
8 dekabr 2021-ci il, çərşənbə6
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi azərbaycanlıları  

hədəf alan fərdlər və təşkilatlar tərəfindən irqi nifrətin 
təşviqini qadağan edən müvəqqəti tədbirlərə dair 

Azərbaycanın vəsatətini təmin edib
Dekabrın 7-də Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın, 

o cümlədən, Ermənistan ərazisində fəaliyyət göstərən və 
azərbaycanlıları hədəf alan fərdlər və təşkilatlar tərəfindən 
irqi nifrətin təşviqini qadağan edən müvəqqəti tədbirlərə dair 
Azərbaycanın vəsatətini təmin edib.

Bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan 
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin 
Mətbuat Xidməti İdarəsindən məlumat 
verilib. 

Bildirilib ki, məhkəmə əsaslı olaraq 
Ermənistan tərəfinə azərbaycanlıların 
insan hüquqlarının pozulmasının 
qarşısını almaq üçün təcili tədbirlər 
görməyi tapşırıb. Bu qərar 2021-ci il 
oktyabrın 14-dən 19-dək olan məhkəmə 

dinləmələrindən sonra verilib.
Azərbaycan Beynəlxalq Ədalət 

məhkəməsinin Ermənistana qarşı verdi-
yi bu qərarını alqışlayır və Ermənistanı 
Məhkəmənin qərarını dərhal yerinə 
yetirməyə çağırır.

“Məhkəmənin Ermənistan tərəfindən 
tələb edilən müvəqqəti tədbirlər ilə 
bağlı qərarına gəldikdə, vurğulamaq 
istərdik ki, Ermənistan tərəfindən qaldı-

rılan saxlanılan erməni əsilli şəxslərin 
dərhal azadlığa buraxılmasına, habelə 
Bakıdakı Qənimətlər Parkının dərhal 
bağlanmasına dair vəsatətlər məhkəmə 
tərəfindən rədd edilib. 

Azərbaycan Məhkəmənin irqi ayrı-
seçkiliyin qarşısının alınması ilə bağlı 
qeyd etdiyi tədbirlərə əməl edəcək. 
Azərbaycan beynəlxalq konvensiyalarla 
üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiqdir. 

Azərbaycan beynəlxalq hüquq 
çərçivəsində bütün vətəndaşlarının 
hüquqlarını qorumağa və Ermənistanın 
beynəlxalq hüquq pozuntularına görə 
cavabdehlik daşımasını tələb etməyə 
davam edəcək”, – deyə Azərbaycan 
XİN-in açıqlamasında qeyd olunur. 

DSX: Azərbaycan–İran sərhədini keçməyə cəhd 
göstərən sərhəd pozucularından biri zərərsizləşdirilib

Dekabrın 7-də saat 16:00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
(DSX) Sərhəd Qoşunlarının “Göytəpə” sərhəd dəstəsinin Yardımlı 
rayonunun Daşkənd kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının 
xidməti ərazisində sərhəd naryadı tərəfindən iki nəfər naməlum 
şəxsin dövlət sərhədini pozaraq ölkə ərazisinə gəlməyə cəhd 
etmələri aşkarlanıb.

DSX-nin mətbuat mərkəzindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, sərhəd zasta-
vası “Silaha” komandası üzrə qaldırılıb, 
sərhəd naryadı tərəfindən “Dayan!” əmri 
verilərək sərhəd pozucuları təqib edilib, 
havaya xəbərdarlıq atəşi açılıb. Lakin 
sərhəd pozucuları əmrə tabe olmayıb 
və sərhəd naryadına qarşı odlu silahdan 
atəş açıb. Sərhəd pozucuları əllərindəki 

iki bağlamanı ataraq hadisə yerindən 
geriyə qaçmağa cəhd göstəriblər. 

“Azərbaycan Respublikasının 
dövlət sərhədi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tələblərinə 
uyğun olaraq, sərhəd naryadı tərəfindən 
sərhəd pozucularına qarşı silah tətbiq 
olunub və onlardan biri zərərsizləşdirilib. 
Hazırda həmin sərhəd pozucusunun 

şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üzrə 
tədbirlər görülür. Digər sərhəd pozucu-
sunun axtarışı üzrə daxili işlər orqanları 
ilə birgə tədbirlər həyata keçirilir.

Hadisə yerində aşkarlanmış iki bağ-
lamada 4270 ədəd “Marlboro”, “Kent”, 
“More” markalı siqaret qutusunun olma-
sı müəyyən edilib.

