmətdən sonra tərxis edilən şəxslər sırasından vəfat etmiş pensiyaçıların 

ailələrinə, əgər bu ailələrin dövlət məcburi şəxsi sığortası üzrə sığorta məbləği almağa 

ixtiyarı yoxdursa, ailə başçısının itirilməsinə görə pensiya təyin edilib edilməməsindən 

asılı olmayaraq birdəfəlik müavinət verilsin: pensiyaçının arvadına — ailə başçısının üç 

aylıq pensiyası miqdarında və pensiyaçının ailəsinin əmək qabiliyyəti olmayan hər üzvünə 

— ailə başçısının bir aylıq pensiyası miqdarında. 

Bu bəndlə nəzərdə tutulmuş birdəfəlik müavinət miqdarı müəyyənləşdirilərkən 

müavinət hüququna malik ailə üzvlərinə aid edilir: 

yaşından və əmək qabiliyyətindən asılı olmayaraq pensiyaçının arvadı;  

pensiyaçının 18 yaşına çatmamış və ya daha yuxarı yaşlı uşaqları — əgər onlar 18 

yaşına çatmadan əlil olmuşlar və ya ailə başçısının vəfatı gününə kimi texniki peşə 

məktəbi, orta ixtisas məktəbi şagirdləri və ali məktəb tələbələridir, 23 yaşına 

çatmamışlarsa;  

vəfat edənin himayəsində olan, pensiya yaşına çatmış valideynləri: kişilər — 60 

yaşında, qadınlar — 55 yaşında və ya əlil olanlar.  

7. Zabit heyətinə mənsub şəxslər, praporşiklər, miçmanlar, müddətindən artıq 

xidmətdə qalmış hərbi qulluqçular, daxili işlər, ədliyyə orqanlarının rəis və sıravi heyətinə 

mənsub şəxslər sırasından vəfat etmiş pensiyaçıların ailə başçısının itirilməsinə görə özünə 

və ya uşaqlarına pensiya almayan və dövlət məcburi şəxsi sığortası üzrə sığorta məbləğləri 

və ya bu qərarın 6-cı bəndinə əsasən birdəfəlik müavinət almaq hüququ olmayan 

arvadlarına bir aylıq pensiya miqdarında birdəfəlik müavinət verilsin. 

8. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının suverenliyini, ərazi bütövlüyünü 

və müstəqilliyini qorumaq zamanı və ya digər əsgəri xidmət vəzifələri (xidməti vəzifələr) 



icra olunarkən alınmış yaralar, kontuziyalar, şikəstlik və xəstəlik nəticəsində vəfat etmiş 

hərbi qulluqçuların, habelə daxili işlər, ədliyyə orqanlarının rəis və sıravi heyətinə mənsub 

şəxslərin arvadları vəfat etmiş ailə başçısının 8 yaşına çatmamış uşaqlarına qulluqla 

məşğuldurlarsa, onların işləyib-işləməməsindən asılı olmayaraq, ailə başçısının itirilməsinə 

görə pensiya almaq hüququ var. 

9. Göstərilən müavinətlər və pullu kompensasiyalar Azərbaycan Respublikasının 

dövlət büdcəsindən pullu və ya pensiya təminatında hərbi qulluqçular olan müvafiq 

nazirliklərə və baş idarələrə ayrılmış vəsait hesabına verilsin.42 

10. Zabit heyətinə mənsub şəxslərin, gizirlərin, miçmanların, müddətindən artıq 

xidmətdə qalan hərbi qulluqçuların daxili işlər və ədliyyə orqanlarının rəis və sıravi 

heyətinə mənsub şəxslərin 1992-ci il yanvarın 1-dək olan xidmət müddətləri onlardan ötrü 

uzun müddət xidmətə “Hərbi qulluqçuların pensiya təminatı haqqında” SSRİ Qanunu, 

“Uzun müddət xidmətin hesablanması və zabit heyətinə mənsub şəxslərə, gizirlərə, 

miçmanlara və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına, daxili işlər 

orqanlarının rəis və sıravi heyətinə mənsub şəxslərə və onların ailələrinə pensiya, 

müavinət təyin edilməsi və verilməsi qaydası haqqında” SSRİ Nazirlər Sovetinin 1990-cı il 

