
 

ALTINCI ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

MİLLİ MƏCLİSİNİN 

V SESSİYASI İCLASININ 

 

PROTOKOLU № 48 
 

Milli Məclisin iclas salonu. 

9 mart 2021-ci il. 

 

İclasa Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

Sədri Sahibə Qafarova sədrlik etmişdir. 
 

İclasda Milli Məclisin 112 deputatı iştirak etmişdir. 
 

Qeydiyyat (saat 11.16 dəq.) 

İştirak edir 106 

Yetərsay 83 
 

İclasa dəvət olunmuşlar: 
 

Vilayət Zahirov, Azərbaycan Respublikası ədliyyə na-

zirinin müavini. 

Rəhman Məmmədov, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 

Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin rəisi. 

Ruslan Osmanlı, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 

Nazirliyi Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin İnzibati Nəzarət 

İdarəsinin rəisi. 
 

İclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxil idi: 
 

1. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata 

keçirən orqanın illik məruzəsi haqqında. 



 

2. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayan-

dırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-

nunda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

3. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində də-

yişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

4. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş).  

5. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəl-

ləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

7. “Elektroenergetika haqqında”, “Qaz təchizatı haq-

qında”, “Su təchizatı və tullantı suları haqqında”, “Sahib-

karlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və 

sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” və “Sa-

hibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında də-

yişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qa-

nununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş).  

8. “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-

nunda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 
 

Qeyd. 2020-ci ilin mart ayında Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatı COVID-19 koronavirusunun törətdiyi yoluxucu 

xəstəliyi pandemiya elan etmişdir. Bu pandemiyaya qarşı 

ölkəmizdə həyata keçirilən tədbirlərlə əlaqədar Milli 



 

Məclisin 22 deputatı plenar iclas salonunun lojasında əy-

ləşdiyinə görə əl qaldırmaqla səs vermişdir. 

 

Aşağıdakı məsələlər müzakirə edilmişdir: 

 

Gündəlik haqqında. 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Kamaləddin Qafarov, 

Azay Quliyev, Cavid Osmanov, Əli Məsimli, Zahid Oruc, 

Soltan Məmmədov, Etibar Əliyev, Sahib Alıyev, Bəhruz 

Məhərrəmov, Fazil Mustafa 

 
Təklif: Gündəlik qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 11.17 dəq.) 

Lehinə 102 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 103 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

1. Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həya-

ta keçirən orqanın illik məruzəsi haqqında. 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Vilayət Zahirov, 

Nizami Cəfərov, Sabir Rüstəmxanlı, Əli Hüseynli, Qüdrət 

Həsənquliyev, Kamran Bayramov, Siyavuş Novruzov, 

Tahir Rzayev, Azər Badamov, Erkin Qədirli, Əli Məsimli, 

Razi Nurullayev, Adil Əliyev 

 
Təklif: Qərar qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.08 dəq.) 

Lehinə 103 



 

Əleyhinə 3 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 107 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

2. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların da-

yandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü 

oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Məşhur Məmmədov 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.09 dəq.) 

Lehinə 104 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 105 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

3. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş).  

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Hicran Hüseynova, 

Tahir Kərimli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.16 dəq.) 

Lehinə 99 



 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 1 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 100 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

4. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü 

oxunuş).  

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Nurlan Həsənov 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.17 dəq.) 

Lehinə 106 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 106 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

5. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində 

dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Vüqar Bayramov 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-

sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.22 dəq.) 

Lehinə 105 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 105 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: 1-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.22 dəq.) 

Lehinə 109 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 109 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 2-ci maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.23 dəq.) 

Lehinə 107 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 108 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 3-cü maddə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.23 dəq.) 

Lehinə 106 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 106 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.24 dəq.) 



 

Lehinə 108 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 109 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

6. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Kamal Cəfərov 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.25 dəq.) 

Lehinə 105 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 105 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1–4-cü maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.25 dəq.) 

Lehinə 106 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 106 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 5–7-ci maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.26 dəq.) 

Lehinə 101 



 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi  

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.26 dəq.) 

Lehinə 105 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 106 

Nəticə: Qəbul edildi  

 

7. “Elektroenergetika haqqında”, “Qaz təchizatı 

haqqında”, “Su təchizatı və tullantı suları haqqında”, 

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzim-

lənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haq-

qında” və “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamala-

rın dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Sadiq Qurbanov, 

Bəxtiyar Əliyev, Rüfət Quliyev 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.29 dəq.) 

Lehinə 102 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 



 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 102 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 1–3-cü maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.33 dəq.) 

Lehinə 106 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 106 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: 4–5-ci maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.34 dəq.) 

Lehinə 103 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 104 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.34 dəq.) 

Lehinə 107 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 108 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

8. “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-

nununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi haqqında (birinci oxunuş). 



 

Çıxış etmişlər: Sahibə Qafarova, Əli Hüseynli, Qüdrət 

Həsənquliyev  

 
Təklif: Layihə birinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.44 dəq.) 

Lehinə 102 

Əleyhinə 2 

Bitərəf 3 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 108 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Sədri 

 

Sahibə Qafarova 

 



 

 

 

 

 

 

 

MİLLİ MƏCLİSİN İCLASI 
 

9 mart 2021-ci il. Saat 11. 

 

Azərbaycan Respublikası  Milli Məclisinin Sədri  

Sahibə Qafarova sədrlik edir 
 

Sədrlik edən. Xoş gördük, hörmətli deputatlar, hörmət-

li media nümayəndələri! Hörmətli həmkarlar, bildiyiniz 

kimi, martın 5-də Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurul-

tayı keçirilmişdir. Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının qu-

rultayı münasibəti ilə partiyanın bütün üzvlərini ürəkdən 

təbrik edirəm.  

Qurultayda Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 

geniş nitqlə çıxış etmişdir. Proqram xarakteri daşıyan bu 

nitqdə ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan parti-

yanın yaranma tarixinə, ölkəmizin ictimai-siyasi inkişafın-

da oynadığı son dərəcə mühüm rola nəzər salınmış, Azər-

baycanın siyasi, iqtisadi və hərbi potensialının gücləndiril-

məsi, dünyanın hesablaşdığı nüfuzlu bir dövlətə çevrilmə-

si üçün görülmüş işlərdən, qarşıda dayanan vəzifələrdən 

bəhs edilmişdir.   

Bu gün biz qürurla söyləyirik ki, müzəffər Ali Baş Ko-



 

mandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələri ölkəmizin başlıca problemini həll etmiş, 30 ilə 

yaxın müddətdə Ermənistanın işğal altında saxladığı 

torpaqlarımızı azad etmiş, dövlətimizin ərazi  bütövlüyünü 

bərpa etmişdir. Bununla da ölkəmizdə və bölgədə tama-

milə yeni geosiyasi vəziyyət yaranmışdır. Möhtərəm Pre-

zidentimizin dediyi kimi, biz bütün addımlarımızı düzgün 

atmalıyıq ki, daim qələbə qazanaq, Azərbaycan bayrağı 

daim yüksəklərdə olsun.  

Hörmətli həmkarlar, qurultayda bir sıra mühüm qərarlar 

qəbul edilmiş, struktur və kadr dəyişiklikləri həyata ke-

çirilmişdir. Məmnunluq hissi ilə  qeyd etmək istəyirəm ki, 

partiyamızın yeni Nizamnaməsinə uyğun olaraq, Yeni 

Azərbaycan Partiyasının sədri cənab İlham Əliyevin 

sərəncamı ilə Mehriban xanım Əliyeva partiya sədrinin 

birinci müavini təyin edilmişdir. Mən bütün həmfikirlərim 

adından Mehriban xanım Əliyevanı təbrik edir, bu şərəfli 

və məsul vəzifədə ona uğurlar arzulayıram. (Alqışlar.) 

Eyni zamanda, partiyanın rəhbər orqanlarına seçilmiş 

həmkarlarımızı təbrik edirəm. İnanıram ki, onlar bu 

yüksək etimadı öz fəaliyyətləri ilə doğruldacaqlar.  

Yeni Azərbaycan Partiyası xalqın istək və arzularını tə-

cəssüm etdirən siyasi qüvvə kimi tarixi zərurətdən yaran-

mış, vətənpərvərlik, əqidə birliyi, dövlət müstəqilliyi və 

suverenlik, azərbaycançılıq ideyalarının möhkəm təməli 

üzərində inkişaf etmiş və ölkəmizin siyasi həyatında indiki 

mövqeyinə yüksəlmişdir. Mən əminəm ki, Yeni Azərbay-

can Partiyasının üzvləri möhtərəm Prezidentimiz, partiyamı-

zın sədri cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi möhtəşəm 

işləri və yeni quruculuq siyasətini dəstəkləmək üçün onun 

ətrafında daha sıx birləşərək, Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi 

naminə bundan sonra da var qüvvələrini sərf edəcəklər.   



 

Hörmətli həmkarlar, ölkəmizdə ordu quruculuğu, silahlı 

qüvvələrin kompleks inkişafı və modernləşdirilməsi məsə-

lələri dövlət rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzindədir. Şanlı 

ordumuzun vəziyyəti və nailiyyətləri Milli Məclisin iclas-

larında da dəfələrlə vurğulanıb və yüksək qiymətləndirilib. 

Bu gün dünyanın güclü orduları sırasında layiqli yer 

tutan Azərbaycan Ordusu Vətən müharibəsinin gedişində 

ölkəmizin və dünyanın hərb tarixinə yeni şanlı səhifələr 

yazmışdır. Bunu da unutmaq olmaz ki, erməni faşizmi 

üzərində qələbə silahlı qüvvələrimizin texnoloji təminatı 

hesabına deyil, əsgər və zabitlərimizin mərdlik və şücaəti, 

fədakarlığı sayəsində əldə edilmişdir. Möhtərəm Prezi-

dentimizin dediyi kimi, “bu qələbəni qazanan bizim tex-

niki vasitələr yox, əsgər və zabitlərimizdir. ... bu qələbənin 

birinci qəhrəmanı Azərbaycan əsgəridir, Azərbaycan za-

bitidir və hər kəs bunu bilməlidir”. 

Bununla əlaqədar xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, hərbi 

qulluqçuların təminatının yaxşılaşdırılması, sosial müda-

fiəsinin gücləndirilməsi ölkəmizdə həyata keçirilən hərbi 

siyasətin ən mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edir. 

Bildiyiniz kimi, bu günlərdə postmüharibə dövrünün 

şəraiti, xidmətin xüsusiyyətləri, qulluq və sosial-məişət şə-

raitinin mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq, hərbi qulluqçuların 

vəzifə maaşlarına müddətli əlavələr müəyyən edilmişdir. 

Azərbaycan Ordusunun Ermənistanla dövlət sərhədində və 

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rusiya sülhməramlı 

kontingentinin yerləşdirildiyi zonaya bitişik ərazilərdə 

hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçularının vəzifə maaşla-

rına 100 faiz həcmində müddətli əlavələr təyin edilmişdir. 

İşğaldan azad edilmiş və hazırda infrastruktur qurulmayan 

ərazilərdə hərbi xidmət keçən hərbçilərin vəzifə maaşlarına 

isə 50 faiz həcmində müddətli əlavələr təyin olunmuşdur. 



 

Biz hamımız yaxşı bilirik ki, maaş əlavələri ilə bağlı bu 

qərar zaman tələb edən bir prosesin nəticəsində qəbul 

olunub. Bütün bunlar onu göstərir ki, hərbi qulluqçular 

dövlətin daimi qayğısı ilə əhatə olunurlar və onların 

problemlərinin həlli hər zaman olduğu kimi, bundan sonra 

da dövlətimizin rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olacaqdır.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar, xahiş edirəm, 

qeydiyyatdan keçək. Buyurun. 

 
Qeydiyyat (saat 11.16 dəq.) 

İştirak edir 85 

Yetərsay 83 

 

 Şakir müəllim, xahiş edirəm, məlumat verin. 

 Ş.Şabanov, Milli Məclis Aparatının Milli Məclisin, ko-

mitələrin və komissiyaların işinin təşkili şöbəsi müdirinin 

müavini.  

Qeydiyyatdan 21 nəfər keçmişdir. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, yetərsay var. Biz iclasa 

başlaya bilərik.  

Hörmətli həmkarlar, gündəlik sizə paylanıb. Xahiş edi-

rəm, gündəliyin qəbul olunmasına münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 11.17 dəq.) 

Lehinə                            81 

Əleyhinə                              0 

Bitərəf                              0 

Səs vermədi                              1 

İştirak edir                            82 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 21 səs vermişlər. 



 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, gündəlik qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, gündəmdə və gündəlikdə olan mə-

sələlərlə bağlı kim çıxış eləmək istəyirsə, buyurun, yazılın. 

Bundan sonra 30 dəqiqə vaxtımız var. Kəmaləddin Qa-

farov. Buyurun.  

K.Qafarov. Hörmətli xanım Sədr, hörmətli millət və-

killəri. Mən martın 5-də ölkəmizdə baş vermiş çox mü-

hüm ictimai-siyasi hadisə, Yeni Azərbaycan Partiyasının 

VII qurultayı barədə danışmaq istəyirəm.  

Şübhə yoxdur ki, qurultay ölkənin müasir siyasi 

mənzərəsinə pozitiv bir rəng qatdı. Azərbaycanda baş 

verən demokratik islahatları daha da dərinləşdirdi və yaxın 

gələcək üçün təkcə partiya üzvləri qarşısında deyil, 

bütövlükdə, ölkənin siyasi elitası üçün  yeni strateji yol 

xəritəsi müəyyənləşdirdi. Qurultayın qərarı ilə partiyada 

aparılan struktur islahatları dövrün tələbindən yaranmışdır 

və birbaşa olaraq onun çevik, operativ fəaliyyətinin 

təminatına xidmət edir. İstər Yeni Azərbaycan Partiyası 

İcra Katibliyinin, istər Siyasi Şuranın ləğvi, istərsə də İda-

rə Heyətinin üzvlərinin sayının fərqli düşüncə və yaradıcı 

təfəkkürə malik gənc qüvvələr hesabına 40-a çatdırılması 

struktur islahatlarının sürətli şəkildə reallaşdırılmasından 

qaynaqlanmışdır. Yeri gəlmişkən, sevinclə qeyd etmək 

istəyirəm ki, YAP-ın yeni İdarə Heyəti üzvlərinin təxmi-

nən yarısını bizim millət vəkilləri təşkil edir. Bu mü-

nasibətlə həmkarlarımızı ürəkdən təbrik edir, onlara daha 

böyük uğurlar arzulayıram. Bu fakt bir daha təsdiq edir ki, 

Milli Məclis ölkədə geniş vüsət alan siyasi və struktur 

islahatlarının ön sıralarında gedir, həmişə Prezidentimizin, 

dövlətimizin  yanındadır.  

Son bir ildə Milli Məclisdə müşahidə olunan davamlı 

islahatlar ölkənin siyasi həyatında, onun nüfuz və çəki-



 

sinin durmadan artması, idarəetmə sistemində müasir tex-

nologiyaların tətbiqi, milli elektoratın, həmçinin siyasi eli-

tanın parlamentimizə yüksək etimadının əsas səbəbləridir.  

Hörmətli xanım Sədr, rəhbərlik etdiyiniz parlamentin 

hətta ali orqanlarında müxalifət nümayəndəsinin təmsil-

çiliyi, komitələrdə isə digər siyasi qüvvə mənsublarının 

yüksək vəzifələrdə yer alması, parlamentdə daxili prose-

dur qaydalarının təkmilləşdirilməsi, şəffaflığın adi fəaliy-

yət normasına çevrilməsi, mütərəqqi təşəbbüslərin daim 

dəstəklənməsi, bütövlükdə, Milli Məclisin fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsinə səbəb 

olmuşdur.  

Hörmətli həmkarlar, yeni Azərbaycan Partiyasının VII 

qurultayının qəbul etdiyi əsas qərarlardan biri də ilk dəfə 

olaraq YAP Veteranlar Şurasının yaranmasıdır. Bu şura-

nın əsas funksiyası başlıca olaraq mövcud siyasi ənənə-

lərin gələcək funksionerlərə ötürülməsi, partiya quruculu-

ğu sahəsində siyasi varisliyin təmin edilməsidir. YAP-ın 

həm struktur, həm proqram, həm də imic baxımından 

özünü yeniləməsi, bütövlükdə, ölkənin siyasi həyatında... 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Azay Quliyev və hazırlaş-

sın yuxarı cərgədən Cavid Osmanov.  

Şakir müəllim, yuxarı cərgədən 3 nəfər yazılıb. Cavid 

Osmanov, Soltan Məmmədov və Bəhruz Məhərrəmov. 2 

nəfərdən bir mən sizə söz verəcəyəm. Xahiş edirəm, 

vaxtında yerinizdə hazır olun. Azay müəllim, buyurun. 

A.Quliyev. Təşəkkür edirəm. Hörmətli xanım Sədr, 

hörmətli həmkarlar, Yeni Azərbaycan Partiyasının martın 

5-də keçirdiyi VII qurultayı və qurultayda cənab Prezi-

dentin çıxışı, sözün əsl mənasında, tarixi hadisəyə çevril-

məklə yanaşı, son günlərin siyasi gündəminin əsas möv-

zusunu təşkil edir. Qurultay ona görə tarixi hadisə hesab 



 

olunur ki, burada qəbul olunan qərarlar cənab Prezident 

tərəfindən idarəetmədə və siyasi münasibətlərdə həyata 

keçirilən islahatlar silsiləsinin uğurlu davamıdır. Fikrimcə, 

partiyada baş vermiş yeniliklər və struktur dəyişikliyi 

Vətən Müharibəsində əldə etdiyimiz tarixi qələbələrin 

nəticələrinin ictimai-siyasi sabitliyi və milli birliyi sona 

qədər qorumaq və torpaqlarımızı işğaldan azad etdikdən 

sonra yaranmış yeni dövrdə bu üstünlükləri daha da 

möhkəmləndirmək zərurətindən qaynaqlanır.  

Yeni dövrün əsas göstəriciləri sırasında digər amillərlə 

yanaşı, siyasi dialoqun və siyasi institutlar arasında sivil 

münasibətlərin ön plana çıxması Azərbaycanın milli ma-

raqlarının etibarlı şəkildə qorunması və strateji hədəflərinə 

çatması üçün dövlət başçısının bundan sonra ölkə daxi-

lində həyata keçirəcəyi siyasətin yeni konturları kimi 

qiymətləndirilməlidir. Bugünkü siyasi dialoqun üstünlüyü 

və müstəsnalığı  ondadır ki, bu dialoqun müəllifi Azərbay-

can Prezidentidir, onu dəstəkləyən isə antimilli şurada 

toplanan bir qrup marginalları nəzərə almasaq, ölkədə 

fəaliyyət göstərən bütün siyasi partiyalardır. Azərbaycan 

tarixində belə bir siyasi dialoqun ilk dəfə baş tutmasının 

səbəbi həm də odur ki, bu proses heç bir kənar müdaxilə, 

xarici ölkələrin və ya beynəlxalq qurumların ssenarisi ol-

madan həyata keçirilir. Sosial sifariş kimi hamı tərəfindən 

qəbul olunur. Məhz bu yanaşma ölkəmizdə demokrati-

yanın inkişafına, iqtisadi azadlıqların daha da genişlən-

məsinə nail olmaq və qarşımızda duran milli vəzifələrin 

öhdəsindən layiqincə gəlmək üçün hakimiyyətə əlavə güc 

və stimul verir.  

Nəticədə biz milli həmrəylik və siyasi konsensusun 

yeni mərhələsinin şahidi oluruq. 6 siyasi partiya gələcək 

siyasi hədəfləri ilə hakim partiyanın siyasi hədəfləri ara-



 

sında heç bir fərq görmədiyinə görə YAP-a birləşir. QHT 

sektorunda siyasi, ictimai və mədəni mühitdə formalaşmış 

şəxslər YAP-ın İdarə Heyətində yer alır. Azərbaycanın ən 

nüfuzlu və qocaman hüquq müdafiəçiləri “Şöhrət” ordeni 

ilə təltif olunur. Bütün bunlar ölkəni vaxtı ilə dağılmaqdan 

və məhv olmaqdan xilas edən ulu öndər Heydər Əliyevin 

dövlətçilik məfkurəsinin layiqli davamçısı olan cənab 

İlham Əliyevin müasirləşdirdiyi, inkişaf etdirdiyi və bü-

tövləşdirdiyi Azərbaycanda qurmaq istədiyi yeni siyasi 

münasibətlər sisteminin önəmindən və prinsipial xarakter 

daşıdığından xəbər verir. Əminəm ki, bütün bunlar Azər-

baycanın daha güclü olması və beynəlxalq aləmdə daha 

çox nüfuza və etimada sahib olması üçün yeni imkanlar 

yaradacaqdır. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Cavid Osmanov. Buyurun. 

C.Osmanov. Təşəkkür edirəm. Xanım Sədr, hörmətli 

millət vəkilləri. Əlbəttə ki, mart ayının 5-də keçirilmiş Ye-

ni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayı, heç şübhəsiz, öl-

kəmizin ictimai-siyasi həyatında çox əlamətdar bir hadi-

sədir. Yeni Azərbaycan Partiyası hakim partiya olmaqla 

yanaşı, eyni zamanda, ölkəmizin ən böyük siyasi təşkilatı-

dır. Hətta Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi partiyasıdır.  

Yeni Azərbaycan Partiyası özünün VII qurultayını ilk 

dəfə olaraq məhz torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan 

sonra keçirdi. Ölkədə bu reallıq möhtərəm cənab Prezi-

dentimiz, partiyamızın sədri tərəfindən yaradıldı. Azər-

baycan dayanıqlı iqtisadi inkişaf edən, eləcə də nəhəng 

enerji layihələrinin həm təşəbbüskarı, həm də onu reallaş-

dıran bir ölkədir. Ölkəmiz nəqliyyat və logistika mərkə-

zinə çevrilmişdir. Nəhayət, ölkə Prezidenti cənab İlham 

Əliyev 2003-cü ildə ilk dəfə Prezident seçiləndə qarşıya 

qoyduğu ən böyük hədəf məhz güclü və qüdrətli Azər-



 

baycan qurmaq və ərazi bütövlüyümüzü təmin etmək idi. 

Ötən il ərazi bütövlüyümüz təmin olundu və Azərbaycan 

müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə parlaq 

qələbə qazandı. Ölkəmizdə bütün siyasi partiyalar, bir 

təşkilatdan başqa, milli maraqlarımızı müdafiə edərək bir 

nöqtəyə vurdu. Xalqımızın birliyi təmin olundu. 6 siyasi 

partiyanın da öz qurultaylarını keçirərək Yeni Azərbaycan 

Partiyasının tərkibinə qoşulması, əlbəttə ki, bu, milli 

birliyimizin təntənəsidir.  

Cənab Prezidentimiz, Yeni Azərbaycan Partiyasının 

sədri qurultaydakı nitqində bir sıra məsələlərə toxundu və 

ən vacib məqamlardan biri kimi onu qeyd etdi ki, milli 

birliyimizi qoruyub saxlamalı, daha da inkişaf elətdir-

məliyik. Çünki biz milli birliyimizin nəticəsini Vətən 

Müharibəsində, 44 gün ərzində gördük ki, Azərbaycan 

xalqı bir olduqda ən böyük hədəfinə çatmaq iqtidarında 

olur. Elə bu baxımdan da, bütün siyasi partiyalarımız, 

əlbəttə, – antimilli şuranın üzvlərindən başqa, çünki onlar 

ölkəmizdə yenə də xəyanət missiyasını davam etdirmək, 

ayrı-yarı ölkələrdən tapşırıq alıb öz missiyalarını burada 

həyata keçirmək niyyətindədirlər, –bütövlükdə, xalqımızın 

milli birliyi naminə siyasi dialoqa yenidən daha ciddi 

təkan verməliyik.  

Fürsətdən istifadə edib, möhtərəm cənab Prezidentimi-

zə göstərilən etimada görə bir daha dərin təşəkkürümü bil-

dirirəm. Məsuliyyətimizi də dərk edirik. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Cavid müəllim. Əli 

Məsimli. Əli müəllim, buyurun. 

Ə.Məsimli. Çox sağ olun, hörməli Sədr. 8 mart arxada 

qalsa da, 8 mart özəl bir gündür. Amma xanımlar ilin bü-

tün günlərində hörmətə layiq olduqlarına görə, bir gün 

keçsə də, mən Sizin timsalınızda Milli Məclisdə əyləşən 



 

bütün xanımları və Milli Məclisin xanımlarının timsalında 

bütün Azərbaycan xanımlarını 8 mart münasibəti ilə təbrik 

edir, həyat fəaliyyətinin bütün sahələrində uğurlar arzu-

layıram.  

Bir neçə gündən sonra bizim üçün başqa bir müqəddəs 

bayram gələcək, Novruz bayramı. Bu bayram həm də 

müharibədən sonra ilk bayramdır ki, bunu çox yüksək 

səviyyədə qarşılamaq lazımdır. Şəhidlərimizin yad 

edilməsi kontekstində bu, xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcək. 

Ona görə də müşahidələr nəticəsində məni narahat eləyən 

bir məsələni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Yanvarın 5-də 

benzinin qiyməti cəmi 10 qəpik artdı. Həmin gündən 

başlayaraq qiymətlər kəskin surətdə artmağa başladı. 

İnsanların sərt reaksiyasını görəndən sonra həmin 

inhisarçılar və onlarla əlbir olanlar bundan da çıxış yolu 

tapıblar. İndi həmin 10, 15 qəpik artımı, demək olar ki, hər 

gün həyata keçirirlər. 

Hörmətli Sədr, bu, kiçik rəqəm olsa da, hər gün 

artdığına görə üst-üstə yığılır və növbəti dalğa kimi 

Novruz bayramını bəhanə edərək qiymətləri qaldıracaqlar. 

Amma mən çox istərdim ki, Azərbaycan əhalisinin bütün 

təbəqələrinin Novruz bayramında süfrə açmağa vəsaiti 

olsun. Bu nöqteyi-nəzərdən, hesab edirəm ki, dünya 

praktikasında olmayan bu aktın qarşısının alınması üçün 

ciddi tədbirlər görülməlidir. Dünyada bayramlar zamanı 

qiymətlər kəskin surətdə aşağı düşür. Amma o qiymət 

aşağı düşən zaman həmin malları satanlar uduzmurlar, 

çünki onlar dövriyyədən qazanırlar. Əvvəlcə, məsələn, 

100 kiloqram, 100 ədəd mal satırdılarsa, indi qiyməti bir 

qədər aşağı salmaqla, dövriyyəni 200-ə, 300-ə qaldırmaqla 

daha çox qazanırlar.  

