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Azərbaycan Respublikasının Qanunları 

 
➢ Azərbaycan Respublikasının “Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” medalının təsis edilməsi ilə 

əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu (3 dekabr 2019-cu il) 

 

➢ “Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (29 noyabr 2016-cı 

il) 

 

➢ "Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa əlavə edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu (5 dekabr 2003-cü il) 

 

➢ Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu (27 dekabr 2002-ci il) 
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Azərbaycan Respublikasının “Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar 

“Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin 

I hissəsinin 9-cu bəndini rəhbər tutaraq qərara alır: 

Maddə 1. “Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı, 1992, № 23, maddə 996; 1993, № 

23-24, maddə 676; Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 5, maddə 251; 2003, № 12 (I 

kitab), maddə 677; 2005, № 4, maddə 291; 2006, № 10, maddə 846; 2007, № 3, maddə 213; 2008, № 6, maddələr 

452, 472; 2009, № 1, maddə 4, № 5, maddə 312, № 7, maddələr 514, 515, № 12, maddə 974; 2010, № 3, maddə 

174, № 11, maddə 960; 2011, № 11, maddə 992; 2012, № 7, maddə 664, № 11, maddələr 1036, 1048, 1061; 2013, 

№ 5, maddələr 460, 478, № 10, maddə 1143, № 12, maddə 1477; 2014, № 6, maddələr 612, 623; 2015, № 12, 

maddə 1447; 2016, № 12, maddələr 1979, 2040; 2017, № 1, maddələr 16, 27, № 7, maddə 1311, № 10, maddə 

1771, № 11, maddə 1962, № 12 (I kitab), maddələr 2242, 2269; 2018, № 2, maddə 168, № 3, maddə 387, № 5, 

maddələr 841, 859, 874, № 6, maddə 1190, № 11, maddə 2207, № 12 (I kitab), maddələr 2465, 2516; 2019, № 3, 

maddə 369, № 5, maddə 790; Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 22 oktyabr tarixli 1687-VQD nömrəli 

Qanunu) 2-ci maddəsində “Diplomatik xidmətə verilən töhfəyə görə” medalı;” hissəsindən sonra aşağıdakı 

məzmunda yeni hissə əlavə edilsin: 

“Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” medalı;”. 

Maddə 2. “Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” 

Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

Maddə 3. “Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” 

Azərbaycan Respublikası medalının təsviri” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 3 dekabr 2019-cu il. 

 

“Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı haqqında 

ƏSASNAMƏ 

 

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 

3 dekabr tarixliQanunu ilə  

təsdiq edilmişdir 

https://azertag.az/xeber/Diaspor_fealiyyetinde_xidmete_gore_Azerbaycan_Respublikasinin_medali_haqqinda_ASASNAMA-1375765
https://azertag.az/xeber/Diaspor_fealiyyetinde_xidmete_gore_Azerbaycan_Respublikasi_medalinin_tesviri-1375823
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Maddə 1. Təltif edilən şəxslər 

1.0. “Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər aşağıdakı xidmətlərinə görə təltif 

edilirlər: 

1.0.1. Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinə verilən mühüm töhfəyə görə; 

1.0.2. diasporun Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, beynəlxalq aləmdə 

Azərbaycanla bağlı obyektiv informasiyanın yayılmasında göstərilən xidmətə görə; 

1.0.3. Azərbaycan dilinin və mədəniyyətinin xarici ölkələrdə təbliğinə verilən töhfəyə görə; 

1.0.4. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmdə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrinin inkişafında 

səmərəli fəaliyyətə görə. 

Maddə 2. Təltif edən orqan 

“Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı ilə bu Əsasnamənin 1-ci 

maddəsində göstərilən şəxslər Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndinə 

uyğun olaraq təltif edilirlər. 

Maddə 3. Taxılma qaydası 

“Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı döşün sol tərəfinə, Azərbaycan 

Respublikasının digər orden və medalları olduqda, onlardan sonra taxılır. 

 

 

 

“Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” Azərbaycan Respublikası medalının  

təsviri 

 

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il  

3 dekabr tarixli Qanunu ilə  

təsdiq edilmişdir 

 

Maddə 1. Medalın ümumi təsviri 

“Diaspor fəaliyyətində xidmətə görə” Azərbaycan Respublikasının medalı (bundan sonra – medal) 

bürüncdən tökülmüş və qızıl suyuna çəkilmiş, guşələrinin arası iki üzbəüz birləşən qövs şəklində işlənmiş, 

diametri 40 mm olan səkkizguşəli ulduz formalı lövhədən ibarətdir. 