24 iyul tarixli 725 nömrəli qərarı və “Zabit heyətinə mənsub şəxslərə, gizirlərə, miçmanlara 

və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına, daxili işlər orqanlarının rəis 

və sıravi heyətinə mənsub şəxslərə pensiya təyin edilməsi üçün uzun müddət xidmət və 

bu hərbi qulluqçulara, rəis və sıravi heyətə mənsub şəxslərə və onların ailələrinə 

müavinətlər haqqında” SSRİ Nazirlər Sovetinin 1990-cı il 15 dekabr tarixli 1290 nömrəli 

qərarı ilə qoyulmuş qaydada və şərtlərlə aid edilsin.43 

11. Bu qərar 1992-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə mindirilsin. 

 
Baş nazir R. HÜSEYNOV 

İşlər müdiri F. MURADƏLİYEV 

 

Bakı şəhəri, 23 noyabr 1992-ci il 
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İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 

 

1. 1 may 1997-ci il tarixli 33 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı  

2. 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

3. 25 oktyabr 1999-cu il tarixli 172 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 10, maddə 606) 

4. 24 yanvar 2001-ci il tarixli 21 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 1, maddə 70) 

5. 6 mart 2001-ci il tarixli 59 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 214) 

6. 4 dekabr 2001-ci il tarixli 190 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 800) 

7. 2 iyun 2003-cü il tarixli 73 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 6, maddə 342) 

8. 21 sentyabr 2004-cü il tarixli 137 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 9, maddə 752) 

9. 31 yanvar 2005-ci il tarixli 13 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 57) 

10. 1 iyul 2005-ci il tarixli 125 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 695) 

11. 19 oktyabr 2006-cı il tarixli 227 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 903) 

12. 27 fevral 2007-ci il tarixli 40 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 199) 

13. 11 may 2007-ci il tarixli 74 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 544) 

14. 27 sentyabr 2008-ci il tarixli 233 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 879) 

15. 19 mart  2010-cu il tarixli 52 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 263) 

16. 29 mart  2010-cu il tarixli 53 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 264) 

17. 24 dekabr 2010-cu il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 12, maddə 1123) 

18. 3 avqust 2011-ci il 126 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 08, maddə 776) 

19. 11 dekabr 2012-ci il tarixli 304 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(“Azərbaycan” qəzeti 16 dekabr 2012-ci il, № 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2012-ci il, № 12, maddə 1368)  

20. 28 fevral 2013-cü il tarixli 32 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 2 mart 2013-cü il, № 48; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2013-cü il, № 02, maddə 201) 



21. 2 oktyabr 2013-cü il tarixli 270 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 4 oktyabr 2013-cü il, № 219; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2013-cü il, № 10, maddə 1191) 

22. 22 sentyabr 2016-cı il tarixli 360 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(“Azərbaycan” qəzeti 30 sentyabr 2016-cı il, № 214, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2016-cı il, № 9, maddə 1585) 

23. 10 aprel 2017-ci il tarixli 133 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” 

qəzeti, 12 aprel 2017-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №4, 

maddə 620) 

24. 19 aprel 2017-ci il tarixli 159 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” 

qəzeti, 20 aprel 2017-ci il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 4, 

maddə 643) 

25. 6 dekabr 2017-ci il tarixli 532 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” 

qəzeti, 8 dekabr 2017-ci il, № 2711, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, 

№12, II kitab, maddə 2480) 

26. 7 sentyabr 2018-ci il tarixli 380 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” 

qəzeti, 9 sentyabr 2018-ci il, № 201) 

27. 12 oktyabr 2018-ci il tarixli 441 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” 

qəzeti, 16 oktyabr 2018-ci il, № 232) 

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 

                                                 
1 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə qərarının 

adında “daxili işlər” sözlərindən sonra “ədliyyə” sözü əlavə edilmişdir.  

31 yanvar 2005-ci il tarixli 13 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 57) ilə adında "ədliyyə" sözü 

"ədliyyə, gömrük" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

21 sentyabr 2004-cü il tarixli 137 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 9, maddə 752) ilə qərarının adında, 1-

ci bəndinin birinci və dördüncü abzaslarında "ədliyyə" sözündən sonra "feldyeger rabitəsi" sözləri əlavə 

edilmişdir. 