Mənə elə gəlir ki, artıq Azərbaycanda da inhisarla bağlı 



 

insanların əməllərinə son qoyub, həmin üsula keçmək la-

zımdır. Ona görə mən həmin işbazların, heç olmasa, bu 

Novruz bayramında qiymətləri qaldırmamasını, hər bir 

azərbaycanlının, xüsusi ilə sosial cəhətdən müdafiəyə eh-

tiyacı olan ailələrin  süfrə açmasına imkan yaradılmasını va-

cib hesab edirəm. Eyni zamanda, bunun qarşısının alınma-

sının ən güclü yolu inhisara son qoymaq və iqtisadi azad-

lıqları genişləndirməklə ölkədə məhsul bolluğu yaratmaqdır. 

Məhsul nə qədər çox olsa, iqtisadi cəhətdən qiymətlər də o 

qədər aşağı olacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Zahid Oruc. Buyurun, Zahid 

müəllim.  

Z.Oruc. Hörmətli Sədr, Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, 

ötən həftənin  və ümidvarıq ki, yaşadığımız ilin mühüm 

hadisələrindən olan hakim partiyanın qurultayı və cənab 

Prezidentin orada dövlətimizin və millətimizin gələcəyi ilə 

bağlı çıxışı, gerçəkdən də, çox parlaq  idi və hələ öyrə-

niləcəkdir. 

Bəli, indi ölkəmiz 1992-ci ilin noyabrın 21-dən fərqli  

gerçəkliyi yaşayır. Digər tərəfdən, İlham Əliyev bir parti-

yanın deyil, bütün xalqın lideridir. Vətən müharibəsində 

qələbə yeni hədəflər və yeni ideallar, yeni milli və siyasi 

kimlik ortaya çıxarıb. Bu da hakim partiyanın yenilənmə-

sini tələb edir. Partiyanın yeni tərkib idarəedicilərinin for-

malaşması, onların şəxsən ölkə rəhbəri tərəfindən seçil-

məsi  reputasiyası elə hakim qüvvəni təmsil etməyə qadir 

yeni komandanın formalaşması deməkdir. Bu, əvvəlki səs-

lərin təkrarlanmasını, ümidvarıq ki, istisna  edəcəkdir. Əks 

halda, Siyasi Şura bütövlükdə ləğv edilməzdi.  

Prezident 2019-cu ildə başladığı yeni hakimiyyət quru-

culuğu siyasətini davam etdirərək, rəhbəri olduğu təşkilatı 

da zamanın çağırışlarına hazırlayır. Hörmətli Mehriban 



 

xanımın Birinci vitse-prezidentliyi dövlət idarəçiliyi üçün 

təmizlənmə və şəffaflıq, hesabatlılıq və məsuliyyət yarat-

dığı kimi, hakim partiyada da birinci müavinliyi düzgün 

və məsuliyyətli idarəçiliyə, eləcə də qadınların ön mövqe-

lərə çıxmasına, ölkəmizdə xanımların bütün həyat 

sahələrində uğur qazanmasına mühüm töhfə olacaqdır.  

Elə etmək olar ki, bütün idarəetmədə bu kadrlar formalaş-

sın və onlar dövlət idarəçiliyi üçün bir kadr bazası olsun. 

Məsuliyyəti də onlar bölüşsün və ən başlıcası təmiz ol-

sunlar. Yəqin icra hakimiyyətlərində müavin postunda 

olan 7 rayon rəhbərinin son həbsində hakim partiyanın 

yerli təmsilçilərinin rolu, qanunsuz əməllərdə iştirakı icra 

hakimiyyətləri, partiya sisteminə yenidən baxmağı zəruri 

edəcəkdir və islahatların hansı sahədə aparılmasına bir 

vəsilə olacaqdır.  

Əlbəttə, verilən qərarlar sübut edir ki, Prezident bütün 

siyasi qüvvələrin maraqlarının nəzərə alındığı bir ölkə 

qurmaq istəyir. Digər tərəfdən, Yeni Azərbaycan Partiyası 

xalq partiyası olaraq, yalnız məmurların, yaxud nomenk-

laturanın  deyil, məhz əhalinin  əsas qurucu hissəsinin, el-

mi və intellektual gəncliyin, qadınların, ölkəmizin ümumi 

daxili məhsulunu formalaşdıran sahibkarlar təbəqəsinin 

partiyası olacaqdır. Milyonlarca insanın müdafiə etdiyi bir 

lider rəhbərlik etdiyi siyasi qüvvənin yalnız say deyil, icti-

mai-siyasi həyatda əsas avanqard qüvvəyə çevrilməsini, 

ideyalar istehsal etməsini, gündəliyi müəyyənləşdirməsini, 

dövlət kursunun həyata keçməsində öncüllüyünü tələb edir.  

Təəssüf ki, gerçək  siyasi fəaliyyət  son 10 ildə, əsasən, iki 

platformaya keçib, ya şəbəkə dünyasına, virtual aləmə daşı-

nıb, – orada da qeyri-hüquqi vasitələrlə amansız xarakter da-

şıyır, – ya da bir sıra davakar siyasi qüvvələr onu küçə və 

meydanlara gətiriblər. O üzdən, biz çox ümidvarıq ki, bu par-



 

tiyanın həyatındakı yeniləşmələr, o cümlədən bir sıra partiya-

ların bura qoşulması, əks cinahda,  müxalifətdə də birləşmə...  

Sədrlik edən. Sağ olun. Soltan Məmmədov. Buyurun.  

S.Məmmədov. Təşəkkür edirəm,  xanım Sədr.  Hör-

mətli Sahibə xanım, hörmətli həmkarlar, hörmətli media 

nümayəndələri.  

Ümumbəşəri əhəmiyyətə malik multikultural dəyərlə-

rin, mədəni və etnik rəngarəngliyin qorunması Azərbay-

canda dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini təşkil 

edir. Mədəniyyətlərin qarşılıqlı anlaşmasının və sivilizasi-

yalararası dialoqun ən vacib alətlərindən biri olan multi-

kulturalizm bizim ölkəmizdə həyat tərzinə çevrilib. Ölkə  

Prezidenti cənab İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident 

hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın bilavasitə diqqəti, 

qayğısı və dəstəyi nəticəsində ötən müddətdə bu istiqa-

mətdə mühüm addımlar atılıb.  

Ermənistanın 30 ilə yaxın işğal altında saxladığı   ərazi-

lərdə dini və tarixi abidələr vəhşicəsinə dağıdılmış, bu tor-

paqlarda Azərbaycan xalqının misilsiz mədəniyyət inciləri 

məhv edilmişdir. Şübhəsiz ki, Azərbaycan dövləti bu abi-

dələri bərpa edəcək, işğaldan azad olmuş ərazilərdə yeni 

həyat qurulacaqdır.  

Azərbaycan dünyanın azsaylı ölkələrindən biridir ki, 

burada dini və etnik tolerantlıq, multikulturalizm insan-

ların yaşam tərzinə çevrilib. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan 

dövləti, xüsusi ilə də ölkəmizdə fəaliyyət göstərən Heydər 

Əliyev Fondu  dünyanın müxtəlif guşələrində tarixi əhə-

miyyətli dini və mədəni abidələrin qorunması, bərpası ilə 

bağlı layihələr həyata keçirir. Bu günlərdə Heydər Əliyev 

Fondu ilə Vatikan arasında katakombaların bərpasına dair 

yeni əməkdaşlıq müqaviləsinin imzalanması ölkəmizin 

bütün beynəlxalq aləm üçün dünya mədəni irsinin qorun-



 

ması və multikulturalizmin təbliğinə mühüm töhfələrindən  

biri olacaq. Bu təşəbbüs Azərbaycanı nəinki  öz torpaq-

larında, eyni zamanda, dünya miqyasında mədəni irsin 

qorunmasına xüsusi önəm verdiyini, bu cür layihələrin  

dövlətin əsas istiqamətlərindən biri olduğunu göstərən  

açıq mesaj olacaqdır.  

Qeyd edim ki, Vatikana səfər edən Azərbaycan nüma-

yəndə heyətinin tərkibində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi, 

dağ yəhudiləri, Avropa yəhudiləri, xristian, katolik və 

pravoslav icmalarının təmsilçilərinin də olması Azərbay-

candakı dini tolerantlıq, multikultural dəyərlərə verilən 

xüsusi önəmin təzahürü kimi qiymətləndirildi. Dini icma-

ların nümayəndələri də keçirilən görüşlərdə Azərbaycanda 

dini və etnik tolerantlığın yüksək səviyyədə olduğunu, 

ölkəmizin mədəniyyətlərarası dialoqa çox mühüm töhfələr 

verdiyini xüsusi vurğuladılar.  

Səfər çərçivəsində keçirilən görüşlərdə Azərbaycan nü-

mayəndə heyəti ölkəmizin işğaldan azad edilmiş  ərazilə-

rindəki müxtəlif  konfessiyalara məxsus tarixi, mədəni ir-

sin bərpasında Vatikan mütəxəssislərinin yaxından işti-

rakının vacibliyini qeyd edərək, onları bu missiyada iştirak 

etməyə dəvət etmişdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 

tarixi, dini abidələrin bərpası istiqamətində dövlətimizin 

həyata keçirdiyi tədbirlər bütün dünyaya Azərbaycan 

multikulturalizm modelini növbəti dəfə təqdim etmək 

baxımından xüsusi əhəmiyyətə malik olacaq. Əminəm ki, 

bu tədbirləri uğurla həyata keçirməklə Azərbaycan dünya-

ya multikulturalizm, mədəniyyətlərə, dinlərə ehtiram ifadə 

edən daha bir nümunə göstərəcəkdir. Diqqətinizə görə 

təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Soltan müəllim. Etibar 

Əliyev. Etibar müəllim, buyurun. 



 

E.Əliyev. Təşəkkür edirəm, hörmətli Sahibə xanım. Bu 

gün mən seçicilərimin böyük bir kəsimini, demək olar ki, 

hər gün narahat edən bir məsələ barədə danışmaq istəyi-

rəm. Kooperativ binalar dedikdə ilk öncə gözümüzün 

qarşısında elmi işçilərin, alimlərin, gənc mütəxəssislərin 

öz vəsaitləri hesabına tikdirdikləri binalar canlanır. Mənim 

seçildiyim 31 saylı Suraxanı 2-ci seçki dairəsinə daxil olan 

Yeni Günəşli yaşayış sahəsində 35 mənzil-tikinti 

kooperativi binası var ki, bunlardan 31 bina D massivinin 

payına düşür. Təəssüf hissi ilə vurğulamaq istəyirəm ki, 

minlərlə insanın yaşadığı D massivində bir dənə də olsun 

uşaq bağçası yoxdur. Bu, çox ciddi problemdir. Va-

lideynlər uşaqlarını digər massivlərdə fəaliyyət göstərən 

uşaq bağçalarına aparmaq məcburiyyətində qalırlar.  

Digər tərəfdən, sözügedən D massivində sakinlərin 

asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi, uşaqların əylən-

məsi üçün park da yoxdur, daha doğrusu, “D parkı” 

deyilən bir parkı var, amma buna park demək mümkünsə. 

Diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan SSR-nin 

“Mənzil Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında”  1982-ci 

il 8 iyul tarixli Qanununa əsasən inşa edilmiş Yeni 

Günəşli yaşayış sahəsi A, B və D yaşayış ünvanında yerlə-

şən mənzil-tikinti kooperativləri çoxmənzilli yaşayış 

binalarının istismar və idarə olunmasında çətinliklər 

mövcuddur. Belə ki, sözügedən binaların istismar və idarə 

olunması ölkə qanunları ilə ziddiyyət təşkil edir. 2009-cu 

il iyun ayının 30-da yeni Mənzil Məcəlləsi təsdiq 

edilmişdir. Bununla da 1982-ci ildə qəbul edilmiş məcəllə 

qüvvədən düşmüşdür. 2009-cu il oktyabr ayının 1-dən 

qüvvəyə minmiş yeni Mənzil Məcəlləsinin 109-cu 

maddəsinin 5-ci bəndində deyilir: “Kooperativ binanın ti-

kintisi və (və ya) yenidən qurulması tam başa çatdıqdan və 



 

həmin binada mövcud olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahə-

lərinin ümumi sayının 50 faizindən çoxuna mülkiyyət hü-

ququ bu məcəllə, Azərbaycan Respublikasının Mülki Mə-

cəlləsi və digər qanunları ilə müəyyən olunmuş qaydada 

mənzil-tikinti kooperativinin üzvlərinə keçdikdən sonra 1 

ay ərzində mənzil-tikinti kooperativinin qanunla müəyyən 

olunmuş qaydada ləğvi və ya mənzil mülkiyyətçilərinin 

müştərək cəmiyyətinə çevrilməsi barədə qərar qəbul 

edilərək, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qa-

nunvericiliyə uyğun olaraq, zəruri tədbirlər görülməlidir”.  

Lakin buna baxmayaraq, bu məcəllə də indiki koopera-

tivlərə aid edilməmişdir. Düşünürəm ki, bunları nəzərə alıb, 

Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin 2017-ci il 14 iyul 

tarixli 1531 nömrəli və 2018-ci il 18 oktyabr tarixli 310 

nömrəli fərmanlarına uyğun olaraq,  Mənzil Məcəlləsinə 

əsasən tikilmiş mənzil kooperativlərin binalarının ləğv 

edilib mənzil mülkiyyətçilərinin müştərək... 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Sahib Alıyev. Yuxarıdakı 

cərgədən hazırlaşsın Bəhruz Məhərrəmov. Sahib müəllim, 

buyurun.  

S.Alıyev. Təşəkkür edirəm, hörmətli xanım Sədr. Hör-

mətli xanım Sədr, Siz burada Yeni Azərbaycan Partiyası-

nın üzvlərini ötən həftəki qurultay münasibəti ilə təbrik 

etdiniz. Mənə elə gəlir ki, əslində, bütövlükdə, hamıya, 

bütün cəmiyyətə o qurultaya görə təbrik düşür. Ona görə 

ki, Azərbaycanda hakimiyyəti, əsasən, bu partiya for-

malaşdırdığından ölkədəki siyasi, ictimai ab-hava da məhz 

bu partiyadakı vəziyyət üzərində formalaşır. Bilirsiniz, 

cənab Prezident öz çıxışlarında dəfələrlə bildirib ki, Azər-

baycan dövləti heç zaman indiki qədər güclü olmayıb. Bu, 

həqiqətən, belədir və biz  bunu 44 günlük savaşda gördük. 

Onu da deməliyik ki, heç zaman Azərbaycanda indiki 



 

qədər sosial lift bu cür dəqiq işləməyib. Heç zaman 

Azərbaycanda gənclər üçün, intellektual gənclər üçün, 

dövlətə, vətənə sədaqətli gənclər üçün bütün karyera 

qapıları indiki qədər sonadək açıq olmayıb ki, biz bunu 

Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında da gördük. 

Aparılan islahatlarda, orada yeni təmsil olunan insanların 

timsalında da gördük. Onu da gördük ki, artıq yuxarı 

rəhbərliyə, bütövlükdə, proseslər haqqında təhrif olunmuş 

informasiya çatdırmaq mümkünsüzdür. Kimin qabında  nə 

olduğunu, kimin necə nəfəs aldığını çox gözəl bilir və ona 

da uyğun, adekvat addımlar atılır. Bu da, bütövlükdə, təbii 

ki, cəmiyyətdə alqışlanır. Mənə elə gəlir ki, digər partiya-

lar da, eyni zamanda, Yeni Azərbaycan Partiyasından bu 

baxımdan  örnək götürəcəklər.  

Az öncə hörmətli Zahid Oruc da  vurğuladı. Onu da 

deməliyik ki, bəli, doğrudan da, bütövlükdə, cəmiyyətdəki 

bu şəffaf proseslərdə məhz hörmətli Mehriban xanım 

Əliyevanın Birinci vitse-prezident təyin olunmasının mü-

hüm rolu oldu. Gələcəkdə, təbii ki, bu, partiyada da özünü 

göstərəcək. Bir daha deyirəm ki, partiyada baş verənlər, 

bütövlükdə, özünü həm dövlət idarəçiliyində, həm də 

cəmiyyətdə göstərir ki, bu, son dərəcə önəmlidir.  

Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, mən 

Tərtəri təmsil edirəm. Bilirsiniz ki, erməni vəhşiliyi 

nəticəsində dağılmış 9294 evin 5300-ü məhz Tərtərin 

payına düşür. Dağılmış evlərlə bağlı bəzən elə insanlar var 

ki, onların bir pəncərəsi sınanda da min manat ödənilir, 

bütövlükdə, mebelləri dağılanlara da. Bununla bağlı 

narazılıqlar var. Hansısa strukturlara, mərkəzi strukturlara 

tapşırılıb, bu işlə bağlı işlərini, belə deyək, o qədər də 

dəqiqliklə yerinə yetirməyiblər. Ona görə də insanlarda 

müəyyən narazılıqlar yaradılır və... 



 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Sahib müəllim. Bəhruz 

Məhərrəmov. Buyurun.  

B.Məhərrəmov. Hörmətli Sədr, hörmətli həmkarlar. 

Dünya mediasında, xüsusilə Qərbin  demokratik dəyər 

daşıyıcıları hesab edilən bəzi media orqanlarında  qəribə 

bir təzad yaşanmaqdadır. Azərbaycan torpaqları işğal al-

tında olarkən vəziyyətlə barışıb, münaqişəyə son qoymağı 

təbliğ edən “media  qurumları” indi nəinki münaqişə son-

rası birgəyaşayışı təbliğ etmirlər, əksinə, tam fərqli məz-

munlu təbliğat aparırlar. Maraqlıdır ki, sanki bunların ha-

mısı bir nöqtədən idarə olunur. İstər həmin media qurum-

ları, istərsə də Azərbaycan daxilində Vətən müharibəsin-

dəki zəfərimizə kölgə salmaq istəyənlər.  

Təsəvvür edin, 10 noyabr bəyanatı Ermənistanda bütün 

mürtəce cəbhəni ruhən, mənən çökdürüb. Yaxşı, indi sən 

azərbaycanlısan, ermənini narahat edən şey niyə səni 

narahat edir? Axı, sizin itirdiklərinizi  İlham Əliyev cəmi 

44 günə bərpa etdi. İndi bu, nəyin narahatlığıdır?  Biz mü-

haribədən çıxmışıq. Bilirik ki, çox vacib bir  dövr ərəfə-

sindəyik. Bizim milli birliyimiz, həmrəyliyimiz indi bizə 

daha çox vacibdir. Artıq cənab Prezident Zəngəzur dəhli-

zindən danışır. Lazım gələrsə, düşməni kommunikasiya 

xətlərini açmağa məcbur edə biləcəyimiz bəyanatını verir. 

Belə bir şəraitdə cəmiyyətdə kin, nifrət körükləmək, 

problemləri olan aztəminatlı, həqiqətən, çətin həyat tərzi 

olan insanların sarı siminə toxunub manipulyasiya edərək, 

dövləti hədəf göstərmək yolverilməzdir. Problem varsa, 

sosial şəbəkələrdə ucuz şou həmin problemin çıxış yolu 

deyil. Məqsəd, təbii ki, aydındır. Amma bunların niyyəti 

xalqa xidmət deyil, dövləti hədəf almaqdır və bir də, açığı, 

neftin qiymətinin ucuzlaşmasına sevinən təfəkkürdən bun-

dan artığını da gözləmək olmaz. Bir daha deyirəm, dövlət 



 

heç kim üçün hədəf taxtası olmamalıdır. Polis pisdir, 

hakim pisdir, deputat pisdir, bəs sən özün yaxşısanmı? 

Axı, hər kəsdən əvvəl sizin özünüzün şansınız, əlinizdə 

imkan olub ki, nələrsə edəsiniz. İdarəçiliyiniz bəs, nəyə 

gətirib çıxarıb.  

Təsəvvür edin, indi qapı-qapı düşüb həssas təbəqədən 

olan narazı insanlar axtarırlar. Axı, niyyət nədir? Başa 

düşürük, problemlər var, amma bu problemlərin həlli 

niyyəti də var, axı. Prezident son yarım ayda, mən çox 

uzağa getmirəm, elə son yarım ayda istər tarixi mətbuat 

konfransında, istər şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları 

üçün yaşayış evlərinin verilməsində, istər YAP-ın qurulta-

yında, istərsə də milli prioritetlər müəyyən edərkən də-

fələrlə problemin həlli üçün qətiyyətli mövqe ortaya qo-

yub. Hədəf də layiqli həyat  səviyyəsinə nail olmaqdır. 

Mən hesab edirəm ki, bu həssas dönəmdə bilərəkdən icti-

mai nifrət, dövlətə qarşı narazı kütlə formalaşdırılması 

cəhdləri aşkar təbliğatdır və aşkar təxribatdır. Dövlətin 

iqtisadi və müdafiə qabiliyyətinə hədəflənib. Belə olan 

halda vətəndaşlarımız ayıq-sayıq olmalıdır, təxribatçı 

meyllərə güvənilməməlidir, unudulmamalıdır ki, problem-

ləri o ucuz, sosial şəbəkə  fenomenləri yox, dövlət həll 

edir. Məhz bu mənada dövlətin yanında olmalıyıq. Təşək-

kür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Sonuncu çıxış. Bu, 10-cu 

çıxışımızdır. Fazil Mustafa. Buyurun, Fazil müəllim.  

F.Mustafa. Təşəkkür edirəm. Hörmətli xanım Sədr, 

hörmətli millət vəkilləri. Mən də Yeni Azərbaycan Par-

tiyasını keçirilmiş qurultayı münasibəti ilə təbrik edirəm. 

Ölkə Prezidentinin orada səsləndirdiyi fikirlərin çox bö-

yük əhəmiyyətə malik olduğunu və çoxşaxəli islahatlar 

üçün bir zəmin xarakteri daşıdığını da vurğulamaq istəyi-



 

rəm. Bunu da, həqiqətən, gerçəkləşdirmək vacibdir.  

Bu gün, indiki vəziyyətdə Azərbaycan əhalisini ən çox 

maraqlandıran qarşıdan gələn Novruz bayramı ilə bağlı 

operativ qərargahın qəbul edəcəyi qərarlardır. Çünki çox 

adam yenicə iş yerlərini dirçəldibdir, kafe-restoranlar 

açılıbdır, müəyyən ictimai iaşə obyektləri, müəyyən sahib-

karlıq subyektləri fəaliyyətə başlayıblar. Amma birdən-

birə qorxu var ki, bunların hamısının qısa müddətə qa-

padılması yolu ilə epidemioloji vəziyyətin nəzarətə alın-

ması gerçəkləşdirilə bilər. Mənim fikrimcə, burada da 

ortaya yeni bir baxış qoyulmalıdır. Heç bir yeri qapatmağa 

gərək yoxdur. Vaxt məhdudiyyəti nəzərdə tutula bilər. An-

caq birinci növbədə əsas hədəfimiz Azərbaycan əhalisinin, 

vətəndaşının çalışma yerlərindən uzaq durmaması və 

yoxsullaşmamasıdır.  

Burada qeyd olundu, bayram ərəfəsində qiymətlər, 

həqiqətən, yüksək sürətlə qalxmaqdadır. Vətəndaşın evinə 

isə ona adekvat gəlirlər daxil olmur. Bu, daxil olmadıqda 

kütləvi yoxsullaşma baş verir. Bunun da qarşısını almaq 

üçün mütləq biz elə addımlar atmalıyıq ki, vətəndaşı sıxın-

tıya soxmaq mümkün olmasın. Ona görə də bütün yerlərin 

qapadılması yaxşı bir ənənə, yaxşı hal deyil. Təbii ki, 

epidemioloji vəziyyəti nəzarətə götürmək vacibdir. Bunun 

üçün, mənim fikrimcə, rayonlara yolların bağlanması doğ-

ru deyil. 10 gün tətil olacaqsa, imkan yaratmaq lazımdır, 

kim elektron qaydada qeydiyyatdan keçirsə, gedib 10 gün 

rayonda daha təcrid olunmuş vəziyyətdə qala bilər və 

şəhərin də yükü, tıxaclar azala bilər.  

Digər tərəfdən, polislərin də vəziyyətini başa düşmək 

lazımdır. SMS hamıya verilir, polislər istiliyi yoxlamırlar, 

hansısa bir xəstəliklə bağlı yoxlama aparmaq imkanına 

malik deyillər. Ancaq SMS-i yoxlayırlar. O yoxlanılan 



 

adamlar da xəstə ola və buraxılışdan sonra şəhərdə müəy-

yən problemlər yarada bilərlər. Digər tərəfdən, icazəsi 

olan çoxlu şəxslər tıxaca görə hər postda  yarım saat 

gecikirlər. O baxımdan da, məncə, postlar qoymaq yerinə, 

postpatrul maşınlarının sayını artıraraq, ayrı-ayrı avto-

mobillərdə hərəkət edən vətəndaşların yoxlanması daha 

doğru olar. Çünki bu, insanları tıxaclarda əziyyət çəkmək-

dən də qurtarmış olar. Təbii ki, vaksinasiyanı gücləndir-

mək lazımdır. İsraildə bununla bağlı yaşıl pasport prinsipi 

tətbiq olunur. Bizdə də bu addım atılsa, vətəndaş bu 

pandemiya dövrü... 

Sədrlik edən. Sağ olun, Fazil müəllim. Hörmətli 

həmkarlar, bizim 30 dəqiqəlik müzakirələrimiz bitdi.  Mən 

xatırladım ki, kim çıxışa yazılıbsa, çıxışını yazılı surətdə 

katibliyə verə bilər.  

İndi isə biz gündəliyin məsələlərinə keçirik. Bildiyiniz 

kimi, bu gün biz 8 məsələni müzakirə  edəcəyik. Gündəli-

yin 1-ci məsələsinə keçirik. Bildiyiniz kimi, qanunverici-

liyə uyğun olaraq, hər il Milli Məclis Bələdiyyələrin 

fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın mə-

ruzəsini dinləyir. İllik məruzəni təqdim etmək üçün mən 

Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin müavini hör-

mətli Vilayət Zahirovu kürsüyə dəvət edirəm. Vilayət 

müəllim, buyurun. 

V.Zahirov, Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin 

müavini. 

