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“Azərbaycanda korrupsiyanı, rüşvətxorluğu aradan qaldırmaq, yaxud da ki,
əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq üçün əməli tədbirlər görülür. Bu tədbirlər həm nəticə
verir, həm də verəcək. Ona görə inzibati tədbirlərlə, cəza tədbirləri ilə yanaşı,
institusional tədbirlər də görülməlidir ki, biz korrupsiyanın və rüşvətxorluğun əhatə
dairəsini daraldaq və beləliklə, Azərbaycanı müasir, çox sürətli inkişaf yoluna
gətirək. Biz buna nail oluruq.”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
Şamaxı şəhərində “ASAN Həyat” kompleksinin açılışındakı
nitqindən.
05 dekabr 2019-cu il
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TƏSİS OLUNMA
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsi (bundan sonra – “Baş İdarə”) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Korrupsiya Əleyhinə Konvensiyasının 36-cı maddəsinin tələblərinə müvafiq olaraq
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 3 mart tarixli 114 nömrəli
Sərəncamı ilə yaradılmışdır.
Baş İdarə korrupsiya ilə bağlı cinayətlər üzrə həyata keçirilən ibtidai istintaq və
əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsində ixtisaslaşdırılmış prokurorluq orqanıdır və
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna (bundan sonra – “Baş prokuror”)
tabedir.
FƏALİYYƏTİN NORMATİV-HÜQUQİ ƏSASLARI
Baş İdarə fəaliyyətində:
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını;
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri;
Azərbaycan Respublikasının qanunlarını,
O cümlədən “Prokurorluq haqqında”, “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında”, “Dövlət qulluğu haqqında”, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında”, “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında”, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və
ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı
mübarizə haqqında”, “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” qanunları;
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını,
o cümlədən “Dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində
korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında”
22.06.2009-cu il tarixli, “Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsində əməliyyat-axtarış subyektlərinin səlahiyyət bölgüsü haqqında” 19.06.2001-ci il tarixli
Fərmanları;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını;
Baş İdarənin Əsasnaməsi və Reqlamentini;
Baş prokurorun əmr, sərəncam və göstərişlərini rəhbər tutur.
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BAŞ İDARƏNİN ƏSAS HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara dair daxil olmuş məlumatlara baxır və
araşdırma aparır;
korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar haqqında daxil olan məlumatlar üzrə ilkin
yoxlama aparır, izahatlar alır, zərurət yarandıqda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada təşkilatlarda təftişlərin, inventarlaşdırmaların, ekspertizaların və digər
yoxlamaların keçirilməsi üçün tədbirlər görür;
korrupsiya ilə bağlı cinayətlərlə əlaqədar cinayət işi başlayır və ibtidai istintaq aparır;
korrupsiya ilə bağlı cinayətlərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və açılması
məqsədilə əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirir;
korrupsiya ilə bağlı cinayətlərin törədilməsi nəticəsində vurulmuş maddi ziyanın
ödənilməsi, habelə tətbiq oluna biləcək əmlak müsadirəsinin təmin edilməsi üçün
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş tədbirlər görür;
korrupsiyaya qarşı mübarizənin vəziyyətini öyrənir, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatları toplayır, təhlil edir, ümumiləşdirir və korrupsiyaya qarşı
mübarizənin səmərəliliyinin artırılması üçün təklif və tövsiyələr hazırlayır, həmin fəaliyyəti həyata keçirərkən normativ hüquqi aktlarda və onların layihələrində korrupsiya
hüquqpozmalarına şərait yaradan hallar müəyyən etdikdə, onların aradan qaldırılması
üçün Baş prokuror qarşısında məsələ qaldırır;
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət orqanları və digər qurumlarla əməkdaşlıq
edir;
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəli cinayətlərin mərkəzləşmiş statistikasının
elektron formada aparılmasını təşkil edir, həmin cinayətlərlə bağlı statistik məlumatların
toplanması, emalı və ötürülməsi üzrə informasiya sisteminin fəaliyyətini təmin edir;
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində görülən tədbirlər barədə ictimaiyyəti
məlumatlandırır və fəaliyyətində aşkarlığı təmin edir;
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə tədbirlərini həyata keçirir,
qanunvericiliyi təbliğ edir, korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələləri ilə bağlı tədbirlərin
və proqramların hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak edir;
korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların törədilməsinə şərait yaradan halların aradan
qaldırılması məqsədilə "Prokurorluq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
nəzərdə tutulmuş prokuror aktlarını tətbiq edir;
digər dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qurumları və hüquq mühafizə
orqanları ilə əməkdaşlıq edir, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində iş aparır, korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində beynəlxalq təcrübəni öyrənir və bu sahədə səmərəli üsul və vasitələrin tətbiqi
ilə əlaqədar təkliflər verir.
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BAŞ İDARƏNİN STRUKTURU
2019-cu il ərzində Baş İdarənin strukturu aşağıdakı idarə və şöbələrdən ibarət
olmuşdur:
− Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi;
− İstintaq idarəsi;
− Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi;
− Əməliyyat idarəsi;
− Əməliyyat təminatı şöbəsi;
− Daxili təhlükəsizlik şöbəsi;
− Mütəxəssis təhlilləri şöbəsi.
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ÖN SÖZ