27 fevral 2007-ci il tarixli 40 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 199) ilə adından "və 

müavinət" sözləri çıxarılmışdır. 

19 mart  2010-cu il tarixli 52 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 263). ilə adında 

“gömrük” sözündən sonra “miqrasiya” sözü əlavə edilmişdir. 

24 dekabr 2010-cu il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 12, maddə 1123) ilə adında "feldyeger 

rabitəsi" sözlərindən sonra ", fövqəladə hallar" sözləri əlavə edilmişdir. 

 

11 dekabr 2012-ci il tarixli 304 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(“Azərbaycan” qəzeti 16 dekabr 2012-ci il, № 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2012-ci il, № 12, maddə 1368) ilə adında və mətnində “praporşiklərə”, “praporşik” və “praporşiklərin” 

sözləri müvafiq olaraq “gizirlərə”, “gizir” və “gizirlərin” sözləri ilə, “müddətindən artıq xidmətdə qalan 
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hərbi qulluqçulara” və “müddətindən artıq xidmət keçmiş hərbi qulluqçulara” sözləri “müddətdən artıq 

həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına” sözləri ilə, “müddətindən artıq xidmətdə qalan hərbi 

qulluqçu” sözləri “müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

19 aprel 2017-ci il tarixli 159 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” 

qəzeti, 20 aprel 2017-ci il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, № 4, 

maddə 643) ilə qərarın adından, 1-ci hissəsinin birinci və dördüncü abzaslarından “feldyeger rabitəsi,” 

sözləri və səkkizinci abzasından “, feldyeger rabitəsi” sözləri çıxarılmışdır. 

 
2 27 fevral 2007-ci il tarixli 40 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 199) ilə preambulada "Hərbi 

qulluqçuların pensiya təminatı haqqında" sözləri "Əmək pensiyaları haqqında" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 
3 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 1-ci 

bəndinin birinci abzasında “daxili işlər” sözlərindən sonra “ədliyyə” sözü əlavə edilmişdir. 

19 mart  2010-cu il tarixli 52 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 263). ilə 1-ci 

bəndində “gömrük” sözündən sonra “miqrasiya” sözü əlavə edilmişdir. 

31 yanvar 2005-ci il tarixli 13 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 57) ilə 1-ci bəndinin birinci 

abzasında "ədliyyə" sözü "ədliyyə, gömrük" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

24 dekabr 2010-cu il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 12, maddə 1123) ilə birinci abzasında 

"feldyeger rabitəsi" sözlərindən sonra ", fövqəladə hallar" sözləri əlavə edilmişdir. 

 
4 11 dekabr 2012-ci il tarixli 304 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(“Azərbaycan” qəzeti 16 dekabr 2012-ci il, № 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2012-ci il, № 12, maddə 1368) ilə 1-ci hissənin ikinci abzasda “qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş başqa 

hərbi” sözləri “qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

10 aprel 2017-ci il tarixli 133 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” 

qəzeti, 12 aprel 2017-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №4, 

maddə 620) ilə 1-ci hissənin ikinci abzasda “silahlı qüvvələrdə” sözləri “Azərbaycan Ordusunda” sözləri ilə 

əvəz edilmişdir və həmin hissədən “, sərhəd qoşunlarında, daxili qoşunlarda” sözləri çıxarılmışdır. 

 
5 2 iyun 2003-cü il tarixli 73 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 6, maddə 342) ilə 1-ci bəndin üçüncü 

abzasında "Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində" sözlərindən sonra "Dövlət Sərhəd 

Xidmətində" sözləri əlavə edilmişdir. 