Maddə 2. Medalın ön tərəfi 

2.1. Səkkizguşəli ulduzun üzərində konturlanmış dairəvi lövhə yerləşdirilmişdir. Dairəvi lövhə üfüqi 

istiqamətdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağının rənglərinə uyğun mina ilə örtülmüşdür. 

2.2. Dairənin mərkəzində mina üzərində yer kürəsini əks etdirən meridian və paralellər təsvir olunmuşdur. 

Yer kürəsinin aşağı hissəsində dəfnə budağı həkk edilmişdir. Bütün elementlər relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 3. Medalın arxa tərəfi 

3.1. Medalın arxa tərəfi hamar səthlidir. 

3.2. Medalın arxa tərəfinin mərkəzində “DİASPOR FƏALİYYƏTİNDƏ XİDMƏTƏ GÖRƏ” sözləri, 

aşağı hissəsində medalın seriyası və nömrəsi həkk olunmuşdur. Yazılar relyefli olaraq qabarıqdır. 

Maddə 4. Medalın elementləri 

4.1. Medal paltara bərkidilmək üçün elementi olan, üzərinə 30 mm x 13 mm ölçülü xara lent çəkilmiş 

beşbucaqlı lövhəyə iki halqa və ilgək vasitəsilə birləşdirilir. 

4.2. Qızılı rəngli xara lentin mərkəzində 7 mm enində tünd qırmızı rəngli zolaq, mərkəzdən sol və sağ 

tərəflərə doğru mərkəzi qırmızı zolaqdan 1,5 mm aralı, hər birinin eni 2 mm olan iki tünd qırmızı rəngli zolaq 

təsvir edilmişdir. Beşbucaqlı lövhənin aşağı hissəsində qabarıq şəkildə aypara və səkkizguşəli ulduz həkk 

olunmuşdur. 

4.3. Medala paltara bərkidilmək üçün elementi olan, eyni xara lentdən üz çəkilmiş 30 mm x 9 mm ölçülü 

qəlib əlavə olunur. 
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“Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında”  

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I 

hissəsinin 1-ci və 10-cu bəndlərini rəhbər tutaraq, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar qərara alır: 

“Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003, № 2, maddə 79) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:  

1. 5.3-cü maddədə “müvafiq dövlət rüsumunu ödəməkdən azad edilir” sözləri “tərəfindən müvafiq dövlət 

rüsumunun ödənilməsi məsələsi “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir” 

sözləri ilə əvəz edilsin.  

2. 6.2-ci maddədə “yardım göstərə bilərlər” sözləri “yardımı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən 

etdiyi qaydada göstərirlər” sözləri ilə əvəz edilsin.  

3. 6.3-cü maddədə “Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq” sözləri çıxarılsın, “verilə 

bilər” sözləri “qanunla müəyyən edilir” sözləri ilə əvəz edilsin.  

4. 6.4-cü maddədə “göstərilə bilər” sözləri “göstərilir” sözü ilə əvəz edilsin.  

5. 7.1-ci və 8.0.3-cü maddələrdən “zəruri” sözü çıxarılsın.  

6. 11-ci maddədən “öz səlahiyyətləri daxilində” sözləri çıxarılsın.  

 

İlham ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 29 noyabr 2016-cı il  

№ 426-VQD 
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"Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında"  

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar "Dövlət rüsumu haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavə edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:  

I. "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 740; 2002-ci il, № 12, maddə 706; 2003-cü il, № 1, maddə 23, 

№ 8, maddə 428) 15-ci maddəsində "vətəndaşlığı olmayan şəxslər" sözlərindən sonra "həmçinin Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşlığına qəbul edilməsi barədə vəsatət qaldıran xaricdə yaşayan azərbaycanlılar" sözləri əlavə 

edilsin.  

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.  

 

İlham ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bakı şəhəri, 5 dekabr 2003-cü il  

№ 540-IIQD 
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Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

  

Bu Qanun xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin məqsəd və 

prinsiplərini və bu siyasətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əsaslarını müəyyən 

edir. 

 

M a d d ə  1 .  "Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar" anlayışı 

1.1. Bu Qanunun məqsədləri üçün "xaricdə yaşayan azərbaycanlılar" dedikdə, Azərbaycan Respublikasının 

hüdudlarından kənarda yaşayan və özünü azərbaycanlı hesab edən aşağıdakı şəxslər başa düşülür: 

1.1.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və onların övladları; 

1.1.2. əvvəllər Azərbaycan SSR-nin və ya Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olmuş şəxslər və onların 

övladları; 

1.2. "Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar" anlayışı həmçinin bu Qanunun 1.1.1 və 1.1.2-ci maddələrində 

göstərilmiş kateqoriyalara aid olmayan, lakin etnik, dil, mədəniyyət və ya tarixi əlaqələr baxımından özünü 

azərbaycanlı hesab edən şəxslərə və onların övladlarına da şamil olunur. 