üstəqilliyinə qovuşduğu qısa
zaman kəsiyində malik olduğu qədim və zəngin dövlətçilik ənənələrini müasir dövrün tələblərinə uğurla transformasiya etmiş Azərbaycan Respublikası bu gün öz inkişaf göstəricilərinə görə
dünya birliyinin qabaqcıl ölkələri sırasında qərarlaşmağa müvəffəq olmuşdur. 28
il öncə gərgin və mürəkkəb geosiyasi şəraitdə məhdud imkanlarla müstəqilliyini
bərpa etmiş gənc dövlətimizin keçdiyi dinamik inkişaf yolu onu dünyaya özünəməxsus strateji dəst-xəttə malik bir novatorluq nümunəsi kimi tanıtmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
müəllifi olduğu və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən məzmun və keyfiyyətcə daha da
püxtələşdirilmiş bu uğurlu dövlət modelinin tətbiqi ardıcıl tarixi sınaqlardan çıxmaqla əvvəlki illərdə olduğu kimi 2019cu ildə də milli maraq və mənafelərimizin qarantı rolunu oynamışdır.

M
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Dövlət idarəçiliyində formalaşdırılmış müsbət təcrübə və amillər fonunda
ötən il Azərbaycanın ictimai-siyasi xronikası əsasən üç istiqamət üzrə - iqtisadi,
sosial və hüquqi sahədə aparılan köklü
islahatlarla səciyyələnmiş, vətəndaş rifahının daha da yüsəldilməsinə fokuslanmış bu daxili siyasət ölkəmizin beynəlxalq arenadakı fəal və nüfuzlu mövqeyi
ilə uğurlu vəhdət təşkil etmişdir.
İqtisadi sferada sistemli olaraq gerçəkləşdirilən vergi və gömrük siyasətinin
optimallaşdırılması, insan kapitalının inkişafı, kiçik və orta sahibkarlığın maliyyə
resurslarına əlçatanlığı, sənaye və texnoloji parkların qurulması və bu kimi digər
mühüm strateji tədbirlər bir tərəfdən
makro-iqtisadi mühitin dayaqlarını daha
da möhkəmləndirmiş, digər tərəfdən də
kölgə iqtisadiyyatının əhatə dairəsini
əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırmışdır.
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Bundan başqa, qlobal enerji xəritəsinə yeni mənzərə açan Cənub Qaz Dəhlizinin “Şahdəniz-2”, Cənubi Qafqaz Kəməri, TANAP və TAP kimi transmilli layihələrin, habelə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi
kimi ölkə hüdudlarını aşan nəqliyyat proyektlərinin icrasında Azərbaycanın aparıcı mövqeyi onun regionun donor statusuna malik güc mərkəzi olduğunu bir daha
təsdiq etmişdir.
İqtisadi səmərəlilik göstəricilərinin
artan tempi ötən il öz müsbət nəticələrini
əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində də
göstərmiş, bu istiqamətdə həyata keçirilmiş islahatlar paketi vasitəsi ilə vətəndaş
rifahı naminə inqilabi addımlar atılmışdır.
Belə ki, şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, minimum əməkhaqqının 2
dəfə, müavinətlər orta hesabla 50 faiz və
ya 2 dəfə, pensiyaların 70 faizdən çox artırılması, problemli kreditlərin həlli və
digər oxşar məsələlərlə bağlı görülmüş
sistemli tədbirlər bir daha həyata keçirilən dövlət siyasətinin təməlində vətəndaş amilinin durmasına dəlalət edir.
Xüsusilə Birinci vitse-prezident,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyət
göstərdiyi çoxşaxəli istiqamətlərdən biri
kimi sosial siyasətin icrasında əlilliyi
olan şəxslərin, sağlamlıq imkanları məhdud vətəndaşların qayğı ilə əhatə olunması və onların reabilitasiya imkanlarının
genişləndirilməsi ilə cəmiyyətin həssas
təbəqəsinə xitab edən nəcib layihə və təşəbbüsləri bu sahədə görülən işlərin keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçid almasına
etibarlı zəmin yaratmışdır.

