
28 avqust 2019-cu il, çərşənbə2
“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 12 iyul 
tarixli 1660-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası 

İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun 

tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 fevral 
tarixli 795 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu 
və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq, 
“Azərbaycan Respublikasının İnzibati 
Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın 2019-cu il 12 iyul tarixli 1660-VQD 
nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi 
ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini 
təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

1.1.  Azərbaycan Respublikası 
qanunlarının və Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin aktlarının 
“Azərbaycan Respublikasının İnzibati 
Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununa uyğunlaşdırılması 
ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin;

1.2.  Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi 
aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdı-
rılmasını üç ay müddətində təmin edib 
bu barədə Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

1.3.  mərkəzi icra hakimiyyəti orqan-
larının normativ hüquqi aktlarının həmin 
Qanuna uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 
müddətində Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidentinə məlumat versin;

1.4.  həmin Qanundan irəli gələn 
digər məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikası-

nın Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının normativ hüqu-
qi aktlarının və normativ xarakterli aktla-
rın “Azərbaycan Respublikasının İnzibati 
Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununa uyğunlaşdırılmasını 
təmin edib Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.

3. “Azərbaycan Respublikası İnzibati 
Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ 
nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli 
Fərmanında (Azərbaycan Respublikası-
nın Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2 
(II kitab), maddə 259, № 3, maddə 460, 
№ 4, maddə 670, № 6, maddələr 1025, 
1063, № 7, maddə 1272, № 9, maddə 
1468, № 10, maddələr 1614, 1638; 
2017, № 2, maddələr 176, 202, № 3, 
maddə 351, № 4, maddələr 530, 537, 
№ 6, maddə 1101, № 7, maddələr 
1314, 1346, № 8, maddə 1521, № 9, 
maddə 1637, № 10, maddələr 1788, 
1798, № 11, maddələr 2003, 2027, № 
12, maddələr 2290, 2320; 2018, № 1, 
maddə 36, № 2, maddələr 198, 201, 
№ 3, maddələr 418, 428, 443, 445, № 
5, maddələr 914, 918, 926, 955, № 6, 
maddələr 1225, 1234, № 7 (I kitab), 
maddələr 1465, 1477, 1494, 1504, № 
8, maddələr 1678, 1697, № 9, maddə 
1840, № 11, maddələr 2244, 2256, 
2273, 2289, № 12 (I kitab), maddələr 
2541, 2566, 2573, 2610; 2019, № 1, 

maddələr 52, 68, № 3, maddə 426, № 
4, maddələr 602, 630, № 5, maddələr 
825, 846, 852; Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin 2019-cu il 14 iyun 
tarixli 743 nömrəli və 25 iyun tarixli 
755 nömrəli fərmanları) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin: 

3.1.  4.1-ci bəndə “538-1.4 – 538-
1.6” rəqəmlərindən sonra “, 540.1, 
540.2, 540.3 (hər iki halda)” sözləri və 
“552-ci maddəsinin adında və mətnində” 
sözlərindən sonra “, 576.3 (hər iki 
halda), 576.4-cü maddələrində” sözləri 
əlavə edilsin;

3.2.  aşağıdakı məzmunda 4.3-1-ci 
bənd əlavə edilsin:

“4.3-1. həmin Məcəllənin 540.2-ci 
maddəsində “orqan (qurum)” dedikdə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti nəzərdə tutulur;”;

3.3.  4.20-ci bənddən “, 540.1, 
540.2” rəqəmləri çıxarılsın;

3.4.  aşağıdakı məzmunda 4.20-1-ci 
bənd əlavə edilsin:

“4.20-1. həmin Məcəllənin 540.1, 
540.3 (hər iki halda), 576.3 (hər iki 
halda) və 576.4-cü maddələrində “orqan 
(qurum)” dedikdə Azərbaycan Res-
publikasının Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi nəzərdə tutulur;”;

3.5.  5.4-cü bənddə “540” rəqəmləri 
“540.1, 540.2, 540.3, 540.4” rəqəmləri 
ilə əvəz edilsin. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 26 avqust 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının 
Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2013-cü il 27 dekabr tarixli 875-IVQD nömrəli 
Qanununun tətbiqi barədə” 2014-cü il 3 fevral tarixli 100 nömrəli və 
“Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı  
tədbirlər haqqında” 2011-ci il 16 fevral tarixli 

386 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 
rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikası-
nın Əmək Məcəlləsində dəyişikliklər 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının 2013-cü il 27 dekabr tarixli 
875-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi 
barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2014-cü il 3 fevral tarixli 
100 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2014, № 2, maddə 107, № 9, maddə 
1027, № 10, maddə 1175; 2016, № 9, 
maddə 1464, № 8, maddə 1521) 6-cı 
hissəsində, 8.1-ci və 8.2-ci bəndlərində 
“əmək müqaviləsi bildirişi üzrə elekt-
ron informasiya sisteminin” sözləri 
“Azərbaycan Respublikası Əmək və 

