
 

BEŞİNCİ ÇAĞIRIŞ 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

MİLLİ MƏCLİSİNİN 

XIV SESSİYASI İCLASININ 

 

PROTOKOLU № 105 
 

Milli Məclisin iclas salonu. 

8 oktyabr 2019-cu il. 

 

İclasa Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 

Sədri  O.Əsədov  sədrlik etmişdir. 
 

İclasda Milli Məclisin 105 deputatı iştirak etmişdir. 
 

Qeydiyyat (saat 12.02 dəq.) 

İştirak edir 105 

Yetərsay 83 

 

İclasa dəvət olunmuşdur: 

 

Əli Əsədov, Azərbaycan Respublikasının Baş naziri və-

zifəsinə namizəd.  

 

İclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxil idi: 

 

1. Ə.H.Əsədovun Azərbaycan Respublikasının Baş na-

ziri vəzifəsinə təyin edilməsinə razılıq verilməsi haqqında. 

2. “Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamnaməsi-

nin təsdiq edilməsi haqqında”, “Notariat haqqında”, “Döv-

lət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun-

larında və Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsin-



 

də dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

3. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəl-

ləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

4. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqın-

da” və “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifa-

dəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qa-

nunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

5. “Uşaq hüquqları haqqında”, “Narkoloji xidmət və nə-

zarət haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında”, “Yetkinlik 

yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntuları-

nın profilaktikası haqqında”, “İnsan alverinə qarşı mübarizə 

haqqında”, “Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti haqqında” 

və “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanun-

larında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

6. “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında”, 

“Sosial xidmət haqqında”, “Dağınıq skleroz xəstəliyinə 

tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, “Həbs yer-

lərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin 

edilməsi haqqında” və “Peşə təhsili haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(üçüncü oxunuş). 

7. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəl-

ləsində, Miqrasiya Məcəlləsində və İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

8. “Yerin təki haqqında”, “İstehsalat və məişət tullantı-

ları haqqında”, “Qaz təchizatı haqqında”, “Tikinti və in-



 

frastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin 

xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqın-

da” və “Energetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

9. “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və on-

ların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(ikinci oxunuş). 

10. “Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 

haqqında” və “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(ikinci oxunuş). 

11. “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(ikinci oxunuş). 

12. “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919–2019)” 

Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının təsis 

edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının orden və 

medallarının təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

13. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublika-

sının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 

14. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının qanun-

vericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə etməsi qaydası 

haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

barədə (ikinci oxunuş). 



 

Aşağıdakı məsələlər müzakirə edilmişdir: 
 

Gündəlik haqqında. 
 

Çıxış etmişdir:  Oqtay Əsədov 
 

Təklif: Gündəlik qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.02 dəq.) 

Lehinə 104 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 104 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

1. Ə.H.Əsədovun Azərbaycan Respublikasının Baş 

naziri vəzifəsinə təyin edilməsinə razılıq verilməsi 

haqqında. 
 

Çıxış etmişlər: Oqtay Əsədov, Siyavuş Novruzov, Va-

hid Əhmədov, Hikmət Məmmədov, Fəzail Ağamalı,  Əli 

Əsədov 

 
Təklif: Qərar qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.22 dəq.) 

Lehinə 105 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 105 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

2. “Azərbaycan Respublikasının Konsul Nizamna-

məsinin təsdiq edilməsi haqqında”, “Notariat haqqın-

da”, “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respub-



 

likasının qanunlarında və Azərbaycan Respublikasının 

Mülki Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Ziyafət Əsgərov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.29 dəq.) 

Lehinə 92 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 92 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

3. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Mə-

cəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Res-

publikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Ziyafət Əsgərov 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.29 dəq.) 

Lehinə 90 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

4. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı 

haqqında” və “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayra-



 

ğının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Res-

publikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi haqqın-

da (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Ziyafət Əsgərov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.31 dəq.) 

Lehinə 85 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 85 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

5. “Uşaq hüquqları haqqında”, “Narkoloji xidmət 

və nəzarət haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında”, 

“Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və 

hüquq pozuntularının profilaktikası haqqında”, “İn-

san alverinə qarşı mübarizə haqqında”, “Azərbaycan 

Qızıl Aypara Cəmiyyəti haqqında” və “Təhsil haqqın-

da” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişik-

lik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanunu-

nun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Ziyafət Əsgərov, Aqiyə Naxçıvanlı, 

Aytən Mustafazadə, Məlahət İbrahimqızı 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.40 dəq.) 

Lehinə 93 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 93 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

6. “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqın-

da”, “Sosial xidmət haqqında”, “Dağınıq skleroz xəstə-

liyinə tutulmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında”, 

“Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azad-

lıqlarının təmin edilməsi haqqında” və “Peşə təhsili 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında 

dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

qanununun layihəsi haqqında (üçüncü oxunuş). 

 

Çıxış etmişdir:  Ziyafət Əsgərov 

 
Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.40 dəq.) 

Lehinə 85 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 85 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

7. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Mə-

cəlləsində, Miqrasiya Məcəlləsində və İnzibati Xətalar 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası qanununun layihəsi barədə (üçüncü 

oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Ziyafət Əsgərov, Əli Hüseynli 

 



 

Təklif: Qanun qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.41 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

8. “Yerin təki haqqında”, “İstehsalat və məişət 

tullantıları haqqında”, “Qaz təchizatı haqqında”, “Ti-

kinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investi-

siya layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata 

keçirilməsi haqqında” və “Energetika haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun 

layihəsi haqqında (ikinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Ziyafət Əsgərov, Valeh Ələsgərov 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-
sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.45 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.45 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

9. “Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və 

onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında” Azər-

baycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilmə-

si barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layi-

həsi haqqında (ikinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Ziyafət Əsgərov, Əli Hüseynli 
 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-

sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.46 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 88 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Təklif: Layihə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.47 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.47 dəq.) 

Lehinə 90 



 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 90 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

10. “Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası 

haqqında” və “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbay-

can Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

haqqında (ikinci oxunuş). 
 

Çıxış etmişlər:  Ziyafət Əsgərov, Fəzail Ağamalı, Xan-

hüseyn Kazımlı 
 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-

sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.49 dəq.) 

Lehinə 88 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: Layihə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.59 dəq.) 

Lehinə 87 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.59 dəq.) 

Lehinə 89 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

11. “Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi ba-

rədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

haqqında (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Ziyafət Əsgərov, Ziyad Səmədzadə 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-
sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.00 dəq.) 

Lehinə 93 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 94 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: Layihə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.01 dəq.) 

Lehinə 93 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 93 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.01 dəq.) 

Lehinə 94 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 94 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

12. “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919–2019)” 

Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının təsis 

edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Respublikasının or-

den və medallarının təsis edilməsi haqqında” Azərbay-

can Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 

barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi 

haqqında (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Ziyafət Əsgərov, Əli Hüseynli 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-

sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.03 dəq.) 

Lehinə 94 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 94 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: Layihə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.03 dəq.) 

Lehinə 93 

Əleyhinə 0 



 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 1 

İştirak edir 94 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.04 dəq.) 

Lehinə 93 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 93 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

13. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respub-

likasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsi haqqında 

(ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Ziyafət Əsgərov, Ziyad Səmədzadə 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-

sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.05 dəq.) 

Lehinə 93 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 93 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: Layihə qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.06 dəq.) 

Lehinə 93 



 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 93 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.06 dəq.) 

Lehinə 94 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 94 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

14. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının qa-

nunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə etməsi 

qaydası haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu-

nun layihəsi barədə (ikinci oxunuş). 

 

Çıxış etmişlər:  Ziyafət Əsgərov, Əli Hüseynli, Siya-

vuş Novruzov 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda əsas kimi qəbul edil-

sin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.12 dəq.) 

Lehinə 97 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
 



 

Təklif: Layihənin adı, preambulası və 1–5-ci maddə-

ləri  qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.21 dəq.) 

Lehinə 94 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 95 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: 6–10-cu maddələr qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.21 dəq.) 

Lehinə 95 

Əleyhinə 0 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 95 

Nəticə: Qəbul edildi 

 
Təklif: Layihə ikinci oxunuşda qəbul edilsin 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.22 dəq.) 

Lehinə 98 

Əleyhinə 1 

Bitərəf 0 

Səs vermədi 0 

İştirak edir 99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

 

Azərbaycan Respublikası 

Milli Məclisinin Sədri 
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MİLLİ MƏCLİSİN İCLASI 
 

8 oktyabr 2019-cu il. Saat 12. 
 

Azərbaycan Respublikası  Milli Məclisinin Sədri  

Oqtay Əsədov sədrlik edir 
 

Sədrlik edən. Xoş gördük, hörmətli millət vəkilləri, 

hörmətli media nümayəndələri. Xahiş edirəm, qeydiyyat-

dan keçək. 
 

Qeydiyyat (saat 12.02 dəq.) 

İştirak edir 105 

Yetərsay 83 
 

Çox sağ olun, yetərsay var. İclasa başlaya bilərik. Gün-

dəlik sizə paylanıb. Xahiş edirəm, gündəliyə münasibət 

bildirək. 
 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.02 dəq.) 

Lehinə                      104 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                       104 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

Çox sağ olun, gündəlik təsdiq edildi.  

Hörmətli deputatlar, gündəliyin birinci məsələsi Əli 

Hidayət oğlu Əsədovun Azərbaycan Respublikasının Baş 

naziri vəzifəsinə təyin edilməsinə razılıq verilməsi haq-

qındadır.  

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Novruz Məm-

mədov vəzifəsindən azad edilməsi haqqında ərizə ilə döv-

lət başçısı cənab İlham Əliyevə müraciət etmişdir. Hör-

mətli Novruz Məmmədov 1997-ci ildən ulu öndər Heydər 

Əliyevin, daha sonra möhtərəm Prezidentimiz İlham 

Əliyevin yanında çalışmışdır. 20 ildən artıq müddətdə o, 

Prezident Administrasiyasının Xarici əlaqələr şöbəsinin 

müdiri, Prezidentin Xarici siyasət məsələləri üzrə kömək-

çisi  vəzifələrini yerinə yetirmişdir.     