 

M a d d ə  2 .  Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətinin məqsədləri 

2.0. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətinin məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

2.0.1. beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş prinsip və normalarına, Azərbaycan Respublikasının 

tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, eləcə 

də müvafiq xarici dövlətlərin qanunvericiliyi nəzərə alınmaqla, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların əsas hüquq və 

azadlıqlarının həyata keçirilməsinə və onların öz milli özgünlüyünü qoruyub saxlamasına və inkişaf etdirməsinə 

kömək göstərmək; 

2.0.2. xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları, eləcə də qeyri-

hökumət təşkilatları ilə sıx əlaqələr qurmasına və inkişaf etdirməsinə, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici 

siyasəti, ölkənin iqtisadi, sosial və mədəni həyatı haqqında informasiya almasına şərait yaratmaq; 

2.0.3. xaricdə yaşayan azərbaycanlıları Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqiliyinin və suverenliyinin 

qorunmasına və möhkəmləndirilməsinə, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafına, cəmiyyətin və dövlətin siyasi 

həyatına, habelə Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlərin 

qurulması və inkişaf etdirilməsinə cəlb etmək; 

2.0.4. beynəlxalq hüquq normalarına və müvafiq dövlətlərin qanunvericiliyinə uyğun olaraq, xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların milli-mədəni muxtariyyətlər və ictimai birliklər yaratmaq hüququnun həyata keçirilməsinə 

yardım göstərmək. 
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M a d d ə  3 .  Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətinin prinsipləri 

3.1. Azərbaycan Respublikası xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətini həyata keçirərkən 

beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş prinsiplərinə, o cümlədən insan hüquq və azadlıqlarına hörmət və 

digər dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərinə əsaslanır. 

3.2. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici 

siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

 

M a d d ə  4 .  Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətinin əsasları 

4.1. Azərbaycan Respublikası onun vətəndaşı olan və onun ərazisindən kənarda müvəqqəti və ya daimi 

yaşayan azərbaycanlıların hüquqi müdafiəsinə təminat verir və onlara hamilik edir. 

4.2. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan və onun ərazisindən kənarda müvəqqəti və ya daimi yaşayan 

azərbaycanlılar Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları ilə bərabər 

hüquqlara malikdir və bərabər vəzifələr daşıyırlar. 

4.3. Azərbaycan Respublikası digər dövlətin vətəndaşı olan və ya vətəndaşlığı olmayan xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılarla bütün sahələrdə əlaqələrin saxlanmasına və inkişaf etdirilməsinə kömək göstərir, onların əsas 

hüqüq və azadlıqlarının müdafiəsi üçün müvafiq tədbirlər görür. 

4.4. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 69-cu maddəsinin I hissəsinə uyğun olaraq, digər dövlətin 

vətəndaşı olan və ya vətəndaşlığı olmayan xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində olarkən, qanunla və ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq miiqavilə ilə başqa hal 

nəzərdə tutulmayıbsa, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ilə bərabər bütün hüquqlardan istifadə edə bilər 

və bütün vəzifələri yerinə yetirməlidirlər. 

 

M a d d ə  5 .  Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı vətəndaşlıq məsələləri 

5.1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının xarici dövlətin ərazisində yaşaması Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlığının xitamına səbəb olmur. 

5.2. Digər dövlətin vətəndaşı olan və ya vətəndaşlığı olmayan xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşlığını əldə etməsi və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına bərpa edilməsi qaydası 

"Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. 

5.3. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul edilməsi barədə vəsatət qaldıran xaricdə yaşayan 

azərbaycanlı tərəfindən müvafiq dövlət rüsumunun ödənilməsi məsələsi “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir.[1] 

 

M a d d ə  6 .  Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial 

siyasəti 

6.1. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı iqtisadi sahədə dövlət siyasətinin reallaşması məqsədi ilə 

Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları aşağıdakı tədbirləri həyata keçirir: 

http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1947.htm#_edn1
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6.1.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən kommersiya təşkilatları ilə xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların kommersiya təşkilatları arasında əməkdaşlığı təşviq edir; 

6.1.2. xaricdə yaşayan azərbaycanlıların iştirak etdiyi birgə müəssisələrin yaradılmasına kömək göstərir; 

6.1.3. xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına investisiya qoymaları 

və Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərbəst surətdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün əlverişli 

şərait yaradır. 