Baş verən hadisə barədə İran tərəfi 
məlumatlandırılıb. 

DSX-nin rəhbər vəzifəli zabitləri 
hadisə yerinə ezam olunublar. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Sərhəd Xidməti dövlət sərhədinin etibarlı 
mühafizəsi məqsədilə sərhəd mühafizə 
və əməliyyat-axtarış tədbirlərini davam 
etdirir.

Konstitusiya Məhkəməsi gənclərlə işbirliyinə önəm verir
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsində 

“Davam” Gənclər Hərəkatının nəzdində fəaliyyət göstərən Gənc 
Hüquqşünaslar Klubunun təşəbbüsü ilə görüş keçirilib.

Konstitusiya Məhkəməsinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
görüşdə hakim Ceyhun Qaracayev, Apa-
ratın Vətəndaşların qəbulu və şikayətlər 
şöbəsinin müdiri Anar Cəfərov, şöbə mü-
dirinin müavini İntiqam Eyvazov, Aparatın 
Məhkəmə iclaslarının təşkili sektorunun 
müdiri Fərrux Seyidov və davamçı gənclər 
iştirak ediblər.

Gənc qonaqlara Konstitusiya 
Məhkəməsinin fəaliyyəti haqqın-

da məlumat verilib. Qeyd edilib ki, 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 
Məhkəməsi ölkəmizdə Konstitusiyanın 
aliliyinin təmin edilməsi vasitəsilə hüquqi 
dövlət quruculuğuna öz töhfəsini verir. 
Tədbir iştirakçılarına qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsi, insan hüquq və azadlıq-
larının müdafiəsinə yönəlmiş Konstitusiya 
Məhkəməsinin Plenumunun qərarları 
barədə məlumat verilib. 

“Davam” Gənclər Hərəkatının üzvləri 

keçirilən görüşə və maraqlı çıxışlara görə 
minnətdarlıqlarını bildirdilər. Qeyd edilib 
ki, “Davam” Gənclər Hərəkatının əsas 
məqsədi ictimai-siyasi proseslərdə aktiv 
rol oynamaq, gənclər və idman siyasətinə 
yeni və fərqli layihələrlə töhfə vermək, 
ölkəmizdə aparılan islahatlar prosesində 
faydalı olmaqdır. 

Görüşdə, həmçinin gənclərin Konstitu-
siya Məhkəməsinin fəaliyyəti ilə bağlı bir 
sıra sualları cavablandırılıb.

Sonda qonaqlar Konstitusiya 
Məhkəməsinin binası və Plenum zalı ilə 
tanış olub, xatirə şəkilləri çəkdiriblər. 

Vətən Müharibəsi Qəhrəmanının 
övladları himayəyə götürülüb

AHİK-in üzv təşkilatı olan Təhsil 
İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respub-
lika Komitəsi II Qarabağ müharibəsində 
qəhrəmancasına şəhid olmuş Vətən 
Müharibəsi Qəhrəmanı, baş leytenant 
İbrahimli Adil Asəm oğlunun 2 azyaşlı 
övladını – Əbəlfəz və Aidə İbrahimliləri  
himayəyə götürüb. 18 yaşına çatanadək 
onların hər birinə ayda 150 manat  pul 
vəsaiti ödəniləcək. Bununla Azərbaycan 
həmkarlar ittifaqlarının himayəyə gö-
türdüyü 164 şəhidin övladlarının sayı 
274-ə çatıb.

AHİK sədri, Milli Məclisin depu-
tatı Səttar Möhbalıyev şəhidin atası 
Asəm İbrahimovu  qəbul edərkən 
Adilin Vətən müharibəsində göstərdiyi 
qəhrəmanlıqdan danışaraq vurğulayıb 
ki, müzəffər Ali Baş Komandan cənab  

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə belə oğulla-
rın hünəri sayərində Azərbaycan  Ordu-
su böyük və şanlı tarixin müəllifi oldu. 
Adil kimi oğullarımızın qəhrəmanlıqlarını 
qədirbilən xalqımız heç vaxt unutmaya-
caq, hər zaman onları böyük ehtiramla 
yad edəcək. 

Səmimi qəbula və göstərdiyi 

himayəyə görə razılıq edən Asəm 
İbrahimov dövlətimizin şəhid ailələrinə 
hərtərəfli qayğısına və xalqımızın 
ehtiramına görə minnətdarlığını bildirib. 
Görüşdə iştirak edən şəhid qardaşı Anar 
İbrahimov konfederasiyada işlə qəbul 
edilib.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə 
Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin foyesində 
bəşəriyyətin ortaq mədəni irsinə həsr 
edilən sərgi ilə tanış olmuşlar.