Son il yarım ərzində Novruz müəllim ölkəmizin Baş 

naziri olmuşdur.  İcazə verin, bu fəaliyyətlərinə görə hör-

mətli Novruz müəllimə təşəkkürümüzü bildirək, ona can 

sağlığı, uzun ömür arzulayaq.   

Hörmətli deputatlar, Azərbaycan Respublikası Konstitusi-

yasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 9-cu bəndinə uyğun 

olaraq, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyev Əli Əsədovun Baş nazir vəzifəsinə təyin edilməsinə 

razılıq verilməsi üçün Milli Məclisə müraciət etmişdir.  

Mən Əli Əsədov haqqında qısa bir arayış verim. Siz 

hamınız Əli Əsədovu yaxşı tanıyırsız. O, Moskva Xalq 

Təsərrüfatı İnstitutunu bitirmişdir. İqtisadçı alim və 

mütəxəssisdir. İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir. 

1980–1989-cu illərdə Elmlər Akademiyasında, 1989-cu 

ildən isə Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutun-

da dosent və kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır.   

Əli Əsədov siyasi fəaliyyətə 1992-ci ildə Yeni Azər-

baycan Partiyasının sıralarına daxil olmaqla başlamışdır. 



 

Hazırda partiyanın Siyasi Şurasının üzvüdür.  

Əli müəllim birinci çağırış Milli Məclisin deputatı, 

İqtisadi siyasət komissiyasının üzvü olmuşdur. Ulu öndər 

Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 1998-ci ilin aprel ayında 

Prezidentin İqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi təyin 

edilmişdir. Daha sonra o, Prezident Administrasiyası rəh-

bərinin müavini, Prezidentin köməkçisi – İqtisadi məsə-

lələr şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışmışdır.   

Əli Əsədov yüksək peşəkarlığa və mənəvi keyfiyyətlərə 

malik olan insandır. Qısaca olaraq bunu deyim ki, Əli 

müəllim hansı vəzifədə çalışmasından asılı olmayaraq, 

bütün bilik və bacarığını işə sərf edən bir insan, iqtisadi 

məsələlərə dərindən bələd olan mütəxəssisdir.   

Mən əminəm ki, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin 

bu seçimi dövlətimiz və xalqımız üçün uğurlu olacaqdır. 

Hörmətli Əli Əsədov Azərbaycan Respublikasının Baş 

naziri vəzifəsini layiqincə yerinə yetirəcəkdir.   

Hörmətli deputatlar, Azərbaycan Respublikasının Baş 

naziri vəzifəsinə namizədliyin təsdiq edilməsinə razılıq 

verilməsi məsələsinin müzakirəsinə başlayırıq. Xahiş 

edirəm, çıxışa yazılasınız.  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. İki-üç nəfər çıxış etsin, sonra baxarıq. 

Buyursun Siyavuş Novruzov. Səsə qoyaq deyirsiniz, yazı-

lanların sayı get-gedə artır. 4–5 nəfər çıxış etsin, qurtaraq.  

S.Novruzov. Təşəkkür edirəm, hörmətli Oqtay müəl-

lim. Mən də Sizin dediyiniz fikirlərə qoşuluram. İlk növ-

bədə Novruz müəllimə öz təşəkkürümüzü, minnətdarlığı-

mızı bildiririk. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şura-

sının üzvü kimi uzun müddət dövlətə, dövlətçiliyə, Heydər 

Əliyev siyasətinə, Prezidentimizə xidmət göstəribdir. Bir 

cəhəti qeyd edim ki, artıq Azərbaycanda da hər bir şeyin 



 

öz istiqaməti, öz yolu, öz xətti müəyyən olunmaqdadır. 

Yəni bu gün cənab Prezidentin həyata keçirdiyi 

islahatların sürəti, aparılan sosial, iqtisadi islahatlar tələb 

edir ki, çevik siyasət həyata keçirilməlidir. Ümummilli 

lider harada olmasından, vəzifəsindən, zamanından, məka-

nından, dövründən asılı olmayaraq, hər bir kəsin qarşısın-

da gözəl bir proqram qoyub ki, əgər kimsə qarşısına xalqa 

xidmət məqsədi qoydusa, o xalqa xidməti göstərə bilər. 

Ümummilli liderimiz öz həyat tərzi ilə bunu göstərdi. İstər 

Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işlədiyi, istər birinci 

katib olduğu, istərsə də istefada olduğu vaxtda, 20 Yanvar 

faciəsi ilə əlaqədar ailəsi ilə bir yerdə qorxmadan, çəkin-

mədən, öz həyatını təhlükəyə atmaqla gəlib bəyanat verdi. 

Yaxud Naxçıvan Muxtar Respublikasına düşmən hücum-

larının işğalının qarşısının alınması zamanı heç bir və-

zifədə çalışmadığı dövrdə. Biz bunların hər birinin şahi-

diyik ki, istənilən şəxsin xalqa xidməti üçün vəzifə tələb 

olunmur və istənilən adam öz işinin öhdəsindən layiqincə 

gəlirsə, onu görürlər və qiymətləndirirlər.  

Mən Əli müəllimi təbrik etmək istəyirəm. Oqtay müəl-

lim, Siz qeyd elədiniz, Əli müəllim 1992-cı ildən Yeni 

Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Yeni Azərbaycan Parti-

yasının fəaliyyətində hələ müxalifətdə olan dövrdən 

yaxından iştirak edib. Səbail təşkilatının yaranmasında, 

formalaşmasında bir gənc alim kimi fəal olubdur. Yeni 

Azərbaycan Partiyası tam formalaşdıqdan sonra partiyanın 

iqtisadiyyat komissiyasının sədri vəzifəsində çalışıbdır. 

Həmçinin 1995-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyi döv-

ründə ilk dəfə ilk müstəqil parlament formalaşanda pro-

porsional seçki sistemi əsasında Yeni Azərbaycan Parti-

yasının siyahısı ilə gənc  yaşında namizədliyi irəli sürülüb 

və 5 il müddətində parlamentdə fəaliyyət göstəribdir. Par-



 

lament fəaliyyəti ilə bağlı Siz qeyd etdiniz. Bu fəaliyyətlə 

əlaqədar onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanın Avropa 

Şurası ilə münasibətləri qurulanda nümayəndə heyətinin 

ilk üzvlərdən biri də Əli müəllim olub. O, Avropa–

Azərbaycan iqtisadi münasibətlərinin qurulmasında, bu 

sahədə Azərbaycan qanunvericiliyinin Avropa standart-

larına uyğunlaşmasında çox yaxından iştirak edibdir. 

Bundan başqa ümummilli liderimizin, cənab Prezidentin 

köməkçisi kimi,  Prezident tərəfindən Azərbaycanın sürət-

li iqtisadi inkişafı, iqtisadi, sosial islahatların həyata ke-

çirilməsində Əli müəllimin də fəaliyyəti, xidmətləri var. 

Bir neçəsini sadalamaq istəyirəm. Misal üçün, Əli müəl-

lim Oğuz–Qəbələ–Bakı su kəmərinin çəkilməsində işçi 

qrupuna birbaşa rəhbərlik edib, bu sahədə çox böyük 

xidmətləri var. İdeya müəllifinin ümummilli liderimiz, 

rəhbərlik edən cənab Prezidentimiz olduğu Bakı–Tbilisi–

Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsində Əli müəllimin 

xidmətləri olubdur. Bu, Azərbaycan üçün vacib olan 

layihələrdən biridir.  

Yəni hansı sahədə çalışmasından asılı olmayaraq, eləcə 

də Azərbaycanda gedən quruculuq, abadlıq işlərində 

cənab Prezidentin yaxın köməkçisi kimi Əli müəllim 

bilavasitə fəal iştirak edibdir. Bu gün həm şəhərimizin 

gözəlləşməsində, həm iqtisadiyyatımızın, kənd təsərrüfatı-

nın inkişafında, həm də iqtisadi sektorda həyata keçirilən 

islahatlarda Əli müəllimin də payı var. O baxımdan da 

mən hesab edirəm ki, bu təyinatdan sonra Azərbaycan 

Respublikası hökumətində də kifayət qədər yeni islahatlar 

həyata keçiriləcəkdir. Çünki cənab Prezident, Birinci 

vitse-prezidentimiz iqtisadi, sosial sahədə, qaçqın və 

məcburi köçkünlərin problemlərinin həll olunmasında, 

Qarabağ müharibəsi iştirakçıları, şəhid ailələri, tələbələr, 



 

digər sosial təbəqəyə aid olan insanların həyat şəraitinin 

yaxşılaşdırılması üçün həyata keçirdiyi layihələrdə həm 

qanunverici, həm də hökumət icraedici orqan kimi iştirak 

etməlidir, atılan addımlarla paralel olaraq məsələləri 

həyata keçirməlidir. Təbii ki, bunun üçün də müxtəlif 

sahələrdə islahatlar həyata keçməlidir. Təbii ki, bütün 

islahatların rəhbəri, ideyaverici qüvvəsi cənab Prezident-

dir. Onun yerinə yetirilməsi icra strukturlarının, höku-

mətin üzərinə düşür. Bu işdə Əli müəllimə yeni-yeni 

uğurlar arzulayırıq ki, bir köməkçi kimi fəaliyyət göstərdi, 

indi bu məsələlərin həllində daha yaxından birbaşa, qərar 

verən orqanın rəhbəri kimi iştirak edəcək, gələcəkdə bu 

işlərin öhdəsindən layiqincə gələcəkdir.  

Mən Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş millət 

vəkillərindən, digər həmkarlarımdan, o cümlədən Heydər 

Əliyev siyasi xəttini müdafiə edən insanlardan, Prezidenti-

mizin apardığı siyasəti dəstəkləyənlərdən xahiş edirəm ki, 

Prezidentimizin, Partiyamızın sədrinin bu qərarına yekdil-

liklə səs verək. Təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Mən əvvəldən vaxt qoyma-

dım. Dedim, yəqin, qısa danışacaq, çünki hamı Əli müəllimi 

tanıyır. İstəyirlər ki, birdəfəlik səsə qoyaq. Amma bir-iki 

nəfər də çıxış eləsin. Buyursun Vahid Əhmədov. 