 

11 dekabr 2012-ci il tarixli 304 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(“Azərbaycan” qəzeti 16 dekabr 2012-ci il, № 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2012-ci il, № 12, maddə 1368) ilə 1-ci hissənin üçüncü abzasa “Dövlət Sərhəd Xidmətində” sözlərindən 

sonra “, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətində” sözləri və onuncu abzasa 

“Miqrasiya Xidməti” sözlərindən sonra “, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti” 

sözləri əlavə edilmişdir. 
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22 sentyabr 2016-cı il tarixli 360 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(“Azərbaycan” qəzeti 30 sentyabr 2016-cı il, № 214, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2016-cı il, № 9, maddə 1585) ilə 1-ci hissənin üçüncü abzasında “Azərbaycan Respublikası Milli 

Təhlükəsizlik Nazirliyində” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində, 

Azərbaycan Respublikasının Xarici Kəşfiyyat Xidmətində,” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 
6 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 1-ci 

bəndinin dördüncü abzasında “daxili işlər” sözlərindən sonra “ədliyyə” sözü əlavə edilmişdir. 

24 dekabr 2010-cu il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 12, maddə 1123) ilə dördüncü 

abzasında "feldyeger rabitəsi" sözlərindən sonra ", fövqəladə hallar" sözləri əlavə edilmişdir və "yüksək" 

sözü "ali" sözü ilə əvəz edilmişdir. 

 
7 31 yanvar 2005-ci il tarixli 13 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 57) ilə 1-ci bəndin dördüncü 

abzasından sonra beşinci abzas əlavə edilmişdir. 

 
8 19 mart  2010-cu il tarixli 52 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 263) ilə yeni 

məzmunda altıncı abzas əlavə edilmişdir və altıncı — on beşinci abzaslar müvafiq olaraq yeddinci — on 

altıncı abzaslar hesab edilmişdir. 

28 fevral 2013-cü il tarixli 32 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 2 mart 2013-cü il, № 48; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2013-cü il, № 02, maddə 201) ilə 1-ci hissəsinin altıncı abzasına “orta” sözündən əvvəl “kiçik,” sözü əlavə 

edilmişdir. 

 
9 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 1-ci 

bəndinin beşinci  abzasında “və ya daxili işlər” sözləri “daxili işlər və ədliyyə” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

24 dekabr 2010-cu il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 12, maddə 1123) ilə yeddinci 

abzasında "daxili işlər" sözlərindən sonra ", fövqəladə hallar" sözləri əlavə edilmişdir. 

 
10 6 mart 2001-ci il tarixli 59 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 214) ilə 1-ci bəndinin 6-cı 

abzasında "azadlıqdan məhrum edilmə yerlərində" sözləri "cəzaçəkmə müəssisələrində" sözləri ilə əvəz 

edilmişdir. 

31 yanvar 2005-ci il tarixli 13 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 57) ilə 1-ci bəndinin altıncı  

abzasında "ədliyyə" sözü "ədliyyə, gömrük" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 
11 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 1-ci 

bəndinin altıncı abzasında “və daxili işlər” sözləri “daxili işlər və ədliyyə” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

21 sentyabr 2004-cü il tarixli 137 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004-cü il, № 9, maddə 752) ilə bəndin altıncı 

abzasında "və ədliyyə" sözləri "ədliyyə və feldyeger rabitəsi" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

http://e-qanun.az/framework/33806


                                                                                                                                                                   

24 yanvar 2001-ci il tarixli 21 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 1, maddə 70) ilə 1-ci bəndinin 6-cı 

abzası aşağıdakı redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

Cinayət məsuliyyətinə qanunsuz cəlb olunmuş, barəsində bəraət hökmü və ya cinayət hadisəsinin, 

cinayət tərkibinin olmadığına və ya cinayət törətməkdə iştirakın sübuta yetmədiyinə görə cinayət işinə xitam 

vermək haqqında qərar (qərardad) çıxarılmış hərbi qulluqçuların daxili işlər və ədliyyə orqanlarının rəis və 

sıravi heyətinə mənsub şəxslərin həbsdə olduğu və azadlıqdan məhrum edilməsi yerlərində olduğu müddət; 

24 dekabr 2010-cu il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 12, maddə 1123) ilə səkkizinci 

abzasında "və feldyeger rabitəsi" sözləri ", feldyeger rabitəsi və fövqəladə hallar" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 
12 1 iyul 2005-ci il tarixli 125 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 695) ilə 1-ci bəndin yeddinci 

abzasında “Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda” sözləri 

“döyüş şəraitində” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 
13 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 1-ci 

bəndinin səkkizinci abzasında “Daxili İşlər Nazirliyi” sözlərindən sonra “Ədliyyə Nazirliyi” sözləri əlavə 

edilmişdir. 