Eyni zamanda, ötən il ölkəmizdə həyata keçirilən hüquq islahatları mövcud
sosial-iqtisadi tendensiyanı tamamlamaqla ona paralel aparılan və azad bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin təbiətinə uyğun
olan bir konsepsiya şəklində reallaşdırılmışdır.
Hüquq islahatları çərçivəsində biznes mühitinin inkişafını təşviq edən mühüm hüquqi baza - “Mediasiya haqqında”
Qanun və “Məhkəmə-hüquq sistemində
islahatların dərinləşdirilməsi haqqında”
Fərman qüvvəyə minmiş, həmin aktlar
digər ali məqsədlərlə yanaşı, sahibkarların məhkəməyə müraciət imkanlarının
asanlaşdırılması məqsədilə ixtisaslaşmış
məhkəmələrin yaradılması və təşkilini,
mübahisələrin alternativ həllini, beynəlxalq arbitraj prosedurlarının, vahid məhkəmə təcrübəsinin, habelə “Elektron
məhkəmə” informasiya sisteminin tətbiqini şərtləndirmişdir.
Bütün bu sadalanan nailiyyətlər
dünya müstəvisində tanınmış mötəbər
beynəlxalq reytinqlərdə də öz əksini tapmış, Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətliliyinə görə dünya miqyasında
35-ci, ümumi infrastrukturun inkişafına
görə isə 26-cı yerdə qərarlaşmışdır. “İnklüziv inkişaf indeksi” adlı illik hesabatda Azərbaycan inkişaf etməkdə olan
80 ölkə arasında 3-cü yerə yüksəlmiş,
eləcə də Dünya Bankı tərəfindən yayılan
“Doing Business 2019” hesabatında
Azərbaycan 10 ən islahatçı dövlət siyahısına daxil edilərək ən çox islahat aparan
ölkə elan olunmuşdur.
Şübhəsizdir ki, daha yüksək hədəflərə nail olunması üçün dinamik sosialiqtisadi islahatlarla yanaşı, bu islahatlara
və tərəqqiyə mane olan korrupsiya və
sair neqativ halların tam aradan qaldı11
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rılması labüddür. Odur ki, bu məqsədlə
korrupsiya hallarına qarşı mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi aparılan islahatların qarantı qismində çıxış etmiş və
bu istiqamətdə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev keçən ilin oktyabr ayının 15-də
keçirilmiş iqtisadi müşavirədəki nitqində
şəffaflıq, dürüstlük və korrupsiyaya qarşı
mübarizənin bütün qurumların vəzifəsi
olduğunu bir daha vurğulamış, belə neqativ hallara qarşı yalnız hüquq-mühafizə
orqanları deyil, bütün aidiyyəti qurumların, o cümlədən vətəndaşların da mübarizə aparmalarının vacibliyini qeyd etmişdir.
Bu sahədə mövcud olan qəti siyasi
iradə eyni zamanda konkret əməli-praktiki addımlarla müşayiət olunmuşdur. Həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatların
digər istiqaməti kimi milyonlarla vətəndaşa xidmət göstərilməklə dövlət qulluqçusu –vətəndaş münasibətlərində yeni
yanaşmanın formalaşmasına mühüm töhfə verən, bürokratiya, süründürməçilik və
korrupsiya hallarının aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli rol oynayan “ASAN
xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyət coğrafiyasının daha da genişləndirilərək 16 mərkəzə çatdırılması, habelə yarandığı gündən keçən qısa müddət ərzində bu xidmətə 34 milyondan çox müraciət daxil
olması, əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələri üzrə 132
xidmətin “bir pəncərə”dən təqdim edilməsinə imkan verən nadir layihə kimi
DOST mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət və cəmiyyət ara-
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sında olan həmrəyliyin bariz nümunəsidir.
Ötən dövrdə korrupsiyaya qarşı mübarizədə instusional və qanunvericilik sahəsində görülən işlərdə beynəlxalq əməkdaşlıq və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi də
xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.
Bu istiqamətdə ixtisaslaşmış beynəlxalq
təşkilatlarla əlaqələrin qurulmasına və
daha da inkişaf etdirilməsinə daim böyük
önəm verilməkdədir.
Məhz bu yöndə sərgilənməkdə olan
siyasi iradə nəticəsində ölkəmizin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD), Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu (GRECO) və MONEYVAL
Komitəsi, eləcə də digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı uğurla davam etdirilmiş, BMT-nin Korrupsiya əleyhinə
Konvensiyasının, OECD-nin Anti-Korrupsiya Şəbəkəsinin və GRECO-nun monitorinq mexanizmləri çərçivəsində verilmiş tövsiyələr ölkəmiz tərəfindən uğurla
icra edilmişdir.
Bütün bu müsbət göstəricilər öz
növbəsində Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən
üzərinə qoyulmuş vəzifələrin uğurla və
daha səmərəli icra edilməsində mühüm
rol oynamışdır.
Baş İdarə prokurorluq orqanlarının
digər qurumları ilə birlikdə bütün səylərini ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların əsas təminatlarından
olan ictimai-siyasi sabitliyin qorunmasına, mütəşəkkil cinayətkarlığın ən təhlükəli təzahürlərindən biri olan korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə
yönəltmişdir.

Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi

MÖVCUD DİNAMİKA

Beynəlxalq əməkdaşlıq
•10 beynəlxalq antikorrupsiya qurumu ilə əməkdaşlıq edilib;
•19 əməkdaş 40 beynəlxalq tədbirdə iştirak edib;
•5 xarici dövlət qurumu ilə təcrübə mübadiləsi aparılıb;
•3 memorandum və saziş bağlanıb.

Ştat
•126 əməliyyat işçisi, 44 dövlət qulluqçusu, 32 yardımçı heyət;
•14 yeni təyinat.
İctimaiyyətin məlumatlandırılması

•Baş İdarənin fəaliyyəti ilə bağlı 40 mətbuat məlumatı verilib;
•Televiziya və sosial şəbəkələrdə Baş İdarə tərəfindən həyata keçirilən
əməliyyat tədbirləri və istintaqı aparılan cinayət işləri barədə, o cümlədən
maarifləndirmə xarakterli məlumatlar verilib;
•15 yanvar tarixində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsində mətbuat konfransı keçirilib.

497 şəxs barəsində 310
cinayət işi məhkəməyə
göndərilmişdir.

Törədilmiş cinayət
əməlləri nəticəsində
vurulmuş ziyan 83.180.388
manat olmuşdur.

İbtidai istintaq
fəaliyyəti
Üzərinə həbs qoyulmuş
əmlaklarla birlikdə ziyanın
ödənilməsi 62.096.093
manat (74.7 %) təşkil
etmişdir.