V.Əhmədov. Çox sağ olun. Hörmətli cənab Sədr, 

hörmətli millət vəkilləri. Əli müəllimi biz uzun müddətdir, 

tanıyırıq. 20 ildən artıqdır ki, Prezident Aparatında rəh-

mətlik ulu öndər Heydər Əliyevin köməkçisi vəzifəsindən 

başlayaraq, İlham Əliyevin köməkçisi vəzifəsinə qədər yol 

keçib. Belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda iqtisadi 

islahatların həyata keçirilməsində, əlbəttə, Əli müəllimin 

müəyyən xidmətləri var. Azərbaycanda gedən iqtisadi 

prosesləri yaxından bilən bir şəxsdir və iqtisadçı kimi 



 

kifayət qədər də tanınmış bir insandır. Milli Məclisdə 

fəaliyyəti barədə Siz burada qeyd elədiniz.  

Mən belə hesab edirəm ki, Əli müəllim Azərbaycanın 

Prezidenti tərəfindən bu posta təyin edilən normal bir 

şəxsdir və mənə elə gəlir, Azərbaycan Prezidentinin apar-

dığı siyasətə uğurla kömək edəcək və Azərbaycan iqtisa-

diyyatının inkişafında öz müsbət rolunu oynayacaqdır. 

Bununla bərabər, mən millət vəkili olaraq Əli müəllimə 

bir də tövsiyə xarakterli məsələləri demək istərdim.   

Birincisi, Əli müəllim, millət vəkilləri istər Milli 

Məclisdə plenar iclaslarda, istər dövrü mətbuatda, istərsə 

də komitənin iclasında müəyyən məsələlərə toxunurlar, 

təkliflər verirlər. Mən xahiş edərdim ki, Siz Azərbaycan 

hökumətinin Baş naziri kimi həmin təkliflərə diqqətlə 

yanaşasınız. Mən millət vəkillərinin qaldırdığı istər sosial, 

istərsə də siyasi məsələlər olsun, bu məsələlər barədə 

göstərişlər verməyi və millət vəkillərinin zənglərini vaxtlı-

vaxtında qəbul etməyi Sizdən və Azərbaycan hökumətin-

dən xahiş edərdim.  

İkinci məsələ, Azərbaycanın dövlət başçısı son vaxtlar, 

xüsusilə son 10 ildə Azərbaycanda iqtisadi inkişafın yük-

sək səviyyədə yerinə yetirilməsi üçün ciddi addımlar atır, 

sosial layihələr həyata keçirilir. Amma cənab Prezidentin 

hədəflərindən biri kimi, Azərbaycan dövlətinin iqtisadiy-

yatının neftdən deyil, qeyri-neft sektorunun inkişafından 

asılılığı hədəf kimi götürülüb. Çox təəssüflər olsun ki, 

uzun müddət keçməyinə baxmayaraq, biz qeyri-neft sekto-

runda çox ciddi irəliləyişə nail ola bilməmişik. Düzdür, 

müəyyən artımlar var. Amma biz qeyri-neft sektoruna 

qoyulan əsaslı vəsaiti götürsək, əlbəttə, bu artımlar 

cüzidir. Ona görə də bir millət vəkili olaraq Sizdən xahiş 

edərdim ki, vəzifəyə başlayandan sonra Azərbaycanda 



 

qeyri-neft sektorunun inkişafına, xüsusilə sənayenin, kənd 

təsərrüfatının, turizmin inkişafına diqqət yetirilsin.  

Üçüncü məsələ, hər dəfə biz Azərbaycan hökumətinin 

hesabatını alırıq. Bu hesabatda müəyyən rəylər olur. O 

cümlədən Hesablama Palatası dövlət büdcəsinə rəylər 

verir. Xahiş edərdim Siz bu rəylərə, ümumiyyətlə, diqqətlə 

yanaşasınız, xüsusilə Hesablama Palatasının rəyində çox 

ciddi iradlar olur.  

Birdə ki, Azərbaycan hökuməti hesabat verəndə bizə 

haradasa, 350-400 səhifəlik bir kitab verirlər. Buna ehti-

yac yoxdur, çünki açığını deyim ki, bizim millət vəkil-

lərinin heç biri o kitabı axıra qədər oxumur. Haradasa, 100 

səhifəlik bir informasiya vermək lazımdır. Görülən işlər 

barədə və gələcək perspektivdə Azərbaycan dövlətinin 

qarşısında hansı işlər dayanır.  

Ümumi götürəndə, mən belə hesab edirəm ki, Əli 

müəllim kifayət qədər təcrübəli bir iqtisadçıdır və Azər-

baycanın Baş naziri kimi Azərbaycanın dövlət başçısı 

İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasətin, necə deyərlər, 

lazımi səviyyədə yerinə yetirilməsinə dayaq olacaq, kö-

mək edəcəkdir. Mən bu işdə Əli müəllimə uğurlar arzula-

yıram və onun Baş nazir postuna təsdiq olunmasını təklif 

edir və millət vəkilərindən də bunu xahiş edirəm. Sağ olun.   

Sədrlik edən. Bir nəfər də çıxış eləsin. Hikmət 

Məmmədov buyursun. 

H.Məmmədov. Hörmətli Oqtay müəllim, doğrudan da, 

biz bu gün mühüm bir hadisəyə şahidlik edirik. Yeni 

təqdimatda Azərbaycanın yeni Baş naziri təyin olunmaq 

üçün Milli Məclisə göndərilibdir və mən düşünürəm ki, bu 

çox yerində olan bir təyinatdır. Çünki bu günə qədər 

Azərbaycan iqtisadiyyatı çox böyük inkişaf yolu keçibdir. 

Azərbaycanda dərin islahatlar aparılır, Azərbaycanın 



 

Prezidenti 2018-ci ili islahatlar ili kimi xarakterizə etmiş-

dir və iqtisadiyyatımızın hazırki mərhələdə inkişafı yeni 

perspektivlər yaradır. Bundan sonrakı mərhələdə bu pers-

pektivləri realizə etmək üçün qlobal çağırışlar, milli iqtisa-

diyyatımızın çağırışları kontekstində daha dərin islahatlar 

aparılması üçün, əlbəttə ki, Baş nazirlik institutunun 

fəaliyyətində fəallığa ehtiyac vardır. Mən düşünürəm ki, 

hörmətli Əli müəllim Əsədov öz bilik, bacarığı ilə bu işin 

öhdəsindən layiqincə gəlməyi bacaracaqdır. Çünki Əli 

Əsədov iqtisadiyyatın nəzəri əsaslarını dərindən bilir. 

Nəyə görə mən bunu əminliklə deyirəm, çünki Bakı Sosial 

İdarəetmə və Politoloqiya İnstitutunda təhsil alarkən Əli 

Əsədov mənim müəllimim olubdur. Sonrakı mərhələdə bu 

təhsil müəssisəsi Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət 

İdarəçilik Akademiyası kimi yenidən təsis olunanda Əli 

müəllim yenə orada mənim müəllimim olub. Bu illər ərzində 

bizim çox yaxşı tələbə-müəllim münasibətlərimiz olub.  

Mən onun ölkənin iqtisadi perspektivləri, iqtisadi inkişafı 

ilə bağlı ideyaları ilə tanışam. O vaxt və sonrakı mərhələdə 

bu ideyaların necə realizə olunduğunun da şahidi olmuşam 

və mən Əli müəllimin bir xüsusiyyətinə də diqqət cəlb 

eləmək istəyirəm. Bu ondan ibarətdir ki, burada onun avto-

bioqrafiyası təqdim olunarkən hansı mərhələlərdən keçdiyi 

ilə hamımız birbaşa tanış olduq, öyrəndik. Bütün bu mərhə-

lələrdə Əli müəllim həmişə bir pedaqoq kimi davranmağı, 

səmimi olmağı və hansı vəzifədə olmasından asılı olma-

yaraq, daima o səmimiyyəti nümayiş elətdirməyi bacarıb. 

Mən düşünürəm ki, indiki mərhələdə bu da mühüm bir 

insani keyfiyyətdir. Buna görə də hörmətli Əli müəllimi bəri 

başdan təbrik edirəm və düşünürəm ki, bu təqdimata 

hamımız səs verəcəyik. Sağ olun. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Digər partiyanın da nüma-



 

yəndəsinə söz verək. Xahiş edirəm, Fəzail Ağamalı qısa 

çıxış eləsin, sonra səsverməyə keçərik. Fəzail Ağamalı.  

F.Ağamalı. Təşəkkür edirəm, hörmətli cənab Sədr. 

Hörmətli millət vəkilləri, mən də Siyavuş müəllimə qoşu-

laraq Novruz müəllimə göstərmiş olduğu xidmətlərə görə 

təşəkkürümü bildirirəm və bundan sonrakı fəaliyyətində 

ona can sağlığı, səmərəli iş arzulayıram.  

Əli Əsədovu mən 1996-cı ildən tanıyıram. Biz Milli 

Məclisdə birlikdə fəaliyyət göstərmişik. Eyni zamanda, Əli 

Əsədov və digər həmkarlarım kimi mən də MDB ölkələrinin 

parlamentlərarası Assambleyasında üzv kimi fəaliyyət gös-

tərmişəm. Həmin dövrdə Əli Əsədovun oradakı fəaliyyətini, 

yüksək intellektə, böyük savada və vətənpərvərliyə malik 

olduğunu, dövlətinə sədaqətliyini öz gözlərimlə görmüşəm. 

Düşünürəm ki, bu, Əli müəllimi həmişə mənim düşüncəmdə 

yüksək insani keyfiyyətlərə və dövlətə sədaqətli bir insan 

kimi formalaşdırıb və bu gün də o düşüncədəyəm.  