2 iyun 2003-cü il tarixli 73 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 6, maddə 342) ilə 1-ci bəndin səkkizinci abzasında 

"Dövlət Sərhədi Mühafizə Komitəsi" sözləri "Dövlət Sərhəd Xidməti" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

31 yanvar 2005-ci il tarixli 13 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 57) ilə 1-ci bəndinin 

səkkizinci abzasında "Ədliyyə Nazirliyi" sözləri "Ədliyyə Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi" sözləri ilə 

əvəz edilmişdir. 

19 mart 2010-cu il tarixli 52 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı(Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 263). ilə doqquzuncu abzasında “Dövlət 

Gömrük Komitəsi” sözlərindən sonra “, Dövlət Miqrasiya Xidməti” sözləri əlavə edilmişdir. 

24 dekabr 2010-cu il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 12, maddə 1123) ilə onuncu abzasında 

"Daxili İşlər Nazirliyi," sözlərindən sonra "Fövqəladə Hallar Nazirliyi," sözləri əlavə edilmişdir. 

 

22 sentyabr 2016-cı il tarixli 360 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(“Azərbaycan” qəzeti 30 sentyabr 2016-cı il, № 214, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2016-cı il, № 9, maddə 1585) ilə 1-ci hissənin onuncu abzasından “Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi,” sözləri 

çıxarılmışdır və həmin abzasa “Ədliyyə Nazirliyi,” sözlərindən sonra “Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, 

Xarici Kəşfiyyat Xidməti,” sözləri əlavə edilmişdir. 

 

10 aprel 2017-ci il tarixli 133 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” 

qəzeti, 12 aprel 2017-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №4, 

maddə 620) ilə 1-ci hissənin onuncu abzasda “Silahlı Qüvvələrdə” sözləri “Azərbaycan Ordusunda” sözləri 

ilə əvəz edilmişdir. 

 

http://e-qanun.az/framework/33806
http://e-qanun.az/framework/35240


                                                                                                                                                                   
14 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 1-ci 

bəndinin doqquzuncu abzasında “və daxili işlər” sözləri “daxili işlər və ədliyyə” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

31 yanvar 2005-ci il tarixli 13 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 1, maddə 57) ilə 1-ci bəndinin 

doqquzuncu  abzasında "ədliyyə" sözü "ədliyyə, gömrük" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

27 fevral 2007-ci il tarixli 40 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 199) ilə 1-ci bəndin onuncu 

abzasında "Hərbi qulluqçuların pensiya təminatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci 

maddəsinin "a" bəndinə əsasən" sözləri "Əmək pensiyaları haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 9.5.1-ci maddəsinə əsasən" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

29 mart  2010-cu il tarixli 53 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 264) ilə 1-ci bəndin ikinci 

abzasında  “mülki ali məktəblərdə, habelə hərbi hazırlıq silsilə və bölmələri olan orta tədris 

müəssisələrində, o cümlədən qiyabi və axşam şöbələrində keçdiyi” sözləri “mülki ali təhsil 

müəssisələrində, habelə xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində, o cümlədən qiyabi təhsilalma formasında 

keçirdiyi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.  

24 dekabr 2010-cu il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 12, maddə 1123) ilə on birinci 

abzasında "gömrük" sözündən sonra ", fövqəladə hallar" sözləri əlavə edilmişdir. 

2 oktyabr 2013-cü il tarixli 270 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 4 oktyabr 2013-cü il, № 219; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2013-cü il, № 10, maddə 1191) ilə 1-ci hissənin on birinci abzasının “və ədliyyə” sözləri çıxarılmışdır, 

“orqanlarının” sözündən sonra “, Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar və Tibb xidmətlərində” sözləri əlavə 

edilmişdir, “xüsusi təyinatlı təhsil” sözləri “hərbi hazırlıq silsilə və bölmələri olan orta ixtisas təhsil” 

sözləri ilə əvəz edilmişdir, “o cümlədən” sözlərindən sonra “ali təhsil müəssisələrinin axşam şöbələrində 

və” sözləri əlavə edilmişdir. 