Hörmətli xanım Sədr, hörmətli deputatlar. Bələdiyyə-

lərin fəaliyyətinə inzibati nəzarətlə bağlı 2020-ci il üzrə 

illik məruzə diqqətinizə təqdim olunur. İlk növbədə qeyd 

etmək istərdim ki, 2020-ci il ümummilli lider Heydər 

Əliyevin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan Respublikası 

üçün xüsusilə yaddaqalan olmuş, Vətən müharibəsində qa-



 

zandığımız şanlı qələbə Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə 

əbədi həkk olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Pre-

zidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin müdrik 

siyasəti və qəti iradəsi, qüdrətli Azərbaycan Ordusunun 

qəhrəmanlığı və xalqımızın həmrəyliyi sayəsində işğalçı 

Ermənistan döyüş meydanında və siyasi müstəvidə ağır 

məğlubiyyətə uğradılaraq əzəli torpaqlarımız işğaldan azad 

edildi. Bu şərəfli dönəmdə ölkə Prezidentinin xalqa müra-

ciətlərində, dünyanın aparıcı medialarına müsahibələrində 

diplomatik məharəti və prinsipial mövqeyi, Azərbaycan 

Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım 

Əliyevanın vətənpərvər çağırışları sayəsində beynəlxalq 

ictimaiyyət Ermənistanın təcavüzkar siyasəti və törətdiyi 

müharibə cinayətləri barədə hərtərəfli və dolğun məlumat-

landırıldı. Düşmənin yalan təbliğatı tam iflasa uğradı.  

Vətən müharibəsi dövründə Ədliyyə Nazirliyi tərəfin-

dən də müvafiq işlər aparılmış, ordumuza, döyüşdə yara-

lananlara, şəhid ailələrinə maddi-mənəvi və tibbi dəstək 

göstərilmiş, ədliyyə və məhkəmə işçiləri, həmçinin bələ-

diyyə nümayəndələri döyüşlərdə fədakarlıqla iştirak et-

mişlər. Ermənistanın işğalçılığı, müharibə  və insanlıq 

əleyhinə cinayətləri barədə real həqiqətlərlə bağlı xarici 

dövlətlərin ədliyyə nazirlərinə, dünya prokurorlarına və 

bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən Av-

ropa Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinə, ümu-

milikdə, 400-ə qədər müraciət ünvanlanmışdır. Konqresin 

rəhbər vəzifəli şəxslərinə, eləcə də nümayəndə heyətləri-

nin rəhbərlərinə göndərilmiş müraciətlərdə Ermənistanın 

beynəlxalq humanitar hüquq normalarını kobud surətdə 

pozması, cəbhə xəttindən uzaqda yaşayış məntəqələrini və 

dinc əhalini məqsədli şəkildə atəşə tutması nəticəsində 

çoxsaylı ölən və xəsarət alanlar sırasında bələdiyyə sədr-



 

lərinin də olduğu, bələdiyyə binalarına, bələdiyyələrin 30-

dan çox üzv və qulluqçusunun əmlakına zərər vurulduğu 

da qeyd edilmişdir.  

Ölkəmizin ədalətli mövqeyinin təbliği məqsədi ilə na-

zirlik tərəfindən Azərbaycan, ingilis və rus dillərində “Qa-

rabağ Azərbaycandır!” elektron məlumat platforması ya-

radılmışdır. Daim yenilənən və interaktiv rejimdə fəaliy-

yət göstərən həmin platformada Vətən müharibəsi dövrün-

də dövlət başçısının və Birinci vitse-prezidentin fədakar 

xidmətləri və zəfər yürüşümüzə dair xəbərlər, foto və 

video materiallar, 3 dildə tarixi sənədlər, o cümlədən  Kü-

rəkçay, Gülüstan, Türkmənçay müqavilələri, hüquqi ma-

arifləndirməyə dair nazirliyin hazırladığı materiallar öz 

əksini tapmışdır. Ölkə həqiqətlərini dünyaya geniş yay-

maqda və erməni təbliğatını ifşa etməkdə öz imkanlarını sə-

fərbər etməsi üçün bələdiyyələrlə də lazımi iş aparılmışdır.  

Hörmətli deputatlar, Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzi-

bati nəzarətin həyata keçirilməsi ilə bağlı illik məruzənin 

layihəsi Ədliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 2021-ci il 15 

yanvar tarixli iclasında geniş müzakirə edilmiş, verilmiş 

təklif və tövsiyələr nəzərə alınmaqla, təkmilləşdirilmişdir. 

Eyni zamanda, bildirirəm ki, məruzənin Milli Məclisin 

Regional məsələlər komitəsinin iclasında müzakirəsi 

zamanı millət vəkilləri tərəfindən söylənilmiş fikirlər, tək-

liflər öyrənilərək, nəzərə alınması istiqamətində tədbirlər 

görülür. Pandemiya ilə bağlı karantin tədbirlərinə baxma-

yaraq, 2020-ci ildə də bələdiyyələrin fəaliyyətində səmə-

rəliliyin artırılması, yol verilmiş pozuntuların aradan qal-

dırılması və qarşısının alınması, qanunvericiliyin təkmil-

ləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilmişdir. 

“Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda 2020-ci il 19 iyun tarixli dəyişikliyə 



 

əsasən operativliyi təmin etmək üçün bələdiyyə qərarları-

nın inzibati nəzarəti həyata keçirən orqana göndərilməsi-

nin 15 günlük müddəti qısaldılaraq 5 iş günündən gec ol-

mayaraq müəyyən edilmişdir. Bununla bağlı digər qa-

nunlara da dəyişiklik olmuşdur.  

“Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda 2020-ci il 29 

iyun tarixində edilmiş dəyişikliklər nəticəsində bələdiyyə-

lər tərəfindən qanunvericiliyin pozulması hallarını yaradan 

səbəb və şəraitin aradan qaldırılması da inzibati nəzarətin 

məqsədlərindən biri kimi müəyyən olunmuş, habelə inzi-

bati nəzarətin təkmilləşdirilməsi üzrə yeni normalar daxil 

edilmişdir. Nazirliyin kollegiyasının 2020-ci il 15 dekabr 

tarixli qərarı ilə Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nə-

zarətin təşkili haqqında təlimat bu qanuna uyğunlaşdırılıb 

və təkmilləşdirilmişdir.  

Bələdiyyələrin fəaliyyətinin qanunauyğun təşkilinə kö-

mək və onlara metodoloji yardım göstərilməsi sahəsində 

fəaliyyətin dəqiq tənzimlənməsi məqsədi ilə müvafiq təli-

mat hazırlanmış və Ədliyyə Nazirliyi kollegiyasının 2020-

ci il 21 noyabr tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Təlimat-

da bələdiyyələrin fəaliyyətinin təşkilinə kömək və meto-

doloji yardım göstərilməsinin qaydaları, əsasları və istiqa-

mətləri təsbit olunmuş, bələdiyyə fəaliyyətinin  ayrı-ayrı 

sahələri üzrə müsbət təcrübənin formalaşdırılması məq-

sədi ilə pilot bələdiyyələrin müəyyənləşdirilməsi, onlarla 

müvafiq işin aparılması, belə təcrübənin digər bələdiyyə-

lərə də təşviqi nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin yerli özü-

nüidarəetmə sahəsində bir sıra aidiyyəti qanunvericilik 

aktları təhlil edilərək, onlarda dəyişikliklər edilməsi ilə 

bağlı 15 qanun və fərman layihələri hazırlanaraq Nazirlər 

Kabinetinə göndərilmiş, hazırda aidiyyəti dövlət orqanları-



 

nın rəy və təklifləri nəzərə alınmaqla, layihələr üzərində 

işlər davam etdirilir.  

Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin iclasın-

da səslənmiş sualları nəzərə alaraq, qeyd etmək istəyirəm 

ki, bu təkliflər paketində bələdiyyə idarəçiliyinin təkmil-

ləşdirilməsi, bələdiyyə torpaqlarından səmərəli istifadə 

olunması, torpaqayırma qaydalarının sadələşdirilməsi, bə-

lədiyyə torpaqlarının hərrac və müsabiqəyə çıxarılması 

hallarının dəqiqləşdirilməsi, yerli vergi və ödənişlərin 

toplanmasında mövcud problemlərin aradan qaldırılması, 

həmçinin bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin 

səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı və digər dəyişikliklər 

nəzərdə tutulmuşdur.  

Hörmətli deputatlar, qanunvericiliyin tələbinə əsasən 

bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət iki istiqamət 

üzrə həyata keçirilir. İnzibati nəzarət orqanına mütləq 

təqdim olunan bələdiyyə aktları əsasında, həmçinin hü-

quqlarına, qanuni mənafeyinə bələdiyyə tərəfindən zərər 

vurulduğunu iddia edən fiziki və ya hüquqi şəxsin, yaxud 

dövlət orqanının müraciəti üzrə. Ötən il Ədliyyə Nazir-

liyində 79858, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublika-

sının Ədliyyə Nazirliyində 2670 bələdiyyə aktına inzibati 

nəzarət qaydasında baxılmış və hüquqi ekspertizadan 

keçirilmişdir. Nəticədə 76433, yəni aktların 95,7 faizi 

qanunvericiliyə uyğun hesab edilmiş, normativ hüquqi 

aktların tələblərinə zidd olan 2939 aktın dəyişdirilməsi və 

ya ləğv edilməsi üçün aidiyyəti bələdiyyələrə təkliflər 

verilmişdir. Bu təkliflər əsasında bələdiyyələr tərəfindən 

1416 akt ləğv edilmiş, 1316 akt dəyişdirilmişdir. Bələdiy-

yələr tərəfindən təmin olunmayan 13 təklif üzrə məhkə-

mələrdə qaldırılmış iddialardan ikisi təmin edilmişdir.  

İl ərzində bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı 3206 müra-



 

ciətə baxılmış və bu müraciətlərin 164-ü tam və ya qismən 

təmin edilmişdir. Bu da 2019-cu illə müqayisədə 17 faiz 

çox olmuşdur. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar 

Məcəlləsinin 549-cu maddəsinə əsasən bələdiyyələrin 172 

vəzifəli şəxsi barəsində inzibati xəta haqqında protokol 

tərtib edilərək məhkəmələrə göndərilmiş və həmin proto-

kollar üzrə hazıradək 138 bələdiyyə sədri inzibati məsuliy-

yətə cəlb edilmişdir. İnzibati nəzarət icraatı qaydasında 

aparılmış araşdırmalar zamanı 23 halda daha ciddi qanun 

pozuntuları aşkar edilərək, toplanmış sənədlər hüquqi 

qiymət verilməsi üçün aidiyyəti üzrə istintaq orqanlarına 

göndərilmişdir. Həmin materiallardan 10-u üzrə artıq 

cinayət işi başlanmışdır.  

Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin səmərə-

liliyinin artırılması, həmçinin onların fəaliyyətində daha 

çox pozuntulara yol verilən sahələrin, bu pozuntuları do-

ğuran səbəb və şəraitin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə 

2019-cu ilin yekunları üzrə inzibati nəzarətin nəticələri 

təhlil edilərək ümumiləşdirilmişdir. Təhlil göstərmişdir ki, 

torpaq və maliyyə qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edil-

məsi, kollegial idarəetmə, şəffaflıq və hesabatlılığın təmin 

olunması sahələrində bir sıra pozuntulara, o cümlədən 

cinayət əlamətləri olan xarakterik pozuntulara yol verilir. 

Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi sahəsində əsas eti-

barı ilə torpaqların icarəyə və mülkiyyətə ayrılması zama-

nı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş prosedur qaydalara 

əməl edilməməsi, torpaqların təyinatına uyğun istifadəsinə 

nəzarətin həyata keçirilməməsi, eləcə də kənd təsərrüfatı 

təyinatlı torpaq sahələrinin təyinatından kənar məqsədlər 

üçün ayrılması, torpaq sahələrinin real bazar qiymətlərin-

dən xeyli aşağı qiymətə icarəyə verilməsi kimi pozuntula-

ra rast gəlinir.  



 

İl ərzində torpaq sahəsinin qanunsuz ayrılması barədə 

bələdiyyə aktlarının ləğv edilməsi ilə bağlı nazirlik tərə-

findən verilmiş təklif və ya iddiaların təmini nəticəsində, 

bütövlükdə, 8217 hektar, yəni 2019-cu illə müqayisədə 17 

faiz çox torpaq sahəsinin bələdiyyə mülkiyyətinə və ya 

sahibliyinə qaytarılması təmin edilmişdir. Həmçinin 2261 

hektar torpaq sahəsi ilə bağlı mübahisələr isə hazırda 

məhkəmələrin icraatındadır. Qeyd olunur ki, ümumi isti-

fadə üçün nəzərdə tutulmuş örüş sahələrinin qanunsuz 

icarəyə və ya mülkiyyətə ayrılması vətəndaşların çoxsaylı 

şikayətlərinə səbəb olur. Bu pozuntuların aradan qaldırıl-

ması məqsədi ilə zəruri tədbirlər görülmüş, qanunsuz 

ayrılmış 3417 hektar örüş sahəsi bələdiyyələrin sahibliyinə 

qaytarılmış, bu sahədə tədbirlər davam etdirilir. Bələdiyyə 

torpaqlarının idarə edilməsi sahəsində pozuntuların qar-

şısının alınması məqsədi ilə il ərzində bələdiyyələrlə me-

todiki iş aparılmış, o cümlədən müvafiq tövsiyələr hazırla-

naraq bələdiyyələrə göndərilmişdir.  

Təhlillər göstərir ki, bələdiyyələrin maliyyə resursları-

nın idarə edilməsi sahəsində əsas pozuntular yerli büdcə-

nin icrasına ciddi nəzarətin həyata keçirilməməsi, büdcə 

vəsaitlərinin bələdiyyə iclasının qərarı olmadan xərclən-

məsi, görülmüş işlərin mühasibat uçotu qaydalarına uyğun 

sənədləşdirilməməsi, büdcədə nəzərdə tutulmayan xərclə-

rə yol verilməsi ilə bağlıdır. Bu cür pozuntular bələdiyyə-

lərin maliyyə vəziyyətinə mənfi təsir göstərməklə yanaşı, 

debitor və kreditor borcların yaranmasına səbəb olur. Bu-

nu nəzərə alaraq, nazirlik tərəfindən bütün bələdiyyələrə 

bələdiyyələrin debitor və kreditor borclarının həlli barədə 

tövsiyə göndərilmiş, büdcə sistemi haqqında qanunverici-

liyin tələbləri izah olunmuş, həmçinin yerli vergi və ödə-

nişlərin ödənilməsindən yayınma halları barədə məlumat-



 

ların ictimailəşdirilməsi yolu ilə ictimai qınaq kimi təsirli 

vasitədən istifadə edilməsi zərurəti diqqətə çatdırılmışdır.  

Yerli özünüidarəetmə orqanlarının dayanıqlı gəlir mən-

bələri əldə etməsi, sahibkarlığın inkişafı, həmçinin əhali-

nin məşğulluğunun təmin olunmasında bələdiyyələrin 

iştirakının genişləndirilməsi məqsədi ilə onlarla aparılan 

metodiki işlər davam etdirilmişdir. İl ərzində 7 bələdiyyə 

müəssisəsi yaradılmışdır ki, onların əsas fəaliyyət istiqa-

mətlərini kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və satışı, 

təmir-tikinti işlərinin aparılması və sair məsələlər əhatə 

edir. Yerli özünüidarəetmə orqanlarında dövlət dəstəyi 

kimi, hər il dövlət büdcəsindən dotasiyaların, eləcə də 

2019-cu ildən etibarən subvensiyaların ayrılması bələdiy-

yələrin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşmasına müsbət təsiri-

ni göstərir. Qeyd olunur ki, yerli büdcə kəsirinin ödənil-

məsi üçün ayrılan dotasiyanın qanuna müvafiq xərclən-

məsinin təmin olunması məqsədi ilə bələdiyyələrlə me-

todiki iş aparılmışdır.  

Yerli özünüidarəetmə orqanlarının işinin yeni tələblərə 

uyğunlaşdırılması, müasir texnologiyalar və internetdən 

istifadənin genişləndirilməsi üzrə həyata keçirilmiş tədbir-

lər nəticəsində hazırda kompüter avadanlığı ilə təmin 

olunmuş və internetə çıxışı olan bələdiyyələrin sayı onla-

rın üçdə iki hissəsini əhatə edir. Qeyd olunan  prosesin 

bütün bələdiyyələri əhatə etməsi istiqamətində tədbirlər 

görülür.  

2020-ci ilin avqust ayında bələdiyyələrlə iş portalının 

ilkin versiyası istifadəyə verilmişdir. Yeni yaradılmış 

elektron resursda fərdi kabinet vasitəsi ilə bələdiyyə akt-

larının yayımlanması, onların axtarışı, avtomatlaşdırılmış 

rejimdə statistik hesabatların tərtib edilməsi kimi funk-

sional imkanlar yaradılmış, nazirliyin  aidiyyəti qurumları 



 

ilə bələdiyyələr arasında elektron sənəd mübadiləsi təşkil 

olunmuşdur. Portalın funksionallığının artırılması, imkan-

larının genişləndirilməsi və bütün bələdiyyələrin bu siste-

mə qoşulması üçün tədbirlər davam etdirilir. Eyni zaman-

da, ölkə bələdiyyələri barədə məlumatın əldə edilməsinə 

dair elektron xidmətin təşkili üzrə işlər yekunlaşdırılmış-

dır. Bu elektron xidmətin tətbiqi ilə vətəndaşlarımızın bü-

tün bələdiyyələr və 15 mindən artıq bələdiyyə üzvü barədə 

məlumat əldə etmək imkanı təmin olunacaqdır.  

Dövlət başçısının qanunun tələblərinə dönmədən əməl 

olunması, insanlara layiqli xidmət göstərilməsi, şəffaflığın 

artırılması və korrupsiyanın yolverilməzliyi barədə gös-

tərişləri, eləcə də ölkə Prezidentinin çıxışlarında yerli 

özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı qeyd 

etdiyi pozuntuların aradan qaldırılması üzrə tədbirlər 

görülməsi diqqətdə saxlanılmışdır. Qabaqlayıcı tədbirlər 

çərçivəsində yerli özünüidarəetmə orqanlarında antikor-

rupsiya mədəniyyətinin gücləndirilməsi məqsədi ilə kor-

rupsiyaya qarşı mübarizəyə dair hüquqi aktlar toplusu və 

korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə yaddaş kitabçası hazır-

lanmış və bütün bələdiyyələrə çatdırılmışdır. Bələdiyyələ-

rin fəaliyyətində törədilən vəzifə cinayəti xarakterli 

əməllərin qarşısının alınması barədə tövsiyə hazırlanmış, 

tövsiyədə bələdiyyələrin vəzifəli şəxsləri tərəfindən yol 

verilən bir sıra qanun pozuntularının hərəkət və hərəkət-

sizliklərin vəzifə cinayətləri tərkibi yaratması ətraflı izah 

olunmuşdur.  

Bələdiyyələrə metodoloji yardım göstərilməsi sahəsin-

də Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti ilə birgə 

onlayn seminarlar və regional təlimlər təşkil olunmuş, 5 

metodik vəsait çap edilmişdir. Ümumilikdə, il ərzində 29 

metodik vəsait hazırlanaraq bələdiyyələrə çatdırılmışdır. 



 

Həmçinin bələdiyyə aktları, eləcə də müraciətlər əsasında 

aparılan araşdırmalar zamanı bələdiyyələrə müxtəlif məsə-

lələri əhatə edən, ümumilikdə, 8532  tövsiyə göndəril-

mişdir. Bələdiyyələrin işinin çevik əlaqələndirilməsi sahə-

sində bələdiyyələrin milli assosiasiyaları ilə də qarşılıqlı 

əməkdaşlıq davam etdirilmiş, yerli özünüidarəetmənin 

aktual məsələləri üzrə birgə maarifləndirmə tədbirləri 

həyata keçirilmişdir. Yerli özünüidarəetmə sahəsində bey-

nəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi diqqətdə saxlanılaraq 

2020-ci ildə də Avropa Şurasının, Avropa İttifaqının 

aidiyyəti qurumları və başqa beynəlxalq təşkilatlarla, eləcə 

də xarici dövlətlərin müvafiq qurumları ilə Ədliyyə 

Nazirliyinin və milli assosiasiyaların  əməkdaşlığı davam 

etmiş, nazirliyin nümayəndələri bu qurumların bir sıra 

tədbirlərinə qatılmışlar.  

Hörmətli deputatlar, dövlət başçısının müvafiq sərən-

camı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi 

inkişafa dair Milli Prioritetlər”də nəzərdə tutulmuş 5 əsas 

vəzifədən biri işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük 

qayıdışdır. Bu istiqamətdə qarşıda duran vacib məsələlər-

dən biri də azad edilmiş yaşayış məntəqələrində əhalinin 

yerli özünüidarə hüquqlarının təmin edilməsidir. Ölkəmiz-

də bələdiyyələr 1999-cu ildən fəaliyyət göstərir və həmin 

vaxtdan işğal altında olmuş 950-dən çox yaşayış məntə-

qəsində bələdiyyə seçkiləri keçirilməmişdir. İşğal nəticə-

sində məcburi köçkünə çevrilmiş 1 milyona yaxın vətən-

daşımız özünün konstitusion hüququndan, yerli özünüi-

darəetmə hüququndan məhrum olmuşdur.  

Bildiyiniz kimi, hazırda işğladan azad edilmiş ərazilərin 

minalardan təmizlənməsinə, vurulan ziyanın hesablan-

masına başlanmışdır. Bununla yanaşı, ərazilərin bərpası və 

yenidən qurulması, yaşayış üçün zəruri infrastrukturun 



 

yaradılması, vətəndaşların öz ata-baba yurdlarına qayıt-

ması, torpaq islahatları və digər işlər həyata keçirilməlidir. 

Bu çoxsaylı tədbirlərdən sonra bələdiyyə seçkilərinin 

keçirilməsi, yerli özünüidarə orqanlarının formalaşması, 

fəaliyyətə başlaması və digər vəzifələr durur. Əminik ki, 

bu vəzifələr ən qısa zamanda uğurla yerinə yetiriləcək və 

uzun müddət köçkün həyatı yaşamağa məcbur olmuş 

vətəndaşlarımızın konstitusion hüquqları bərpa olunacaq-

dır. Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən də fəaliyyət istiqamət-

lərinə uyğun olaraq, qarşıda duran vəzifələrin həyata ke-

çirilməsi üçün zəruri tədbirlər davam etdiriləcəkdir. 

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Vilayət müəllim. Hörmətli 

həmkarlar, müzakirəyə keçməzdən əvvəl təklif edirəm ki, 

profil komitəsinin sədrinin rəyini dinləyək. Regional 

məsələlər komitəsinin sədri hörmətli Siyavuş Novruzova 

söz vermək istəyirəm. Siyavuş müəllim, buyurun.  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Kim? Nizami müəllim? Nizami müəllim, 

buyurun. 

N.Cəfərov, Milli Məclisin Regional məsələlər komitə-

sinin üzvü.  

Çox sağ olun. Hörmətli Sahibə xanım, hörmətli depu-

tatlar. Əlbəttə, biz Vilayət müəllimin məruzəsini dinlədik 

və bu məruzədə keçən il görülmüş işlər, bələdiyyələrin 

fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın, yəni 

Ədliyyə Nazirliyinin mövqeyi bütün genişliyi ilə əhatə 

olunub. Bizim Regional məsələlər komitəsində də hörmət-

li Siyavuş müəllimin rəhbərliyi ilə biz çox geniş müzakirə 

apardıq və bu məruzəni plenar iclasa tövsiyə elədik.  

Keçən ilin xarakterik xüsusiyyətləri var idi ki, bunlar 

bələdiyyələrin də fəaliyyətində əks olunubdur, onlardan 



 

birincisi, pandemiya şəraitində işləmək idi və təbii, müəy-

yən problemlər, çətinliklər törədirdi. Bir də biz keçən il 

çox böyük bir tarix yaşadıq, ərazi bütövlüyümüzü təmin 

elədik və Vilayət müəllimin məruzəsində də biz eşitdik ki, 

həmin ayyarımlıq müharibə günlərində bələdiyyələr də bu 

proseslərdən kənarda qalmayıblar. Həm onun həyəcan-

larını keçiriblər, həm də iştirak ediblər.  

Keçən müzakirələrin birində bizim hörmətli deputatlar 

bir məsələ qaldırmışdılar ki, bu məruzələrin hazırlanması 

bələdiyyələrin müstəqilliyinə xələl gətirmirmi və onda 

bizim hörmətli Səfa müəllim Mirzəyev aydın izahat verdi 

ki, burada söhbət, əlbəttə, bələdiyyələrin işini hər hansı 

şəkildə məhdudlaşdırmaqdan yox, ildə bir dəfə o nəzarət 

mənasında məruzədən gedir. Bu məruzələri də biz hər 

dəfə dinlədikcə görürük ki, Ədliyyə Nazirliyinin bu sahə-

dəki işləri kifayət qədər zəngindir, get-gedə də zənginləşir. 

İndi məruzədə deyildi, məsələn, təkcə keçən il 8 mindən 

çox tövsiyə verilib. Təkcə keçən il 29 metodik vəsait nəşr 

olunub. Yəni bunların hamısı bələdiyyələrin işinə müsbət 

təsir edən amillərdir və  hər dəfə də bu amillər təkmil-

ləşdirilir, yerli şəraitə uyğunlaşdırılır və biz bu gün artıq 

neçə illərdir ki, Azərbaycanda mövcud olan bələdiyyə 

institutu haqqında o qədər də bədbin danışmırıq. Çünki 

xeyli işlər görülübdür, xeyli nailiyyətlər var. Amma təbii, 

bu cür müqayisələr də haqlıdır ki, biz qardaş Türkiyədəki 

bələdiyyələrin işi ilə, Almaniya munisipalitetinin işləri ilə 

müqayisələr aparırıq. Bu müqayisələr  göstərir ki, hələ 

bizim bələdiyyələr sahəsində görüləcək işlərimiz çoxdur. 

Çünki bu, yeni bir idarə üsuludur və bizim cəmiyyətimiz 

də sovet dövründən çıxmış bir cəmiyyətdir, istər-istəməz o 

yerli idarəçiliyi, texnologiyaları qəbul eləmək yalnız bir 

idarəçilik işi, bir sosial məsələ yox, eyni dərəcədə də bir 



 

mənəvi məsələdir.  Amma yenə də, bununla yanaşı, bizim 

xalqımızın əhvali-ruhiyyəsinə, həyat tərzinə uyğun bir 

institutdur, sistemdir. Əsas odur ki, bu, təkmilləşdirilsin.  