Əli Əsədovun üstün keyfiyyətləri, əlbəttə, hər kəsə bəl-

lidir. Uzun illərdir ki, o, Prezident Aparatında çalışır, ciddi 

bir struktura rəhbərlik edir. Onun dünyagörüşündə birmə-

nalı şəkildə müasirlik ifadə olunur. Azərbaycana Qərb 

iqtisadi modelinin tətbiqinin ən ardıcıl tərəfdarlarından 

biridir. İslahatların həyata keçirilməsində bütün təcrübə-

sini, imkanlarını, intellektini qoyan təmənnasız bir dövlət 

məmurudur. Eyni zamanda, onun ən üstün cəhətlərindən 

biri də mən deyərdim ki, dövlətçiliyimizə, ulu öndərimizin 

ideyalarına və cənab Prezidentə son dərəcə sədaqətli 

olmasıdır. Mən əminəm ki, Əli müəllim ona göstərilmiş 

olan etimadı yüksək dərəcədə doğruldacaq, onun Baş nazir 

təyinatı ilə Azərbaycan hökuməti öz işini daha çevik, daha 

səmərəli, daha intensiv quracaq və Azərbaycan dövlətçili-

yinə ciddi və əhəmiyyətli töhfələrini verəcəkdir. Əli müəl-



 

lim, Sizə uğurlar arzu edirəm, can sağlığı diləyirəm. Mən 

də təbii ki, bütün millət vəkilləri kimi, onun Baş nazir-

liyinə səs verəcəyəm. Təşəkkür edirəm.  

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Mən hesab edirəm, çox 

danışa bilərik, hamının fikri yekdildir. Xahiş edirəm, Əli 

Əsədovun Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzi-

fəsinə təyin edilməsinə razılıq verilməsi haqqında məsə-

ləyə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 12.22 dəq.) 

Lehinə                       105 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                       105 

Nəticə: Qəbul edildi 
  

Çox sağ olun, qəbul edildi.  

Əli müəllim, təbrik edirik! (Alqışlar.) Əli müəllim, əgər 

sözünüz varsa, buyurun. 

Ə.Əsədov, Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

vəzifəsinə namizəd.  

Hörmətli cənab Sədr, hörmətli millət vəkilləri! Bu gün 

sizin qarşınızda çıxış edərək ilk öncə Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti zati-aliləri möhtərəm cənab İlham 

Əliyevə mənə yüksək etimad göstərərək Azərbaycan 

Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə təqdim etdiyinə görə 

dərin minnətdarlığımı bildirirəm.  

Müasir Azərbaycan müstəqillik illərində mürəkkəb və 

şərəfli bir yol keçmişdir. Dahi şəxsiyyət, Azərbaycanın 

xilaskarı, ulu öndər Heydər Əliyev 1990-cı illərin əvvəl-

lərində ölkəmizi böhran vəziyyətindən qurtarmış və real 

müstəqilliyi əldə edərək inkişaf etdirmişdir. Bu gün cənab 



 

Prezidentin yorulmaz səyləri nəticəsində ölkəmiz sürətli 

inkişaf yolu keçməkdədir. Qazanılmış möhtəşəm nailiyyətlər 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin titanik əməyinin 

nəticəsində əldə olunmuşdur. Bu dövr ərzində ölkəmizdə 

ümumi daxili məhsul 3.3 dəfə artmış, iqtisadiyyata 

qoyulmuş investisiyaların həcmi 270 milyard ABŞ dollarına 

çatmış, yoxsulluğun səviyyəsi 5 faizə, işsizlik səviyyəsi isə 

4,9 faizə enmişdir. Ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 26 

dəfə artaraq, 49 milyard dollara çatmışdır. Eyni zamanda, 

2019-cu ildə əhalinin sayı 10 milyon nəfərə çatmışdır.  

Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə “Azəri–Çıraq–Günəş-

li”, “Şahdəniz”, Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzu-

rum, “Cənub Qaz Dəhlizi” və Bakı–Tbilisi–Qars kimi 

meqa layihələr gerçəkləşdirilmişdir.  Bununla yanaşı, neft 

gəlirlərinin qeyri-neft sektoruna yönəldilməsində və bu 

sahənin inkişafında da ciddi nailiyyətlər qazanılmışdır. 

Qeyri-neft ÜDM 2,8 dəfə, qeyri-neft sənayesi isə 2,4 dəfə 

artmışdır. Azərbaycan kosmik ailənin üzvü olmuşdur.  

Bu gün ölkəmizin əsas problemi doğma Qarabağımızın 

işğaldan azad edilməsidir. Ermənistan rəhbərliyinin mə-

suliyyətsiz və populist çıxışlarına cənab Prezident tərəfin-

dən layiqli cavab verilmişdir. Qarabağ tarixi, əzəli Azər-

baycan torpağıdır. Beləliklə, Qarabağ–Azərbaycandır və 

nida işarəsi. Qarabağın işğaldan azad edilməsi və ölkə-

mizin ərazi bütövlüyünün bərpası üçün hərbi qüdrətimizin 

daim artırılması Prezidentimizin gündəlik fəaliyyətinin 

əsas prioritetlərindəndir.  

Son illərdə Azərbaycanda sosial problemlərin həlində bö-

yük uğurlar əldə edilmişdir. Sosial müdafiə sistemi bey-

nəlxalq standartlara uyğun yenidən qurulmuş, sosial yardım 

və müavinətlər artırılmışdır. Uğurlu sosial siyasət nəticəsin-

də əmək haqları 2,4 dəfə, pensiyalar isə 3 dəfə yüksəlmişdir. 



 

Ölkə rəhbərliyi vətənin ərazi bütövlüyü uğrunda canından  

keçmiş şəhid ailələrini, müharibə əlillərini, xüsusi qayğıya 

ehtiyacı olan şəxsləri, o cümlədən məcburi köçkünləri, ahıl-

ları və uşaqları daim diqqət mərkəzində saxlamışdır. Bu in-

sanlara Birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva 

məhəbbət və mərhəmətlə dolu qayğı göstərir.  

Azərbaycanın dayanıqlı və çoxşaxəli inkişafı dövlətin bü-

tün qollarının bərabər və ahəngdar fəaliyyətindən asılıdır. Bu 

gün bu yüksək tribunadan Azərbaycan xalqının hüzurunda 

və sizin, hörmətli deputatlar, qarşınızda çıxış edərək cənab 

Prezident tərəfindən qoyulmuş vəzifələri layiqincə yerinə 

yetirməyə söz verirəm. (Alqışlar.) Diqqətinizə və xoş sözlərə 

görə çox sağ olun, minnətdaram. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Əli müəllim, bir daha 

təbrik edirik, bu çətin və məsuliyyətli işinizdə Sizə  

müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Sağ olun.  
 

Azərbaycan Respublikası  Milli Məclisi Sədrinin  

birinci müavini Ziyafət Əsgərov sədrlik edir 
 

Sədrlik edən. Hörmətli deputatlar, məclisimiz davam 

edir. Gündəliyin ikinci məsələsi. “Azərbaycan Res-

publikasının Konsul Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haq-

qında”, “Notariat haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və Azərbaycan 

Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişikliklər edil-

məsi haqqında qanun layihəsi. Əli müəllim, buyurun. 

Üçüncü oxunuş.    

Ə.Hüseynli, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət 

quruculuğu komitəsinin sədri.   

Çox sağ olun, hörmətli Ziyafət müəllim. Ziyafət müəl-

lim, bu məsələ və ikinci məsələ bir paketdə daxil olub. 



 

Konsulluq fəaliyyəti ilə bağlı və Beynəlxalq Notariat 

Palatasının tövsiyələri nəticəsində hazırlanmışdır. İkinci 

oxunuşda təkliflər daxil olmamışdır. Üçüncü oxunuşda 

səsə qoyulmasını xahiş edirəm. Bir və ikinci məsələləri.  

Sədrlik edən. Buyurun, xahiş edirəm, ikinci məsələyə  

münasibət bildirək. Hörmətli deputatlar, xahiş edirəm, səs 

verin. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.29 dəq.) 

Lehinə                         92 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         92 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Üçüncü məsələyə, Azərbaycan Respublikasının İnzibati 

Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azər-

baycan Respublikası qanununun layihəsinə, xahiş edirəm, 

münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.29 dəq.) 

Lehinə                         90 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti məsələ. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

bayrağı haqqında” və “Azərbaycan Respublikası Dövlət 



 

bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

qanun layihəsi. Üçüncü oxunuş. Əli müəllim, buyurun. 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun. Hörmətli həmkarlar, bil-

diyiniz kimi, Dövlət bayrağının təsvirinin təsdiq edilməsi 

haqqında Konstitusiya Qanunu mövcuddur. Bu iki qanun 

Konstitusiya Qanununa uyğunlaşdırılır. Texniki xarakterli 

məsələdir. Amma, hörmətli Ziyafət müəllim, keçən dəfə 

diskussiyalar zamanı hörmətli millət vəkillərimizin Dövlət 

bayrağından istifadə qadaları ilə bağlı bir neçə təklifləri, 

fikirləri olmuşdu və sonradan biz bu diskussiyalara, o 

cümlədən Nazirlər Kabinetinin keçmiş qərarına ümumi 

aydınlıq gətirdik. Orada yanlışlığa yol verilmişdi və 

sonradan o yanlışlığı aradan qaldıran yeni bir qərar olmuş-

du. Bu da, tərəfimdən hörmətli həmkarlarıma təqdim olun-

muşdur. Hesab edirəm ki, məsələnin mahiyyəti ilə birbaşa 

bağlı deyil, amma, sadəcə, bu barədə məlumat verməyi 

borc bildim. Layihənin səsə qoyulmasını xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun, Əli müəllim. Xahiş edirəm, 

qanun layihəsinə münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.31 dəq.) 

Lehinə                         85 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         85 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyin 5-ci, 6-cı və 7-ci məsələləri uyğunlaşdırma 

xarakteri daşıyır. 5-ci və 6-cı məsələlərlə əlaqədar Ailə, 



 

qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədri Aqiyə xanım 

Naxçıvanlı, buyurun.    

A.Naxçıvanlı, Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq 

məsələləri komitəsinin sədri. 

Çox sağ olun. Ziyafət müəllim, icazə versəniz, 5-ci və 6-cı 

məsələlər mahiyyətcə eyni olduğu üçün hər ikisini bir yerdə 

təqdim edim. Hər iki qanun layihəsi Azərbaycan Respubli-

kasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədədir. Qanun 

layihəsi Milli Məclisə 2019-cu il iyulun 3-də Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin qanunve-

ricilik təşəbbüsü ilə daxil olmuşdur. Qeyd olunan qanunlarda 

edilməsi nəzərdə tutulan dəyişikliklər “Psixoloji yardım 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 7 dekabr 

tarixli Qanununa uyğunlaşdırma xarakteri daşıyır. Hər iki 

qanun layihəsi birinci və ikinci oxunuşda qəbul edilmişdir. 