Hüquqi yardım
göstərilməsi barədə xarici
ölkələrə 27 sorğu
göndərilmişdir.
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İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Prokurorluq işçilərinin ümumi say tərkibi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 28 oktyabr tarixli 138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilərək 140 vahid müəyyən edilmişdir.
2019-cu il ərzində Baş İdarənin kadrlarla komplektləşdirilməsi istiqamətində
əhəmiyyətli kadr dəyişiklikləri baş vermişdir.
Təyinatlar:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 iyun 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə
Baş İdarə rəisinin müavini Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətinin rəisi vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Bundan başqa, Baş prokurorun müvafiq əmrləri ilə Baş İdarənin rəis müavini
vəzifəsinə 2, Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı və Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarələrinin rəisi vəzifələrinin hər birinə 1, Əməliyyat idarəsinin rəisi
vəzifəsinə 2, habelə Daxili təhlükəsizlik və Əməliyyat təminatı şöbələrinin rəisi
vəzifələrinin hər birinə 1, o cümlədən Təşkilati və informasiya təminatı, İstintaq İdarəsi, Əməliyyat idarəsi və Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin rəis müavini vəzifələrinin
hər birinə 1 və Baş İdarənin Böyük prokuroru vəzifəsinə 2 nəfər olmaqla cəmi 14
nəfər barəsində rəhbər heyət vəzifəsinə təyinat aparılmışdır.
Eyni zamanda, 1 nəfər Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin
prokuroru təyin edilmiş, 1 nəfərə isə həmin vəzifənin icrası həvalə edilmiş, 2 nəfər
Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin böyük prokuroru, 2 nəfər həmin idarənin
prokuroru vəzifəsinə təyin edilmiş, 1 nəfərə isə həmin vəzifənin icrası həvalə
14
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edilmişdir. Habelə 8 nəfər Baş İdarənin İstintaq idarəsinin mühüm işlər üzrə böyük
müstəntiqi, 9 nəfər mühüm işlər üzrə müstəntiqi, 1 nəfər həmin idarənin böyük
prokuroru və 2 nəfər isə prokuror-kriminalisti vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Eləcə də
4 nəfər Əməliyyat idarəsinin mühüm işlər üzrə böyük əməliyyatçısı, 3 nəfər mühüm
işlər üzrə əməliyyatçısı vəzifəsinə təyin edilmiş, 2 nəfərə isə həmin vəzifənin icrası
həvalə edilmişdir. Bundan başqa Əməliyyat təminatı şöbəsinin mühüm işlər üzrə
böyük əməliyyatçısı və əməliyyatçısı vəzifəsinə 5, Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin
prokuroru vəzifəsinə 2, Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin böyük prokuroru və prokuror
vəzifələrinin hər birinə 1 nəfər təyin olunmaqla – cəmi 45 kadr təyinatı aparılmışdır.
Digər qurumlara təyinatlar:
Ötən il ərzində Baş İdarənin ümumilikdə 21 əməkdaşı digər qurumlara təyinat
almışlar. Belə ki, 10 əməkdaş Azərbaycan Prokurorluğun digər qurumlarına təyinat
almışlar. Belə ki, Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin rəis müavini Bakı şəhər
Qaradağ rayon prokuroru, həmin idarənin prokuroru Baş Prokurorluğun Daxili işlər
orqanlarının istintaq, təhqiqat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına
nəzarət idarəsinin böyük prokuroru, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin rəisi
Bakı şəhər prokurorluğunun Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə şöbəsinin rəisi, həmin
idarənin 1 nəfər prokuroru Baş Prokurorluğun Təşkilat-analitik idarəsinin prokuroru,
İstintaq idarəsinin 1 mühüm işlər üzrə müstəntiqi Baş prokurorun köməkçisi, həmin
idarənin 4 əməkdaşı isə Bakı şəhər prokurorluğunun muxtəlif qurumlarına və Baş
İdarənin 1 əməkdaşı isə Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzinin prokuror-müəllim
vəzifələrinə təyin edilmişlər. Eyni zamanda, Baş İdarənin 11 əməkdaşı köçürmə qaydasında digər dövlət qurumlarında müxtəlif rəhbər vəzifələrə təyin edilmişlər.
Ştat vahidləri

Cari əməkdaş sayı
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Həvəsləndirmə tədbirləri:
Hesabat ilində mükafatlandırma qaydasında Baş İdarənin
11 əməkdaşı Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun Fəxri Fərmanı ilə,
2 əməkdaşı vaxtından əvvəl baş ədliyyə müşaviri,
4 əməkdaşı vaxtından əvvəl ədliyyə müşaviri,
5 əməkdaşı vaxtından əvvəl kiçik ədliyyə müşaviri xüsusi rütbəsi ilə təltif edilmiş,
Baş İdarənin 13 əməkdaşına isə təşəkkür elan edilmişdir.
Bundan başqa, ötən il ərzində Baş İdarənin 1 əməkdaşına baş ədliyyə müşaviri, 3
əməkdaşa ədliyyə müşaviri, 7 əməkdaşa kiçik ədliyyə müşaviri, 9 əməkdaşa I
dərəcəli hüquqşünas, 1 nəfərə isə II dərəcəli hüquqşünas növbəti xüsusi rütbələri
verilmişdir.