6.2. Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanları xaricdə yaşayan aztəminatlı 

azərbaycanlılara sosial yardımı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada göstərirlər. [2] 

6.3. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin məqsədləri üçün, 

xaricdə yaşayan azərbaycanlılara maliyyə yardımı edən fiziki və hiiquqi şəxslərə Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergi, gömrük güzəştləri və digər güzəştlər qanunla müəyyən edilir. [3] 

6.4. Təbii fəlakətlər, ekoloji və digər qəzalar baş vermiş yerlərdə yaşayan azərbaycanlılara Azərbaycan 

Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada humanitar yardım göstərilir. [4] 

 

M a d d ə  7 .  Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət, dil 

və təhsil siyasəti 

7.1. Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları xaricdə yaşayan azərbaycanlılara öz mədəni irsinin və 

dilinin qorunub saxlanmasında və inkişaf etdirilməsində, öz ana dilində təhsil almaq imkanının həyata 

keçirilməsində yardım göstərir və bu məqsədlə zəruri tədbirlər görür. [5] 

7.2. Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları digər dövlətlərdə yaşayan azərbaycanlıların milli-mədəni 

muxtariyyətləri ilə hərtərəfli əməkdaşlıq həyata keçirir. 

7.3. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara öz mədəni, elmi və informasiya tələbatını ödəmək üçün Azərbaycan 

Respublikasının digər dövlətlərdə olan elm və mədəniyyət mərkəzlərindən istifadə etmək imkanı verilir. 

7.4. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara öz mədəni irsinin qorunub saxlanmasında və inkişaf etdirilməsində 

yardım məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları aşağıdakı tədbirləri həyata keçirir: 

7.4.1. xaricdə yaşayan azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzlərinə, mədəni-maarif təşkilatlarına, 

kitabxanalarına, arxivlərinə, muzeylərinə, teatrlarına, musiqi ansambllarına və digər yaradıcı kollektivlərinə 

yardım göstərir; 

7.4.2. xarici ölkələrdə Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən məktəblərin tədris-metodik və maddi-texniki 

təminatına və inkişafına, eləcə də həmin məktəblər üçün kadrların hazırlanmasına yardım göstərir; 

7.4.3. xaricdə yaşayan azərbaycanlıların mədəni irsinin öyrənilməsinə kömək göstərir; 

7.4.4. xaricdə yaşayan azərbaycanlılara öz ana dilini qoruyub saxlamaqda, ana dilinin öyrənilməsinə, təhsil 

almaq və informasiya əldə etmək üçün bu dildən istifadəyə şərait yaradılmasında kömək göstərir; 

7.4.5. xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan tarixini və Azərbaycan mədəni irsini öyrənməsinə şərait 

yaradılmasında onlara kömək göstərir; 

http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1947.htm#_edn2
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1947.htm#_edn3
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1947.htm#_edn4
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1947.htm#_edn5
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7.4.6. xaricdə yaşayan azərbaycanlılara Azərbaycan Respublikasında təhsil almaq, elmi və digər yaradıcılıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün güzəştli şərtlərlə yardım göstərir. 

 

M a d d ə  8 .  İnformasiya sahəsində xaricdə yaşayan azərbaycanlılara kömək göstərilməsi 

8.0. Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları xaricdə yaşayan azərbaycanlılara informasiya sahəsində 

kömək məqsədi ilə aşağıdakı tədbirləri həyata keçirir: 

8.0.1. xaricdə yaşayan azərbaycanlılara ana dilində informasiya almaqda və yaymaqda, informasiya vasitələri 

yaratmaqda, müvafiq xarici dövlətlərlə Azərbaycan Respublikası arasında informasiya əlaqələrinin qurulmasında 

və inkişaf etdirilməsində yardım göstərir; 

8.0.2. xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasəti haqqında və 

yaşadıqları dövlətlərdə azərbaycanlıların vəziyyəti haqqında informasiyanın yayılmasını təmin edir; 

8.0.3. Azərbaycan Respublikasından ana dilində televiziya, radio, dövri mətbuat, internet və digər vasitələrlə 

informasiyanın yayılması üçün zəruri şərait yaradır; 

8.0.4. xaricdə yaşayan azərbaycanlıların məlumatlandırılmasını həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının 

kütləvi informasiya vasitələrinə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, maliyyə və maddi-

texniki vəsaitlər verir; 

8.0.5. xaricdə yaşayan azərbaycanlılara məxsus olan kütləvi informasiya vasitələrinə yardım göstərir; 

8.0.6. diaspor ilə işin təşkil olunması və aparılması sahəsində digər ölkələrin təcrübəsinin öyrənilməsinə və 

tətbiq olunmasına yardım göstərir. 

