Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

İqtibaslar

Qanunçuluq
“Ölkəmiz siyasi islahatlar sahəsində də mühüm nailiyyətlər əldə etmişdir. Avropa Şurasının üzvü olduğumuz üç
il müddət Azərbaycanın demokratiya yolu ilə irəliləməsində həlledici rol oynamışdır. Avropa Şurasının tövsiyələri ilə
yeni-yeni qanunlar qəbul edilmişdir.”
AŞPA-nın yaz sessiyasının iclasında çıxışından
(29 aprel 2004-cü il)
***
“Bu gün Azərbaycanda bütün azadlıqlar mövcuddur. Ancaq eyni zamanda, qanun-qayda da var. Azərbaycanda
Konstitusiyada təsbit olunmuş bütün azadlıqlar, hüquqlar qorunur. Eyni zamanda hər bir vətəndaş da məsuliyyətini
hiss etməlidir. Heç kimə imkan verilməyəcək ki, qanunu pozsun. Heç kimə imkan verilməyəcək ki, hansısa müstəsna
güzəştlərə malik olsun. Hamı necə, başqası da elə.
Biz hüquqi dövlət qururuq. Qanunun aliliyi bizim üçün başlıca şərtdır və heç kimə, heç bir şəxsə, heç bir
qüvvəyə imkan verilməyəcək ki, qayda-qanunu pozsun, qeyri-qanuni hərəkətlər etsin”.
Qazax rayonunun sakinləri ilə görüşdə nitqindən
(12 oktyabr 2005-ci il)
***
“Bu gün Azərbaycanda bütün azadlıqlar mövcuddur. Ancaq eyni zamanda, qanun-qayda da var. Azərbaycanda
Konstitusiyada təsbit olunmuş bütün azadlıqlar, hüquqlar qorunur.”
Qazax rayonunun sakinləri ilə görüşdə nitqindən
(12 oktyabr 2005-ci il)
***
“Məhkəmə-Hüquq Şurasının yaradılması da bu istiqamətdə çox mühüm bir addımdır. Ölkəmizin hərtərəfli
inkişafı üçün, demokratik, hüquqi dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsi üçün məhkəmə-hüquq sisteminin
təkmilləşməsi başlıca şərtdir.”
Ali Məhkəmənin yeni inzibati binasının təməlqoyma mərasimində nitqindən
(8 avqust 2006-cı il)
***
"Hamı qanun qarşısında bərabər olmalıdır. Bütün qərarlar ədalətli olmalıdır. Ədalətsiz qərar insanların taleyinə
təsir edir. Əgər qəbul edilmiş qərar ədalətsizdirsə, insanlar çox böyük əziyyət çəkirlər".
Ali Məhkəmənin yeni inzibati binasının təməlqoyma mərasimində nitqindən
(8 avqust 2006-cı il)
***
"...seçicilərin qayğıları, onların arzuları ilk növbədə yerinə yetirilməlidir. Bu baxımdan Milli Məclis üzvlərinin
fəaliyyətindən çox şey asılıdır. Bütün görülən işlər, ölkədə gedən inkişaf meyilləri bir məqsədə qulluq edir:
Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etdirmək, zəngin, qüdrətli dövlətə çevirmək, sosial ədalət prinsiplərini tam şəkildə
bərqərar etmək və ölkəmizi müasirləşdirmək".
Milli Məclisin 2006-cı il payız sessiyasının açılışında nitqindən
(2 oktyabr 2006-cı il)
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"Parlamentin Azərbaycan cəmiyyətindəki rolu artır, artmalıdır və bu da təbiidir. Çünki parlamentin üzərinə düşən
vəzifələr yerinə yetirilərsə, əlbəttə, cəmiyyətimizin hərtərəfli inkişafı təmin olunar. Biz Azərbaycanda hüquqi dövlət
qururuq. Qanunun alıliyi tam şəkildə bərqərar olmalıdır. Azərbaycan dünya birliyinə daha da sürətlə inteqrasiya
etməlidir və ölkəmizin bütün sahələrində çox ciddi islahatlar davam etdirilməlidir".