 
15 29 mart  2010-cu il tarixli 53 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 264) ilə 1-ci bəndin üçüncü 

abzasda ismin müvafiq hallarında “məktəblər” sözü ismin müvafiq hallarında “müəssisələr” sözü ilə əvəz 

edilmişdir. 

 

11 dekabr 2012-ci il tarixli 304 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(“Azərbaycan” qəzeti 16 dekabr 2012-ci il, № 281, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2012-ci il, № 12, maddə 1368) ilə 1-ci hissənin on ikinci abzasda “mülki ali müəssisələrdən”, “ali hərbi 

müəssisələrə” və “mülki ali müəssisələrdəki” sözləri müvafiq olaraq “mülki ali təhsil müəssisələrindən”, 

“xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisələrinə” və “mülki ali təhsil müəssisələrindəki” sözləri ilə əvəz 

edilmişdir. 

 
16 4 dekabr 2001-ci il tarixli 190 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 800) ilə 1-ci bəndinə 11-ci 

və 12-ci abzaslar əlavə edilmişdir. 

 
17 19 oktyabr 2006-cı il tarixli 227 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 903) ilə 1-ci bəndinə on 

dördüncü və on beşinci abzaslar əlavə edilmişdir. 

19 mart  2010-cu il tarixli 52 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 



                                                                                                                                                                   
Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 263). ilə on beşinci 

abzasında “ədliyyə” sözündən sonra “və miqrasiya”sözləri əlavə edilmişdir. 

 
18 3 avqust 2011-ci il 126 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 08, maddə 776) ilə qərarın 1-ci hissəsinə on yeddinci 

abzas əlavə edilmişdir. 

 
19 7 sentyabr 2018-ci il tarixli 380 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(“Xalq” qəzeti, 9 sentyabr 2018-ci il, № 201) ilə yeni məzmunda 1-1-ci hissə əlavə edilmişdir. 

 
20 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 1-ci 

bəndinin 2-ci bəndin birinci abzasında “və daxili işlər” sözləri “daxili işlər və ədliyyə” sözləri ilə əvəz 

edilmişdir.  

1 iyul 2005-ci il tarixli 125 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 695) ilə 2-ci bəndin birinci abzasda “sıravi 

heyətinə mənsub” sözlərindən sonra mötərizədə “pensiya hüququna malik” sözləri əlavə edilmişdir. 

 
21 1 iyul 2005-ci il tarixli 125 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 695) ilə 2-ci bəndin “a” 

yarımbəndin birinci və ikinci abzaslar çıxarılmışdır. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

a) xidmətin bir ayı üç ay sayılmaqla: 

Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda döyüş 

əməliyyatlarında iştirak dövrləri; 

 
22 1 iyul 2005-ci il tarixli 125 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 695) ilə 2-ci bəndin “b” 

yarımbəndinin ikinci, üçüncü və dördüncü abzasları müvafiq olaraq üçüncü, dördüncü və beşinci abzaslar 

hesab edilsin; “b” və “v” yarımbəndləri “a” və “b” yarımbəndləri hesab edilmişdir.  

 
23 1 iyul 2005-ci il tarixli 125 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 695) ilə 2-ci bəndin üçüncü 

abzas “b” yarımbəndinin ikinci abzası hesab edilsin və bu abzasda “Azərbaycan Respublikasının 

suverenliyi, ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi uğrunda” sözləri “döyüş şəraitində” sözləri ilə əvəz 

edilmişdir. 

11 may 2007-ci il tarixli 74 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 5, maddə 544) ilə 2-ci bəndinin "a" yarımbəndinin 

ikinci abzasında "yaralar, kontuziya"  sözləri "xəsarət (yaralanma, travma, kontuziya)" sözləri ilə əvəz 

edilmişdir. 

27 sentyabr 2008-ci il tarixli 233 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

Qərarı(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 9, maddə 879) ilə 2-ci bəndinin 

"a)" yarımbəndinin ikinci abzasından  ", şikəstlik" sözü çıxarılmışdır. 

 
24 1 may 1997-ci il tarixli 33 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 2-ci 

bəndin “b” yarımbəndində göstərilən “Azərbaycan Respublikasında onun suverenliyinin, ərazi 

bütövlüyünün və müstəqilliyinin qorunması ilə bağlı hərbi əməliyyatlar dövrlərində Silahlı Qüvvələrdə, 

sərhəd qoşunlarında, daxili işlər, milli təhlükəsizlik orqanlarında və digər əsgəri birləşmələrində  xidmət 

müddəti” abzası çıxarılmışdır. 