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya 
sisteminin “Əmək müqaviləsi bildirişi” 
altsisteminin” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. “Azərbaycan Respublikasının 
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Na-
zirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 
16 fevral tarixli 386 nömrəli Fərmanının 
(Azərbaycan  Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2011, № 2, maddə 90, 
№ 7, maddə 625, № 11, maddə 996; 
2012, № 9, maddə 853, № 11, maddə 
1084; 2013, № 2, maddə 124, № 12, 
maddə 1525; 2014, № 7, maddə 789, 
№ 9, maddə 1053; 2015, № 1, maddə 
17, № 3, maddələr 263, 264, № 6, 

maddə 705, № 8, maddə 908, № 10, 
maddə 1134; 2016, № 3, maddə 437, 
№ 5, maddə 859, № 6, maddələr 1051, 
1072; 2017, № 9, maddə 1633; 2018, 
№ 3, maddə 433, № 6, maddə 1245; 
2019, № 1, maddə 73, № 2, maddə 
245, № 5, maddə 845; Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 14 
iyun tarixli 744 nömrəli və 19 iyul tarixli 
785 nömrəli fərmanları) 7-ci hissəsində 
“289” rəqəmləri “309” rəqəmləri ilə və 
“4536” rəqəmləri “4366” rəqəmləri ilə 
əvəz edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 26 avqust 2019-cu il

“Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 

2019-cu il 9 iyul tarixli 1642-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və 
“Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 1999-cu il 27 iyul tarixli 162 nömrəli  

Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu 
bəndini rəhbər tutaraq, “Bələdiyyələrin 
statusu haqqında” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası-
nın 2019-cu il 9 iyul tarixli 1642-VQD 
nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi 
ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini 
təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti:

1.1. Azərbaycan Respublikası qa-
nunlarının və Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin aktlarının “Bələdiyyələrin 
statusu haqqında” Azərbaycan Res-
publikasının Qanununda dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likasının Qanununa uyğunlaşdırılması 
ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində 
hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə təqdim etsin;

1.2. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi 
aktlarının həmin Qanuna uyğunlaş-
dırılmasını üç ay müddətində təmin 
edib Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinə məlumat versin;

1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqan-
larının normativ hüquqi aktlarının həmin 

 Qanuna uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə 
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay 
müddətində Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidentinə məlumat versin;

1.4. həmin Qanundan irəli gələn 
digər məsələləri həll etsin.

2. Azərbaycan Respublikası-
nın Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra 
hakimiyyəti orqanlarının normativ 
hüquqi aktlarının və normativ xarakterli 
aktların “Bələdiyyələrin statusu haq-
qında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının Qanu-
nuna uyğunlaşdırılmasını təmin edib 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə məlumat versin.

3. “Bələdiyyələrin statusu haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 
27 iyul tarixli 162 nömrəli Fərmanında 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. 3-cü hissə (birinci halda) üzrə:
3.1.1. ikinci–beşinci abzaslar müva-

fiq olaraq 3.1-ci, 3.2-ci, 3.3-cü və 3.6-cı 
bəndlər hesab edilsin;

3.1.2. 3.3-cü bəndə “3-cü 
bəndində” sözlərindən sonra “, 49-1-ci 
maddəsində” sözləri əlavə edilsin;

3.1.3. aşağıdakı məzmunda 3.4-cü 
və 3.5-ci bəndlər əlavə edilsin:

“3.4. “Bələdiyyələrin statusu 
haqqında” Azərbaycan Respublika-
sı Qanununun 10-1-ci maddəsinin 
birinci cümləsində nəzərdə tutulmuş 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respub-
likasının Xarici İşlər Nazirliyi həyata 
keçirir;

3.5. “Bələdiyyələrin statusu haq-
qında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 10-1-ci maddəsinin 
ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respub-
likasının Ədliyyə Nazirliyi (təcrübə 
mübadiləsi ediləcək müvafiq xarici 
dövlətlərlə, yerli özünüidarəetmə orqan-
larının assosiasiyaları və ixtisaslaşdı-
rılmış təşkilatları ilə bağlı Azərbaycan 
Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəyi 
nəzərə alınmaqla) həyata keçirir;”;

3.2. 3-cü hissə (ikinci halda) dördün-
cü hissə hesab edilsin.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti

Bakı şəhəri, 26 avqust 2019-cu il

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 367          Bakı şəhəri, 23 avqust 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Məktəbəqədər təhsil 
müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nin təsdiq edilməsi haqqında” 2012-
ci il 2 oktyabr tarixli 218 nömrəli və “Peşə təhsilinin dövlət standartları”nın 
təsdiq edilməsi və “İlk peşə-ixtisas təhsili pilləsinin dövlət standartı və 
proqramı (kurikulum)”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 23 aprel tarixli 77 nömrəli Qərarının ləğv 
edilməsi barədə” 2019-cu il 11 mart tarixli 85 nömrəli qərarlarında dəyişiklik 
edilməsi haqqında