Demək, eyni zamanda, mən Ədliyyə Nazirliyini təbrik 

eləmək istəyirəm, keçən il 100 illik yubileylərini keçir-

dilər. Bu yubiley münasibəti ilə çox dəyərli bir əsər,  kitab 

da nəşr olunub və bizim millət vəkillərinə də göndərilib. O 

kitabın müəllifi bizim sabiq həmkarımız akademik Yaqub 

Mahmudovdur. Eyni zamanda, təbii ki, Ədliyyə Nazirli-

yinin işçiləri tərəfindən sənədlər hazırlanıb və orada bələ-

diyyələrin işi ilə də bağlı olan uğurlu cəhətlər qeyd 

olunubdur.  

Mən hər halda bizim komitənin mövqeyini belə çatdır-

maq istəyirəm ki, görülən işlər hər cür nikbinlik üçün əsas 

verir. Eyni zamanda, çox geniş potensial, imkanlar açılır 

və ərazi bütövlüyümüzün təminatı ilə bağlı da, yəni yeni 

ərazilərdə biz, əlbəttə, qurulacaq bələdiyyə, yerli özünüi-

darə təşkilatlarını, cənab Prezidentin də hər dəfə söylədiyi 

kimi, çox modern bir şəkildə təsəvvür edirik. Yəni möv-

cud təcrübəni, yeni reallığı nəzərə alıb, orada bələdiy-

yələrin işini əvvəlcədən elə təşkil eləmək lazımdır ki, 

Vilayət müəllimin dediyi nöqsanlar, qüsurlar olmasın. Onlar 

üçün heç şərait olmasın. Yəni orada heç subyektiv amil 

iştirak eləyə bilməsin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Nizami müəllim. Hörmətli 

həmkarlar, indi biz müzakirələrə keçirik. 16 nəfər aşağı 

cərgədən yazılıb, 3 nəfər yuxarı cərgədən. Şakir müəllim, 2 

nəfərdən bir mən yuxarı cərgəyə söz verəcəyəm. Şakir 

müəllim, xahiş edirəm, tənzimləyin, elə edin ki, 2 nəfərdən 

bir hazır olsunlar. 5 dəqiqəyə keçməyə kimin etirazı var?  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Hamı razıdır. 5 dəqiqəyə keçirik. Sabir 



 

Rüstəmxanlı. Sabir müəllim, sualınız var, deyəsən. Buyurun.  

S.Rüstəmxanlı. Hörmətli Sədr, hörmətli Məclis, ha-

mını salamlayıram. Hörmətli Vilayət müəllimə mənim bir 

sualım var. Mən, ümumiyyətlə, bu nazirlikdə iş bölgüsünü 

bilmirəm. Ona görə bu sual, əslində, bəlkə də bütöv 

nazirliyə aiddir.  

Bu gün bələdiyyələrin işi ilə bağlı biz məruzəyə qulaq 

asdıq. Təbii ki, bələdiyyələr Azərbaycanda yeni sahədir. 

Uğurlu tərəfləri də, uğursuz tərəfləri də var, çətin bir 

şəraitdə qurulub və hələ uzun bir müddət bu problemin 

tam düzəlməsi üçün iş görmək lazım olacaq. İldən-ilə də 

bu məruzələr bizi sevindirir ki, deməli, xeyli irəliləyişlər 

var. Bələdiyyələr də yerli özünüidarəetmə orqanıdır, və-

təndaşlıq aktlarının qeydiyyat məsələsi də yerli təşkilat-

lardır, Ədliyyə Nazirliyinə bağlıdır, onlardan keçir. Mü-

haribə haqqında da danışdınız. Müharibədə milli ruh 

həlledicidir və müharibəni udan həmin o milli ruhdur.  

1992-ci ildə Azərbaycanın o vaxtkı parlamenti bir 

qanun qəbul eləmişdi, Azərbaycanda soyadların milliləş-

dirilməsi haqqında. O vaxtdan bəri bu işi Ədliyyə Na-

zirliyi öz axarına buraxsa idi, sadəcə olaraq, yerlərdə o və-

təndaşlıq aktlarının qeydiyyat idarəsi də desə idi ki, bu 

məsələdə vətəndaşların istəyi ciddi şəkildə nəzərə alınsın, 

bu gün Azərbaycanda gənc əhalinin bəlkə də 90 faizi milli 

soyad daşıyardı. Biz bu “ov”dan qurtarmalıyıq. Amma 

təəssüf ki, yerlərdə elə bələdiyyələrdən bizə şikayətlər 

gəlir ki, yerli qeydiyyat idarələri bəziləri bilmir, bəzilə-

rinin təcrübəsi yoxdur, bəziləri yuxarıdan göstəriş almayıb 

deyə bu məsələlərə mane olurlar. Niyə mane olurlar? Mən 

başa düşmürəm, bu “ov” nə qədər gülməşəkər olub və bu 

millət guya ondan yapışıb əl çəkmək istəmir. Bəs, yerli 

təşəbbüskarlıq, bəs, o qeydiyyat idarələrinin özlərinin mil-



 

li heysiyyəti?  

Bu məsələ Milli Məclisdə dəfələrlə müzakirə olunub, 

müxtəlif layihələr təqdim olunub. Halbuki bunun heç 

birinə ehtiyac yoxdur. O qərar var idi, Ədliyyə Nazirliyi 

yerli qeydiyyat idarələrinə göstəriş verə bilərdi ki, 

vətəndaş istəyəndə uşağının soyadını bu yeni tələblərə 

uyğun milliləşdirsin, buna mane olmayın. Halbuki hər 

yerdə mane olurlar. Böyük rüsum, əhalinin onsuz da imka-

nı yoxdur. Elə şərt qoyulur ki, bunu həyata keçirə bilmir.  

Mən Sizdən xahiş edirəm, bəlkə birbaşa Sizin sahəniz 

deyil. Amma hər halda Siz Ədliyyə Nazirliyinin rəhbərli-

yindəsiniz və təbii ki, kollegiyadasınız, o nazirliyi idarə 

edirsiniz. Gündə də Sizinlə görüşmək imkanı yoxdur. Bi-

zim bu arzumuzu nazirliyə çatdırın, heç bir şeysiz, böyük 

bir hay-küy salmadan, sadəcə olaraq, yerli idarələrə tap-

şırılsın ki, vətəndaşların bu arzusunu yerinə yetirsinlər, 

onlara mane olmasınlar. Çox sağ olun. 

Sədrlik edən. Sabir müəllim, xatırladım ki, bu, sual 

deyildi. Əslində, bu, çıxış idi. Çünki Siz kiminsə vaxtını 

aldınız. Xahiş edirəm, gələn dəfə sualı 1 dəqiqə edin. Əli 

müəllim, çıxış eləmək istəyirsiniz? Əli Hüseynli, buyurun. 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun, hörmətli Sahibə xanım. 

Sabir müəllimin qaldırdığı bu məsələ zaman-zaman parla-

mentdə səslənib. Xatırlayıram ki, parlamentdə hətta o mü-

xalif partiyaların nümayəndələri bu məsələni qaldırırdı ki, 

onların öz familiyalarının sonluğu “ov” idi. Sabir müəllim, 

bu məsələ ilə bağlı, – Sizin sualınıza ünvanlandırıram, – 

əslində, ittiham eləməli heç kəs yoxdur. Sabir müəllim, bu 

məsələ ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyi vətəndaşın istək və 

arzusunu icra edən orqandır və icra edir. Yəni bu gün 

bizim qanunvericiliyimiz, yeri gəlmişkən, 1992-ci ildə 

yox, sonradan, məhz bizim komitə tərəfindən o layihə təq-



 

dim olunmuşdu. İndi istənilən Azərbaycan vətəndaşı öz 

soyadının sonluğunu könüllü formada milli sonluqla əvəz 

edə bilər.  

Yeri gəlmişkən, deyim, mən heç o düşüncədə deyiləm 

ki, indi soyadının sonluğu “ov”, “yev” olanlar milli deyil. 

Məhz bu sonluqla bağlı Azərbaycanın yüzlərcə, minlərcə 

dahi şəxsiyyətlərinin adını çəkə bilərik. Amma bizim yeni 

doğulan övladlarla bağlı, ümumiyyətlə, problem yoxdur. 

Bu məsələ çox sürətlə həll olur. “ASAN xidmət”, ədliyyə 

orqanlarının müvafiq qurumları mövcuddur. Ümumiyyət-

lə, Azərbaycanda bu gün belə problem yoxdur. Təki, 

Azərbaycan vətəndaşı bunu arzulasın və istəsin. Bununla 

bağlı dövlət orqanlarına, hesab edirəm, irad da ünvanlan-

mamalıdır, onlar icra edirlər. Qanunvericilik də bunun 

üçün bütün əsasları yaradır. İstək vətəndaşındır, arzu və-

təndaşındır. Nə zaman istəyir, onu icra edirlər.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Əli müəllim. Qüdrət Hə-

sənquliyev. Qüdrət müəllim, buyurun. 

Q.Həsənquliyev. Çox sağ olun. Hörmətli Sədr, hör-

mətli deputat həmkarlar, media nümayəndələri. Qarşıdan 

xalqımızın gözəl bayramı, Novruz gəlir, bu gün Yel çər-

şənbəsidir. Bu münasibətlə hamımızı, o cümlədən qonaq-

ları təbrik edirəm.  

Hörmətli Sahibə xanım, mən zaman-zaman Milli Məc-

lisdə bələdiyyələrin statusu ilə bağlı məsələni qaldırmışam 

ki, bələdiyyələrin statusu çox azdır, kiçikdir və ona görə 

də onlardan olan o gözlənti özünü doğrultmur. Buna görə 

də həmişə təklif eləmişəm ki, bələdiyyələrə yerli dövlət 

hakimiyyəti orqanları statusu verilməlidir. Bunun üçün 

mütləq islahatlar aparılmalıdır. Yoxsa 1999-cu ildə bə-

lədiyyələr yaradılıb, indi 22 il vaxt keçib, biz hələ də de-

yirik ki, bu, təzə yaradılmış orqandır. Onun nəyi təzə ya-



 

radılıb ki? Bələdiyyələrə artıq neçə dəfə seçkilər keçirilib.  

Ümumiyyətlə, o zaman bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzi-

bati nəzarəti həyata keçirən orqan da yaradılanda, bu, 

qanunvericiliyə daxil olanda mən bunun əleyhinə olmuş-

dum. Onu da söyləmişdim ki, bələdiyyələrin fəaliyyətin-

dən hansısa şikayətlər varsa, o zaman müvafiq dövlət or-

qanları bunu araşdırıb, hüquqi qiymət verə bilər. Amma 

2500-dən artıq bələdiyyənin fəaliyyətinin və onun aktları-

nın qanunauyğunluğunu yoxlamaq fiziki baxımdan, sadəcə, 

mümkün deyil. Yəni zaman da göstərdi ki, doğrudan da, bu 

məsələdə ciddi islahatların aparılmasına ehtiyac var.  

Bələdiyyələr yarananda əhali tərəfindən bu cür qəbul 

olundu ki, bələdiyyə torpaqları müəyyən olundu və icra 

hakimiyyəti orqanları ilə birgə o torpaqların satışına 

başladılar. Qanunsuz satışına başladılar. Bu gün ölkədə 

artıq bəzi rəqəmlərə görə 600 min, bəzisinə görə Bakıət-

rafı rayonlarda, kəndlərdə 450 min qanunsuz tikilmiş ev 

var. Bunların əksəriyyətini məhz bələdiyyələrin verdiyi, 

yəni icra hakimiyyətlərinin razılığı ilə bələdiyyələrin 

verdiyi sərəncamlar əsasında həmin ərazilərdə tikiblər. 

Onların bir hissəsi pay torpaqlarında, yəni kənd təsərrüfatı 

təyinatlı torpaqlarda tikilib. Bəziləri qaz, su, elektrik 

xətlərinin altında, yaxınlığında tikilib.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyev 2008-ci ildən başlayaraq bu məsələlərə dəfələrlə 

toxunub və eyni zamanda, hətta müvafiq sərəncam da im-

zalayıb. Müvafiq komissiya yaradılıb. Amma çox təəssüf 

ki, bu günə qədər həmin o qeydiyyatsız evlərin qeydiyyatı 

ilə bağlı məsələ öz həllini tapmayıb. Halbuki burada 

bələdiyyələrin çox böyük məsuliyyəti var. O cümlədən 

onların fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən mər-

kəzin. Mərkəz daha çox onda maraqlı olmalıdır ki, 



 

Prezidentin sərəncamı və onun göstərişləri niyə bu günə 

qədər icra olunmur və niyə bu məsələ öz həllini tapmır. 

Onsuz da Bakı kəndlərinə dəmir yol xətti, yəni elektrik 

xətləri çəkiləndə biz gördük ki, o insanlar oradan köçürül-

dü, onlara kompensasiya ödənildi. Onsuz da o, qanunsuz 

tikibsə belə, düzdür, burada söhbət təkcə bələdiyyələrdən, 

icra hakimiyyətlərindən getmir, bu cür qanunsuzluqlara 

bəzi dövlət müəssisələrinin rəhbərləri də göz yumub. 

Hamı bilir ki, əgər müvafiq dövlət orqanlarının razılığı 

olmasa, o binaların orada tikilməsi mümkünsüz idi. Yəni 

bunlar pul qarşılığında bunu ediblər. Amma bunun yaxşı 

tərəfi olub ki, ölkədə mənzillə bağlı sosial gərginlik 

müəyyən mənada aradan qalxıbdır. Aztəminatlı insanlar 

özlərinə, heç olmasa, mənzil tikə biliblər. Amma indi 

onları rəsmiləşdirmək lazımdır.  

Bundan başqa, qeyd elədiyim kimi, bu islahatlar 

dərinləşdirilməlidir. Açıq söyləyirəm, hazırda bələdiyyələr 

rayon icra hakimiyyətlərində mövcud olan ərazi idarəetmə 

orqanları ilə iş şöbəsinin bir sektoru, bölməsi kimi fəaliy-

yət göstərirlər. Yəni belə olduğu halda, bu qurumlardan nə 

isə gözləməyin özü absurddur. Ona görə də mən əvvəllər 

də məsələ qaldırmışdım ki, bələdiyyələrə yerli dövlət 

hakimiyyəti orqanları statusu verilməlidir və icra hakimiy-

yətləri ləğv olunmalıdır. Prezidentin yerlərdə səlahiyyətli 

nümayəndələri olmalıdır ki, onlar da ölkə Konstitusiyasına 

nəzarət funksiyasını həyata keçirsinlər.  

Bundan başqa, Bakı və Gəncə  şəhər  bələdiyyələri  ya-

radılmalıdır ki, şəhərin problemləri ilə birbaşa xalqın  

seçdiyi şəxslər məşğul olsunlar. Eyni zamanda, burada 

hörmətli Vilayət müəllim çıxışında da qeyd elədi ki, bələ-

diyyələrin daxilində bəzən qanunsuz qərarlar qəbul olu-

nur. Təkbaşına qərarlar verilir, mövcud qanunvericilik pozu-



 

lur. Bunun da qarşısını almağın yeganə doğru yolu, hesab 

edirəm ki, bələdiyyə seçkilərinin proporsional seçki sistemi 

əsasında keçirilməsidir. Diqqətinizə görə çox sağ olun. 

Sədrlik edən. Sağ olun, Qüdrət müəllim. Kamran 

Bayramov, buyurun. 

K.Bayramov. Çox sağ olun, hörmətli Sahibə xanım. 

Əziz həmkarlar, bu gün müzakirəmizə təqdim olunmuş 

bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin həyata 

keçirilməsi üzrə illik məruzə ilə bağlı bildirmək istərdim 

ki, Ədliyyə Nazirliyi 2020-ci ildə bu sahədə xeyli iş 

görmüşdür. Eyni zamanda, məruzədən göründüyü kimi, 

nazirlik bu sahədəki fəaliyyəti daim təkmilləşdirir. Bələ-

diyyələrin fəaliyyətinin səmərəsinin artırılması və qanun-

vericiliyin tələblərinə riayət olunması istiqamətində xeyli 

müsbət addımlar atılmışdır və bu da təqdirəlayiqdir. 

Ədliyyə Nazirliyi, eyni zamanda, ötən dövr ərzində bir 

sıra qəbul olunmuş sənədlərlə, xüsusi ilə də “Açıq höku-

mətin təşviqinə dair 2020–2022-ci illər üçün Milli Fəaliy-

yət Planı”nda bələdiyyələrin üzərinə düşən vəzifələrin 

icrası ilə bağlı öz köməkliyini əsirgəməmişdir.  

Amma mən diqqətinizi daha çox bələdiyyələrin bugün-

kü cari vəziyyətinə cəlb etmək istərdim. Məlum olduğu 

kimi, bələdiyyə fəaliyyətinin səmərəsi, ümumiyyətlə, 

vətəndaşlara keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi, eyni 

zamanda, cəmiyyətdə daha yüksək nüfuza yiyələnməsi 

üçün, təbii, çox güclü, dayanıqlı maliyyə və iqtisadi poten-

sialı, gəlir mənbələri olmalıdır. Bu gün bələdiyyələr bir 

sıra fundamental  problemlər yaşayır ki, bu problemlər 

həll olunmadığı təqdirdə, biz bələdiyyələrin hər hansı inki-

şafından və fəaliyyətinin səmərəsinin artırılmasından belə 

danışa bilmərik. İlk növbədə  bələdiyyələrin torpaqları 

üzərində mülkiyyət sənədlərinin və xəritələrinin olma-



 

ması. Ən böyük problemlərdən biri məhz elə bu məsələ 

hesab olunur. Çünki mülkiyyət sənədləri və xəritələri 

olmadan bələdiyyələr həmin torpaqlar və əmlak üzərində 

heç bir sərəncam hüququna malik deyil. Amma hər biri-

miz bilirik ki, bu sahədə bir çox sui-istifadə halları möv-

cuddur. O da bələdiyyənin vergi və ödənişlər toplamaq 

səviyyəsinə də təsir göstərir. Məsələn, bələdiyyələr ixti-

yarında olan dayanacaq və reklam ödənişini yığa bilmirlər. 

Ondan ötrü ki, ərazilərin və torpaqlarının mülkiyyət 

sənədləri, xəritələri yoxdur. Bu səbəbdən də vergiləri yığa 

bilmirlər. Büdcələri dolmur və nəticədə vətəndaşlara key-

fiyyətli xidmət göstərmək iqtidarında deyillər. Lakin buna 

baxmayaraq, cənab Prezidentin bir sıra sənədlər imza-

layıb, bələdiyyə xəritələrinin və mülkiyyət sənədlərinin 

hazırlanması və bələdiyyələrə təhvil verilməsi 2020-ci ilə 

qədər nəzərdə tutulmuşdu. Lakin bu günə qədər bu işlər 

tamamlanmamışdır. Aidiyyəti qurumlardan bu məsələnin 

sürətləndirilməsini, xüsusilə də Ədliyyə Nazirliyindən bu 

məsələnin həllində köməklik göstərməsini xahiş edərdim.  

Digər vacib məsələlərdən biri məcburi sosial sığorta 

borclarıdır. Məlumat verim ki, bu gün bir çox bələdiy-

yələrin, – məndə dəqiq rəqəm yoxdur, ancaq  söhbət minə 

yaxın bələdiyyədən gedir, – həmin o məcburi sosial 

borclarına görə hesabları bağlıdır. Hesablar bağlı olduqda 

bələdiyyələr heç bir əməliyyat keçirə, vəsaiti xərcləyə 

bilmirlər. Elə vəsait, dotasiya və digər yığımlar ora gəl-

dikdə büdcəyə, hesaba oturduqda dövlət tərəfindən silinir. 

Mən düşünürəm ki, Ədliyyə Nazirliyi bu sahədə müəyyən 

köməklik göstərə bilər. Məsələn, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə 

bir razılaşma əldə edə bilər ki, bu borclar hissə-hissə 

ödənilsin, bələdiyyələrə bir şərait yaradılsın, onlar da o 

vəsaitdən istifadə edə bilsinlər. Ən azından ona görə ki, 



 

vətəndaşlara layiqli, keyfiyyətli xidmət göstərə bilsinlər.  

Digər bir məsələ, hörmətli Vilayət müəllim də qeyd 

etdi, azad olunmuş torpaqlarla bağlı. Bəli, artıq bu gündən 

bizim məcburi köçkün və qaçqın statusu olmuş vətəndaş-

lar arasında çox böyük maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. 

Çünki həmin şəxslər müəyyən müddətdən sonra o torpaq-

lara qayıdacaq və yerli özünüidarəetmə hüququndan istifa-

də edəcəklər, bələdiyyələr formalaşdıracaqlar. Bu baxım-

dan da bəri başdan bu işlər görülməlidir ki, onlar artıq 

torpaqlara qayıdandan sonra bələdiyyələri formalaşdıra, 

bələdiyyələrə seçilmək və seçmək hüququndan səmərəli 

istifadə edə bilsinlər. Mən düşünürəm ki, əgər Ədliyyə 

Nazirliyi bu sahədə maarifləndirmə işi aparsa, həmin şəxs-

lər üçün bələdiyyələri formalaşdırmaq, bələdiyyə həyatın-

da iştirak etmək daha asan, daha yüngül olar. Diqqətinizə 

görə təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun, Kamran müəllim. Siyavuş 

Novruzov. Siyavuş müəllim, sualınız var, deyəsən. 1 

dəqiqə, xahiş edirəm, nəzərə alın. 

S.Novruzov. Təşəkkür edirəm, hörmətli Sədr. Sualım 

yoxdur. Mən həm yazılmışdım, həm də bizim komitədə 

müzakirə olunduğuna görə imkan olsa, müzakirələrin 

sonunda 5 dəqiqə vaxt verərdiniz ki, qaldırılan məsələlərə 

biz öz münasibətimizi bildirək. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Tahir Rzayev. Tahir müəllim, buyurun.  

T.Rzayev. Çox sağ olun. Hörmətli Sədr, hörmətli de-

putat həmkarlarım. Azərbaycanda bələdiyyələrin fəaliy-

yətinə ictimaiyyətin münasibəti birmənalı deyil. Bu, təbii 

və başa düşüləndir. Bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə yaxından 

tanış olmayanlar onu əhəmiyyətsiz orqan kimi qiymətlən-

dirirlər ki, əlbəttə, mən bununla heç cür razılaşa bilmərəm. 

Şəxsən mən 20 ildən çox bələdiyyə institutu ilə yaxından 



 

təmasdayam. Bu dəyişiklikləri, irəliləyişləri aydın gö-

rürəm. Son illər bələdiyyələr xeyli təkmilləşib. Bunu bü-

tün bələdiyyələrə şamil etmək olmasa da, ölkədə öz işini 

bilən, sosial-iqtisadi proseslərdə yaxından iştirak edən 

əhalinin tələbatını ödəməyə çalışan yerli özünüidarəetmə 

orqanları çoxdur. Bir faktı qeyd etmək istəyirəm ki, son 

illər bələdiyyələrin təşəbbüsü ilə 10 mindən çox irili-xır-

dalı layihələr həyata keçirilmişdir ki, bu da sosial həyatı-

mızın mühüm sahələrini əhatə edir.  

İkinci Qarabağ müharibəsi bələdiyyələrdən də yan keç-

məmişdir. Bələdiyyə mülkiyyətinə, torpaqlarına ciddi 

ziyan dəymişdir. 4 bələdiyyə üzvü həlak olmuş, 17-si 

yaralanmış, 93 bələdiyyə üzvü müxtəlif orden və medal-

larla təltif edilmişdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, 

qazilərimizə şəfa versin.  

Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin həyata 

keçirilməsi ilə bağlı  hesabatda görülən bir sıra tədbirlərin 

şərhi verildi. Yaxşı haldır ki, işdə yol verilən nöqsanlar 

daha çox qabardıldı. Nöqsanları görmək və  aradan qaldır-

maq üçün yollar göstərmək, bələdiyyələrə metodik dəstək 

vermək, qarşılaşdıqları problemin həlli üçün kömək gös-

tərmək sahəsində Ədliyyə Nazirliyinin son illər gördüyü 

təşəbbüsü qiymətləndirmək lazımdır. Bu, illik hesabatın 

nəzərə alınmasına əsas verir.  

Hörmətli Vilayət müəllimin məruzəsində bələdiyyələrə 

inzibati nəzarətin həyata keçirilməsində görülən işlər ay-

dın şərh olundu və buna görə  bir daha faktlara, rəqəmlərə 

müraciət etmək fikrində deyiləm. Əlbəttə ki, keçən il 

deputat həmkarlarım tərəfindən qaldırılan aktual məsə-

lələrə nazirlik tərəfindən ciddi əks-səda verilməsini, 

müvafiq orqanlara müraciətlər ünvanlanmasını, maariflən-

dirmə tədbirlərini, xarici ölkə bələdiyyələri ilə əlaqələrin 



 

daha da genişlənməsini, bələdiyyə assosiasiyalarının fə-

aliyyətinin canlanmasını müsbət hesab edirəm. Bələdiy-

yələrlə bağlı 5 mərkəzin fəaliyyətində nəzərə çarpan müs-

bət  dəyişikliklər də qeyd edilməlidir.  

Bələdiyyələrin fəaliyyətinin canlandırılması, nöqsan-

ların qarşısının alınması ilk növbədə bələdiyyə üzvlərinin 

və daha çox bələdiyyə sədrlərinin məsuliyyətindən asılı-

dır. Bəzi bələdiyyə sədrlərinin inzibati cəza alması, məh-

kəmələr qarşısında cavab verməsi də məsuliyyətsizlikdən 

irəli gəlir. Danılmaz faktdır ki, bir çox bələdiyyələrdə 

aşkarlıq və hesabatlılıq hələ də təmin edilmir. Qanunla 

nəzərdə tutulmuş, hər ay keçirilməli olan iclaslar, 6 aylıq 

və illik hesabatlar, yerli büdcənin hazırlanması və təsdiqi 

ilə əlaqədar iclaslar vaxtında keçirilmir. Bələdiyyə sədri 

bəzi məsələləri özü təkbaşına həll edir, üzvlərin təkliflərini 

nəzərə almır və sair. “Bələdiyyələrin statusu haqqında” 

Qanunun 19-cu maddəsində isə bələdiyyə sədrinin mə-

suliyyətinin çərçivəsini müəyyən etmək və tədbir görmək 

bələdiyyə üzvlərinə həvalə edilir. Bələdiyyə üzvləri sədrin 

tapşırıqlarını yerinə yetirdiklərinə və bilavasitə ona tabe 

olduqlarına görə bu vəzifəni yerinə yetirə bilmirlər. Nəti-

cədə bələdiyyə sədri məsuliyyətdən tamamilə kənarda qa-

lır və sonda məhkəmədə cavab verməli olur. Elə bilirəm 

ki, bələdiyyə sədrinin məsuliyyətini artırmaq üçün qanun-

da müəyyən əlavələr edilməlidir. 