Üçüncü oxunuşa Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə 

edilmişdir. Xahiş edirəm, səs verək.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Aytən Mustafazadə, buyurun. 

A.Mustafazadə. Təşəkkür edirəm, Ziyafət müəllim. 

Təbii ki, Aqiyə xanım təqdim etdiyi bu qanun layihələrini 

müzakirə eləmişik, mən lehinə səs verəcəyəm. Ancaq 

hörmətli deputatlar, hörmətli məclis üzvləri, sizin hamını-

zın diqqətini bir problemə çəkmək istəyirəm. Məişət zora-

kılığı çoxalıb. Bu məsələ ilə bağlı cəmiyyətdə, qanun-

vericiliyimizdə hansısa addımlar atılmalıdır.  

Dünən baş verən bu qəddarcasına cinayət barədə biz 

hamımız sosial şəbəkələrdə oxumuşuq. Kişi öz həyat yol-

daşını maşının içində, uşağın yanında bıçaqla vurub. Qa-

dın qaçmağa səy göstərib, ancaq ona çataraq 20-dən çox 

bıçaq zərbəsi vurub. Bu, uşağın gözü qarşısında olub. 

Xahiş edirəm, eşidəsiniz, hadisə günün günorta çağı olub, 

ətrafdakı camaat telefona çəkib.  



 

Hörmətli deputatlar, hörmətli ziyalılar, biz hansı cəmiy-

yətdə yaşayırıq? Telefona çəkiblər. Artıq kişilər yoxdur ki, 

müdaxilə eləsin. Bir yumruq vursun ona, kömək eləsin, 

qadını çəkib əlindən alsın. Bu məsələyə biz ciddi yanaş-

malıyıq. Mənə dünən bizim saytlardan, “1 news” saytın-

dan zəng elədilər. Mən bir ay bundan qabaq şərh vermiş-

dim, onda hansısa müğənni demişdi ki: “Yəqin arvad özü-

nü pis aparıb, onu baltalayıblar”.  

Bu, bizim televiziya verilişinə çıxarılan, çağırılan mü-

ğənnimizdir. Bunu psixoloji sağlam mühitə gətirməliyik. 

Bu uşaq psixoloji zərbə alıb. O, ya psixi xəstə, ya da atası 

kimi qəddar bir insan olacaq. Burada üçüncü yol yoxdur. 

Bu, cəmiyyəti hara aparır? Mən hesab edirəm ki, biz gərək 

düşünək, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu, Ailə, qadın 

və uşaq məsələləri, İnsan hüquqları komitələrində belə 

insanlara qarşı daha sərt cəzalar seçilsin.  

İkincisi, iki gün bundan qabaq metronun içində bıçaqla 

öldürülən bir adam. Əzizlərim, belə çıxır ki, bıçaq gəzdir-

mək artıq normal bir haldır. Bəs, metroya daxil olarkən 

əlində, cibində aparırsa. Hanı bizim polislər? Mənim təkli-

fim ondan ibarətdir ki, heç olmasa, metroda Rusiyada ol-

duğu kimi, onlar metronun girişinə təhlükəsizlik aparatları 

qoyublar. Bu girişdən keçmək lazım gəlir. Bıçaqları 

çantaya atırlar, təbii ki, heç kim yoxlamır. Elə bil artıq 

dünyada terrorizm yoxdur, biz də rahat oturmuşuq. Heç 

olmasa,  bıçaqları   yoxlayın,  ciblərindən   çıxarın.   Met-

roda dayanarkən yanında gedəni bıçaqlayıb, nə var deyib-

lər ki, qadına yer ver. Nəsə belə məsələdir. Mən yenə də 

təklif edirəm, bəlkə bununla bağlı komitələrin birgə 

iclasını keçirək. Çünki elə alınmasın ki, Milli Məclis, biz 

deputatlar, millətin nümayəndələri buna biganəyik. Bu 

qədər, çox sağ olun.         



 

Sədrlik edən. Sağ olun. Məlahət İbrahimqızı. 

M.İbrahinqızı. Ziyafət müəllim, söz verdiyinizə görə, 

çox sağ olun. Öncə Aqiyə xanımgilin məişət zorakılığı ilə 

bağlı, ümumiyyətlə, təklif etdikləri dəyişikliklərə dəstək 

verəcəyik, səs verəcəyik.  

Mən Aytən xanımın sözləri ilə razıyam, amma nə 

demək istəyirəm? Ümumiyyətlə, məişət zorakılığı, qadına, 

uşağa qarşı zorakılıqla bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkila-

tının bir neçə sənədi var. BMT-yə üzv olan bütün ölkələr 

buna qol çəkib. Sənəddə qeyd olunub ki, bu problemlə hər 

bir cəmiyyətdə təkcə iqtidar deyil, bütün siyasi partiyalar, 

bütün təşkilatlar, bütün tərəflər mübarizə aparılmalıdır. 

Burada qeyd olunur ki, zorakılığı törədən insanlar tutduğu 

vəzifə məsuliyyətindən asılı olaraq digərlərindən daha çox 

məsuliyyət daşıyırlar.  

Bu yaxınlarda cəmiyyətdə zəlzələ təsiri olacaq bir 

hadisə baş verdi. Özlərini ana müxalifət adlandıran bir 

müxalifət partiyasının sədr müavininin ailəsində uzun 

illərdir ki, xanımına və qızlarına qarşı hədsiz dərəcədə 

işgəncələr baş verib. Həmin insanlar hər şeyi siyasiləş-

dirirlər, hər bir şeylə bağlı iqtidara qarşı çox böyük 

hücumlar edirlər, çamur atırlar. Amma onda çox təəssüf 

ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçiləri, 

insan hüquqları ilə məşğul olanların heç biri buna reaksiya 

vermədi. Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə bir 

sıra siyasi partiyaların qadın təşkilatları tədbir keçirtdi və 

o tədbirdə paylanan müraciətə də heç kəs münasibət 

bildirmədi. Nə qədər ailədə baş verən bu işgəncələrə, 

cinayətə qarşı cəmiyyətdə həmrəylik olmayacaq, həmin o 

hüquq müdafiəçiləri ikili standartla yanaşacaq, təbii ki, 

belə olacaq. Aytən xanım çıxış elədi, ürəyimdən oldu, 

təşəkkür edirəm ki, bu məsələni dəstəklədi. Amma çox 



 

xahiş edirəm ki, insan hüquqları məsələlərində istər de-

putat, istərsə də siyasi partiya olsun onlar nümunə olmalı-

dırlar. Baş verən hadisələrə onlar da münasibət bildirsin-

lər. Çox sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Əgər başqa çıxış eləmək istə-

yən yoxdursa, xahiş edirəm, 5-ci məsələyə münasibət bil-

dirək. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.40 dəq.) 

Lehinə                         93 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         93 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

6-cı məsələyə, xahiş edirəm, münasibət bildirək. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.40 dəq.) 

Lehinə                         85 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         85 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti, 7-ci məsələ. Azərbaycan Respublikasının Cə-

zaların İcrası Məcəlləsində, Miqrasiya Məcəlləsində və 

İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqın-

da qanun layihəsi. Üçüncü oxunuş. Əli müəllim, buyurun.  

 



 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun. Hörmətli həmkarlar, bu 

layihələr də “Psixoloji yardım haqqında” Qanunun tətbiqi 

ilə bağlıdır. İkinci oxunuşda təkliflər daxil olmamışdır. 

Səsə qoyulmasını xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Buyurun, xahiş edirəm, qanun layihəsinə 

münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.41 dəq.) 

Lehinə                         88 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti məsələ. “Yerin təki haqqında”, “İstehsalat və 

məişət tullantıları haqqında”, “Qaz təchizatı haqqında”, 

“Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya 

layihələrinin xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçiril-

məsi haqqında” və “Energetika haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

qanun layihəsi (ikinci oxunuş). Valeh müəllim, buyurun.  

V.Ələsgərov, Milli Məclis Sədrinin müavini, Təbii ehti-

yatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri. 

Təşəkkür edirəm, Ziyafət müəllim. İkinci oxunuşda 

“Yerin təki haqqında”, “İstehsalat və məişət tullantıları 

haqqında”, “Qaz təchizatı haqqında”, “Tikinti və infras-

truktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin 

xüsusi maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haq-

qında” və “Energetika haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə qanun 



 

layihəsi müzakirənizə təqdim edilir. Birinci oxunuşda 

dediyim kimi, qanun layihəsi adlarını çəkdiyim qanunların 

“Lisenziyalar və icazələr haqqında”, “Ətraf mühitə təsirin 

qiymətləndirilməsi haqqında” və “Uyğunluğun qiymətlən-

dirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” qanunlarla 

uyğunlaşdırma ilə əlaqədar olaraq bunların mətnlərini 

təkmilləşdirmək məqsədi ilə hazırlanmışdır.  

Bu səbəbdən də yəqin ki, geniş təqdimata ehtiyac 

yoxdur. Yeganə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, birinci 

oxunuşdan sonra qanun layihəsinin 10-cu maddəsində 

1.4.1-ci hissədə yazılmış mətndə kiçik bir dəyişiklik etdik. 

Nəzərdə tutulmuş sənədlər əsasında “verilir” sözü əvəzinə, 

“nəzərdə tutulmuş sənədlər əsasında dağ-mədən ayırması 

statusunun müəyyən edilməsi ilə həyata keçirilir” sözləri 

yazılmışdır. Məqsəd həm 1.4.2-ci hissədə olan mətn ilə, 

həm də mövcud qanunvericiliklə daha dəqiq uyğunlaş-

dırmaqdan ibarət idi. Mənim fikrimcə, bununla da, geniş 

təqdimata ehtiyac yoxdur və xahiş edirəm səs verib, qəbul 

edək. Sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun, Valeh müəllim. İkinci oxunu-

şun  tələbinə əsasən biz qanun layihəsini əsas kimi qəbul 

etməliyik. Ona görə, xahiş edirəm, qanun layihəsinin əsas 

kimi qəbul olunmasına münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.45 dəq.) 