“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haq-
qında”, “Lisenziyalar və icazələr haq-
qında”, “Məktəbəqədər təhsil haqqında” 
və “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikasının 2019-cu il 3 may tarixli 
1576-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2019-cu il 11 iyul tarix-
li 1236 nömrəli Sərəncamının 1.2-ci 

bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2012-ci il 2 oktyabr tarixli 
218 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2012, № 10, maddə 1000; 2017, № 
4, maddə 613, № 12 (II kitab), maddə 
2515; 2018, № 5, maddə 1148, № 
11, maddə 2430) ilə təsdiq edilmiş 

“Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin 
Nümunəvi Nizamnaməsi”nin 4.1-ci 
bəndinin ikinci cümləsinə “şərti ilə” 
sözlərindən sonra “Təhsil haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq” sözləri əlavə edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2019-cu il 11 mart tarixli 85 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2019, № 
3, maddə 519) ilə təsdiq edilmiş “Peşə 
təhsilinin dövlət standartları”nın 1.2.6-cı 
yarımbəndində “peşə təhsilində” sözləri 
“peşə təhsilinin hər bir səviyyəsində” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş Naziri 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 368          Bakı şəhəri, 26 avqust 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 
500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqti-
sadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və 
ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitu-
siyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci 
abzasını rəhbər tutaraq Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr ta-
rixli 500 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2017, № 11, maddə 2164; 2018, № 

3, maddə 586, № 9, maddə 1904, № 
10, maddə 2169, № 11,  maddə 2427;  
2019, № 1,  maddə 148, № 2, maddə 
332, № 4, maddələr 747, 748, 759, 
№ 5, maddə 939; Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu 
il 9 iyul tarixli 291 nömrəli və 12 iyul 
tarixli 300 nömrəli qərarları) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenk-

laturası, idxal gömrük rüsumlarının  
dərəcələri  və  ixrac  gömrük rüsumla-
rının dərəcələri”ndə 2710 12 413 0 və 
2710 12 510 1 alt yarımmövqelərinə 
aid sətirlərin “Tarif dərəcəsi (gömrük 
dəyərinə görə faizlə və ya ölçü vahidinə 
görə ABŞ dolları ilə)” sütununda “15” 
rəqəmi “0” rəqəmi ilə əvəz edilsin.

2. Bu Qərar 2019-cu il 1 sentyabr 
tarixindən tətbiq olunur və 90 (doxsan) 
gün müddətində qüvvədədir.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının  

Baş Naziri 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 369          Bakı şəhəri, 26 avqust 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 19 yanvar tarixli 
20 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə 
gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri”ndə dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitu-
siyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci 
abzasını rəhbər tutaraq Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2001-ci il 19 yanvar tarixli 
20 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respub-
likasının Qanunvericilik Toplusu,  2001, 
№ 1, maddə 69;  2002, № 2,  maddə 
112, № 10, maddə 647; 2005, № 1, 
maddə 58, № 11, maddə 1069; 2013, № 
7, maddə 870; 2014, № 1, maddə 64, 

№ 2, maddə 196; 2015, № 1, maddə 
69; 2016, № 8, maddə 1444; 2017, № 
7,  maddə 1489, № 8, maddələr 1614, 
1620, № 12 (II kitab), maddə 2521; 
2018, № 3, maddə 585, № 10, maddə 
2168; 2019, № 1, maddə 149, № 4, 
maddə 760; Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 25 iyul 
tarixli 326 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz 
dərəcələri”ndə aşağıdakı dəyişikliklər 
edilsin:

1.1. 2710 12 410 0 kodu 2710 12 
413 0 kodu ilə əvəz edilsin;

1.2. 2710 12 413 0 və 2710 12 510 
1 alt yarımmövqelərinə aid sətirlərin 
“Aksiz dərəcələri (ölçü vahidinə görə 
manatla)” sütununda “1 ton üçün 200 
manat” sözləri “1 ton üçün 1,0 manat” 
sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Bu Qərarın 1.2-ci bəndi 2019-cu il 
1 sentyabr tarixindən tətbiq olunur və 90 
(doxsan) gün müddətində qüvvədədir.

