
Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 

Xidmətinin tabeliyində “Hərbi Vətənpərvərlik və Mütəxəssis Hazırlığı Mərkəzi” 

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yaradılması haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini 

rəhbər tutaraq qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 

Xidmətinin tabeliyində “Hərbi Vətənpərvərlik və Mütəxəssis Hazırlığı Mərkəzi” 

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yaradılsın. 

2. Müəyyən edilsin ki, “Hərbi Vətənpərvərlik və Mütəxəssis Hazırlığı Mərkəzi” 

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti vətəndaşların hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi, idmanın 

hərbi-tətbiqi növlərinin inkişafı, gənclərin hərbi xidmətə hazırlanması, yeniyetmə və 

gənclər arasında texniki yaradıcılığın təbliği, çağırış yaşlı gənclərin xüsusi hərbi 

ixtisaslar üzrə hazırlanması və vətəndaşların texniki ixtisaslar üzrə hazırlanması işlərini 

yerinə yetirən cəmiyyətdir. 

3. Azərbaycan Respublikası Könüllü Hərbi Vətənpərvərlik Texniki İdman 

Cəmiyyətinin (KHVTİC) könüllü olaraq özünün ictimai statusundan imtina etdiyini və 

əmlakını dövlətə verdiyini nəzərə alaraq, onun əmlakı bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə 

yaradılmış “Hərbi Vətənpərvərlik və Mütəxəssis Hazırlığı Mərkəzi” Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyətinə verilsin. 

4. “Hərbi Vətənpərvərlik və Mütəxəssis Hazırlığı Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli 

Cəmiyyətinin yenidən təşkili və ləğv edilməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

tərəfindən həyata keçirilir. 

5. Azərbaycan Respublikasının “Hərbi Vətənpərvərlik və Mütəxəssis Hazırlığı 

Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (bundan sonra - Cəmiyyət) ümumi 

yığıncağının səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsi aşağıdakı dövlət orqanlarına həvalə 

edilsin: 

5.1. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 

Xidmətinə: 

5.1.1. Cəmiyyətin strukturunun, işçilərinin say həddinin, əməkhaqqı sisteminin 

müəyyən olunması və xərclər smetasının təsdiq edilməsi; 

5.1.2. Cəmiyyətin icra orqanlarının (kollegial və ya təkbaşçı) yaradılması, onların, 

səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi və səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam 

verilməsi; 

5.1.3. Cəmiyyətin icra orqanının rəhbərinin, onun müavinlərinin, nümayəndəlik 

və filiallarının, həmçinin tabeliyindəki qurumların rəhbərlərinin vəzifəyə təyin və 

vəzifədən azad edilməsi; 

5.1.4. Cəmiyyətin müşahidə şurasının seçilməsi; 

5.1.5. Cəmiyyətin inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi; 



5.1.6. Cəmiyyətin illik hesabatlarının, mühasibat balanslarının, mənfəət və zərər 

hesablarının təsdiq edilməsi, mənfəətinin və zərərinin bölüşdürülməsi; 

5.1.7. Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin 50 faizindən artıq məbləğdə olan əqdin 

(xüsusi əhəmiyyətli əqdin), eləcə də müstəqil auditorun rəyi ilə aidiyyəti şəxslə dəyəri 

Cəmiyyətin aktivlərinin 5 faizini və daha çox hissəsini təşkil edən əqdin bağlanması haqqında 

qərar qəbul edilməsi.1 

5.2. Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 

Xidmətinin təklifləri əsasında Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət 

Komitəsinə: 

5.2.1. Cəmiyyətin Nizamnaməsinin, nizamnamə kapitalının həcminin və ona 

edilən dəyişikliklərin təsdiq edilməsi; 

5.2.2. nümayəndəlik və filiallarının yaradılmasına və ya ləğvinə, tabeliyindəki 

hüquqi şəxs statuslu qurumların yaradılmasına, yenidən təşkilinə və ya ləğvinə razılıq 

verilməsi; 

5.2.3. bu Fərmanda qeyd edilənlər istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının 

Mülki Məcəlləsi ilə ümumi yığıncağın səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər məsələlərin 

həll edilməsi. 

6. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət 

Xidməti Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi ilə birlikdə: 

6.1. bu Fərmanın 3-cü hissəsi ilə Cəmiyyətə verilən əmlakı siyahı üzrə qəbul etsin; 

6.2. qəbul edilmiş əmlakın qiymətləndirilməsini təmin etsin; 

6.3. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı formalaşdırılarkən qiymətləndirilmiş əmlakın 

dəyərini nəzərə alsın. 

7. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn 

məsələləri həll etsin. 

8. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Cəmiyyətin dövlət qeydiyyatına alınması üçün 

zəruri tədbirlər görsünlər. 

 
İlham ƏLİYEV,  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 13 iyul 2012-ci il 
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İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 

 

1. 1 may 2019-cu il tarixli 665 nömrəli Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” 

qəzeti, 2 may 2019-cu il, № 95)  

 

FƏRMANA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 

 

                                                 
1 1 may 2019-cu il tarixli 665 nömrəli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı (“Xalq” 

qəzeti, 2 may 2019-cu il, № 95) ilə 5.1.6-cı yarımbəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə 

əvəz edilmişdir və yeni məzmunda 5.1.7-ci yarımbənd əlavə edilmişdir. 
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