Lehinə                         88 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 



 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Qanun layihəsi ilə bağlı çıxış etmək istəyən varmı?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Onda, xahiş edirəm, qanun layihəsinə 

münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.45 dəq.) 

Lehinə                         87 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti məsələ. “Narkotik vasitələrin, psixotrop mad-

dələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edil-

məsi barədə qanun layihəsi (ikinci oxunuş). Əli müəllim, 

buyurun. 

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun. Hörmətli həmkarlar, birinci 

oxunuşda geniş məlumat vermişdim. Bizim qanunve-

ricilikdə bir hüquqi boşluq var. Belə ki, prekursorların 

saxlanılması qaydaları müəyyən edilməmişdir. Məhz bu 

hüquqi boşluğu aradan qaldırmaq məqsədi ilə layihə 

təqdim olunmuşdur. Səsə qoyulmasını xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Qanun layihəsi ikinci oxunuş-

da olduğuna görə, xahiş edirəm, əsas kimi qəbul olunma-

sına münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.46 dəq.) 

Lehinə                         87 

Əleyhinə                           0 



 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           1 

İştirak edir                         88 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Qanun layihəsi ilə bağlı çıxış etmək istəyən varmı? 

Yoxdur. Onda, xahiş edirəm, qanun layihəsində nəzərdə 

tutulan ayrı-ayrı maddələrə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.47 dəq.) 

Lehinə                         88 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           1 

İştirak edir                         89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Qanun layihəsinə bütövlükdə münasibət bildirməyinizi 

xahiş edirəm.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.47 dəq.) 

Lehinə                         90 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         90 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti qanun layihəsi “Hərbi qulluqçuların dövlət 

icbari şəxsi sığortası haqqında” və “Əmək pensiyaları haq-



 

qında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişik-

lik edilməsi barədə qanun layihəsidir.  

Hörmətli həmkarlar, bu qanun layihəsi 2018-ci il 12 

oktyabrda qəbul olunmuş Qanunun icrası ilə bağlı 

hazırlanıb. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvə-

lərindən əlavə mövcud olan hərbi xidmət yerlərində çalı-

şan hərbi qulluqçuların da dövlət icbari şəxsi sığortaya 

cəlb edilməsindən söhbət gedir. Eyni zamanda, onlara 

pensiya təminatı da şamil edilir. Yəni bu qanun layi-

həsinin əsas məğzi və məzmunu bundan ibarətdir. Başqa 

çıxış etmək istəyən? 

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Əsas kimi qəbul edək, söz verəcəyəm 

Sizə. Onda xahiş edirəm, qanun layihəsinə əsas kimi mü-

nasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.49 dəq.) 

Lehinə                         88 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           1 

İştirak edir                         89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

İndi isə qanun layihəsinin müzakirəsinə başlayırıq. Fə-

zail müəllim, buyurun.  

F.Ağamalı. Təşəkkür edirəm. Hörmətli Ziyafət müəl-

lim, şərait yaratdığınıza görə bir daha təşəkkür edirəm. 

Mən, əlbəttə, “Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi 

sığortası haqqında” qanun layihəsinin qəbul edilməsinin 

tam tərəfdarlarından biriyəm. Düşünürəm, bu, son dərəcə 



 

əhəmiyyətlidir və ümidvaram ki, dəyərli həmkarlarımız 

buna müsbət fikirlərini ifadə edəcəklər.  

Hörmətli Ziyafət müəllim, bu məsələ ilə bu və ya digər 

şəkildə bağlı olan bir vacib məsələni diqqətə çatdırmaq 

istəyirəm. Bu da ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin bir 

neçə gün öncə Soçidə Valday Beynəlxaq Diskussiya 

Klubunda iştirakı, orda söyləmiş olduğu yüksək səviyyəli 

nitq, eyni zamanda, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə 

aparmış olduğu səmərəli görüşlə bağlıdır. Bu, təkcə 

dövlətimizin gücünün, Azərbaycan–Rusiya münasibətləri-

nin dinamik inkişafının mühüm göstəricisi kimi deyil, 

eyni zamanda, işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edil-

məsində dövlətimiz və Prezidentimizin qətiyyətini və 

prinsipial mövqeyini nümayiş etdirdi və bir sıra 

narazıçılıqlara son qoydu. Bundan bir neçə vaxt öncə 

Ermənistanın Baş naziri Paşinyanın sərsəm bəyanatına hər 

bir Azərbaycan vətəndaşı çox qətiyyətli bir cavab 

gözləyirdi. Hər birimiz darıxırdıq ki, bu cavab olacaqdır. 

Ölkə Prezidenti çox əlverişli bir zaman seçdi, olduqca 

əhəmiyyətli bir məkanda, ciddi bir auditoriyada bu sərsəm 

fikrə qətiyyətli mövqeyini ortaya qoydu və “Bütövlükdə 

Qarabağ Azərbaycandır!” söyləməklə, əslində, çox ciddi 

bir mərhələnin başlandığını tək xalqımıza deyil, eyni 

zamanda, düşmən ölkəyə və onu müdafiə edənlərə 

nümayiş etdirdi. Şübhəsiz ki, ölkə prezidentinin bu fikri 

həm də, məncə, Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verənləri 

alver vasitəsinə çevirməyə çalışan siyasi dəllallara da 

tutarlı cavab oldu, eyni zamanda, biz bunu işğalçı Ermə-

nistana və onu himayə edənlərə ciddi və son xəbərdarlığın 

bir nümunəsi kimi dəyərləndirməliyik.  

Təklif edərdim ki, “Qarabağ Azərbaycandır!” sözləri 

yazılmış plakatlar bütün şəhərlərimizdə, rayon mərkəz-



 

lərimizdə, kəndlərimizdə və qəsəbələrimizdə, eyni zaman-

da, hərbi hissələrdə, məktəblərdə, idman meydançalarında, 

magistral yollarda vurulsun. Eyni zamanda, bu şüar altın-

da ümumxalq Azərbaycan yürüşü təşkil olunsun. Diq-

qətinizə görə təşəkkür edirəm. 

Sədrlik edən. Sağ olun. Xanhüseyn Kazımlı, buyurun. 

X.Kazımlı. Hörmətli Ziyafət müəllim, hörmətli sədarət, 

hörmətli həmkarlarım! Mən bu məsələ barədə danışma-

yacaqdım, amma Fəzail müəllimin çıxışından sonra 

danışmaq qərarına gəldim. Böyük ehtiram bəslədiyim 

hörmətli həmkarlarım, iki əsrdən artıq bir müddətdə 

erməni daşnaklarının bizim başımıza gətirdiyi ağrılı bir 

dərdi zəhmət çəkib dinləyən tamaşaçılar, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinin uzaq ellərdə, özü də 

beynəlxalq səviyyədə tanınan dövlət rəhbərlərinin iştirak 

etdiyi bir tədbirdə Qarabağ məsələsini qeyd etməsinə 

sıravi Azərbaycan xalqı kimi bizlər də bir daha ürəkdən 

şərik olduq.  

Biz elə bir zəmanədə yaşayırıq ki, nahaq haqqa qalib 

gəlmək istəyir. Bu da beynəlxalq səviyyədə bizim dövlə-

timizin böyük xərclər çəkməsinə gətirib çıxartmaqla, onun 

maliyyə cəhətcə sarsılmasına səbəb olur. Azərbaycan 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin dövlət büdcəsindən olan 

həmin xərcləri xalqımızın sosial müdafiəsi yönündə 

məsələnin həll edilməsinə yönəltmək imkanı məhdudlaşır. 

Bu, prezident seçkilərində İlham Əliyevin dediyi “Mən 

Heydər Əliyevin başa çatdıra bilmədiyi işi başa çat-

dıracağam” fikrini bir daha təsdiqləyir. Bütün bunların  

öhdəsindən gəlinməsi Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən 

olunan böyük siyasətin olduğu kimi davam etdirilməsi bu 

siyasəti bütün Azərbaycan xalqının təsdiqləməsinə səbəb 

oldu. Heç kəsin edə bilmədiyi bir işi öhdəsinə götürən ulu 



 

öndər Heydər Əliyev “Dövlət iki şeydən sarsılar, günahsız 

cəzalandırılanda, günahkar cəzasız qalanda” demişdir. 

Hazırda dünyadakı proseslər ulu öndərin dediyi həmin 

kəlamların təsdiqi istiqamətində getməkdədir. Bu da bizim 

arzuladığımız dünyaya sülh ideyasına müvafiq deyildir. 

Bu, rəhbərlik tərəfindən qarşıya qoyulan milli məsələni 

uğurla və tez bir zamanda həll etməyimizə imkan vermir.  

Hörmətli həmkarlarım, nəzərinizə çatdırım ki, mən 

hərbi hissələrdə, cəbhələrdə, hətta Murovdağdakı cəbhədə 

tez-tez oluram. Bir dəfə Müdafiə Nazirliyinin  dəvəti ilə N 

saylı hərbi hissələrin birində “Açıq qapı” günündə olarkən 

müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Real TV-nin 

rəhbəri Mirşahinə demişdi: “Səndən xahiş edirəm, nə 

soruşsan, Xanhüseyn müəllimdən soruş, çünki o, bu böl-

gələrdə tez-tez olur. Bildirmək istəyirəm ki, ulu öndərin 

anım günündə, yəni dekabrın 12-də məni rayonlardan 

birinin ərazisində keçirilən hərbi hissənin “Açıq qapı”... 

Sədrlik edən. Xanhüseyn müəllim, çox təşəkkür edi-

rəm, çox gözəl çıxış edirsiniz. Amma xahiş edirəm, mət-

nin qalan hissəsini komitəyə verərsiniz. İndi bir az vaxtı-

mız gedir, buyurun, xahiş edirəm, əgər başqa çıxış etmək 

istəyən yoxdursa, qanun layihəsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.59 dəq.) 

Lehinə                         87 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         87 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  



 

Qanun layihəsinə bütövlükdə səs verməyinizi xahiş edirəm.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 12.59 dəq.) 

Lehinə                         89 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         89 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti məsələ. “Lisenziyalar və icazələr haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edil-

məsi barədə qanun layihəsi (ikinci oxunuş). Ziyad müəl-

lim, buyurun. 