Digər bir məsələ. Bələdiyyə vergilərinin ödənməsi 

müəyyən qaydada Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Ancaq 

bələdiyyə ödənişlərini ödəməyənlərə qarşı təsir mexaniz-

minin olmaması bələdiyyələrin maliyyəsinə ciddi ziyan 

vurur. Bu barədə düşünməyə dəyər. Hesab edirəm ki, 

Azərbaycan bələdiyyələri ildən-ilə öz fəaliyyətlərini ar-

tıracaq, işğaldan azad olmuş ərazilərimizin bərpasında, 



 

sosial-iqtisadi həyatımızın yaxşılaşmasında yaxından 

iştirak edəcəklər. Mən illik hesabatı  əhatəli hesab edirəm 

və nəzərə alınmasını xahiş edirəm. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Tahir müəllim. Azər 

Badamov. Buyurun, Azər müəllim.   

A.Badamov. Təşəkkür edirəm, hörmətli Sahibə xanım. 

Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçi-

rən orqanın illik məruzəsi təqdim olundu. Məruzədə 44 

günlük Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz böyük qələbə-

miz,  insanlara qarşı törədilmiş erməni cinayətlərinin bey-

nəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması və pandemi-

yaya qarşı mübarizədə əldə olunmuş uğurlara yer verilmə-

sini müsbət hal hesab edirəm. Çünki 2020-ci ildə ölkəmiz 

sınaqlar qarşısında oldu və bütün sınaqlardan layiqincə, 

üzüağ çıxmışdır. Ona görə də bu məsələləri hər bir tədbir-

də önə çəkməliyik. 

Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata 

keçirən orqanın fəaliyyətinə gəldikdə, qeyd etmək istəyi-

rəm ki, Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrin fəaliyyətinə 

kömək və onlara yardım göstərmək vəzifəsi qanunla təsbit 

olunmuşdur. Bələdiyyələrin fəaliyyətinin təşkilinə  kömək 

və metodoloji yardım haqqında təlimatın hazırlanmasını 

müsbət hal hesab edirəm. Bələdiyyələrin fəaliyyətinin  qa-

nuna uyğun qurulması üçün maarifləndirici dəstək tədbir-

lərinin davam etdirilməsi vacibdir. Amma bununla yanaşı, 

bələdiyyələrə fəaliyyətin təşkilində Ədliyyə Nazirliyi 

tərəfindən daha yaxından kömək göstərilməsinin vacib ol-

duğunu düşünürəm. Cəmiyyət arasında nüfuzunun artması 

üçün bələdiyyələrin şəffaf fəaliyyəti vacib məsələdir. Şəf-

faf fəaliyyətin güzgüsü isə hesabatlardır. Çünki bələdiyyə-

lər öz fəaliyyətlərini yığdıqları vergilərlə yaradılan maliy-

yə əsasları ilə həyata keçirirlər. Vergilərə gələndə, vətən-



 

daş düşünür ki, bələdiyyə mənim üçün nə iş görüb ki, 

vergisini ödəməliyəm? Bələdiyyə isə deyir, vətəndaş 

vergiləri ödəməlidir ki, hər hansı bir işi görə bilsin. Bu 

məsələlərə aydınlıq gətirilməsi üçün qanunda bələdiyyə-

lərin seçicilər qarşısında hesabatı nəzərdə tutulmuşdur. 

Amma çox təəssüf ki, əksər bələdiyyələrdə bu hesabatlar 

formal xarakter daşıyır. Bu, sakinlərin bələdiyyələrdən 

narazı olmasına gətirib çıxarır. Təklif edirəm ki, Ədliyyə 

Nazirliyinin müvafiq regional idarələrinin nümayəndələri, 

heç olmasa, şəhər bələdiyyələrinin hesabat iclaslarında 

iştirak etsinlər. Belə olarsa, bələdiyyələr hesabat iclasları-

na məsuliyyətlə yanaşar, öz seçiciləri qarşısında məsuliy-

yəti artar və seçicilərini ödədikləri vergiləri hansı istiqa-

mətlərdə xərclədiyini məlumatlandırmaqla şəffaflığı təmin 

etmiş olar. 

Hörmətli həmkarlar, “Bələdiyyə torpaqlarının idarə 

edilməsi haqqında” Qanunun 9.1-ci maddəsində qeyd 

olunur ki, bələdiyyənin ərazisində daimi yaşayan və eyni 

zamanda, ən azı 5 il müddətində yaşayış yeri üzrə qeydiy-

yatda olan vətəndaşların mülkiyyətinə fərdi yaşayış evinin 

tikintisi üçün torpağın ayrılması, digər hallarda bələdiyyə 

torpaqları üzərində mülkiyyət və icarə hüquqları yalnız 

açıq torpaq hərracları və ya müsabiqələri vasitəsi ilə əldə 

edilə bilər.  

Bizə çoxlu vətəndaş müraciətlərində fərdi evin tikilməsi 

üçün bələdiyyələrdən torpaq ala bilməməsi və kömək 

göstərilməsi bildirilir. Elə  ailələr var, 2–3 ailə bir evdə 

yaşayırlar və ya 2–3 oğlu olan ailələr var ki, ev şəraiti ol-

madığına görə ailə həyatı qura bilmirlər. Belə müraciətləri 

biz bələdiyyələrə ünvanlayırıq ki, torpaq sahəsinin ayrıl-

masına kömək göstərsinlər. Bələdiyyə də deyir ki, 

vətəndaşın ərizəsini qeydiyyata götürürük və bələdiyyədə 



 

torpaq fondu yarananda təmin edəcəyik. Bələdiyyə imkanı 

olmayan insanın ərizəsini qeydiyyata alırıq, deyə, yola 

verir, amma qanunla ikinci dərəcəli elan olunan auksion  

qaydası ilə haradansa torpağı tapıb satışını edir. Vətəndaş 

da belə ayrı-seçkiliyi görərək narazılığını bildirir. Yəni 

bələdiyyə özü üçün hansı variant sərf edirsə, onu edir. 

Vətəndaşın istəyi isə öz həllini tapmır. Ədliyyə Nazirliyi-

nin müvafiq orqanından inzibati nəzarəti həyata keçirən 

zaman belə müraciətlərin qeydiyyatını və təmin olunma-

sını müvafiq qanuna uyğun həyata keçirmələrinə diqqət 

yetirmələrini təklif edirəm. Yenə qeyd etmək istəyirəm ki, 

birinci növbədə bələdiyyə öz ərazisində yaşayan vətəndaş-

ların müraciətlərini təmin etməlidir. Məruzəni  dəstəkləyi-

rəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Azər müəllim. Erkin 

Qədirli. Buyurun, Erkin müəllim.   

E.Qədirli. Çox sağ olun, xanım Sədr. Üzv olduğum 

Respublikaçı Alternativ Partiyası qeydiyyata alınanda Siz, 

hörmətli Sahibə xanım, eləcə də digər deputatlar məni bu 

münasibətlə təbrik etmişdiniz. Odur ki, mən də özümə 

borc bilib YAP-ın son qurultayı ilə bağlı hamınızı, daha 

doğrusu, YAP-çı deputatları təbrik etmək istəyirəm və 

İdarə Heyətinə yeni seçilmiş üzvlərə uğurlar arzulayıram. 

Eyni zamanda, bu gün Yel çərşənbəsidir. Fürsətdən istifa-

də edib, hamınızı bununla da bağlı təbrik etmək istəyirəm. 

İndi keçim əsas məsələyə.  

Bələdiyyələrlə, bələdiyyələrin Milli Məclis qarşısında 

hesabatlılığı ilə bağlı ötən ilin mart ayında hörmətli Fazil 

bəy dedi, hörmətli Səfa müəllimin də cavabını mən bili-

rəm. Bununla belə, mən bir daha bu məsələyə qayıtmaq 

istəyirəm.  Hələ referendumda  bu təklif veriləndə mən və-

təndaş kimi onun əleyhinə səs vermişdim. Çünki bələdiy-



 

yələrin Milli Məclis qarşısında hesabatını nə doğru sayı-

ram, nə də  mümkün. Çünki vətəndaşların seçdiyi bir qu-

rum vətəndaşların seçdiyi başqa bir qurum qarşısında  

hesabatlı sayıla bilməz. Mümkün də deyil. Çünki minlərcə 

bələdiyyə var. Onların hamısının hesabatı Milli Məclisdə 

dinlənilə bilməz. Ona görə yekunda biz gəldik bələdiy-

yələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında məlumatın 

dinlənilməsinə. Ona görə, bu baxımdan, hesab edirəm ki, 

gələcəkdə nə zamansa referendum olacaqsa, Konstitusiya-

nın 95-ci maddəsinin 20-ci bəndi oradan çıxarılmalıdır. 

İkinci uyğunsuzluq  daha dərindir. Bizdə bələdiyyələr 

də, icra başçıları da Konstitusiya ilə təsis olunsalar da, on-

ların səlahiyyətləri çox fərqli  nizamlanır. Məsələn, bələ-

diyyələrin səlahiyyətləri qanunla təsbit olunur, icra başçı-

larının səlahiyyətləri isə Prezidentin təsdiq etdiyi əsasna-

mə ilə. Əslində, bunun içində legitimlik potensialı var ki, 

bu da zaman-zaman üzə çıxır və görünür, Prezidentin son 

təklifinə görə Azərbaycanda yerlərdə Prezidentin səlahiy-

yətli nümayəndəsinin təsisi  də bununla bağlıdır. Yeri gəl-

mişkən, o nümayəndəliklər rayon-rayon yox, bir neçə ra-

yon əhatə edilərək qurulsa, yaxşıdır. Çünki o zaman sə-

lahiyyətli nümayəndə bir neçə icra başçısının fəaliyyətini 

əlaqələndirə bilər. Ən azından məntiq bunu deyir.        

Bir sözlə, təməldən yanlış qurulmuşdur. 1991-ci ildə 

hələ Ayaz Mütəllibov prezident olan vaxt icra başçıları 

qurumu təsis etmişdi. O vaxtdan  da ətalətlə davam edir. 

Bu, belə qalmamalıdır. Ona görə də Qüdrət bəyin də bu-

rada səsləndirdiyi son təklifini dəstəkləyirəm.  

Onu da demək istəyirəm ki, bizdə 2000-ci ildə “Ərazi 

quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu qəbul olunmuşdur. Bu qanunun 

5-ci maddəsinin 8-ci hissəsində Azərbaycan Respubli-



 

kasının paytaxtı Bakı şəhəri haqqında ayrıca bir qanunun 

qəbul olunması nəzərdə tutulur. Onun hüquqi statusunu 

müəyyən etməli olan bir qanunun. Amma üstündən 20 il 

keçib, artıq 21-ci il gedir, paytaxtın statusu haqqında heç 

bir qanun yoxdur. Bunu nəyə görə deyirəm? Çünki Azər-

baycan Avropa Şurasında seçkili merləri və böyük şəhər 

bələdiyyələri olmayan yeganə ölkədir. İndi müharibə olub, 

işğal olub, biz anlayırıq, bu çətinliklərin artıq, demək olar 

ki, hamısını geridə qoymuşuq. Odur ki, biz ciddi olaraq bu 

əksikliyimizi aradan qaldırmaq haqqında düşünməliyik.  

2018-ci ildə biz  Respublikaçı Alternativ Partiyası ola-

raq 40 min imza yığıb Milli Məclisə layihə təqdim etmiş-

dik. İndi aydın məsələdir ki, o zaman 40 min imzanın yı-

ğılma qaydasını müəyyən edən qanun olmadığına görə bi-

zim təklifimiz rəsmiləşə bilmədi. Yaxşı ki, sonradan bu 

qanun qəbul olundu. Amma indi mənim deputat kimi qa-

nunvericilik təşəbbüsüm var və biz, ola bilsin, payız ses-

siyası üçün belə bir qanunu təklif edəcəyik.  

Nəhayət, onu da deyim ki, bizdə bələdiyyələrin struk-

tural problemləri, təbii ki,  yalnız qanunvericilikdən qay-

naqlanmır. Məndən öncə çıxış edən Kamran bəyin də söy-

lədikləri bu baxımdan...   

Sədrlik edən. Sağ olun. Əli Məsimli. Buyurun, Əli 

müəllim.  

Ə.Məsimli. Çox sağ olun, hörmətli Sədr.  Həmişə ol-

duğu kimi, bu dəfə də Vilayət müəllim bələdiyyələrin 

fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın illik 

məruzəsini kifayət  qədər yüksək səviyyədə və  kompeten-

siya ilə təqdim etdi. Həmin məruzədən bir neçə nəticəni 

çıxarmaq olar ki, birinci, bələdiyyələrin bir hissəsi, daha 

çox hissəsi tədricən yerli problemlərin həllinə qoşulmaq 

istiqamətində addımlar atır.  



 

İkinci vacib məqam ondan ibarətdir ki, bələdiyyələrin 

bilgisayar texnologiyasından istifadə etməsi, internetə qo-

şulması istiqamətində görülən işlər artıq üçdə iki səviy-

yəyə çatıb və bu artırılacaq. Bir də, elektron sənədləşmə 

ilə bağlı məsələlər diqqətçəkəndir. Eyni zamanda, xarak-

terik hüquq pozuntularını da nəzərə çatdırdı. Bunlar təkcə 

bu il üçün deyil, Milli Məclisdə təqdim olunan bütün illik 

məruzələrdə həmin xarakterik pozuntular öz əksini tapıb 

və bunları da aradan qaldırmaqdan ötrü xeyli dərəcədə 

təkliflər irəli sürülüb. Bunların hamısını müsbət qiymət-

ləndirirəm. Amma bu ərəfədə biz Şəkidə kənd bələdiy-

yələri ilə görüşdük. Bu görüşdən əldə etdiyim təəssürat-

lardan  birinci nəticə ondan ibarətdir ki, bu məruzə çox va-

cibdir. Eyni zamanda, bələdiyyələrin real vəziyyətini bil-

məkdən ötrü bələdiyyələrin də dinlənilməsinə böyük ehti-

yac var. Bələdiyyələrin dinlənilməsi nəticəsində yerlərdə 

nə qədər problem olduğunu və bələdiyyələr qarşısında du-

ran o problemlərin aradan qaldırılmasının  optimal yolları-

nı daha yaxından tapa bilərik.  

Qeyd olunan məsələlərin hamısını deyə bilməyəcəyəm. 

Amma bələdiyyələrin özlərinin qaldırdığı məsələlərdən biri 

asılılıqla bağlıdır, yəni yerli icra strukturundan asılılıq. Bu 

asılılığı aradan qaldırmadan heç vaxt bələdiyyələr yerli prob-

lemlərin həllində irihəcmli işlər görə bilməyəcək. Ola bilər 

ki, bir neçə faiz bələdiyyə iş görsün. Amma asılılıq şəraitin-

də bələdiyyələrin fəaliyyətinin heç bir perspektivi yoxdur. 

Çünki asılılıq şəraitində tərəqqidən söhbət gedə bilməz.  

İkinci vacib məsələ mülkiyyət məsələləri ilə bağlıdır. 

Buna mütləq aydınlıq gətirilməlidir. Burada iki istiqamət-

də: birinci, bələdiyyə torpaqları ilə bağlı məsələdə ay-

dınlıq gətirilməlidir. Bunu xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, 

burada qeyd olundu, bələdiyyə torpaqlarını öz balansına 



 

vermək vacibdir. Kadastr sənədləri işlənən zaman alınan 

dövlət rüsumları çox olduğundan bələdiyyələrin bu rüsum-

ları qarşılaya bilməməsi məsələsi. Ona görə də məsələ 

qaldırıldı ki, bu məsələnin ölkə üzrə birdəfəlik həll olun-

ması yaxşı olar. Çünki bələdiyyə torpaqlarının kadastr 

sənədi olmadığından əkin sahələrinə görə dövlət sənədi ilə 

verilən subsidiyaları da ala bilmirlər. Deməli, yarımçıq 

xarakterli bir vəziyyət əmələ gəlir. Subsidiya ala bilmirsə, 

deməli, orada normal əkinçiliyi də həyata keçirə bilmə-

yəcəklər. Eyni zamanda, burada qeyd olunan örüş sahələri 

ilə də bağlıdır. İmkanlı, müxtəlif adamlar, yəni vəzifəli 

insanlar örüş sahələrini  götürürlər, əkirlər. Bu, Vilayət 

müəllimin çıxışında da öz əksini tapıb. Hesab edirəm ki, 

burada da qanuna əməl olunmalıdır və vəzifəli şəxslərin 

bu özbaşınalıqlarının aradan qaldırılması istiqamətində 

təsirli tədbirlər görülməlidir. Qanunla müəyyən olunduğu 

kimi, yalnız yemlik arpa əkilməsi üçün verilən 3 faizlik 

limitdən başqa kənarlaşma olmamalıdır. Bu, aradan qal-

dırılmasa, Azərbaycanda heyvandarlığın inkişafına böyük 

zərbə vurulmuş olacaq. Ona görə ki, heyvandarlığın 

inkişafı üçün yerlərdə örüş sahələri mütləq vacibdir. Ona 

görə də hansı isə məmurların şıltaqlığına görə heyvan-

darlığın inkişafının qarşısına bu qədər böyük maneələr 

qoymaq düzgün deyil.  

Üçüncü qaldırılan məsələ xeyli dərəcədə vergilərlə bağ-

lıdır, hamısını yığa bilmirlər. Bu istiqamətdə vacib mə-

sələlərdən biri ondan ibarətdir ki, deməli, vergilər yığıla 

bilmədiyinə görə, onların vəsaitləri də az olur. Ən yaxşı 

halda kənddə yaşayanların sayına böləndə ildə 4–5 manat 

pul alınır ki, bununla da bələdiyyə heç bir iş görə bilməz. 

Ona görə ki, əgər orada yollar bələdiyyələrin istismarına 

verilibsə, onlar ora xərc çəkir. Ona görə də bu məsələdə də 



 

bir yenilik texniki baxışdan alınan rüsumun bir hissəsinin 

bələdiyyələrə verilməsidir. Bu praktika tətbiq olunur, 

hesab edirəm ki, bax, bu məsələyə diqqət yetirilməlidir. 

Əgər o bələdiyyəyə məxsus...  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Əli müəllim. Razi Nurul-

layev. Buyurun, Razi müəllim. 

R.Nurullayev. Hörmətli xanım Sədr, hörmətli deputat-

lar, bələdiyyələr haqqında xeyli qanunlar var ki, həqiqə-

tən, çaşqınlıq yaradır. Bələdiyyələrin statusu haqqında, 

fəaliyyətinə inzibati nəzarət haqqında, maliyyəsinin əsas-

ları haqqında, torpaqların idarə edilməsi haqqında, bələ-

diyyə qulluğu haqqında və sair. Çoxdur. Təklifim budur 

ki, bu qanunların hamısı bir qanunda, bələdiyyələr haqqın-

da qanunda birləşdirilsin və fəsillərə bölünsün. O qədər 

qanunlar qəbul edilir, nə xeyri var ki? Kağız-kuğuz işi 

çoxalır, amma nəticə ki dəyişmir.  

İkincisi, bildiyiniz kimi, nümunəvi bələdiyyələr çox 

azdır. İş görmək, pul qazanmaq, problemləri həll etmək 

üçün resursları da yoxdur. Onun üçün də bələdiyyələrə 

kömək edək ki, hər bir bələdiyyənin yerli resurslarına uy-

ğun pilot layihəsi olsun. Bu barədə hesabatda danışılır. O 

layihəni həyata keçirmək üçün onlara dövlət tərəfindən 

illik 2–3 faizlik kredit də verilsin ki, iş qurub pul qa-

zansınlar, vətəndaşları da razı salsınlar. Kənd yerlərində 

mal-qara var, kiçik sexlərdə süd məhsulları, yem istehsalı 

mümkündür. Bitkiçiliklə, əkinçiliklə, arıçılıqla, gülçülüklə 

məşğul olmaq olar. Yoxsa, yerləri qəpik-quruşa satıb, baş-

larını atıb yatırlar. Özləri öz resurslarını kapitala çevir-

məyi öyrənsinlər və bunun üçün onlara kömək etmək la-

zımdır. Öyrədək, deməyək, get, elə. Edə bilmir də. Çünki 

ora seçilənlərin çoxu təsərrüfatçıdan daha çox siyasi dü-

şüncəlidir.  



 

Üçüncüsü, pozuntulara səbəblərdən biri kimi hesabatda 

bələdiyyə üzvlərinin passivliyi göstərilib. Passivliyin əsası 

seçkilərdə qoyulur. Vəzifəli şəxslər, yerli hakimiyyətlər öz 

adamlarını yerləşdirir, orada fərqli fikir yoxdur. Niyə mə-

nim bir nümayəndəm bələdiyyədə yoxdur? Partiya sədri-

yəm. Mən bu qədər hörmətsiz, xalqın sevmədiyi qüvvə 

oldum ki, 10 milyonluq Azərbaycanda bir bələdiyyə üzvü 

seçdirə bilmədim? Nə qədər ki biabırçı, qeyri-şəffaf və 

yerli səviyyədə, əvvəlcədən müəyyən edilmiş siyahılar üz-

rə nəticələr olacaq, o fəallığı da gözləyə bilmərik. Bə-

lədiyyə sədrlərinin rüşvət müqabilində sədr təyin edilməsi 

halları kütləvi olub, rayon yerlərində 2 min manatdan 80 

min manata, böyük şəhərlərdə yarım milyona qədər gəlib 

çatıb. Belə bir halda hansı fəallıqdan və şəffaflıqdan 

danışa bilərik. O boyda rüşvət verən bələdiyyə sədri necə 

işləyə bilər? O, gərək birinci verdiyi pulu qaytarsın, sonra 

da seçiciləri barədə düşünsün.  

Hesabat normaldır, mən Vilayət müəllimin məruzəsini 

də çox normal, obyektiv hesab etdim. Mütaliə və statistika 

üçün yaxşıdır. Bəs nəticə? Verdiyim təkliflərə ciddi ya-

naşılmasını rica edirəm. 20 ildir, bələdiyyə institutu yara-

dılıb, hələ də bir çox bələdiyyələrin əllərindən tutub əlifba 

öyrədirik. Günah isə onlarda deyil. Onun üçün də çox 

ciddi işləməyə ehtiyac var və mən düşünürəm ki, burada 

olunan təklifləri də hörmətli Vilayət müəllim nəzərə alar 

və bu onların kollegiyasında müzakirə olunar. Təşəkkür 

edirəm, xanım Sədr. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Adil Əliyev. Adil müəllim, 

buyurun. 

A.Əliyev. Çox təşəkkür edirəm, hörmətli xanım Sədr. 

Dəyərli millət vəkilləri, hörmətli Vilayət müəllim. Bələ-

diyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin həyata keçiril-



 

məsi haqqında illik məruzə ilə əlaqədar bildirirəm ki, 

məruzə olduqca dolğun, əhatəli hazırlanmış və bələdiy-

yələrin fəaliyyəti ilə əlaqədar olan məsələlərin hər biri 

hesabatda nəzərə alınmışdır. İstər görülən müsbət, istərsə 

də mənfi işlər barəsində bələdiyyələrlə bağlı hesabatda 

dolğun məlumat verilmişdir.  

Bəzi bələdiyyə sədrləri və bələdiyyənin işçiləri Vətən 

müharibəsi zamanı üzərlərinə qoyulmuş vəzifələrin öhdə-

sindən layiqincə gəldilər. Belə ki, Ermənistanın mütəmadi 

olaraq atəş açdığı Tərtər, Bərdə, Gəncə və digər ərazilə-

rimizdə yerli əhaliyə kömək göstərilməsində, habelə ayrı-

ayrı ərazilərdə şəhidlərimizin dəfninin təşkilində, şəhid 

ailələrinə, müharibə qazilərinə diqqət və qayğı göstərilmə-

sində bələdiyyələrin vəzifəli şəxsləri olduqca çox xidmət 

göstəriblər. Onlara bir daha minnətdarıq, şəhid ailələrinə 

və qazilərə diqqət göstərmək hər birimizin borcudur.  

Ancaq təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, bəzi bələdiy-

yələrin vəzifəli şəxslərinin hələ də cinayət xarakterli hərə-

kətlər etməsi və nəticədə barələrində cinayət işinin başlan-

ması, həbs olunmaları bütün cəmiyyətimizi narahat edir. 

Bələdiyyələrdə korrupsiya cinayətlərinə birdəfəlik son 

qoyulmalıdır. Başa düşülən deyil ki, ölkə başçısının kor-

rupsiyaya qarşı savaş açdığı, yerli icra hakimiyyəti orqan-

larının başçılarının, eləcə də mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının rəhbər vəzifəli şəxslərinin korrupsiya cinayə-

tinə görə həbs olunduğu bir vaxtda yenə də bələdiyyə sədr-

ləri və digər vəzifəli şəxslər rüşvət hallarına yol verirlər.  

Hesabatdan da görünür ki, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 

mütəmadi olaraq onlara korrupsiyaya qarşı təlimlər keçi-

rilməsinə, habelə maarifləndirici materialların hazırlanma-

sına baxmayaraq, bəzi vəzifəli şəxslər yenə də bu növ 

cinayətləri törətməkdən çəkinmirlər. Fikrimcə, bu sahədə 



 

maarifləndirmə siyasəti daha da artırılmalıdır. Habelə 

gələcəkdə bələdiyyələrin daha fəal rol alması məqsədi ilə 

bələdiyyələrdə gənclərlə iş komissiyalarının yaradılması 

barədə görülən işlər olduqca təqdirəlayiqdir. Təklif edirəm 

ki, gənclərlə yanaşı, idmançılarla görülən işlərin, bədən 

tərbiyəsinin yeniyetmələrin və gənclərin tərbiyəsində müs-

təsna rolunun artırılması, məhəllə idmanının inkişafına 

töhfə verilməsi  məqsədi ilə həmin komissiya gənclərlə və 

idmançılarla iş komissiyası adlandırılsın. Belə ki, şanlı qə-

ləbəmizlə başa çatan Vətən müharibəsində idmanın həm 

vətənpərvərlik duyğularının aşılanmasında, həm də fiziki 

gücün artırılmasında müstəsna rolunun olmasının bir daha 

şahidi olduq. İdmanla bağlı komissiyanın yaradılması, 

eyni zamanda, idmanın inkişafına daha çox təkan verir.  