Tədbirin açılışında çıxış edən 
Mədəniyyət Nazirliyinin  aparat 
rəhbəri Vasif Eyvazzadə bildirmişdir 
ki, mədəniyyət hər bir xalqın varlığına 
bələdçilik edir: “Biz mədəniyyəti yalnız 
insan şüurundan ala bilərik. Bir az əvvəl 
mərkəzin foyesində təşkil olunan sərgini 
seyr etdiyimiz zaman bəşəriyyətin 
inkişaf tarixini gördük. Eyni zamanda, 
mədəniyyətlərin inkişaf etdiyi mühiti 
görə bildik. Tarixi, mədəniyyəti bilmədən 
gələcəyi yaratmaq mümkün deyil. 
İnsanlar öz kimliyini, dəyərlərini və tari-
xini, eləcə də dünyada var olmalarının 
səbəblərini bilməlidir...”.

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 
irəli sürülən “Mədəniyyət naminə sülh” 
qlobal kampaniyası haqqında söz 
açan V.  Eyvazzadə layihənin dekab-

rın 2-də gerçəkləşən tərəfdaşlıq fo-
rumunu qeyd etmişdir. Bildirmişdir ki, 
uzun illərdir beynəlxalq təşkilatlar sülh 
mədəniyyəti ideyasını inkişaf etdirirdilər: 
“Ancaq Azərbaycan hökuməti Vətən 
müharibəsindən sonra mədəniyyəti 
inkişaf etdirmək üçün sülhün vacib ol-
duğunu ideya kimi irəli sürdü. Bugünkü 
tədbirin təşkilatçıları iki dövlət, bir millət 
olan qardaş ölkələrin nümayəndələridir. 
İdeya da bu xalqın kökündə olan 
sülhpərvərlik və dünya mədəniyyətinə 
açıqlığı nümayiş etdirir”.

Bakıdakı Yunus Əmrə İnstitutunun 
rəhbəri Selçuk Karakılıç çıxışında 
layihənin ilk dəfə Azərbaycan  paytax-
tında  təqdim olunmasının əhəmiyyətini 
vurğulamışdır. Bildirmişdir ki, bu layihə 
ilə türk sivilizasiyasının zəngin və seçkin 
nümunələrini bütün dünyaya tanıtmaq 
və bu yolla özümüzü müasir dünyaya 
təqdim etmək niyyətindəyik.

Daha sonra proqram “Mədəniyyət 

şüuru” mövzusunda panellə davam et-
mişdir. Paneldə professor Bekir Karlığa, 
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü, 
professor Celal Erbay və Beynəlxalq 
Mədəniyyət Araşdırmaları Dərnəyinin 
sədri Ahmet Selamet çıxış edərək, fikir 
və düşüncələrini bölüşmüşlər.

İclasdan sonra “Sivilizasiya alimi Bi-
runi” sənədli filmi nümayiş etdirilmişdir. 
Qeyd edək ki, film Şərq dünyasının bö-
yük təfəkkür sahibi, ensiklopediyaçı alim 
Əbu Reyhan əl-Biruninin (973-1048) 
həyat və fəaliyyətinə həsr olunub.

Bildirək ki, bir il davam edəcək 
“Mədəniyyət mirası: ortaq keçmiş və 
ortaq gələcək” layihəsinin ölkəmizdən 
sonra Mərakeş, İran, Qazaxıstan, 
Özbəkistan, Rusiya və ABŞ-da 
təqdimatı keçiriləcək. Proqramın bağla-
nışının Parisdə keçirilməsi planlaşdırılır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19 
infeksiyasına 1530 yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 
son sutkada 1530  yoluxma faktı qeydə alınıb, 1864 nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan verilən məlumata görə, 
analiz nümunələri müsbət çıxan 21 
nəfər vəfat edib.

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 598 
min 503 nəfərin koronavirus infeksiya-
sına yoluxması faktı müəyyən edilib, 
onlardan 567 min 385 nəfər müalicə 

olunaraq sağalıb, 8 min 4 nəfər vəfat 
edib. Aktiv xəstə sayı 23 min 114 
nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma halları-
nın müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 
12 min 863 , bu günə qədər isə 
ümumilikdə 5 milyon 621 min 21 test 
icra olunub.