Milli Məclisin 2006-cı il payız sessiyasının açılışında nitqindən
(2 oktyabr 2006-cı il)
***
“Qanunun aliliyi Azərbaycanda tam şəkildə bərqərar olunmalıdır. Hüquqi dövlət quruculuğu işində biz çox böyük
uğurlar əldə etmişik. Azərbaycanda dövlət quruculuğu ilə bərabər, hüquqi dövlət quruculuğu da sürətlə və uğurla
gedir. Qəbul edilmiş qərarlar, məhkəmə- hüquq sistemində aparılmış islahatlar, yeniliklər, eyni zamanda, dünyada
mövcud olan ən mütərəqqi təcrübənin Azərbaycanda tətbiq edilməsi - bütün bu işlər ölkəmizi gücləndirir."
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin yeni inzibati
binasının təntənəli açılış mərasimində nitqindən
(12 may 2009-cu il).
***
“Azərbaycanda bütün demokratik təsisatlar uğurla fəaliyyət göstərir, ölkədə bütün azadlıqlar - söz azadlığı, siyasi
fəaliyyət azadlığı, mətbuat azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, vicdan-din azadlığı təmin edilir, bütün azadlıqlar
mövcuddur.”
Beşinci çağırış Milli Məclisinin ilk iclasında nitqindən
(24 noyabr 2015-ci il)
***
“Bu gün Azərbaycan cəmiyyəti rahat şəraitdə, təhlükəsizlik, sabitlik şəraitində yaşayır. İndiki zəmanədə bu,
özlüyündə bir nailiyyətdir və biz ölkəmizi bütün mümkün olan risklərdən qoruyuruq. Ölkəmizin daxilində demək olar
ki, risk mənbələri yoxdur.”
Jurnalistlər üçün tikilmiş növbəti binada Milli Mətbuat Günü
münasibətilə mənzillərin paylanması mərasimindəki nitqdən
(19 iyul 2017-ci il)
***
“Korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı bundan sonra da çox ciddi mübarizə aparılacaq. Biz elə etməliyik ki,
korrupsiya hallarının baş verməməsi üçün institusional mexanizmlər işə düşsün. Biz bəzi müsbət meyilləri də görürük.
Misal üçün, ictimai xidmətlər sahəsində “ASAN xidmət” korrupsiyadan tam azad bir qurumdur. “ASAN xidmət”ə 20
milyondan çox müraciət olunub və vətəndaşların bəyənmə əmsalı 100 faizə yaxındır. Yəni, bunu etmək mümkündür.
Sadəcə, siyasi iradə olmalıdır, bu da var və çox ciddi tədbirlər görülməlidir, o cümlədən cəza tədbirləri görülür və
görüləcək. Ancaq onu da deməliyəm ki, bəzi hallarda inzibati cəza tədbirləri işləmir. Ona görə ən ciddi beynəlxalq
təcrübə tətbiq edilməlidir. Dünyanın aparıcı ölkələrində bu sahədə hansı yollarla mübarizə aparılırsa, Azərbaycanda da
həmin yollarla mübarizə aparılmalıdır.”
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında nitqindən
(8 iyul 2018-ci il)
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“Altıncı çağırış Milli Məclis çoxpartiyalı məclisdir. Bu, çox müsbət əlamətdir. Hesab edirəm ki, siyasi sistemin
təkmilləşdirilməsi işində Milli Məclisin çox böyük rolu olacaqdır və olmalıdır. Bütün siyasi qüvvələr seçkilərdə iştirak
etmişlər. Sadəcə olaraq, özünü müxalifət adlandıran marginal qruplaşma seçkiləri sanki boykot etmişdir. Bu da
gülməlidir. Çünki Azərbaycan xalqı bu rüsvayçı qurumu çoxdan boykot edib və 27 ildir ki, onlar tarixin
zibilxanasındadırlar. Belə olan halda boykot elan etmək həm gülməlidir, həm də təəccüblüdür.”
Altıncı çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk iclasında nitqindən
(10.03.2020)
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