Novruz MƏMMƏDOV  
Azərbaycan Respublikasının  
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Azərbaycan XİN: Bu gün Ermənistan reallıqlara  
əsaslanan yanaşmadan deyil, ilhaqçı mövqedən çıxış edir

 � Avqustun 27-də Ermənistan Respublikasının xarici işlər naziri 
bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin mərkəzi aparatının, habelə diplomatik 
və konsulluq nümayəndəliklərinin rəhbərləri qarşısında çıxış edərək 
Azərbaycanın ünvanına tamamilə reallıqdan uzaq və danışıqların 
mahiyyətinə uyğun olmayan iddialar səsləndirdi. AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsi 
bununla bağlı açıqlama yayıb. 

Açıqlamada deyilir: “Bir daha 
vurğulamaq istərdik ki, Dağlıq Qa-
rabağ Azərbaycan Respublikasının 
ayrılmaz hissəsi olub, hazırda onun 
ayrılmaz hissəsidir və bu gələcəkdə 
də belə olacaq. Bütün dünya birliyi bu 
həqiqəti tanıyır və birmənalı olaraq 
Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan 
tərəfindən işğalını pisləyir. "Dağ-
lıq Qarabağ xalqı" anlayışı yox-
dur, Azərbaycanın bu bölgəsinin 
erməni və azərbaycanlı icmaları 
var. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün 
beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş 
model, beynəlxalq hüququn norma 
və prinsiplərinə, BMT, ATƏT və digər 
beynəlxalq təşkilatların qərarlarına, ilk 
növbədə, BMT Təhlükəsizlik Şurası-
nın məlum dörd qətnaməsinə əsaslanır. 
Dinc nizamlanma çərçivəsində konkret 
addımlar isə ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədrləri tərəfindən irəli sürülüb və bu 
ilin 9 mart tarixli son bəyanatları da daxil 
olmaqla həmsədrlər tərəfindən dəfələrlə 
səsləndirilib.

Beynəlxalq miqyasda tanınmış 
multikultural cəmiyyətə sahib olan, çoxlu 
sayda müxtəlif etnik qrupların vətəni 
olan Azərbaycan dövləti bütün əzəli 
azərbaycanlı əhalini hazırda bu ölkənin 
yerləşdiyi ata-baba torpaqlarından qovan 

və üstəlik Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində ən ifrat təzahürü Xocalı faciəsi 
olan dəhşətli etnik təmizləmə həyata 
keçirən monoetnik Ermənistanla heç bir 
müqayisəyə gələ bilməz.

Ermənistan XİN başçısının 
vətəndaşların öz iradələrini azad ifadə 
etməsini nəzərdə tutan xalqların öz 
müqəddəratını təyinetmə hüququna 
istinad edərək təmsil etdiyi ölkənin 
təcavüzkar niyyətlərinə hər hansı şəkildə 
haqq qazandırmaq cəhdləri nə beynəlxalq 
hüquqa, nə də sağlam məntiqə uyğun 

gəlmir. Həqiqətən hər hansı bir ərazinin 
əhalisinin bir hissəsinin hüquqlarını bu 
ərazinin əhalisinin digər hissəsinin hüquq-
larını tamamilə pozaraq həyata keçirmək 
mümkün deyil.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı 
təcavüzü zamanı Azərbaycanın ha-
zırda Ermənistan silahlı qüvvələrinin 

işğalı altında olan Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin azərbaycanlı icmasının 
hüquqları kütləvi şəkildə pozulub. 
Yalnız Azərbaycan Respublika-
sının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 
Azərbaycan icmasının öz doğma 
yerlərinə təhlükəsiz qayıdışı və orada 
ləyaqətli yaşayışı ilə təməl hüquqla-
rının bərpasından sonra bu bölgənin 
sakinlərinin özünüidarəetmə hüquq-
larının həyata keçirilməsi formaları 
üzrə konkret müzakirələr aparmaq 
mümkün olacaq.

Ermənistan xarici işlər nazirinin 
daxili auditoriyaya yönəlmiş son açıq-
laması, Z.Mnatsakanyanın hər za-
man çox canfəşanlıqla guya istədiyi, 
münaqişənin sülh yolu ilə həlli 
əvəzinə, onun kəskinləşməsi kimi çox 

təhlükəli tendensiyaya gətirib çıxarır.
Ermənistan artıq müəyyən 

etməlidir, sülh istəyir, yoxsa vəziyyətin 
gərginləşməsini?! Belə bir təsəvvür for-
malaşır ki, hazırkı Ermənistan rəhbərliyi 
münaqişənin həll olunmasına deyil, 
bilərəkdən vəziyyətin gərginləşməsinə 
üstünlük verir. Təəssüflə qeyd olunma-
lıdır ki, bu gün rəsmi Yerevan reallıqlara 
əsaslanan yanaşmadan deyil, ilhaqçı 
mövqedən çıxış edir. Lakin istənilən halda 
aydındır ki, Azərbaycan heç vaxt işğala 
əsaslanan status-kvo vəziyyəti ilə barış-
mayacaq. Bizim səbrimiz tükənməz deyil”.
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