Z.Səmədzadə, Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye 

və sahibkarlıq komitəsinin sədri. 

Hörmətli Ziyafət müəllim, hörmətli millət vəkilləri, 

qanun layihəsi ilə əlaqədar olaraq millət vəkillərindən tək-

liflər daxil olmamışdır. Ona görə də millət vəkillərindən 

qanun layihəsinə səs vermələrini xahiş edirəm.  

Sədrlik edən. Sağ olun. Xahiş edirəm, qanun layi-

həsinə əsas kimi münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.00 dəq.) 

Lehinə                         93 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           1 

İştirak edir                         94 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  



 

Çıxış etmək istəyən varmı?  

Yerdən. (Eşidilmir.)  

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, qanun layihəsinin qəbul 

olunmasına münasibət bildirin.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.01 dəq.) 

Lehinə                         93 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         93 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Qanun layihəsinə bütövlükdə münasibət bildirməyinizi 

xahiş edirəm.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.01 dəq.) 

Lehinə                         94 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         94 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

 Növbəti məsələ. “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi 

(1919–2019)” Azərbaycan Respublikasının yubiley meda-

lının təsis edilməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Respubli-

kasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edil-

məsi barədə  qanun layihəsi. İkinci oxunuş. Əli müəllim, 

buyurun. 



 

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

birinci oxunuşda geniş məlumat vermişdim və parlament 

üzvləri tərəfindən də  Bakı Dövlət Universitetinin 100 

illiyi yubiley medalının təsis olunması çox təqdir olundu. 

Çünki bu, Xalq Cümhuriyyətinizin 100 illiyi fonunda təsis 

olunan yubiley medallarından biridir. Həmkarlarımdan 

ikinci oxunuşda da səs vermələrini xahiş edirəm. 

Sədrlik edən. Çox sağ olun. Qanun layihəsi ikinci oxu-

nuşda müzakirəyə çıxarıldığından, xahiş edirəm, qanun 

layihəsinə əsas kimi münasibət bildirək. 

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.03 dəq.) 

Lehinə                         94 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         94 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Qanun layihəsi ilə bağlı fikir bildirmək, söz demək is-

təyən varmı?  

Yerdən. (Eşidilmir.) 

Sədrlik edən. Yoxdur. Onda, xahiş edirəm, qanun la-

yihəsinin qəbul edilməsinə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.03 dəq.) 

Lehinə                         93 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           1 

İştirak edir                         94 

Nəticə: Qəbul edildi 



 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Qanun layihəsinə bütövlükdə münasibət bildirməyinizi 

xahiş edirəm.    

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.04 dəq.) 

Lehinə                         93 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         93 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Növbəti məsələ. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbay-

can Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi ba-

rədə qanun layihəsi. Ziyad müəllim, buyurun.  

Z.Səmədzadə. Hörmətli Ziyafət müəllim, bu qanun 

layihəsi ilə əlaqədar millət vəkillərindən təkliflər daxil 

olmamışdır. Kifayət qədər ətraflı müzakirə olunmuşdur. 

Ona görə də millət vəkillərindən qanun layihəsinə ikinci 

oxunuşda səs vermələrini xahiş edərdim.  

Sədrlik edən. Xahiş edirəm, qanun layihəsi ikinci oxu-

nuşda olduğuna görə, əsas kimi qəbul edək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.05 dəq.) 

Lehinə                         93 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         93 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  



 

Qanun layihəsi ilə bağlı çıxış etmək istəyən yoxdursa, 

xahiş edirəm, qanun layihəsinə münasibət bildirək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.06 dəq.) 

Lehinə                         93 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         93 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

 Sağ olun, qəbul edildi.  

Qanun layihəsinə bütövlükdə münasibət bildirməyinizi 

xahiş edirəm.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.06 dəq.) 

Lehinə                         94 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         94 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Gündəliyimizin sonuncu məsələsi. Azərbaycan Respub-

likası vətəndaşlarının qanunvericilik təşəbbüsü hüququn-

dan istifadə etməsi qaydası haqqında Azərbaycan Respub-

likası qanununun layihəsi. İkinci oxunuş. Əli müəllim, 

buyurun.  

Ə.Hüseynli. Çox sağ olun, hörmətli Ziyafət müəllim. 

Hörmətli həmkarlar, bilirsiniz ki, 2009-cu il mart ayının 

18-də referendum keçirilmiş, Konstitusiyamıza əlavələr və 

dəyişikliklər edilmişdir. Bundan sonra bir sıra Konstitusi-



 

ya qanunları qəbul olunmuşdur. Parlament rəhbərliyinin 

tövsiyə və tapşırığı nəticəsində Konstitusiyanın tələblərinə 

uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 

qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə etməsi 

qaydası haqqında qanun layihəsi komitə tərəfindən hazır-

lanıb sizə təqdim olundu. Birinci oxunuş zamanı çox ma-

raqlı müzakirələr oldu. Bundan sonra, Ziyafət müəllim, 

biz bu qanun layihəsini ictimai müzakirəyə çıxardıq. Azay 

müəllimin dəstəyi ilə qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə 

ictimai müzakirə oldu. Komitə müzakirəsində də biz vətəndaş 

cəmiyyətinin hüquqşünas ekspertlərini dəvət etdik.  

Layihə ilə və müzakirələrlə bağlı onu qeyd etməliyəm ki,  

layihədə bir sıra, belə deyərdim, məsələlər var, onunla bağlı 

vətəndaşların qanunvericilik təşəbbüsünə  müəyyən 

məhdudiyyət qoyulur. Bu, beynəlxalq təcrübədən irəli gəlir. 

Bir çox ölkələrdə də bu mövcuddur. Əsas etibarı ilə büdcə, 

vergilər, beynəlxalq münasibətlər məsələləri ilə bağlı qanun 

layihələrinin təqdim olunmasına məhdudiyyət qoyulur. 

Eyni zamanda, təkliflər var idi ki, nədən Konstitusiya 

Qanunun təqdim olunması ilə bağlı təşəbbüs olmasın? 

Amma bu, mümkün deyil. Çünki Konstitusiyanın 157-ci 

maddəsinə müvafiq olaraq Konstitusiyaya əlavələr  ya öl-

kə Prezidenti, ya da ki, Milli Məclisin 63 deputatı tərə-

findən təklif oluna bilər. Yəni belə bir hüququ nəinki və-

təndaşlara, heç digər qanunvericilik təşəbbüsü subyektinə 

də vermək mümkün deyildir.  

Prinsipial müzakirə etdiyimiz məsələlər, eyni zamanda, 

6-cı maddə ilə bağlı idi. Bu məsələ ilə bağlı mən komitə 

üzvlərinə təşəkkür edirəm ki, vahid bir mövqe var. 40 min 

vətəndaşın imzası toplanmalıdır, amma bu imzaların top-

lanması ən azı 60  seçki dairəsini əhatə etməlidir və hər 

seçki dairəsindən ən azı 500 imza. Bu məsələni Milli 



 

Məclisdə də müdafiə etdilər. Hesab edirəm ki, bu işçi 

qrupunun gəldiyi çox düzgün bir  qənaətdir. 

Bir sıra təkliflər var idi ki, ekspertlər də onu söylə-

yirdilər. Amma məsələ burasındadır ki, “Normativ hüquqi 

aktlar haqqında” Qanunun tələbləri var və ümumiyyətlə, 

qanun layihəsinin təqdim olunmasına dair bütün sub-

yektlər, yəni digər qanunvericilik  təşəbbüsü subyektləri 

də, olsun millət vəkili və ya alim – hamı bu tələblərə ria-

yət etməlidir. Biz də həmin bu qanunda vətəndaşlar üçün 

də bu tələbləri qoymuşuq. Yəni ilk baxışdan o mürəkkəb 

görünürdü, amma biz izah etdik ki, “Normativ hüquqi 

aktlar haqqında” Qanunun tələbləri var. Əgər istənilən 

subyekt qanun layihəsi hazırlayıb, təqdim edərsə, bütün o 

tələblərə riayət etməlidir.   

Bununla yanaşı, müzakirələr zamanı qanun layihəsi ilə 

bağlı dil-üslub baxımından bir neçə təkliflər də nəzərə 

alınmışdır.  Bir vacib təklif var ki, onun üzərində biz 

müzakirələr apardıq.   

Hörmətli Ziyafət müəllim, bilirsiniz ki, qərarlar bizim 

layihədə nəzərdə tutulmamışdı, yəni ilkin modeldə söhbət 

qanun layihələrindən gedirdi. Amma işçi qrupunda belə 

bir təklif oldu ki, orada qərarları da nəzərə almaq lazımdır. 

Çünki qanunvericilik deyəndə biz həm qanunları, həm də 

geniş mənada bütün qanunvericiliyi başa düşürük və qəbul 

edirik. Bu layihədə yoxdur, amma qərarların da təqdim 

olunması məsələsi üçüncü oxunuşda sizə təqdim olunacaq 

layihədə öz əksini tapacaqdır.  

Bütövlükdə hesab edirəm ki, biz belə bir layihəni 

təqdim etməklə həm Konstitusiyanın üzərimizə qoyduğu 

vəzifəni yerinə yetirmiş oluruq, həm də tam məsuliyyətlə 

deyə bilərəm ki, Avropa Şurasına üzv olan ölkələrdə 

mövcud olan təcrübəni bizim milli hüquq sisteminə 



 

təqdim etməklə əsas etibarı ilə nəzərə almışıq. Hesab 

edirəm ki, bu layihə, əsasən, məqsədəmüvafiqdir. Bir daha 

millət vəkillərinə, xüsusilə də komitə müzakirəsi zamanı 

çıxış edən həmkarlarıma təşəkkür edirəm ki, ümumi 

prinsiplərlə bağlı vahid mövqedən çıxış edə bilmişik. Çox 

sağ olun.  

Sədrlik edən. Sağ olun, Əli müəllim.  Xahiş edirəm, 

qanun layihəsini əsas kimi qəbul edək.  

 
Səsvermənin nəticələri (saat 13.12 dəq.) 

Lehinə                         97 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         97 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Qanun layihəsinin müzakirəsinə başlayırıq.  Buyurun, 

Siyavuş Novruzov. 