 

http://e-qanun.az/framework/40045


                                                                                                                                                                   
25 2 iyun 2003-cü il tarixli 73 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 6, maddə 342) ilə 2-ci bəndin "b" 

yarımbəndində "nazirliklərinin" sözündən sonra "habelə Dövlət Sərhəd Xidmətinin" sözləri əlavə 

edilmişdir. 

 
26 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 2-ci 

bəndinin “v” yarımbəndinin üçüncü abzasında “daxili işlər” sözlərindən sonra “ədliyyə” sözü əlavə 

edilmişdir. 

2 iyun 2003-cü il tarixli 73 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 6, maddə 342) ilə 2-ci bəndin "v" yarımbəndində 

"müdafiə, milli təhlükəsizlik, daxili işlər, ədliyyə nazirliklərinin" sözləri "müdafiə, milli təhlükəsizlik, 

daxili işlər, ədliyyə nazirliklərinin və dövlət sərhəd xidmətinin" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

22 sentyabr 2016-cı il tarixli 360 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(“Azərbaycan” qəzeti 30 sentyabr 2016-cı il, № 214, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2016-cı il, № 9, maddə 1585) ilə 2-ci hissənin “b” bəndinin üçüncü abzasından “milli təhlükəsizlik,” sözləri 

çıxarılmışdır və həmin abzasa “nazirliklərinin” sözündən sonra “, dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin, xarici 

kəşfiyyat xidmətinin” sözləri əlavə edilmişdir. 

 
27 6 dekabr 2017-ci il tarixli 532 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” 

qəzeti, 8 dekabr 2017-ci il, № 271, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №12, 

II kitab, maddə 2480) ilə qərarın 2-ci hissəsinin “b)” bəndinin altıncı abzasında “sərhəd qoşunlarının” 

sözləri “sərhəd mühafizəsi orqanlarının” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

12 oktyabr 2018-ci il tarixli 441 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” 

qəzeti, 16 oktyabr 2018-ci il, № 232) ilə qərarın 2-ci hissəsinin “b)” bəndinin altıncı abzasında “nəzarət-

buraxılış” sözləri “sərhəd nəzarəti” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 
 

28 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 2-ci 

bəndinin “v” yarımbəndinin on birinci abzasında “və daxili işlər” sözləri “daxili işlər və ədliyyə” sözləri ilə 

əvəz edilmişdir. 

2 iyun 2003-cü il tarixli 73 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 6, maddə 342) ilə 2-ci bəndin "v" yarımbəndinin on 

birinci abzasına "nazirlik" sözündən sonra "xidmət" sözü əlavə edilmişdir. 

 
29 1 iyul 2005-ci il tarixli 125 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 7, maddə 695) ilə 2-ci bəndin “b” 

yarımbəndinin on birinci abzasından sonra on ikinci abzas əlavə edilmişdir, on ikinci, on üçüncü, on 

dördüncü və on beşinci abzaslar müvafiq olaraq on üçüncü, on dördüncü, on beşinci və on altıncı abzaslar 

hesab edilmişdir. 

 
30 6 mart 2001-ci il tarixli 59 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 214) ilə 2-ci bəndin "v" 

yarımbəndinin 12-ci abzası aşağıdakı yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

Bilavasitə islah-əmək müəssisələrində, istintaq təcridxanalarında və azadlıqdan məhrumetmə 

yerlərinin müalicə idarələrində işləyən əməkdaşlara pensiya təyin edilərkən işlədikləri illərin hesablanması 

üç iş günü dörd iş günü kimi, yoluxucu xəstəliyi olan məhkumların saxlanılması və müalicəsi üçün nəzərdə 

tutulmuş islah-əmək koloniyalarında əməkdaşlara isə iki iş günü üç iş günü kimi hesablanır. 

 

http://e-qanun.az/framework/33806
http://e-qanun.az/framework/37286
http://e-qanun.az/framework/40330


                                                                                                                                                                   
31 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 2-ci 

bəndinin “v” yarımbəndinin on birinci abzasından sonra on ikinci və on üçüncü abzaslar əlavə edilmişdir. 