Nəticə etibarı ilə hesabatı məqsədəmüvafiq hesab edi-

rəm. Lehinə səs verəcəyəm və deputat həmkarlarımı da le-

hinə səs verməyə dəvət edirəm. Artıq bir çox millət və-

killəri bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarətin həyata 

keçirilməsi ilə bağlı öz fikirlərini söylədilər. Səsə qoymaq 

olar, təklif edirəm ki, səsə qoyaq. Sağ olun. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Adil müəllim. Mən Siya-

vuş müəllimə söz vermişdim. Siyavuş müəllim, buyurun 

və ondan sonra səsə qoyacağıq. Etiraz edən yoxdur ki?  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Siyavuş müəllim, buyurun. 

S.Novruzov. Təşəkkür edirəm. Hörmətli Sahibə xanım, 

mən də deputat həmkarlarım kimi, bələdiyyələrin fəaliy-

yətinə inzibati nəzarət haqqında məlumatı təqdirəlayiq 

hesab edirəm. İlbəil bu məruzələr Milli Məclisə daha key-

fiyyətli, daha əhatəli şəkildə təqdim olunur. Həmçinin 

bələdiyyələrə lazım olan tövsiyələrin verilməsi, onların 

maarifləndirilməsi ilə bağlı keçirilən seminarlar, ayrı-ayrı 



 

görüşlər, tədbirlər, hər biri təqdirəlayiqdir. Ona görə də 

deputat həmkarlarımdan buna səs verib, qəbul etmələrini 

xahiş edirəm.  

Burada həmkarlarımız bir neçə məsələyə toxundular. 

Mən ilk olaraq elə hörmətli Razi müəllimin qaldırdığı 

məsələ ilə bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, ola bilər, Razi 

müəllimdə nəsə informasiya var. Amma, ümumilikdə, 

istər Azərbaycan bələdiyyələrinin seçilməsində, istərsə də 

bələdiyyə üzvlərinin arasından bələdiyyə sədrinin seçil-

məsində elə rəqəmlərin sadalanması, doğrudan da, ciddi 

məsuliyyət tələb edir. Burada hər biriniz bilirsiniz ki, 

bələdiyyə seçkilərində ən böyük nailiyyət Yeni Azərbay-

can Partiyasının olubdur. Bələdiyyə seçkilərində 70 faizə 

yaxın Yeni Azərbaycan Partiyası qələbə çalıbdır. Bələdiy-

yə seçkilərində partiya olaraq iştirakınıza bilavasitə mən 

rəhbərlik etmişəm. Burada insanlar seçilibdir və seçilən-

dən sonra da öz sədrlərini seçiblər və bir çoxlarında da 

Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələridir. Belə çı-

xır ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrinin 

hər biri müvafiq quruma rüşvət verib və bununla sədr 

seçilib. Doğrudan da, bu cür məsələləri Milli Məclisdə 

qaldırmaq üçün ciddi məsuliyyət tələb olunur. O baxım-

dan da, mən hesab edirəm ki, dəqiq məlumatı olmayanlar 

belə fikirlərdən uzaq olsunlar.  

İkinci bir tərəfi, burada bələdiyyələrin statusu ilə bağlı 

müəyyən məsələlərə toxunulur. Bələdiyyələrin statusu ilə 

bağlı kifayət qədər qanun, iş mexanizmi var. Təsəvvür 

edin, biz hər birimiz millət vəkiliyik. Millət vəkili olaraq, 

regionlarda, seçildiyimiz dairələrdə qarşımızda kifayət qə-

dər məsələ qaldırırlar. İndi təsəvvür edin, əhali tərəfindən 

bələdiyyə qarşısında nə qədər məsələ qaldırılır. Çünki 

onlar gündə o insanların arasındadırlar, onların içərisin-



 

dədirlər. Bir fikir də formalaşdırılır, əksər çıxış edənlərin 

vurduğu nöqtə ondan ibarətdir ki, bələdiyyə torpaq 

satmaqla məşğuldur. Qəti şəkildə belə deyil. Torpağın 

mülkiyyət formaları var. Bilirsiniz də, dövlət mülkiyyəti, 

özəl mülkiyyət, bir də bələdiyyə mülkiyyəti. Bələdiyyə 

mülkiyyətində də bu, müxtəlif təyinatlara bölünür. Ya-

şayış üçün başqadır, əkin üçün başqadır, örüş üçün başqa-

dır. Bunun təyinatını dəyişdirmək üçün gərək Nazirlər 

Kabineti qərar versin. Nazirlər Kabinetinin qərarı olmadan 

örüş yerində ev tikmək üçün yer ayırmaq cinayətdir. İndi 

Vilayət müəllim burada iştirak edir, təsdiq edə bilər. 

Yaxud əkin sahəsində kimə isə fərdi ev tikilməsi üçün yer 

verilməsi, təbii ki, cinayət hesab olunur və qeyd olunduğu 

kimi, bunun qarşısı da dərhal alınır.  

Bundan başqa, Azərbaycan bələdiyyələrinin fəaliyyəti ilə 

bağlı, hörmətli Sahibə xanım, bu yaxınlarda biz Avropa 

Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin moni-

torinq qrupu ilə müzakirələr apardıq. 2012-ci ildən bu tərəfə 

aparılan monitorinqin nəticələri ilə bağlı onların da Azər-

baycan bələdiyyələri haqqında kifayət qədər yüksək fikirləri 

var. Həm Azərbaycan bələdiyyələrinin pandemiya dövründə 

gördüyü işlər, həm müharibə vaxtında apardığı işlər, həm də 

digər məsələlərin hamısı təqdirəlayiq hesab olundu.  

Sonda bir neçə təklifi nəzərə çatdırım. Doğrudan da, bu 

məsələlər də qaldırıldı ki, şəhər bələdiyyələri yaradılsın və 

burada qeyd olundu, guya Azərbaycandan başqa hər yerdə 

şəhər bələdiyyələri var. Avropa Şurasına daxil olan ölkə-

lərin bir çoxunda hələ bu məsələ öz həllini tapmayıbdır. 

Biz bunu monitorinq komitəsində müzakirə etmişik. Onlar 

özləri, bəzi ölkələrdən olan həmin nümayəndələr dedi ki, 

bizdə hələ müzakirələr gedir, yaradaq, yaratmayaq. Yarat-

saq, necə olar? Yüz illərlə bələdiyyəsi olan və bu təcrü-



 

bəyə malik olan... 

Sədrlik edən. Vaxt verin. 

S.Novruzov. Onlar yaratmayıblarsa, biz hansı formada 

yaradaq. İkinci bir tərəfdən, biz bələdiyyələrlə bağlı iki 

məsələni həll etməliyik. Birincisi, bələdiyyə üzvlərinin və 

bələdiyyələrin sayı azaldılmalıdır. 1606 bələdiyyədir, 14 

mindən yuxarı insan seçilir. İnsan varsa, təbii ki, problem 

də var. İndi bunu getdikcə azaltmaq lazımdır.  

İkincisi, biz dövlət quruluşunu, federasiya ilə konfe-

derasiyanı unitar dövlətlə səhv salmamalıyıq. Federasi-

yalarda, konfederasiyalarda bələdiyyələrin statusu tam 

başqadır, unitar dövlətlərdə tam başqadır. İdarəetmə sis-

temi də tamamilə başqadır. O baxımdan, bəzi ölkələri gə-

tirib bizə misal göstərməsinlər. Onların quruluşları tam 

fərqlidir.  

Üçüncü bir məsələ, mən hesab edirəm ki, bələdiyyə 

üzvləri seçilən zaman bələdiyyə sədri də seçilməlidir. O, 

ortada olan dedi-qodunun bir xeyli hissəsini aradan qaldı-

racaqdır. İnsanlar tərəfindən seçilməlidir və o işə rəhbərlik 

etməlidir. Bilirsiniz ki, işğaldan azad olunan  ərazilərimiz-

də ağıllı kənd, ağıllı qəsəbə yaradılır. Biz də çalışmalıyıq 

ki, o ərazilərdə ağıllı bələdiyyələr də yaradaq və bu bələ-

diyyələr eyni formada fəaliyyət göstərsinlər. Biz bələdiyyə 

seçkilərini ümummilli səviyyəyə qaldırmamalıyıq. Yəni 5 

il müddətinə bələdiyyə fəaliyyət göstərdi və 5 il qurtardı, 

yenidən bir də bütün respublikanın ərazisində bələdiyyə 

seçkiləri keçirilir. Heç yerdə belə bir anlayış yoxdur. 

Birincisi, bələdiyyə üzvlərinin hüququ pozulur. Tutalım 

ki, biri 2 il seçilir, biri 5 il seçilir. Bunun yuxarı orqanı 

yoxdursa, bu kənddə, tutalım, indi bir vaxtda, o biri 

kənddə başqa vaxt seçilə bilər, başqa şəhərdə, o biri rayo-

nun ərazisində ayrı dövrdə seçilə bilər. Yəni mütəmadi 



 

olaraq biz baxırıq, dünyanın hər yerində də var. Bu seçki 

prosesi getməlidir. Biz də bu seçki prosesini bu formaya 

gətirib çıxarmalıyıq. Həm burada dairə seçki komis-

siyalarının, həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliy-

yəti daimiləşir. Tutalım, 2 il dalbadal seçki keçirdilər, 3 il 

əmək haqlarını alıb oturublar. O baxımdan da biz bu 

bələdiyyə seçkilərinin formatını dəyişib, bunu ümummilli 

seçki proqramından çıxarıb fərdi qaydada keçirməliyik, 

hər kənd öz bələdiyyəsinin seçilməsini təmin etməlidir. Bu 

da ortada olan müəyyən söz-söhbəti aradan qaldıracaq. 

Bələdiyyələrin maliyyəsinə gəldikdə, bələdiyyələr 15 

müddəa əsasında maliyyə toplayır. Tək bir vergi deyil və 

bunu səmərəli istifadə etsəniz, kifayət qədər vəsaiti var. 

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun, Siyavuş müəllim. Hörmətli 

həmkarlar, doğrudan da, xeyli çıxışlar edildi və bu çıxışlar 

göstərdi ki, deputatların əksəriyyəti məruzə haqqında 

müsbət fikirdədir. Mən də hesab edirəm ki, məruzə yüksək 

səviyyədə hazırlanıb və Ədliyyə Nazirliyində bu istiqa-

mətdə bütün lazımi tədbirlər də həyata keçirilib. Nə təklif 

edirsiniz?  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Nəzərə alınsın. Onda, xahiş edirəm, illik 

məruzənin nəzərə alınmasına münasibət bildirək. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.08 dəq.) 

Lehinə                            82 

Əleyhinə                              3 

Bitərəf                              0 

Səs vermədi                              1 

İştirak edir                            86 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

 Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 21 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Vilayət müəllim, biz Sizi təbrik edirik və işinizdə uğur-

lar arzulayırıq. Çox sağ olun.  

Hörmətli həmkarlar, saat 1-dir, əgər etiraz etmirsinizsə, 

biz fasiləsiz davam edək.  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Hörmətli həmkarlar, de-

məli, bizim növbəti 3 məsələmiz üçüncü oxunuşda olan 

məsələlərdir. 2-ci məsələyə keçirik. Bu məsələ “Sahibkar-

lıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haq-

qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik 

edilməsi barədə qanun layihəsidir. Məsələyə dair məlumat 

vermək üçün mən  İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 

komitəsinin üzvü Məşhur Məmmədova söz verirəm. 

Məşhur müəllim, buyurun.  

M.Məmmədov, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye 

və sahibkarlıq komitəsinin üzvü. 

Hörmətli xanım Sədr, hörmətli millət vəkilləri. Qanun 

layihəsinin birinci və ikinci oxunuşları zamanı heç bir irad 

və təklif olmayıb. Ona görə də millət vəkillərindən bu qanun 

layihəsinə səs vermələrini xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Məşhur müəllim. Çıxış 

etmək istəyən yoxdur və mən qanun layihəsini səsə 

qoyuram. Buyurun, münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.09 dəq.) 

Lehinə                            83 

Əleyhinə                              0 

Bitərəf                              1 

Səs vermədi                              0 



 

İştirak edir                            84 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 21 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin 3-cü məsələsinə keçirik. 

Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında qanun layihəsi. Layihəni Ailə, qadın və 

uşaq məsələləri komitəsinin sədri hörmətli Hicran xanım 

Hüseynova təqdim edəcək. Hicran xanım, buyurun. 

H.Hüseynova, Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq 

məsələləri komitəsinin sədri. 

Hörmətli Sədr, hörmətli həmkarlar. Bu, artıq üçüncü 

oxunuşdur, bilirsiniz ki, birinci və ikinci oxunuşlarda heç 

bir təklif olmayıb. Mən düşünürəm ki, bu məsələni də səsə 

qoya bilərik. Sağ olun. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Hicran xanım. Çıxış 

eləmək istəyən var. Tahir Kərimli. Tahir müəllim, 

çıxışınız bu qanun layihəsi ilə bağlıdır, eləmi?  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Buyurun. 

T.Kərimli. Təşəkkür edirəm. Bilirəm, üçüncü oxunuş-

dur. Amma çıxışım Ailə Məcəlləsi ilə bağlıdır. İcazə ver-

səniz, danışaram.  

Bu təklifi qəbul edəcəyəm. Bildirmək istəyirəm ki, dü-

nənki tədbirlərdə də tələb olundu, Ailə Məcəlləsi də-

yişilsin, İstanbul Konvensiyasına uyğun yeni Ailə Məcəl-

ləsi tərtib olunsun və sair. Hesab edirəm ki, cənab Prezi-

dent Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyində ailənin 

möhkəmliyi, Qərb dəyərləri haqqında, Qərbdə ailənin necə 

olması barədə kifayət qədər məlumat verib. Eyni 



 

zamanda, Məlahət xanıma təşəkkür edirəm ki, keçən ilin 

avqust ayında Azərbaycan ailəsinin möhkəmliyi ilə bağlı 

çox sanballı bir məqalə ilə çıxış elədi. Azərbaycan 

Respublikasında məişət zorakılığı ilə mübarizəyə dair 

2020–2023-cü il üçün Milli Fəaliyyət Planı qəbul olunub. 

Hicran xanım, Bahar xanım bunlarla ciddi şəkildə məşğul 

olublar. Yəni Azərbaycanda ailənin möhkəmliyini təmin 

edən kifayət qədər qanunlar var. Cinayət Məcəlləsində 

var. Əgər yoxdursa, buna yeni dəyişiklik eləmək lazımdır.  

Həm Ailə Məcəlləsinə, həm də adət-ənənəmizə görə bir 

şeyi birmənalı şəkildə bilməliyik. Ailənin birinci müqəd-

dəs vəzifəsi nəslin artırılmasıdır. Çox təəssüf edirəm ki, 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı hər dəfə bu qadınlar çıxış 

edəndən sonra Azərbaycana ultimatum verir ki, siz 

İstanbul Konvensiyasını qəbul edin, Ailə Məcəlləsini 

dəyişin. Mən buna qəti şəkildə etiraz edirəm və çox 

təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda da belə qüvvələr var, 

çıxıb bunu tələb edirlər. Onu da bildirim, həmin kon-

vensiyanın 4-cü maddəsinin 3-cü paraqrafına əsasən 

yaramaz oriyentasiyalıların azadlığı nəzərdə tutulur ki, bu 

yolverilməzdir. Təsəvvür edin ki, biz Ailə Məcəlləsini 

dəyişsək, ata, ana məfhumundan məhrum oluruq. Birinci 

valideyn, ikinci valideyn kimi məfhumlar gətiririk. Bu, 

Azərbaycanda ailənin təməlini sarsıdır.  

Təsadüfi deyil ki, Rusiya kimi dövlət belə özünün ailə 

prinsiplərini uyğun tutaraq və ailə institutunun dağılması-

nın qarşısını almaq  məqsədi ilə bu təklifləri qəbul eləmir. 

Ancaq nə üçün Avropa Şurası, Birləşmiş Millətlər Təşki-

latı bu məsələlərdə təkid edir. Nə üçün bizim Qarabağın 

azadlığı haqqında öz qətnamələrinin yerinə yetirilməsini 

təkid etmir, ailə haqqında belə təkid edir. Nə üçün Azər-

baycanda bu feministlər, deyək ki, qadına ən çox hüquq 



 

verən İndoneziyanın Sumatra adası modelini götürmürlər. 

Orada, əksinə, matriarxat bir quruluş var. Ana hər şeydən 

üstündür, ananın soyadı götürülür, ana ailə başçısıdır. Nə 

üçün məhz Qərb dəyərləri? Çünki onlar bizi, ailə 

dəyərlərimizi məhv eləmək, ailə institutumuzu dağıtmaq 

istəyirlər. Müqəddəsliyimizi əlimizdən almaq istəyirlər. 

Buna qəti yol vermək olmaz. İstanbul Konvensiyasının 

qəbul edilməsi və o istiqamətdə Ailə Məcəlləsinin dəyişil-

məsinə olan çağırışlar qətiyyən yolverilməzdir. Xüsusən, 

hətta bir sıra dövlətlər, deyək ki, Sloveniya, Bolqarıstan və 

sair heç bunu ratifikasiya eləməyiblər. Polşa kimi ənənəvi 

katolik ölkəsi artıq bundan imtina eləmək ərəfəsindədir.  

Dediyim kimi, mən həm də Azərbaycanda dini qurum-

ları çağırıram ki, ailəmizi qorumaq və bu kimi çağırışların 

qarşısını almaq üçün indidən müvafiq hərəkət eləsinlər. 

Mən başa düşürəm, dövlətimizə, eyni zamanda, Ailə, Qa-

dın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə təzyiqlər 

kimi başa düşülə bilər. Şəxsən mən elə başa düşürəm. 

Amma bunun qabağında duruş gətirmək lazımdır. Azər-

baycanın müqəddəs ailə sistemini qorumaq lazımdır. Dü-

nənki üzdəniraq feministlərin tələblərini heç vaxt yerinə 

yetirmək mümkün deyil. Biz azərbaycanlıyıq, biz türkük, 

biz müsəlmanıq, yaxud deyək ki, özümüzün dəyərlərimiz 

var. Öz ölkəmizin dəyərləri var, mən təkrarçılığa getmək 

istəmirəm.  

Bir misal gətirək. İstanbul Konvensiyasını birinci məhz 

Türkiyə 2012-ci ildə qəbul eləyib. Nə dəyişdi? Türkiyədə 

məgər ailə zorakılığı aradan qalxdı? Biz hamımız ailə 

zorakılığına, uşaqlara zorakılığa qarşıyıq. Bizdə qanun-

vericilikdə yoxdur, biz tədbir görmürük? Biz qadına, ailə-

də uşağa olan pis münasibəti birmənalı şəkildə pisləyirik. 

Ancaq sən götürüb ailənin bütün təməlini dağıdır, ataya 



 

qarşı, qadınlara qarşı zorakılığa yönəldilməsini, qeyri-

ənənəvi tendensiyaların üstün tutulmasını təmin edirsən. 

Ən dəhşətli cəhət odur ki, həmin İstanbul Konvensiyasını 

bizim məcəlləmizə daxil eləmək istəyir və özünün əsas 

prinsipi də ondan ibarətdir ki, nikah, ailə, insan, ümumiy-

yətlə, cins bioloji varlıq deyil, cins sosial varlıqdır. Yəni 

kişi, qadın olmasının əhəmiyyəti yoxdur, ailə bu cür 

qurulmalıdır. Sosial varlıq kimi qəbul edəndə iki kişi də, 

iki qadın da ailə qura bilər. Cürbəcür belə məsələlərə 

gedirlər. Mən açıq danışdığıma görə üzr istəyirəm. Amma 

həmin qanunlarda daha açıq, daha pis yazılanları desəm, 

adamın tükü biz-biz olar. Biz o cür qanunlarla Ailə 

Məcəlləsini... 

Sədrlik edən. Sağ olun. Hörmətli həmkarlar, biz qanun 

layihəsinə qayıdırıq. Xahiş edirəm, qanun layihəsinin 

qəbul edilməsinə münasibət bildirək. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.16 dəq.) 

Lehinə                            77 

Əleyhinə                              0 

Bitərəf                              1 

Səs vermədi                              0 

İştirak edir                            78 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

  

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 22 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin 4-cü məsələsinə keçi-

rik. Bu məsələ Azərbaycan Respublikasının Mülki Pro-

sessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun 

layihəsidir. Məsələyə dair məlumat vermək üçün mən 



 

Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü 

Nurlan Həsənova söz verirəm. Nurlan müəllim, buyurun. 

N.Həsənov, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət 

quruculuğu komitəsinin üzvü. 

Çox sağ olun, Sahibə xanım. Dəyərli həmkarlar, qeyd 

edilən qanun layihəsinin iki oxunuşda artıq təqdimatı edi-

lib. Birinci və ikinci oxunuşlarda qanun layihəsi ilə bağlı 

hər hansı bir təklif daxil olmamışdır. Qanun layihəsinin 

səsə qoyulmasını xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Nurlan müəllim. Hicran 

xanım, sizin komitənizdə də baxılıb. Sözünüz varmı?  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Hicran xanım, bəlkə Siz onu işçi qay-

dasında sonra danışarsınız.  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Çox sağ olun.  

Hörmətli həmkarlar,  qanun layihəsi barədə heç kimin 

sözü, təklifi yoxdur. Ona görə mən məsələni səsə qoyu-

ram. Xahiş edirəm, qanun layihəsinin qəbul edilməsinə 

münasibət bildirin. Buyurun. 
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.17 dəq.) 

Lehinə                            85 

Əleyhinə                              0 

Bitərəf                              0 

Səs vermədi                              0 

İştirak edir                            85 

Nəticə: Qəbul edildi 
  
Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 21 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi qəbul 

edildi.  



 

Hörmətli həmkarlar, mən qeyd edim ki, üçüncü oxu-

nuşda olan qanun layihələri başa çatdı və bizim növbəti 3 

məsələmiz ikinci oxunuşda olan qanun layihələridir. 

Beləliklə, biz növbəti məsələyə keçirik. 5-ci məsələ Azər-

baycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik 

edilməsi haqqında qanun layihəsidir. Məsələyə dair məlu-

mat vermək üçün mən Əmək və sosial siyasət komitəsinin 

üzvü Vüqar Bayramova söz verirəm. Vüqar müəllim, bu-

yurun. 

V.Bayramov, Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət 

komitəsinin üzvü. 

Çox təşəkkür edirəm, hörmətli Sahibə xanım. Hörmətli 

xanım Sədr, hörmətli millət vəkilləri. Birinci oxunuşda 

dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumat verilib. Qeyd etmək 

istərdim ki, birinci oxunuşda 8 nəfər hörmətli millət vəkili 

tərəfindən çıxışlar edilib və məsələ ilə bağlı münasibət 

bildirilib. Dəyişikliyin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Milli 

Məclisin Sədri hörmətli Sahibə xanım Qafarovanın 

tapşırığı ilə həm komitədə şöbənin iştirakı ilə müzakirələr 

aparıldı, həm də ikinci oxunuş komitə səviyyəsində geniş-

ləndirilmiş formada təşkil olundu. Yalnız Əmək və sosial 

siyasət komitəsi deyil, eyni zamanda, digər uyğun komi-

tələr, həmçinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazir-

liyinin əməkdaşları iclasda onlayn iştirak etdilər.  

Qeyd etmək istərdim ki, birinci oxunuşda, öncə də qeyd 

etdiyimiz kimi, 8 nəfər millət vəkili çıxış edib. Hörmətli 

Razi müəllim Nurullayev təklif edilən dəyişikliklərlə bağ-

lı, məhz işçilərin iş saatından daha çox işlədilməsi ilə bağlı 

çıxış etdi. Həmin çıxışla bağlı hörmətli Səttar müəllim 

Möhbalıyev öz çıxışında ətraflı məlumat verdi. Düşünü-

rəm ki, Səttar müəllim tərəfindən yetərincə məlumat 

verildi. İkinci çıxış edən hörmətli millət vəkilimiz Vüqar 



 

İskəndərov kifayət qədər vacib məsələyə toxundu, aktual 

məsələdir. Gənclərin işlə təmin edilməsi ilə bağlı məsələ. 

Düşünürəm ki, Vüqar müəllimin çıxışı həm də sahibkarlar 

üçün bir tövsiyədir. Qeyd etdiyim kimi, Səttar müəllim 

məsələ ilə bağlı ətraflı məlumat verdi. Hörmətli millət 

vəkilimiz Sevinc Hüseynova kənd təsərrüfatında qeyri-

formal məşğulluqla bağlı məlumat və təklif verdi. Qeyd 

etmək istərdim ki, Əmək Məcəlləsində məhz bu məqam 

nəzərə alınıb.  

Rəşad müəllim Mahmudovun xüsusən də ictimai iş 

yerləri barədə çıxışı daha çox Əmək Məcəlləsi ilə deyil, 

“Məşğulluq haqqında” Qanunla bağlı idi. Vacib məqam 

idi və təbii, düşünürəm ki, gələcəkdə bu məsələ də Əmək 

Məcəlləsinin çərçivəsində müzakirə oluna bilər.  

Hörmətli Tahir müəllimin, Tahir Mirkişilinin çıxışı və 

qeydləri məhz bu dəyişikliklərdən sonra kənd təsərrüfatı 

sahəsində çalışan işçilərin əmək müqaviləsinin bağlanması 

ilə bağlı idi. Oxşar çıxış hörmətli Fazil Mustafa tərəfindən 

də edildi. Qeyd etmək istərdim ki, bu məsələ məhz bizim 

komitədə və eləcə də müvafiq şöbədə müzakirə olundu. 

İkinci oxunuş genişləndirilmiş komitə iclasında da müza-

kirə edilən məsələlərdən biri idi və bu gün bizim müzakirə 

etdiyimiz Əmək Məcəlləsinin 47-ci maddəsində müddətli 

əmək müqavilələrinin bağlanması nəzərdə tutulur. Hör-

mətli Tahir müəllimin, eləcə də hörmətli Fazil müəllimin 

qeyd etdiyi məqam müddətli əmək müqaviləsi çərçivəsin-

də nəzərə alınıb, eyni zamanda, aqrar sektorda çalışan 

vətəndaşlarımızın 47-ci maddəyə uyğun olaraq, artıq 

müddətli əmək müqaviləsi bağlaması mümkündür.  