S.Novruzov. Təşəkkür edirəm, hörmətli Ziyafət müəl-

lim. Əslində Əli müəllim təqdim etdi. Təbii ki, bu qanun 

layihəsi qəbul  olunmalıdır. Çünki bu, artıq Konstitusiyaya 

daxil olunubdur. O vaxtı referendum keçiriləndə də mən 

bu məsələnin əleyhinəydim və indi də öz fikirlərimi 

paylaşmaq istəyirəm.  

Bu məsələnin ora salınması, ümumilikdə, müharibə 

aparan bir dövlət üçün zəruri məsələ deyil. Onu biz göz-

ləyib sonra da sala bilərik. İndi Avropa Şurasından, başqa-

başqa təşkilatlardan müxtəlif layihələr təqdim olunur. Bu 

layihələrin böyük hissəsi ilə bağlı biz deyirik ki, bizim 

milli mentalitetə, adət-ənənələrə, millətin davranış tərzinə 



 

uyğun deyil. Onlar da başa  düşürlər,  qəbul  edirlər.  Bu  

cür  məsələnin  ortaya  atılması,  40 min insanın qanunve-

ricilik təşəbbüsü ilə çıxış etməsi, təbii ki, belə baxanda 

demokratiyanın təzahürüdür. Amma digər tərəfdən ya-

naşanda, onda Milli Məclisin oradan seçilmiş deputatı nə 

ilə məşğuldur? Əgər bu etimadı doğrultmursa, vəzifəsini 

yerinə yetirmirsə, biz onun əvəzinə deputatın geri çağırıl-

ması haqqında 40 min imza ilə qərarı salsaydıq, daha məq-

sədəuyğun olardı. O da başa düşərdi ki, seçicilərinin eti-

madını doğrultmalıdır və onların qanunvericilik təşəb-

büsünü Milli Məclisə təqdim etməlidir. Deputatın həm 

özünün qanunvericilik təşəbbüsü ilə iştirak etmək, həm də 

komitədə bu məsələni qaldırmaq hüququ var. Biz bu hü-

ququ vətəndaşa veririk ki, vətəndaşlar, 40 min nəfər yı-

ğışır, indi Əli müəllim qeyd etdi, 60 dairə ərazisindən. Elə 

Bakı–Abşeron, Sumqayıtda 45 dairə var. Oradan, 60 

dairədən 500 imza yığmaq o qədər də problem deyil. Sa-

bah yığışdı bir qrup insan qərar qəbul etdi ki, müharibə 

yolu ilə Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olunmasının 

əleyhinəyik və təqdim etdi Milli Məclisə. Təbii ki, Milli 

Məclis bunu qəbul etməyəcək. Amma akt kimi bu qeydiy-

yatdan keçəcək? Keçəcək. Azərbaycan vətəndaşları mü-

naqişənin bu yolla həll edilməsinə etiraz edirlər və hətta 

qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edirlər.  

Ziyafət müəllim, hüquq sahəsində kifayət qədər tanın-

mış şəxssiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dövlətdə 

prezidenti hətta seçilmiş şəxslər seçir. Yəni seçicilər seçici 

seçir, həmin seçicilər də prezidenti seçirlər. Yəni prezident 

birbaşa xalq tərəfindən seçilmir, seçicilər vasitəsi ilə 

seçilir. Amma demokratiyanın vətəni adlanır, belə deyək, 

super dövlətdir. Əslində, bu cür qanunlar federal və  

konfederativ dövlətlərə aid olan qanunlardır. Unitar 



 

dövlətdə bu qanunların tətbiq olunması o qədər də məq-

sədəmüvafiq deyil. Yenə təkrar edirəm, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi  kimi bir problemi olan ölkədə bunun Konsti-

tusiyaya təklif olunması və qəbul olunması, mən hesab 

edirəm ki, bizim vaxtında buraxdığımız və təqdimatını 

əhaliyə düzgün izah edə bilmədiyimiz bir məsələdir. Biz 

düzgün izah  etsəydik, bəlkə də seçicilər buna tamam baş-

qa cür yanaşıb, başqa münasibət bildirərdilər. O baxımdan 

da, mən fikirləşirəm ki, əgər gələcəkdə belə bir addım 

olacaqsa, biz mütləq buna getməliyik.  

Əli müəllim burada qeyd etdi ki, filan məsələlərə aid 

deyil. Lokal məsələlərə aiddirsə, onda verək bələdiyyələrə 

də, niyə biz parlamentə qanunvericilik təşəbbüsü ilə 

veririk? Əgər bunlar lokal məsələlərlə bağlı hər hansı bir 

qərarın qəbul olunmasını istəyirlərsə, o zaman bələdiy-

yələrinə müraciət edirlər. Bələdiyyə toplanır, qərar qəbul 

edir ki, qəbiristanlıq burada, ya 50 metr o biri tərəfdə 

tikilsin. Əgər qlobal məsələdirsə, onda qlobal məsələsinin 

də təmsilçisi oturub bu zalda.  Əgər o təmsilçi yerində 

deyilsə, dəyişdirilməlidir. Hər hansı vətəndaşın düşüncə 

tərzi ilə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etmək hüququ 

məsələsinə, yenə də deyirəm, biz yenidən baxmalıyıq. Bu 

məsələ qanunvericilik təşəbbüsü ilə qaldırılmalıdır. Təbii 

ki, yenə deyirəm, biz faktiki olaraq fakt  qarşısındayıq. 

Konstitusiyada bu var, mövcuddur. Biz bu qanunu qəbul 

etməliyik. Amma bunun ziyanlı tərəfini mən qabaqcadan 

görərək indidən öz səsimi qaldırıb və deyirəm ki, bunun 

gələcəkdə Azərbaycan, xalqımız, dövlətimiz, ərazi bütöv-

lüyümüz üçün digər məsələlərlə bağlı çox böyük ziyanı 

olacaqdır. Təşəkkür edirəm.  

 Sədrlik edən. Sağ olun, təşəkkür edirəm, Siyavuş 

müəllim. Bu qanun layihəsi ilə bağlı mənim yanaşmam, 



 

açığı, bir az başqa cürdür. Əvvəla, burada qeyd olundu, 

xalq bu məsələni referendum yolu ilə qəbul edib və bizim 

Konstitusiyada bu, artıq təsbit olunub. Siyavuş müəllim, 

ikinci, biz Avropa yurisprudensiyasını qəbul etmişiksə, Av-

ropa dövlətlərinin tam  əksəriyyətində bu qanunlar işləyir. 

O ki qaldı Sizin ehtiyatlandığınız məsələlərə, mən 

burada da bir təhlükə görmürəm. Niyə?  Əvvəla, burada 

hansı məsələlər çıxarıla bilməz, onların siyahısı göstərilib 

və düz də göstərilib. Deyək ki, dövlət büdcəsinin qəbulu, 

vergi ilə bağlı. Götürüb elə bir populist qanun layihəsi 

verə bilərlər ki, doğrudan da, ağlabatan şey deyil. Mən 

yeri gəlmişkən, onu da deyim, biz “Referendum haq-

qında” Qanunda da bunu yazmışıq ki, referenduma hansı 

məsələlər çıxarıla bilməz – Azərbaycanın ərazi quruluşu, 

onun unitar dövlət olması ilə bağlı, eyni zamanda, dövlət 

büdcəsi və digər məsələlərlə bağlı. Yəni burada biz tam 

Konstitusiyaya söykənərək məsələni çox ehtiyatlı 

tutmuşuq.    

O ki qaldı bu məsələdə imzaların müxtəlif yerlərdən, 

müxtəlif bölgələrdən  toplanması, bunun da mexanizmi 

var. Yəni bunu biz kəşf etmirik. Şəxsən mən Avropa 

dövlətlərinin bir 15-nin bu cür qanunu ilə tanış olmuşam. 

Yəni, Siyavuş müəllim, bu çox yerində olan bir məsələdir. 

Onu da deyim ki, bu qanun layihəsi 40 min vətəndaşın 

təşəbbüsü ilə parlamentə daxil olubsa, son sözü deputatlar 

deyəcək. Yəni qanun layihəsinin bura daxil olması hələ o 

demək deyil ki, bu qanun avtomatik qəbul edilir. Bu 

qanun layihəsi müzakirə olunacaq, birinci, ikinci oxunuş 

var, ümumiyyətlə, bu qanun layihəsini parlament rədd edə 

bilər. Biz burada nə üçün oturmuşuq? Dövlətin mənafeyini 

müdafiə etmək üçün. Nəzəri baxımdan deyirəm, əgər 

gələcəkdə bizə təqdim olunacaq qanun layihəsi dövlətin 



 

milli maraqlarına, onun təhlükəsizliyinə və digər məsələ-

lərə zidd olacaqsa, sözsüz ki, o rədd ediləcək və burada 

heç bir təhlükə görmürəm. Amma, ümumiyyətlə, deyirəm, 

əgər biz hüquqi, demokratik dövlət qururuqsa, hesab edi-

rəm, bu imkan, bu şərait  vətəndaşlara yaradılmalıdır ki, 

belə bir təşəbbüsdə olsunlar. 

Mən hesab edirəm, bu məsələni uzatmağın yeri deyil. 

Ona görə xahiş edirəm, əgər etiraz etmirsinizsə, bu qanun 

layihəsi  10 maddədən ibarətdir, 1, 2, 3, 4 və 5-ci maddə-

lərə münasibət bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.21 dəq.) 

Lehinə                         94 

Əleyhinə                           1 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         95 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

Sağ olun, qəbul edildi.  

6, 7, 8, 9 və 10-cu maddələrə, xahiş edirəm, münasibət 

bildirək.  
 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.21 dəq.) 

Lehinə                         95 

Əleyhinə                           0 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         95 

Nəticə: Qəbul edildi 
 

 Sağ olun, qəbul edildi.  

Qanun layihəsinə bütövlükdə münasibət bildirməyinizi 

rica edirəm.  



 

Səsvermənin nəticələri (saat 13.22 dəq.) 

Lehinə                         98 

Əleyhinə                           1 

Bitərəf                           0 

Səs vermədi                           0 

İştirak edir                         99 

Nəticə: Qəbul edildi 

 

Sağ olun, qəbul edildi.  

Bununla da iclasımız sona çatdı. 

  