“Xalq qəzeti”

Şəhid ailələri, qazilər, 
müharibə iştirakçıları 
dövlətin və ölkəmizin 
ictimai təşkilatlarının daim 
diqqət mərkəzindədir. 
Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyası 
və üzv təşkilatları da bu 
kateqoriyadan olan insanlara 
xüsusi qayğı ilə yanaşır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı
№ 382           Bakı şəhəri, 4 dekabr 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “Dövlət orqanlarının 
aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin 
edən qurumların) və onun bölmələrinin 
adlarının təsdiq edilməsi barədə” 2008-ci il 
19 dekabr tarixli 277 nömrəli, “Azərbaycan 
Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət 
göstərən səfirlik və konsulluqlarında 
ticarət nümayəndəsi və onun aparatı 
haqqında Əsasnamə”nin və “Azərbaycan 
Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət 
göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət 
nümayəndəsinin aparatının nümunəvi 
strukturu”nun təsdiq edilməsi barədə” 
2017-ci il 13 oktyabr tarixli 429 nömrəli 
və “Azərbaycan Respublikasının xarici 
ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və 
konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinə 
və onların aparatlarının işçilərinə 
təminatların verilməsi Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2017-ci il 13 oktyabr 
tarixli 430 nömrəli qərarlarında dəyişiklik 
edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Xidməti pasport almaq hüququ olan 
vəzifəli şəxslərin siyahısı”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2011-ci il 3 mart 
tarixli 391 nömrəli, “Azərbaycan 
Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət 
göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət 
nümayəndələrinin təyin edilməsi haqqında” 
2017-ci il 26 yanvar tarixli 1217 nömrəli, 
“Azərbaycan Respublikasının xarici 
ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və 
konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 
2017-ci il 5 sentyabr tarixli 1588 nömrəli, 
“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat 
Nazirliyinin funksiyalarının və strukturunun 
genişləndirilməsi haqqında” 2019-cu il 23 
oktyabr tarixli 845 nömrəli, “Azərbaycan 
Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 
haqqında Əsasnamə”nin təsdiqi və 
“Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 
Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və 
“Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 
dekabr tarixli 504 nömrəli Fərmanında 
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 
20 fevral tarixli 111 nömrəli Fərmanında 
dəyişiklik edilməsi haqqında” 2019-cu il 30 
dekabr tarixli 911 nömrəli fərmanlarında və 
“Azərbaycan Respublikasının diplomatik 
nümayəndəliklərində çalışan işçilərin 
aylıq əməkhaqlarının təkmilləşdirilməsi 
haqqında” 2012-ci il 25 sentyabr tarixli 
2462 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2021-ci il 23 iyul tarixli 1409 
nömrəli Fərmanının 7.3-cü bəndinə əsasən 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2008-ci il 19 dekabr tarixli 277 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 12, maddə 
1115; 2009, № 2, maddə 153, № 4, maddə 
282, № 7, maddələr 605, 610, № 8, maddələr 
674, 680, № 10, maddələr 846, 852, 856; 
2010, № 1, maddə 60, № 2, maddələr 146, 
161, № 10, maddələr 906, 912, № 11, maddə 
1040; 2011, № 1, maddə 66, № 5, maddə 
446, № 9, maddələr 856, 862; 2012, № 5, 
maddə 479, № 8, maddə 818, № 10, maddə 
1027, № 11, maddə 1205; 2013, № 1, maddə 
74, № 8, maddələr 1014, 1037; 2014, № 1, 
maddə 69, № 3, maddə 313, № 6, maddə 
736, № 7, maddə 919, № 10, maddə 1308; 
2015, № 2, maddə 227, № 5, maddə 611,  
№ 6, maddə 800, № 11, maddə 1414; 2016, 
№ 1, maddə 171, № 2 (II kitab), maddə 382, 
№ 3, maddə 608, № 4, maddələr 782, 831,  