29 mart  2010-cu il tarixli 53 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 3, maddə 264) ilə 2-ci bəndin 

dördüncü abzasında “xüsusi ali və orta təhsil müəssisələrinin əyani şöbələrində” sözləri “xüsusi ali, orta 

ixtisas və ümumi təhsil müəssisələrində əyani təhsilalma formasında” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

2 oktyabr 2013-cü il tarixli 270 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(“Azərbaycan” qəzeti, 4 oktyabr 2013-cü il, № 219; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2013-cü il, № 10, maddə 1191) ilə 2-ci hissənin iyirminci abzası ləğv edilmişdir. 

 
32 25 oktyabr 1999-cu il tarixli 172 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, № 10, maddə 606) ilə 2-ci bəndinin "v" 

yarımbənidinin on üçüncü abzasından sonra aşağıdakı redaksiyada on dördüncü abzas əlavə edilmişdir. 

 
33 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 3-cü 

bəndinin birinci abzasında “və daxili işlər” sözləri “daxili işlər və ədliyyə” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 
34 10 aprel 2017-ci il tarixli 133 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” 

qəzeti, 12 aprel 2017-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №4, 

maddə 620) ilə 3-cü hissənin “a” abzasında “Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsinə görə” sözləri “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 39-cu və 41-ci maddələrinə əsasən” sözləri ilə əvəz 

edilmişdir. 

 
35 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 3-cü 

bəndinin “b” yarımbəndinin ikinci abzasında “və daxili işlər” sözləri “daxili işlər və ədliyyə” sözləri ilə 

əvəz edilmişdir. 

 
36 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 3-cü 

bəndinin “b” yarımbəndinin üçüncü abzasında “və daxili işlər” sözləri “daxili işlər və ədliyyə” sözləri ilə 

əvəz edilmişdir. 

 
37 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 3-cü 

bəndinin “b” yarımbəndinin dördüncü abzasında “və daxili işlər” sözləri “daxili işlər və ədliyyə” sözləri ilə 

əvəz edilmişdir. 

 
38 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 3-cü 

bəndinin “b” yarımbəndinin altıncı abzasında “və daxili işlər” sözləri “daxili işlər və ədliyyə” sözləri ilə 

əvəz edilmişdir. 

 
39 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 3-cü 

bəndinin “b” yarımbəndinin yeddinci abzasında “və daxili işlər” sözləri “daxili işlər və ədliyyə” sözləri ilə 

əvəz edilmişdir. 

 
40 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 3-cü 

bəndinin “b” yarımbəndinin səkkizinci abzasında “və daxili işlər” sözləri “daxili işlər və ədliyyə” sözləri ilə 

əvəz edilmişdir. 

http://e-qanun.az/framework/35240


                                                                                                                                                                   
 
41 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 4-cü 

bəndinin birinci abzasında “və daxili işlər” sözləri “daxili işlər və ədliyyə” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

10 aprel 2017-ci il tarixli 133 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” 

qəzeti, 12 aprel 2017-ci il, № 75, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №4, 

maddə 620) ilə 4-cü hissənin birinci abzasında “Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 15-ci maddəsinə” sözləri “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 39-cu və 41-ci maddələrinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 
42 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 6-cı 

bəndinin birinci abzasında “daxili işlər” sözlərindən sonra “ədliyyə” sözü əlavə edilmişdir. 

24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 7-ci 

bəndinin “daxili işlər” sözlərindən sonra “ədliyyə” sözü əlavə edilmişdir. 

24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 8-ci 

bəndinin “daxili işlər” sözlərindən sonra “ədliyyə” sözü əlavə edilmişdir. 

27 fevral 2007-ci il tarixli 40 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 2, maddə 199) ilə 5-9-cu bəndləri 

çıxarılmışdır. 

 
43 24 may 1997-ci il tarixli 56 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 10-cu 

bəndinin “b” yarımbəndinin səkkizinci abzasında “və daxili işlər” sözləri “daxili işlər və ədliyyə” sözləri ilə 

əvəz edilmişdir. 

http://e-qanun.az/framework/35240