Təbii ki, dəyişikliklərin əhəmiyyətini nəzərə alsaq, fun-

damental olaraq dəyişikliklər qeyri-formal məşğulluğun 

azaldılmasına və minimumlaşdırılmasına xidmət edəcək. 



 

O baxımdan, hörmətli millət vəkillərimizi təklif edilən də-

yişiklikləri dəstəkləməyə səsləyirəm. Əminəm ki, dəyişik-

liklər bu sahədə vəziyyətin ciddi şəkildə yaxşılaşdırılma-

sına xidmət edəcək. Çox təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Vüqar müəllim. Hörmətli 

həmkarlar, bilirsiniz ki, biz ikinci oxunuşda qanun layi-

həsini əvvəlcə əsas kimi qəbul etməliyik. Ona görə, xahiş 

edirəm, bu qanun layihəsinin əsas kimi qəbul edilməsinə 

münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.22 dəq.) 

Lehinə                            84 

Əleyhinə                              0 

Bitərəf                              0 

Səs vermədi                              0 

İştirak edir                            84 

Nəticə: Qəbul edildi 

  

Şakir müəllim, sizdə necədir? 

Ş.Şabanov. Lehinə 21 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi əsas kimi 

qəbul edildi.  

Çıxış eləmək istəyənlər yoxdur. Ona görə də biz indi 

qanun layihəsinə maddələr üzrə münasibət bildirməliyik. 

Layihə 3 maddədən ibarətdir. Mən maddələri bir-bir səsə 

qoyacağam. Xahiş edirəm, 1-ci maddəyə münasibət bildi-

rin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.22 dəq.) 

Lehinə                            87 

Əleyhinə                              0 

Bitərəf                              0 

Səs vermədi                              0 



 

İştirak edir                            87 

Nəticə: Qəbul edildi 

  

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 22 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, 1-ci maddə qəbul edildi.  

İndi isə 2-ci maddəyə münasibət bildirək. Buyurun. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.23 dəq.) 

Lehinə                            85 

Əleyhinə                              0 

Bitərəf                              0 

Səs vermədi                              1 

İştirak edir                            86 

Nəticə: Qəbul edildi 

  

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 22 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, 2-ci maddə də qəbul edildi.  

İndi isə 3-cü maddəyə münasibət bildirin.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.23 dəq.) 

Lehinə                            84 

Əleyhinə                              0 

Bitərəf                              0 

Səs vermədi                              0 

İştirak edir                            84 

Nəticə: Qəbul edildi 

  

Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. Lehinə 22 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, 3-cü maddə də qəbul edildi.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar, mən qanun layihəsini 



 

ikinci oxunuşda bütövlükdə səsə qoyuram. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.24 dəq.) 

Lehinə                            86 

Əleyhinə                              0 

Bitərəf                              0 

Səs vermədi                              1 

İştirak edir                            87 

Nəticə: Qəbul edildi 

  

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 22 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi ikinci oxu-

nuşda qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, növbəti məsələyə keçirik. 6-cı mə-

sələ. Bu məsələ Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xə-

talar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun 

layihəsidir. Layihəni təqdim etmək üçün mən Hüquq siya-

səti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Kamal Cəfəro-

va söz verirəm. Kamal müəllim, buyurun.  

K.Cəfərov, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət 

quruculuğu komitəsinin üzvü.  

Hörmətli xanım Sədr, layihə ilə bağlı hər hansı bir 

təklif olmadığını nəzərə alaraq, olduğu kimi səsə qoyul-

masını xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Kamal müəllim. Hörmətli 

həmkarlar, ikinci oxunuş olduğuna görə biz yenə də qanun 

layihəsini əvvəlcə əsas kimi qəbul etməliyik. Buyurun, 

qanun layihəsinə əsas kimi münasibət bildirin.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.25 dəq.) 

Lehinə                            83 

Əleyhinə                              0 



 

Bitərəf                              0 

Səs vermədi                              0 

İştirak edir                            83 

Nəticə: Qəbul edildi 
  
Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov. Lehinə 22 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi əsas kimi 

qəbul edildi.  

Çıxış eləmək istəyənlər yoxdur. Mən qanun layihəsini 

ikinci oxunuşda maddələr üzrə səsə qoyacağam. Layihə 7 

maddədən ibarətdir. Mən onları 2 yerə bölüb səsə qoymaq 

istəyirəm. Xahiş edirəm, 1-ci maddədən 4-cü maddəyə qə-

dər, 4-cü maddə də daxil olmaqla, münasibət bildirin. Bu-

yurun. 
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.25 dəq.) 

Lehinə                            84 

Əleyhinə                              0 

Bitərəf                              0 

Səs vermədi                              0 

İştirak edir                            84 

Nəticə: Qəbul edildi 
  
Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 22 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, bu maddələr qəbul edildi. 

3 maddə qalır, 5-ci, 6-cı, 7-ci, xahiş edirəm, bu maddələrə 

münasibət bildirin. 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.26 dəq.) 

Lehinə                            79 

Əleyhinə                              0 

Bitərəf                              0 

Səs vermədi                              1 



 

İştirak edir                            80 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Buyurun, Şakir müəllim. 

Ş.Şabanov. Lehinə 22 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, bu maddələr də qəbul edildi.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar, mən qanun layihəsini 

ikinci oxunuşda bütövlükdə səsə qoyuram. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.26 dəq.) 

Lehinə                            83 

Əleyhinə                              0 

Bitərəf                              0 

Səs vermədi                              1 

İştirak edir                            84 

Nəticə: Qəbul edildi 

  

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 22 səs vermişlər. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi ikinci 

oxunuşda qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, gündəliyin 7-ci məsələsinə keçirik. 

Məsələyə dair məlumat vermək üçün mən Təbii ehtiyatlar, 

energetika və ekologiya komitəsinin sədri hörmətli Sadiq 

Qurbanova söz verirəm. Sadiq müəllim, buyurun. 

S.Qurbanov, Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energeti-

ka və ekologiya komitəsinin sədri. 

Təşəkkür edirəm, Sahibə xanım. Hörmətli millət vəkil-

ləri, bu, ikinci oxunuşdur. Qanun layihəsi haqqında birinci 

oxunuşda məlumat verilib. İclasda, həm də komitə icla-

sında bunun aktuallığını nəzərə alaraq, müvafiq xidmət 

təşkilatları, eləcə də Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndələri-



 

nin iştirakı ilə biz geniş müzakirə apardıq. Birinci oxunuş 

zamanı bir çox suallar və təkliflər oldu. Biz də onları 

nəzərə alaraq, yenidən baxdıq və qanunvericilik təşəbbüsü 

subyekti ilə danışıqlar aparıldı. Qanun layihəsində kiçik, 

amma mahiyyətcə böyük bir dəyişiklik edilib. Söhbət 

nədən gedir? Qaz, su təchizatı, o cümlədən tullantı suları 

və elektroenergetika haqqında qanunlarda “yoxlamaları” 

sözü “fəaliyyət” sözü ilə əvəz olundu. Bununla da orada 

qaldırılan bütün suallara aydınlıq gətirildi. Bu layihə Təbii 

ehtiyatlar, energetika və ekologiya və İqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq komitələrində yenidən müzakirə 

edilib və ikinci oxunuş üçün müzakirəyə çıxarılıb. Müsbət 

rəy verməyinizi xahiş edirəm. Sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun, Sadiq müəllim. Qanun layihə-

sinə İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində də 

baxılıb. Tahir müəllim, sözünüz var?  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Heç bir sözünüz yoxdur. Çox sağ olun. 

Çıxış eləmək istəyən iki nəfər yazılıb. Bəxtiyar Əliyev. 

Üzr istəyirəm, hörmətli həmkarlar, biz qanun layihəsini 

əvvəlcə əsas kimi qəbul etməliyik. Bu, ikinci oxunuşdur. 

Gəlin, qanun layihəsinə ikinci oxunuşda əsas kimi münasi-

bətimizi bildirək. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.29 dəq.) 

Lehinə                            81 

Əleyhinə                              0 

Bitərəf                              0 

Səs vermədi                              0 

İştirak edir                            81 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

  



 

Şakir müəllim, məlumat verin. 

Ş.Şabanov. Lehinə 21 səs vermişlər.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi əsas kimi 

qəbul edildi.  

İndi isə biz müzakirəyə keçə bilərik. Bəxtiyar Əliyev. 

Buyurun, Bəxtiyar müəllim.  

B.Əliyev. Təşəkkür edirəm. Xanım Sədr, hörmətli de-

putatlar. Əlbəttə,  mən də qanun layihəsini dəstəkləyirəm, 

qanun layihəsinə səs verəcəyəm. Amma burada çox ciddi 

və hər iki tərəfi – həm abonentləri, həm də elektrik, qaz və  

su təchizatı ilə məşğul olan qurumları düşündürən, narahat 

edən bir məsələ  qanunsuz müdaxilələrdir.  

Vaxtı ilə və indi də bizə kifayət qədər müraciətlər olur, 

məhkəmələrdə işlər var. Bu, nə ilə bağlıdır? Qanunsuz 

müdaxilə probleminin həllində hüquqi boşluğun olması. 

Bəzən istər fiziki, istərsə də hüquqi şəxslər olsun, sahib-

karlıq subyektlərinə sayğaclar  mənbə anlayışı deyilən bir 

yerdə qoyulur. Həmin abonentə qədər olan məsafə bəzən 

100 metrlər olur. Abonent həmin sayğaca nəzarət etmək 

imkanından faktiki olaraq tam  məhrumdur. Bu zaman 

həmin sayğacın mənbədən qoyulmasını təklif edən təchi-

zatçıların fikri bundan ibarətdir ki, əgər sayğac abonentin 

nəzarəti, imkanı olan sahədə qoyularsa, bu məsafədə itki-

lərə və yaxud qanunsuz müdaxilələrə kim cavab verəcək, 

kim buna nəzarət edəcək? Beləliklə, abonent sayğac onun 

nəzarət  dairəsindən uzaq məsafədə yerləşəndə faktiki ola-

raq ona nəzarətdən məhrum olur. Amma kimsə ona mü-

daxilə edirsə, yaxud qanunsuz müdaxilələr olursa və ya 

itkilər baş verirsə, abonent buna məsuliyyət daşıyır.  

Ona görə də, hesab edirəm ki, yoxlamaların aparıl-

masında obyektivliyi, şəffaflığı təmin etmək üçün say-

ğacların quraşdırılması ilə bağlı abonentlərin və təchizatı 



 

həyata keçirənlərin, istehlakçı ilə istehsal edənin, yaxud da 

ki, buna məsul olan digər qurumun məsuliyyətinin 

müəyyənləşdirilməsini həll etmək olduqca vacibdir. 

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Rüfət Quliyev. Buyurun, 

Rüfət müəllim.  

R.Quliyev. Təşəkkür edirəm, xanım Sədr. Hörmətli 

millət vəkilləri, mən bu qanunlarda dəyişikliklərin lehinə 

səs verəcəyəm. Həqiqətən, bu məsələlərdə müsbət tərəfə 

böyük dönüşlər var. Xırda bir məsələ var. Bir çox seçicilər 

mənə müraciət edirlər. Su təchizatında belə bir məsələ var 

ki, şəhər evlərində əgər 25 gün ərzində sudan istifadəyə 

görə pul ödənmirsə, 25-ci gün buna blok qoyulur. Yəni 

bilirsiniz ki, son il yarımda bir çox ailələr şəhər evlərindən 

bağ evlərinə köçüblər. Elə olur ki, bunların hər dəfə im-

kanı olmur, gəlib su sayğacını yoxlasın, ya borcu olmur. 

Amma bu su sayğacını təzədən işlətmək üçün əziyyət 

çəkirlər, yaxud məcburiyyət qarşısında bir mütəxəssis də-

vət edirlər. Yəni xahişim ondan ibarətdir ki, qaz, işıq say-

ğacları  necədirsə, əgər borc yoxdursa, su sayğacı ilə bağlı 

da blok məsələsini, – danışdığım məsələ də borcsuz bir 

məsələdir, – yığışdırsınlar. Yəni insanlar rahat 2–3 aydan 

bir gəlib sudan istifadə edə bilsinlər. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Daha çıxış etmək istəyən 

yoxdur. Hörmətli həmkarlar, biz qanun layihəsinə mad-

dələr üzrə münasibət bildirməliyik. Bu layihə 5 maddədən 

ibarətdir. Mən onların 3-nü bir, 2-ni isə bir səsə qoyaca-

ğam. İndi isə xahiş edirəm, 1-ci, 2-ci və 3-cü maddələrə 

münasibət bildirin.   

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.33 dəq.) 

Lehinə                            84 



 

Əleyhinə                              0 

Bitərəf                              0 

Səs vermədi                              0 

İştirak edir                            84 

Nəticə: Qəbul edildi 

  

Sizdə vəziyyət necədir, Şakir müəllim? 

Ş.Şabanov.  Lehinə  22 səs vermişlər.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, bu maddələr qəbul edildi.  

İndi isə, hörmətli həmkarlar,  4-cü və 5-ci maddələrə 

münasibət bildirin. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.34 dəq.) 

Lehinə                            81 

Əleyhinə                              0 

Bitərəf                              0 

Səs vermədi                              1 

İştirak edir                            82 

Nəticə: Yetərsay yoxdur 

 

Şakir müəllim, məlumat verin.  

Ş.Şabanov.  Lehinə  22 səs vermişlər.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, bu maddələr də qəbul edildi. 

İndi isə, hörmətli həmkarlar, qanun layihəsini mən ikin-

ci oxunuşda bütövlükdə səsə qoyuram. Buyurun.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.34 dəq.) 

Lehinə                            85 

Əleyhinə                              0 

Bitərəf                              0 

Səs vermədi                              1 

İştirak edir                            86 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

Buyurun, Şakir müəllim. 

Ş.Şabanov.  Lehinə  22 səs vermişlər.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qəbul edildi.   

Gündəliyin sonuncu məsələsinə keçirik. Bu, 8-ci məsə-

lədir. Bu məsələ “İcra haqqında” Azərbaycan Respublika-

sının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layi-

həsidir. Qeyd edim ki, qanun layihəsi birinci oxunuşda 

müzakirəyə təqdim edilir. Məsələyə dair məlumat vermək 

üçün mən Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, Hüquq 

siyasəti və dövlət quruculuğu  komitəsinin sədri hörmətli 

Əli Hüseynliyə söz verirəm. Əli müəllim, buyurun.    

Ə.Hüseynli, Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, 

Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri.   

Çox sağ olun, hörmətli Sədr. Hörmətli deputat həm-

karlar,  2019-cu ilin dövlət büdcəsi qəbul olunarkən həmin 

dövlət büdcəsi paketində bir sənəd də mövcud idi. İqtisadi 

siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin hörmətli üzvləri 

yəqin xatırlayırlar. Vergi Məcəlləsində o zaman funda-

mental, 162 maddədən ibarət dəyişikliklər edildi. O də-

yişikliklərdən biri də məhkəmə qərarları ilə təmin edilmiş 

vergi borcları ilə bağlı olan müddətin 30 ildən 5 ilə en-

dirilməsi idi. Səbəb də, əslində, qanunvericiliyin uyğun-

laşdırılması məqsədi daşıyırdı. Çünki vergi qanunvericili-

yinin özündə bu müddət 5 il idi. Amma məhkəmə qərarları 

ilə bağlı Mülki Məcəllədə 30 il müəyyən edilmişdi və 

faktiki olaraq, bir ziddiyyət yaranmışdı. Maraqlı dövlət 

orqanı üçün bu müddət 5 il, amma Mülki Məcəllədə 30 il 

idi. Məhz həmin o paket müzakirə olunarkən burada da bir 

düzəliş edildi, 30 il 5 illə əvəz olundu.  

Beləliklə, hazırda Vergi Məcəlləsində, söhbət  ümidsiz 

borclardan  gedir, bu müddət 5 ildir. Bu dəyişiklik artıq 

2019-cu ilin büdcə paketi qəbul olunandan sonra qüvvədə-



 

dir. İndi isə, əlbəttə ki, qanunvericiliyə uyğunlaşdırılması 

məqsədi ilə, – çünki məhkəmə qərarlarının icrası “İcra 

haqqında” Qanunla tənzimlənir, – həmin “İcra haqqında” 

Qanunun 20-ci maddəsində faktiki olaraq, 2019-cu ilin 

noyabrında qəbul etdiyimiz o düzəlişlə uyğunlaşdırma apa-

rılır. Yəni bu layihənin mahiyyəti bundan ibarətdir. Nədən 

belə bir məlumat verdim? Çünki Vergi Məcəlləsində edilmiş 

bu düzəliş əvvəlki çağırışda baş vermişdi. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, Əli müəllim. Qüdrət Hə-

sənquliyev çıxış etmək istəyir. Qüdrət müəllim, buyurun.  

Q.Həsənquliyev. Təşəkkür edirəm, hörmətli Sədr. Hör-

mətli Əli müəllim bu məsələnin mahiyyəti ilə bağlı kifayət 

qədər məlumat verdi. Hesab edirəm, yəqin ki, o zaman 

Vergi Məcəlləsində əlavə və dəyişikliklər edilərkən mə-

nim kimi, bir çox millət vəkillərinin də diqqətindən bu 

məsələ yayınıb. Ona görə, mənim qənaətimcə, bu, 

korrupsiyaya yol açan bir normadır və bizim “Normativ 

hüquqi aktlar haqqında” Konstitusiya Qanununa görə belə 

bir norma mütləq kriminoloji, yəni sui-istifadə hallarına   

qarşı ekspertizadan keçirilməlidir. Bu, yəni qanunve-

riciliyin tələbidir. Mən xatırlamıram, hələ indiyə qədər bir 

Konstitusiya qanunu qəbul olunandan sonra  hər hansı bir 

qanunu ekspertizadan keçirmişik, yoxsa yox. Amma bu 

stereotipləri pozub, bir yeniliyə də imza atmalıyıq və bu 

normanı göndərməliyik, müvafiq orqanlarda mütləq eks-

pertizadan keçsin və biz ikinci oxunuşa qədər müvafiq rəy 

alaq. Niyə hesab edirəm, buna ehtiyac var? Ona görə ki, 

biz bilirik, bəzi fiziki və hüquqi şəxslər vergidən yayınma-

ğa meyillidirlər. Onlar vergi öhdəliklərini yerinə yetirmə-

yəcəklər. Bu zaman vergi orqanları, sözsüz ki, hətta 

maliyyə sanksiyaları da tətbiq edəcək, faizlər hesablana-

caq. Amma onlar dərhal vergi orqanlarının bu qərarlarını 



 

məhkəmə qaydasında, yəni inzibati məhkəməyə müraciət 

etməklə  mübahisələndirəcəklər. Məhkəmə qərarı qüvvəyə 

mindikdən sonra isə, ola bilsin, tədricən, bir qismini ödə-

məklə, 5 il müddətində ödəyib, qalanından yayınmağa ça-

lışacaqlar. Yaxud, ümumiyyətlə, ödəməyəcəklər. Çalışa-

caqlar ki, müvafiq dövlət orqanları ilə cinayət əlaqəsinə 

girsinlər.  

Ona görə də düşünürəm ki, bu normanı biz qəbul edə 

bilmərik. Yəni bunu qəbul etməyə tələsməməliyik. Düz-

dür,  o vaxt Vergi Məcəlləsində o düzəlişi etmişik, amma, 

ümumiyyətlə, bu normanı çıxarmaq lazımdır. Bu, hansı 

ehtiyacdan qaynaqlanır, o məsələ açıq qalır.  Tutaq ki, 30 

il bu qalırdısa, yəni bu, nəyə və kimə mane olurdu?  

Bunun bir izahı verilməlidir ki, hansı  ehtiyacdan biz bunu 

tətbiq edirik. Amma yenə də söyləyirəm ki, 5 il çox böyük 

vaxt deyil. Mütləq  burada müvafiq dövlət hakimiyyəti 

orqanlarının əməkdaşları, məmurları ilə iş adamlarının 

hansısa cinayət əlaqəsi yaranacaq və büdcə müəyyən 

vəsaitlərdən məhrum olacaq.  

Mən həm də hörmətli həmkarlarıma müraciət etmək 

istəyirəm, tutaq ki, hər hansı bir şirkət, yaxud  fiziki şəxs 

bankrot olursa, bir müddətdən sonra o, öz işini, tutaq, – 

Avropanın, elə Azərbaycanın təcrübəsini götürək, – yenidən 

yaxşı qura bilir, daha gəlirli bir müəssisə yaradır. Bankrot, 

müflis olmuş müəssisə yenidən daha yaxşı fəaliyyət  gös-

tərir. Belə olduğu halda, mən həmin şirkətləri həmişəlik 

bu vergi borcundan, vergi öhdəliyindən azad etməyin, 

sözün doğrusu, mənasını başa düşmürəm. Buna görə də 

komitənin iclasında da bu, müzakirə olunanda öz fikrimi 

söyləmişdim. Bir daha, hesab edirəm ki, biz bunu mütləq 

müvafiq ekspertizadan keçirməliyik. Diqqətinizə görə çox 

sağ olun.  



 

Sədrlik edən. Sağ olun, Qüdrət müəllim. Əli müəllim, 

buyurun. 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun. Hörmətli Qüdrət müəllim, 

həqiqətən, komitə müzakirəsində də bu məsələni qaldır-

mışdı və əleyhinə səs verib. Elə burada söylədiyi arqu-

mentləri səsləndirmişdi.  

Həqiqətən də, ilk baxışdan belə görünə bilir. Qüdrət 

müəllim, onu da xatırladım ki, 2019-cu ildə bu məsələ 

müzakirə olunanda Siz də çıxış etmisiniz, müəyyən 

tənqidi fikirlər olub. Amma mənə elə gəlir, o zaman  

Ziyad Səmədzadə daha geniş izah edə bilib ki, bunun 

əleyhinə çıxmamısınız. Qüdrət müəllim, doğrudan da, 

burada o təhlükə yoxdur. Nədən? Çünki ümidsiz borclar o 

borclardır, o sahibkarlardır ki, onların  artıq nə hesab-

larında vəsait yoxdur, nə də məhkəmə qərarı ilə bu borcu 

harasa yönəltmək mümkün deyil. Yəni burada korrupsiya 

cinayətinin bir tərəfi onsuz da yoxdur. Burada dövlət 

orqanı, vergi orqanı tələb edir, amma sahibkarın verəcəyi 

heç nə yoxdur. O 5 il ərzində onu əldə etməkdən ötrü 

vergi orqanı bütün üsullardan istifadə edir. O zaman büdcə 

müzakirə olunanda, mən hesab edirəm ki, Vergi Məcəllə-

sində edilən bu dəyişikliklərin həm də çox vacib məqamı 

ondan ibarət idi ki, sahibkar artıq tamamilə çıxılmaz bir 

vəziyyətdədir. Dövlətin ona edə biləcəyi artıq o 5 il müddət 

bitir, onu sıfırlamaqdır, yəni ona yenidən şərait yaratmaqdır. 

Bu layihənin də qəbul olunmasında, hesab edirəm, mü-

tərəqqi fikir ondan ibarət idi ki, sahibkarlara kömək olunsun.  

Məlumat üçün onu da deyim ki, hazırda məhz bu halla 

bağlı yox, vergi orqanı əməkdaşı ilə sahibkar arasında 

hansısa digər hallar, bir qeyri-professional münasibətlər 

qurulmasın deyə, Dövlət Vergi Xidmətində ümidsiz borc-

ların qaytarılması ilə bağlı xüsusi bir komissiya fəaliyyət 



 

göstərir. Bu, bir şəxsin, bir məmurun qəbul etdiyi qərar 

deyil, kollegial bir qərardır. O qərar, o informasiyalar 

daim açıqdır. Bununla bağlı da Dövlət Vergi Xidmətinin 

Daxili təhqiqatlar idarəsinə müraciət etmək mümkündür. 

Qüdrət müəllim, amma birmənalı, istəyirəm ki, Sizdə o 

şübhə yaranmasın, çünki burada, əksinə, məqsəd artıq heç 

korrupsiya təklifi belə edə bilməyən sahibkara kömək 

etməkdir. Çünki onun artıq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olmasından ötrü heç nəyi yoxdur. Onun həmin borcu artıq 

formal xarakter daşıyır və dövlətin ata biləcəyi addım onu 

silib, sadəcə, ona yenidən şərait yaratmaqdır. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun, Əli müəllim. Hörmətli həm-

karlar, xahiş edirəm, “İcra haqqında” Qanunda dəyişiklik 

edilməsi barədə qanun layihəsinin birinci oxunuşda qəbul 

edilməsinə münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.44 dəq.) 

Lehinə                            80 

Əleyhinə                              2 

Bitərəf                              3 

Səs vermədi                              1 

İştirak edir                            86 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sədrlik edən. Şakir müəllim, buyurun. 

Ş.Şabanov.  Lehinə  22 səs vermişlər.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun, qanun layihəsi birinci 

oxunuşda qəbul edildi.  

Hörmətli həmkarlar, bununla da bizim iclasımız başa 

çatdı. Mən hamıya təşəkkür edirəm. Növbəti iclasın tarixi 

haqqında sizə əlavə məlumat veriləcək. Sağ olun.  
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Bəhruz Məhərrəmov. İnzibati nəzarəti həyata keçirən 

orqanın məruzəsi ilə əlaqədar biz Biləsuvar rayonunda 

bələdiyyələrlə geniş bir müzakirə keçirdik və bələdiy-

yələrin özünün qarşılaşdıqları və təmsil etdiyiniz qurumun 

aidiyyəti istiqamətdə köməyi dəyə biləcək problemlərin 

bəzilərini diqqətə çatdırmaq  istəyirəm.  

Əlbəttə, bələdiyyələrin ən böyük problemi vergi yığım-

ları ilə bağlıdır. Borclarla bağlı isə bələdiyyələrin əlində 

konkret mexanizm yoxdur. Bu mənada bələdiyyə orqan-

larının iki təklifi var. Birincisi, bələdiyyə fəaliyyətinə dair 

daxili portalın hökumət sisteminə qoşulması və bələdiy-

yəyə olan borcların ümumi sistemdə görünməsi təklif 

edilir. Yəni şəxsin bələdiyyəyə borclu olub-olmaması 

digər qurumlar tərəfindən də görünsün. İkincisi isə, daşın-

maz əmlakın, yəni xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sahəsi 

və yaşayış evlərinin notariat kontoru tərəfindən tərəflər 

arasında alğı-satqı aparılarkən tərəflərdən biri bələdiyyəyə 

olan borclarını da bağlasın, yaxud borc üzrə öhdəlikləri 

rəsmən üzərinə götürsün.   