№ 5, maddə 955, № 7, maddə 1343,  
№ 8, maddələr 1440, 1450, № 9, maddələr 
1584, 1585, 1587, № 11, maddə 1976,  
№ 12, maddə 2241; 2017, № 2, maddələr 
282, 296, 311, № 5, maddə 972, № 8, maddə 
1611, № 10, maddələr 1921, 1922, № 11, 
maddə 2186; 2018, № 2, maddə 336,  
№ 3, maddələr 578, 625, 631, № 7 (II kitab), 
maddə 1655, № 10, maddələr 2142, 2161; 
2019, № 1, maddə 160, № 3, maddələr 529, 
563, 565, № 4, maddə 743, № 5, maddələr 
944, 972, № 12, maddələr 2064, 2068, 2106; 
2020, № 2, maddə 204, № 5, maddə 652,  
№ 10, maddə 1306, № 11, maddə 1413; 
2021, № 2, maddə 203, № 3, maddə 276,  
№ 4, maddə 420, № 6 (IV kitab), maddə 695; 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2021-ci il 19 noyabr tarixli 357 nömrəli 
Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanla-
rının aparatının (və ya onların fəaliyyətini 
təmin edən qurumların) və onun bölmələrinin 
adları”nda “Azərbaycan Respublikasının 
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və 
konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinin 
aparatları” sətri “Azərbaycan Respublika-
sının xarici ölkələrdə ticarət nümayəndə-
lərinin aparatları” sətri ilə əvəz edilsin.

2. “Azərbaycan Respublikasının xarici 
ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və 
konsulluqlarında ticarət nümayəndəsi 
və onun aparatı haqqında Əsasnamə”nin 
və “Azərbaycan Respublikasının xarici 
ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və kon-
sulluqlarında ticarət nümayəndəsinin aparatı-
nın nümunəvi strukturu”nun təsdiq edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 13 oktyabr tarixli 429 
nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 10, 
maddə 1892) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. adından (hər iki halda), preambu-
ladan, 1-ci və 2-ci hissələrdən “fəaliyyət 
göstərən səfirlik və konsulluqlarında” sözləri 
çıxarılsın;

2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 1 
nömrəli əlavə - “Azərbaycan Respublikasının 
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik 
və konsulluqlarında ticarət nümayəndəsi və 
onun aparatı haqqında Əsasnamə” üzrə:

2.2.1.  adından, 1.1-ci (hər iki halda) və 
2.1-ci bəndlərdən “fəaliyyət göstərən səfirlik 
və konsulluqlarında” sözləri çıxarılsın;

2.2.2.  1.2-ci bənddə “müvafiq səfirlik 
və konsulluğun yerləşdiyi” sözləri “təyin 
olunduğu” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.3.  1.3-cü bənddə “(xarici ölkədəki 
səfirlik və ya konsulluğun adı)” sözləri 
“(Azərbaycan Respublikasının səfirliyi və 
ya konsul-luğunun mövcud olduğu ölkə üzrə 
təyin olunduğu səfirlik və ya konsulluğun 
adı, Azərbaycan Respublikasının səfirlik və 
ya konsulluğunun mövcud olmadığı ölkə 
üzrə isə müvafiq ölkənin adı)” sözləri ilə 
əvəz edilsin;

2.2.4.  6.3-cü bənd aşağıdakı redaksiyada 
verilsin:

“6.3. Ticarət nümayəndəsi Azərbaycan 
Respublikasının səfirlik və ya konsulluğunun 
mövcud olduğu ölkələrdə müvafiq səfirlik və 
ya konsulluqda təyin olunur və öz funksiya-
larını təyin olunduğu səfirlik və ya konsul-
luğun tərkibində həyata keçirir, Azərbaycan 
Respublikasının səfirlik və ya konsulluğu-
nun mövcud olmadığı ölkələrdə isə ayrıca 
fəaliyyət göstərir.”;

2.2.5.  6.8-ci bəndə “təyin olunduğu” 
sözlərindən sonra “ölkə,” sözü əlavə edilsin;

2.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 2 
nömrəli əlavə - “Azərbaycan Respublikasının 
xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik 
və konsulluqlarında ticarət nümayəndəsinin 
aparatının nümunəvi strukturu”nun adından 
“fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqların-
da” sözləri çıxarılsın.

3. “Azərbaycan Respublikasının xarici 
ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və 
konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinə və 

onların aparatlarının işçilərinə təminatların 
verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2017-ci il 13 oktyabr tarixli 430 
nömrəli Qərarında (Azərbaycan Respublika-
sının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 10, 
maddə 1893) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

3.1. adından, preambuladan və ikinci 
abzasdan “fəaliyyət göstərən səfirlik və kon-
sulluqlarında” sözləri çıxarılsın;

3.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının xarici 
ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və 
konsulluqlarında ticarət nümayəndələrinə və 
onların aparatlarının işçilərinə təminatların 
verilməsi Qaydası” üzrə:

3.2.1.  adından “fəaliyyət göstərən səfirlik 
və konsulluqlarında” sözləri çıxarılsın;

3.2.2.  1.1-ci bəndin birinci cümləsindən 
“fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqların-
da” (hər iki halda) və “(bundan sonra - diplo-
matik nümayəndəliklərdə)” sözləri çıxarılsın, 
həmin bəndin ikinci cümləsində “diplomatik 
nümayəndəliklərdə” sözləri “təyin olunduq-
ları ölkələrdə” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2.3.  1.2-ci bəndə “təyin olunduğu” 
sözlərindən sonra “ölkə,” sözü əlavə edilsin;

3.2.4.  2.1-ci bəndin birinci cümləsi aşağı-
dakı redaksiyada verilsin:

“Ticarət nümayəndəsinin əməkhaqqı 
Azərbaycan Respublikasının səfirlik və 
ya konsulluğunun mövcud olduğu ölkələr 
üzrə onun təyin olunduğu səfirlikdə 
səfirin əməkhaqqının 90 faizi, konsulluq-
da həmin ölkədə fəaliyyət göstərən səfirin 
əməkhaqqının 85 faizi məbləğində müəyyən 
edilir, Azərbaycan Respublikasının səfirlik və 
ya konsulluğunun mövcud olmadığı ölkələr 
üzrə isə müvafiq ölkədə ticarət nümayəndəsi 
təyin olunduqdan sonra Azərbaycan Respub-
likası İqtisadiyyat Nazirliyinin Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə 
razılaşdırılmış təklifinə əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 
təsdiq edilir.”;

3.2.5.  2.2-ci bənddə “diplomatik 
nümayəndəliyə” sözləri “ölkəyə” sözü ilə 
əvəz edilsin;

3.2.6.  2.3-cü bənddə və 3.1-ci 
bəndin birinci cümləsində “diplomatik 
nümayəndəliklərdə” sözləri “ölkələrdə” sözü 
ilə əvəz edilsin;

3.2.7.  3.2-ci bənddə “ticarət 
nümayəndəsinin təyin olunduğu diplomatik 
nümayəndəliyin yerləşdiyi” sözləri “ticarət 
nümayəndəsi aparatının yerləşdiyi” sözləri 
ilə əvəz edilsin;

3.2.8.  4.1-ci və 4.3-cü bəndlərdə “Dip-
lomatik nümayəndəliklərə” sözləri “Xarici 
ölkələrə” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2.9.  5.1-ci bənddən “diplomatik 
nümayəndəliklərin yerləşdiyi” sözləri çıxarıl-
sın;

3.2.10. 5.2-ci bənddə “diplomatik 
nümayəndəliklərin yerləşdiyi” sözləri “təyin 
olunduqları” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2.11. 5.7-ci bəndin birinci cümləsində 
“onların təyin olunduğu diplomatik 
nümayəndəliyin” və həmin bəndin ikinci 
cümləsində “diplomatik nümayəndəliyin” 
sözləri “ticarət nümayəndəsi aparatının” 
sözləri ilə əvəz edilsin;

3.2.12. 5.8-ci bəndin ikinci cümləsindən 
“diplomatik nümayəndəliyin yerləşdiyi” 
sözləri çıxarılsın;

3.2.13. 8.1-ci bəndin ikinci cümləsində 
“diplomatik nümayəndəliyin yerləşdiyi” 
sözləri “ticarət nümayəndəsinin təyin olundu-
ğu” sözləri ilə əvəz edilsin;

3.3. həmin Qaydaya 1, 2 və 3 nömrəli 
əlavələrin yuxarı sağ küncündən və adından, 
4 nömrəli əlavənin yuxarı sağ küncündən 
“fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqların-
da” sözləri çıxarılsın.

Əli ƏSƏDOV 
 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

“Mədəniyyət mirası: ortaq keçmiş və ortaq gələcək” 
Beynəlxalq Muğam 

Mərkəzində “Mədəniyyət 
mirası: ortaq keçmiş 

və ortaq gələcək” layihəsinin 
təqdimatı keçirilmişdir. İstanbul 
Beynəlxalq Mədəniyyət 
Araşdırmaları Dərnəyi 
və Bakıdakı Yunus Əmrə 
İnstitutunun təşkil etdiyi layihə 
Türk-İslam sivilizasiyasının 
zəngin nümunələrini dünyaya 
tanıtmaq məqsədilə həyata 
keçirilir.

USER 2
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2021.- 8 dekabr.- S.6.




