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Bakı şəhəri, 21 avqust 2018-ci il 
 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan 
Respublikasında mədəni irs nümunələrinin qorunması, 
bərpası və istifadəsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə” 
2015-ci il 14 iyul tarixli 266 nömrəli qərarında və “Azərbaycan 
Respublikasında milli mədəni irsə, o cümlədən muzey, 
arxeologiya, etnoqrafiya, kitabxana, kino fondlarına və ya 
arxivlərinə aid mədəni sərvətlərin üzünün köçürülməsi, 
çoxaldılması, onların əsasında suvenirlərin, çap 
məhsullarının istehsalı Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə”        
2016-cı il 23 sentyabr tarixli 368 nömrəli qərarında dəyişiklik 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,edilməsi haqqında 
 

“Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 
2018-ci il 4 may tarixli 1136-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 
“Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi 
ilə bağlı əlavə tədbirlər və “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 16 aprel tarixli 698 nömrəli 
Fərmanının ləğvi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2014-cü il 14 may tarixli 162 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
11 iyun tarixli 123 nömrəli Fərmanının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin 
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etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 14 
iyul tarixli 266 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 7, maddə 897; 2017, № 10, maddə 
1886, № 12 (II kitab), maddə 2477) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında mədəni irs nümunələrinin qorunması, bərpası və 
istifadəsi Qaydası”nın 8.4-cü bəndinin ikinci cümləsində “Müəllif 
Hüquqları” sözləri “Əqli Mülkiyyət” sözləri ilə əvəz edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 23 
sentyabr tarixli 368 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 9, maddə 1593; 2017, № 12           
(II kitab), maddə 2477) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında milli mədəni irsə, o cümlədən muzey, arxeologiya, 
etnoqrafiya, kitabxana, kino fondlarına və ya arxivlərinə aid mədəni 
sərvətlərin üzünün köçürülməsi, çoxaldılması, onların əsasında 
suvenirlərin, çap məhsullarının istehsalı Qaydası”nın 1.4-cü bəndinin 
ikinci cümləsində “Müəllif Hüquqları” sözləri “Əqli Mülkiyyət” sözləri 
ilə əvəz edilsin. 
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