Bələdiyyələrin qarşılaşdığı digər problem vergi ödən-

məsi zamanı obyektiv problemlərlə bağlıdır. Məsələn, 

Biləsuvarda bizim 10-dan çox kəndimiz yay aylarında 

suya həsrətdir, belə olan halda bələdiyyə məhsul götürə 

bilməyən, əkin-biçindən zərərlə çıxan həmkəndlisindən 

faktiki olaraq, vergi istəyə bilmir. Çıxış yolu kimi, dotasi-

yaların artırılması variantı var, lakin indiki böyük qayıdış 

ərəfəsində bu, nə qədər məqbul olar, aydın məsələdir. Bu 

mənada bələdiyyələrə başqa cür yardım bələdiyyələrin 



 

DSMF-ə olan borclarının bağışlanması məsələsi gündəmə 

gələ bilər. Bu, bələdiyyə təsisatı üçün böyük dəstək olar. 

Xatırladım ki, əvvəllər də belə bir təcrübə olub.   

Digər mühüm məqam,  bilirsiniz ki, Nazirlər Kabineti-

nin 2012-ci il 522 saylı qərarına əsasən qəbiristanlıqlar bə-

lədiyyə idarəçiliyinə verilib. Lakin qəbiristanlığın sax-

lanılma və idarəolunma məsələsi hələ də açıq qalıb və bu 

da bələdiyyələrin fəaliyyətinə əngəllərdən biridir.   

Dövlət orqanları bəzən bələdiyyələrin fəaliyyətinə qəs-

dən, yaxud səhlənkarlıqdan problemlər yaradır. Məsələn, 

yerli  xidmət təşkilatları bələdiyyə sorğularına ya cavab 

vermir, ya da gec cavab verir. Bu səbəbdən vətəndaşlar 

adicə işıqların sönməsi, yaxuq qazın kəsilməsi ilə bağlı 

yerli bələdiyyəni qoyub, birbaşa icra hakimiyyəti, yaxud 

deputata müraciət edir. Baxmayaraq ki, əgər yerli xidmət 

təşkilatları bələdiyyələrin müraciətlərinə ciddi yanaşıb, 

zamanında reaksiya versələr, digər strukturlar aidiyyətsiz 

yerə yüklənməz. Həmçinin bələdiyyələr Daşınmaz Əmla-

kın Kadastrı və Reyestri Xidmətindən kütləvi imtina ca-

vabı almalarından şikayət edir. Təsəvvür edin. 4 tərəfdən 

qonşuları torpağına eyni bələdiyyə sənədi əsasında 

mülkiyyət aktı alıb, amma bir qonşunun sənədi qəbul 

edilmir. Bax, bu kimi yanaşmalar vətəndaş–bələdiyyə 

münasibətlərində problemlərə yol acır.  

Digər bir məsələ, yəqin ki, həmkarlarım da bu isti-

qamətdə xeyli şikayətlər alırlar. Vətəndaşlar şikayət edir 

ki, bələdiyyə onlara yaşayış sahəsi üçün torpaq ayırmır. 

Amma, həqiqətən də, bələdiyyələrimiz var ki, yaşayış 

üçün ayrılan torpaqları artıq tükənib. Bu mənada iki çıxış 

yolu var. Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların müəyyən 

qisminin və ya otlaq sahələrinin bir qisminin təyinatı də-

yişdirilərək fərdi mənzil tikintisi üçün verilə bilər. Yaxud 



 

yaşayış üçün ayrılan torpaqlara qənaət edilməsi məqsədi 

ilə artıq kəndlərdə tədricən 3–5 mərtəbəli binaların 

tikilməsi məsələsinə baxıla bilər. İstənilən halda, Nazirlər 

Kabineti bu məsələlərin həllini gecikdirməməlidir, əks 

halda, qanunsuz tikililərin sayı artacaq. Qanunsuz tikilinin 

isə nə sığortası, nə də sənədləşməsi mümkündür. Şəhər ye-

rində bununla mübarizə asandır, kənddə isə hamı bir-birini 

tanıyır,  fərqli bir mental yanaşma var, heç kim heç kimin 

qanunsuz tikintisini maneə bilmir. Bu mənada tələsməliyik.   

Ən nəhayət, mühüm problemlərdən biri kommunikasi-

yasız ərazilərdə yaşayış torpaqlarının vətəndaşlara  veril-

məsi məsələsi.  Buna ciddi nəzarət olunmalıdır, yaşayış 

torpaqları sonuncu kommunikasiya xəttinin davamında 

verilməlidir, əks halda uzaq bir ərazidə torpaqlar yaşayış 

üçün paylanır, sonra da dövlət bir də burada sıfırdan 

infrastruktur qurur.  

Ceyhun Məmmədov. Bu gün Azərbaycan öz tarixinin 

ən şərəfli və qürurlu günlərindən birini yaşayır. Azərbay-

can tarixdə heç zaman bu qədər müstəqil, güclü və həmrəy 

olmamışdır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkə-

miz bütün çətinliklərə sinə gərərək qısa müddətdə öz iqti-

sadiyyatını dirçəltdi, müdafiə sənayesini inkişaf etdirdi, 

düşmən üzərində qələbəsini təmin edərək torpaqlarını 

işğaldan azad etdi. 

Bu gün bir sıra hallarda sosial şəbəkələrdə bu uğurların 

kiçildilməsinə, ictimai rəyin yanlış istiqamətə yönləndiril-

məsinə cəhdləri müşahidə edirik. Əslində, bu gün əmin-

liklə söyləyə bilərik ki, Azərbaycan möhtərəm Prezidenti-

miz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son 17 ildə böyük inki-

şaf yolu keçib. İlham Əliyev Prezident seçilərkən qarşısına 

bir sıra hədəflər qoymuşdu. Bu hədəflərdən biri ölkəmizin 

ərazi bütövlüyünün bərpa olunması idi. Azərbaycan artıq 



 

buna nail olub. Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandan 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qısa müddətdə yeddi rayonu, 

eyni zamanda, Şuşanı, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin Hadrut və Martuni rayonlarını, indiki Xoca-

vənd rayonunun 50 faizdən çox hissəsini düşməndən azad 

etdi. Həmçinin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin keç-

miş Mardakert, indiki Ağdərə rayonunun böyük hissəsi, o 

cümlədən Suqovuşan qəsəbəsi işğaldan azad olundu. 

Bu hədəflər sırasına daxil olan digər bir mühüm məsələ 

ictimai-siyasi mühitin sağlamlaşdırılması idi ki, artıq bu 

istiqamətdə də ciddi uğurlara nail olunub. Bu gün ölkə-

mizdə konstruktiv mövqe nümayiş etdirən siyasi partiyalar 

arasında sağlam münasibətlər formalaşıb, dialoq mühiti 

var. Ümummilli məsələlərdə bütün siyasi partiyalar vahid 

mövqe nümayiş etdirirlər. Vətən müharibəsi dövründə də 

biz bunu açıq müşahidə etdik. 

Son bir neçə ildə ölkəmizdə iqtisadi islahatlar da uğurla 

davam etdirilib, güclü iqtisadi sistem formalaşdırılıb. Ölkə 

iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir, ölkəmizdə yeni investi-

siya layihələri uğurla həyata keçirilir. 

Əhalinin sosial təminatının yaxşılaşdırılması istiqamə-

tində də ölkəmizdə ciddi uğurlara nail olunub. Mühari-

bədən 4 ay keçməsinə baxmayaraq, artıq 1500 şəhid ailəsi 

və müharibə əlili mənzillərlə təmin olunublar. Keçən il 

şəhid ailələrinə 1572 mənzil verilib. Bu il 3 minə yaxın 

şəhid ailəsi və müharibə əlili yeni mənzillər alacaq. 

Son illər cəmiyyətimizdə xoşagəlməz hallarla mübarizə 

istiqamətində də böyük işlər görülüb. Son bir neçə ildə 

ölkəmizdə korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində ciddi ad-

dımlar atılıb. İdarəetmədə ciddi islahatlar həyata keçirilib. 

Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və 

gərgin əməyi ilə Azərbaycanın son 17 ildə böyük inkişaf 



 

yolu keçdiyini, bütün sahələrdə uğur qazandığını söylə-

məyə əsas verir. Bu uğurların arxasında güclü iradə, xalq–

iqtidar birliyi, düşünülmüş, uzaqgörən siyasət durur. Bu 

birlik hər zaman olacaq. 

Fatma Yıldırım. Qeyd olunduğu kimi, Azərbaycanda 

bələdiyyələrin normal fəaliyyəti və inkişafı üçün hüquqi, 

maliyyə və iqtisadi təminatlar yaradılmış, dövlət həmişə 

yerli özünüidarəetmə orqanlarına dəstək olmuş və hazırda 

da bu proses davam etməkdədir. Hər il dövlət büdcəsindən 

ayrılan dotasiya ilə yanaşı, 2019-cu ildən başlayaraq sub-

vensiyaların da ayrılması bələdiyyələr tərəfindən məqsədli 

layihələr çərçivəsində xidmət və istehsal sahələrinin 

yaradılmasına və nəticədə maliyyə-iqtisadi vəziyyətlərinin 

yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.  

İllik məruzədən görünür ki, bələdiyyələrin fəaliyyətinə 

inzibati nəzarətlə bağlı müəyyən tədbirlər həyata keçiril-

miş, qanunvericiliyin düzgün tətbiq olunması istiqamə-

tində xeyli təkliflər verilmişdir. Məhz görülmüş işlərə görə 

mən də illik məruzə ilə bağlı qərar layihəsinə səs verə-

cəyəm.  

Lakin çox istərdim ki, bu gün illik məruzədə bələdiy-

yələrin rastlaşdıqları əsas problemlər, çətinliklər, bu istiqa-

mətdə görülmüş və görüləcək tədbirlər səsləndirilərdi. 

Bələdiyyələrin fəaliyyətində kifayət qədər problemlərin 

olması, bir çox bələdiyyələrin yerli problemlərin həlli ilə 

bağlı üzərlərinə düşən vəzifələri bu və ya digər səbəbdən 

də biz deputatları narahat etməyə bilməz.  

Millət vəkili kimi, mənə mütəmadi olaraq seçicilərimi 

narahat edən müxtəlif problemlərlə bağlı müraciətlər olu-

nur və həmin müraciətlər aidiyyəti olaraq rayonda fəaliy-

yət göstərən bələdiyyələrə ünvanlanır. Təəssüf olsun ki, 

bələdiyyələr tərəfindən vətəndaşların şikayətləri yerinə  



 

yetirilmir.  

Respublikada bələdiyyələrin sayına görə Bərdə rayonu 

birinci yerdədir və Bərdədə 66 bələdiyyə fəaliyyət gös-

tərir. Bəlkə də elə bələdiyyələrin fəaliyyətindəki problem-

lərin çoxluğuna görə də bu rayon ölkədə birincilər sırasın-

dadır. Bərdə rayonunda fəaliyyət göstərən bələdiyyələrlə 

bağlı bəzi statistik məlumatlar bunu deməyə tam əsas ve-

rir. Belə ki, rayonun 66 bələdiyyəsindən Bərdə şəhər 

bələdiyyəsi də daxil olmaqla 63 bələdiyyənin məcburi 

dövlət sosial sığorta borclarına görə bank hesablarına 

məhdudlaşdırıcı sərəncamlar qoyulduğundan onlar heç bir 

maliyyə əməliyyatı apara bilmirlər. 2019-cu ilin yekunla-

rına görə rayonun 66 bələdiyyəsindən 44-nün illik büdcəsi 

yalnız dövlət tərəfindən verilən dotasiya hesabına 1700 

manat, 7 bələdiyyə isə dotasiyadan əlavə il ərzində 300 

manatadək vergi və ödənişlər hesabına formalaşmışdır. 

Elə sadaladığım bu faktlar onu deməyə əsas verir ki, ra-

yonda fəaliyyət göstərən bələdiyyələrin mütləq əksəriyyəti 

nəinki yerli problemləri həll edə, hətta orada çalışan bir-

iki işçinin əmək haqlarını belə ödəyə bilmirlər. 2020-ci 

ilin bələdiyyə icrası ilə bağlı rəsmi statistika hələlik 

olmasa da, yəqin ki, koronavirus pandemiyası səbəbindən 

heç bir irəliləyiş olmamışdır. Düşünürəm ki, bu problem 

təkcə Bərdə rayonunda fəaliyyət göstərən bələdiyyələrdə 

deyil, digər rayonların da kiçik, əhalisi az olan və maliyyə 

cəhətdən zəif bələdiyyələrində mövcuddur.  

Məcburi dövlət sosial sığorta borcuna görə bank hesab-

larına məhdudlaşdırıcı sərəncamlar qoyulmuş bələdiyyə-

lərin sayı ölkə üzrə də böyük çoxluq (1000-dən çox) təşkil 

edir. Təəssüf ki, belə vəziyyət 2018-ci ildən bu günə kimi 

davam edir. Ötən dövrdə az sayda bəzi bələdiyyələr maliyyə 

vəziyyətlərini bir qədər yaxşılaşdırmağa nail olmuş və 



 

dövlətə olan borclarını ödəyə bilmişlər.  

Qeyd olunan problemlərin həlli yollarından biri, deyil-

diyi kimi, kiçik bələdiyyələrin birləşdirilməsi yolu ilə on-

ların kadr və maliyyə potensialının gücləndirilməsi və 

beləliklə də, yaranan nisbətən böyük bələdiyyələrin nor-

mal fəaliyyətinin təmin edilməsi ola bilər. Beynəlxalq təc-

rübədə də qeyd etdiyim metodlardan geniş istifadə olunur. 

Tədricən kiçik bələdiyyələr birləşmə nəticəsində poten-

siallarını gücləndirir. Qardaş Türkiyə Respublikasında bə-

lədiyyə qanununa əsasən əhalisi 5000 nəfərdən nisbətən az 

olan ərazilərdə bələdiyyələrin yaradılması qadağan edilir. 

Əksər Avropa dövlətlərində əhalinin sayına aşağı məh-

dudlaşdırıcı say tətbiq etməklə, şəhər və rayonlarda əsas 

inzibati vahidliklərdə az sayda güclü bələdiyyələr yaradılır 

və onların fəaliyyətləri, əsasən, qənaətbəxşdir. Zənnimcə, 

yaxın gələcəkdə Azərbaycanda da minimum əhali sayı 

tətbiq etmək və ya inzibati ərazilər üzrə islahatlarla bələ-

diyyələrin birləşməsi məsələsini müzakirə etmək olar.  

Bələdiyyələrin fəaliyyəti zamanı mövcud olan problem 

və çətinliklərin aradan qaldırılması, maliyyə-iqtisadi po-

tensialının gücləndirilməsi, yerli özünüidarəetmədə inno-

vasiyaların tətbiqi və digər sahələrdə geniş müzakirələr 

aparılmalıdır, bu, qurumu inkişaf etdirə bilər.  

Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

Azərbaycanda çoxsahəli, o cümlədən idarəetmədə də is-

lahatlar aparılır. Hesab edirəm ki, müzakirələrin və təhlil-

lərin nəticəsi, strateji yol xəritəsi olaraq yerli özünüi-

darəetmənin inkişaf konsepsiyasının qəbul olunmasına 

ehtiyac vardır. Bununla bağlı səlahiyyətli dövlət orqanları 

əsas istiqamətləri və atılacaq addımları müəyyənləşdir-

məlidirlər. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının 

Ədliyyə Nazirliyinin bu məsələdə müstəsna rolu olmalıdır.   



 

Jalə Əhmədova. Bugünkü hesabatla bağlı  Salyan ra-

yon bələdiyyələrinin sədrləri ilə keçirdiyim videokon-

fransda onların səsləndirdikləri bəzi problemləri və vətən-

daş qəbulunda əhali tərəfindən qeyd edilən narazılıqları 

nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Hörmətli həmkarlarımın 

səsləndirdikləri problemləri təkrarçılığa yol verib, za-

manınızı almamaq üçün səsləndirmirəm və bu məsələləri 

diqqətə çatdırdıqları üçün həmkarlarıma təşəkkür edirəm.  

Ən birinci məsələ bələdiyyələrin icra strukturundan 

asılılığı məsələsidir ki, bunu da hörmətli həmkarlarım ar-

tıq qeyd etdilər. Azərbaycan bələdiyyələri milli assosiasi-

yalarının səmərəsiz fəaliyyətini, bələdiyyələrin üzləşdik-

ləri bürokratik əngəllər və süründürməçiliklərin bələdiy-

yələrin fəaliyyətinə mənfi təsirlərini, həmçinin torpaq üzə-

rində hüquqların, torpağın icarəsi və ya həyətyanı torpaq-

ların rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı bələdiyyə sədrlərinin və ya 

vətəndaşların Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti yanında 

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinə illərlə 

nəticəsiz get-gəlişini də xüsusi qeyd etmək istəyirəm. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi-

nin 66-cı maddəsinin 2-ci bəndində göstərilmişdir ki, tor-

paq üzərində hüquqlar müddəti on bir aydan az olan icarə 

və istifadə hüquqları istisna olmaqla, qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş qaydada daşınmaz əmlakın dövlət 

reyestrində dövlət qeydiyyatına alınır və həmin reyestrdən 

çıxarışla rəsmiləşdirilir. Bu maddədə istisna halı göstərilsə 

də, vətəndaş 11 ay müddətinə torpağı icarəyə götürmək 

istədikdə Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti 

tərəfindən problemlər yaradılır. 

Salyan rayonunda 2017-ci ildə cənab Prezidentin göstə-

rişi ilə 3 hektar ərazidə inşa edilmiş Pambıq Tədarükü 

Məntəqəsinin çıxarışı bu günə kimi verilməyib. Baxma-



 

yaraq ki, çıxarış üçün dövlət rüsumu belə ödənilib. 

Digər məsələ vətəndaşların və hüquqi şəxslərin mülkiy-

yətində olan torpaqların, habelə onlar üzərində istifadə və 

icarə hüquqlarının bilavasitə satılması zamanı satan şəxsin 

borc öhdəliyinin araşdırılmadan rəsmiləşdirilməsidir ki, bu 

da, təbii, bələdiyyələr üçün problem yaradır. Hesab edirəm 

ki, tərəflər arasında alğı-satqı müqaviləsi bağlanmamışdan 

öncə notariat hərəkətlərini aparan orqan tərəfindən satanın 

borc öhdəliyi mütləq qaydada araşdırılsın və daha sonra 

alğı-satqı müqaviləsi notarial qaydada təsdiq edilsin. 

 Bilirik ki, bələdiyyə maliyyəsinin iqtisadi əsaslarını 

bələdiyyə əmlakı, bələdiyyə torpaqları, yerli büdcə və 

büdcədənkənar fondlar, bələdiyyənin istehsal, xidmət və 

digər iqtisadi fəaliyyəti təşkil edir. Kənd bələdiyyələrinin 

büdcəsini, əsasən, torpaq və əmlak vergisi təşkil etdiyini 

nəzərə alsaq, 1 hektar torpaq sahəsi üçün ödənilən 4,5 

AZN torpaq vergisinin cüzi bir məbləğ olduğunu görərik. 

Bu məbləğin nə qədər səmərəli olub-olmamasının müzaki-

rəsinin vaxtının çatdığını düşünürəm.  

Habelə vətəndaşların ən böyük narazılığı bələdiyyə tor-

paqlarının qeyri-bərabər bölünməsi məsələsidir. Maddi 

durumu aşağı olan vətəndaşlarımız bələdiyyə torpağından 

bəhrələnə bilmir, illərlə “qeydə alınmısız, veriləcək” vədi 

ilə yaşayırlar. Vətəndaşlar bələdiyyə torpağının icarəyə 

verilməsi qaydalarında ciddi dəyişikliyin olmasını istəyir-

lər ki, hər kəs bu torpaqlardan bəhrələnə bilsin. 

Hesab edirəm ki, Azərbaycanda Türkiyə bələdiyyələri-

nin təcrübəsindən yararlanmaq və Türkiyə modelini tətbiq 

etmək yaxşı olardı. 

Kamaləddin Qafarov. YAP-ın həm struktur, həm 

proqram, həm də imic baxımından özünü yeniləməsi, bü-

tövlükdə, ölkənin siyasi həyatına da bir dinamizm gəti-



 

rəcəkdir.  

Qurultayın tarixi yekunlarından biri də ölkədə fəaliyyət 

göstərən müxtəlif təmayüllü, lakin oxşar hədəfli 6 parti-

yanın Yeni Azərbaycan Partiyasına birləşməsidir. Müasir 

Azərbaycanın siyasi həyatında  ilk olan bu təcrübə, 

əslində, Azərbaycan iqtidarının ölkədaxili siyasi dialoqu-

nun bəhrəsidir. Bu fakt bir daha göstərir ki, xarici 

siyasətdə olduğu kimi, daxili siyasətdə də əsas prioritetlər 

unudulmamalıdır və bu dəst-xət cəmiyyətdəki müxtəlif 

qrupların ümumi məqsədlər uğrunda mübarizədə birləş-

məsinə  gətirib çıxara bilir. 

Mən çıxışımı möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin 

qurultayda  söylədiyi səfərbəredici bir fikirlə yekunlaşdır-

maq istəyirəm: “Biz yeni dövrə qədəm qoyduq. Bölgədə və 

ölkəmizdə tamamilə yeni geosiyasi vəziyyətdir. Ona görə 

biz bütün addımlarımızı düzgün atmalıyıq ki, daim qələbə 

qazanaq, Azərbaycanın bayrağı daim yüksəklərdə olsun”. 

Soltan Məmmədov. İlk növbədə belə ətraflı və detallı 

hesabata görə təşəkkürümü çatdırmaq istərdim. Hesab 

edirəm ki, hesabat bələdiyyələrin fəaliyyəti sahəsində əldə 

olunmuş uğurları, eyni zamanda, mövcud qüsur və çatış-

mazlıqları, əsasən, əhatə edir. Fikrimcə, ötən dövrdə bə-

lədiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı hazırlanmış təlimatlar, qa-

nunvericiliyə edilən dəyişikliklər yol verilmiş nöqsanların 

aradan qaldırılmasına müsbət təsir edəcəkdir. Təqdirəlayiq 

haldır ki, hesabatda seçicilərin bizə müraciətlərində tez-tez 

qarşılaşdığımız bir çox problemlər də öz əksini tapıb. Bu 

məsələlərdən biri də vətəndaşların fərdi yaşayış evlərinin 

tikintisi üçün torpaq sahələrinin əldə olunmasında, eyni 

zamanda, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahələrinin ica-

rəyə götürülməsində qarşılaşdıqları çətinliklərlə bağlıdır.  

Son illərdə Bakı və ətraf qəsəbələrdə əhalinin məs-



 

kunlaşma səviyyəsinin artması müşahidə olunur. Bu isə 

fərdi yaşayış evi tikmək üçün torpaq sahəsinə ehtiyacı 

olan insanların çətinliklə qarşılaşmasının əsas səbəblərin-

dən biridir. Söhbət, əlbəttə ki, aztəminatlı vətəndaşlardan 

gedir. Çünki heç də bütün vətəndaşların bazar qiymətləri-

nə torpaq sahəsi əldə etmək imkanı yoxdur. Bu baxımdan, 

yerli özünüidarəetmə orqanlarının bu istiqamətdə insan-

lara dəstək olması çox mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin 56.2-

ci maddəsinə əsasən bələdiyyələrin ehtiyat fondunun 

özəlləşdirilə bilən torpaqları xüsusi mülkiyyətə satıla bilər. 

Eyni zamanda, “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azər-

baycan Respublikasının Qanununun 32-ci maddəsinin 4-

cü bəndi bələdiyyələrə yerli əhalinin mənafeyi naminə 

bələdiyyənin hüdudları daxilində olan torpaqlardan 

istifadə şərtlərini müəyyənləşdirmək səlahiyyəti verir. 

Qanunvericilikdə bələdiyyənin ərazisində daimi yaşayan 

və ən azı beş il müddətində yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda 

olan vətəndaşların mülkiyyətinə fərdi yaşayış evinin 

tikintisi üçün torpağın ayrılması nəzərdə tutulur. Lakin 

vətəndaşlar bəzi hallarda bələdiyyələrin ehtiyat fondunda 

olan torpaqlardan fərdi yaşayış evinin tikintisi üçün 

müvafiq torpaq sahəsinin əldə edilməsində, habelə kənd 

təsərrüfatı ilə məşğul olan şəxslər torpaq sahələrinin icarə-

yə götürülməsində  çətinliklərlə qarşılaşırlar.  

Əlbəttə ki, bələdiyyələr yerli əhəmiyyətli məsələləri 

müstəqil surətdə həll etmək səlahiyyətinə malik institut 

kimi, ötən müddətdə böyük inkişaf yolu keçib. Düşü-

nürəm ki, gələcəkdə bələdiyyələrin səlahiyyətləri və yerli 

əhəmiyyətli problemlərin həllinə təsir imkanları daha da 

artacaq.  Eyni zamanda, qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan 

Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin 56.8-ci maddəsinə 



 

əsasən bələdiyyələr mülkiyyətə  və icarəyə verilməsi 

nəzərdə tutulan sərbəst torpaq sahələri və yeni torpaqların 

mülki dövriyyəyə cəlb edilməsi proqramları barədə əha-

liyə məlumat verməli və kütləvi informasiya vasitələrində 

hesabat dərc etdirməlidirlər. Lakin müşahidələr göstərir ki, 

əksər hallarda vətəndaşlar rayon ərazisində mülkiyyətə və 

icarəyə verilməsi qanunvericliklə mümkün olan torpaq 

sahələri haqqında məlumatsız olur. Hesab edirəm ki, bu 

məsələyə diqqət yetirilməsi həm bələdiyyələrin fəaliyyəti-

nin şəffaflığının təmin olunması, həm də vətəndaş-

larımızın maraqları baxımından məqsədəuyğun olardı.  

Ümumilikdə, Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəza-

rətin həyata keçirilməsi ilə bağlı illik məruzəni dəstəklədi-

yimi bildirirəm.  

 