 

M a d d ə  9 .  Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycan Respublikası dövlət orqanlarının 

fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi 

9.1. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycan Respublikası dövlət orqanlarının fəaliyyəti dövlət 

büdcəsindən maliyyələşdirililir. Bu vəsaitlərdən istifadə qaydaları Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

9.2. Azərbaycan Respublikasının yerli özünüidarə orqanları xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı həyata 

keçirdikləri tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün zəruri olan vəsaitlərin həcmini və onlardan istifadə qaydalarını 

müstəqil müəyyən edir. 

9.3. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara və onların təşkilatlarına maddi yardım edilməsi məqsədi ilə dövlətin, 

fiziki və hüquqi şəxslərin ödəmələri hesabına təşkil olunan dövlət fondları və ya ictimai fondlar yaradıla bilər. 

Dövlət fondlarının vəsaitlərindən istifadə qaydaları Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən müəyyən edilir. 

9.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı 

Azərbaycan Respublikasının və digər dövlətlərin fiziki və hüquqi şəxslərinin xeyriyyəçilik fəaliyyəti 

həvəsləndirilir. 
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M a d d ə  1 0 .  Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı monitorinqin aparılması 

Azərbaycan Respublikasınıın müvafiq icra hakimiyyəti orqanı xaricdə yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti 

haqqında informasiyanın toplanmasını, təhlilini və qiymətləndirilməsini və bu məqsədlə xüsusi məlumat bankının 

yaradılmasını təmin edir. 

 

M a d d ə  1 1 .  Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi ilə 

əlaqədar Azərbaycan Respublikası dövlət orqanlarının vəzifələri 

Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları öz səlahiyyətləri daxilində bu Qanunda göstərilmiş tədbirləri 

həyata keçirirlər. [6] 

  

Heydər ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

  

Bakı şəhəri, 27 dekabr 2002-ci il 

                 № 413-IIQ 

  

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 

  

1.       29 noyabr 2016-cı il tarixli 426-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 

qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №1 

, maddə 14) 

  

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 

  

 

[1] 29 noyabr 2016-cı il tarixli 426-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 

qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №1 , 

maddə 14) ilə 5.3-cü maddədə “müvafiq dövlət rüsumunu ödəməkdən azad edilir” sözləri “tərəfindən 

müvafiq dövlət rüsumunun ödənilməsi məsələsi “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu ilə tənzimlənir” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  

[2] 29 noyabr 2016-cı il tarixli 426-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 

qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №1 , 

maddə 14) ilə 6.2-ci maddədə “yardım göstərə bilərlər” sözləri “yardımı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

müəyyən etdiyi qaydada göstərirlər” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  

http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1947.htm#_edn6
http://e-qanun.az/framework/34613
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1947.htm#_ednref1
http://e-qanun.az/framework/34613
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1947.htm#_ednref2
http://e-qanun.az/framework/34613
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[3] 29 noyabr 2016-cı il tarixli 426-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 

qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №1 , 

maddə 14) ilə 6.3-cü maddədə “Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq” sözləri 

çıxarılmışdır, “verilə bilər” sözləri “qanunla müəyyən edilir” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  

[4] 29 noyabr 2016-cı il tarixli 426-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 

qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №1 , 

maddə 14) ilə 6.4-cü maddədə “göstərilə bilər” sözləri “göstərilir” sözü ilə əvəz edilmişdir. 

  

[5] 29 noyabr 2016-cı il tarixli 426-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 

qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №1 , 

maddə 14) ilə 7.1-ci və 8.0.3-cü maddələrdən “zəruri” sözü çıxarılmışdır. 

  

[6] 29 noyabr 2016-cı il tarixli 426-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 

qəzeti, 13 yanvar 2017-ci il, № 7, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017-ci il, №1 , 

maddə 14) ilə 11-ci maddədən “öz səlahiyyətləri daxilində” sözləri çıxarılmışdır. 

  

 

 

http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1947.htm#_ednref3
http://e-qanun.az/framework/34613
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1947.htm#_ednref4
http://e-qanun.az/framework/34613
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1947.htm#_ednref5
http://e-qanun.az/framework/34613
http://www.e-qanun.az/alpidata/framework/data/1/c_f_1947.htm#_ednref6
http://e-qanun.az/framework/34613