VƏTƏNDAŞLARIN MÜRACİƏTLƏRİNƏ BAXILMASI
2019-cu il ərzində Baş İdarə tərəfindən vətəndaşların 8447 müraciətinə: 4598
ərizə, şikayət (1681 ilkin, 2917 təkrar) və 3849 “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə
daxil olmuş (3518 ilkin, 331 təkrar) müraciətə baxılmışdır.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2018-ci il ərzində Baş İdarə tərəfindən
vətəndaşların 8058 müraciətinə: 4204 ərizə, şikayət (1584 ilkin, 2620 təkrar) və 3854
“161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş (3442 ilkin, 412 təkrar) müraciətə
baxılmışdır.
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Ərizə və şikayətlərin daxil olduğu əsas qurumlar:

2019-cu il

2018-ci il

2973 - Baş Prokurorluq

2431- Baş Prokurorluq

1024- Prezident Adminstrasiyası

919-Prezident Adminstrasiyası

134- Digər prokurorluq orqanlarından

178-Digər prokurorluq orqanlarından

78- Daxili İşlər Nazirliyi

105-Daxili İşlər Nazirliyi

69-Ədliyyə Nazirliyi

64-Ədliyyə Nazirliyi

68-Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti

52-Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti

56-Milli Məclis

53-Milli Məclis

41-Ombudsman

30-Ombudsman

Müraciətlərə baxılmasının Baş İdarənin struktur qurumları arasındakı say bölgüsü
2018-ci illə müqayisədə aşağıdakı kimi olmuşdur:
2019-cu il
•Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi- 3575 müraciət (129-u araşdırılmaqla 2388 Qaynar xətt,
1187 ərizə/şikayət
• Daxili təhlükəsizlik şöbəsi- 1522 müraciət (66-sı araşdırılmaqla 1208 Qaynar xətt, 314
ərizə/şikayət.)
•PTTİ və DTŞ birgə- 54
•İstintaq idarəsi- 2992 (19-u Qaynar xətt, 2973 ərizə/şikayət)
•Əməliyyat idarəsi-65 (31-i Qaynar xətt üzrə araşdırma, 34 ərizə/şikayət)
•Əməliyyat təminatı şöbəsi- 113 (38-Qaynar xətt üzrə araşdırma, 75 ərizə/şikayət)
•Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi və böyük prokurorlar 14-ərizə/şikayət
•Prokurorluğun digər qurumlarında araşdırılmış- 112

2018-ci il

•Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi- 3242 müraciət (86-sı araşdırılmaqla 2442 Qaynar xətt,
800 ərizə/şikayət
•Daxili təhlükəsizlik şöbəsi- 1363 müraciət (27-si araşdırılmaqla 1124 Qaynar xətt, 239
ərizə/şikayət.)
•PTTİ və DTŞ birgə- 23
•İstintaq idarəsi- 2999 (23-ü Qaynar xətt, 2976 ərizə/şikayət)
•Əməliyyat idarəsi-104 (51-i Qaynar xətt üzrə araşdırma, 53 ərizə/şikayət)
•Əməliyyat təminatı şöbəsi- 114 (13-Qaynar xətt üzrə araşdırma, 101 ərizə/şikayət)
•Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi və böyük prokurorlar 35-ərizə/şikayət
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Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsində baxılmış 1187-i ərizə və şikayətdən
254-ü yerli icra hakimiyyəti orqanları,
20-si torpaq və əmlakın idarə olunması,
148-i sosial təminat,
18-i mədəniyyət,
136-sı kommersiya hüquqi şəxsləri,
15-i qaçqın və məcburi köçkünlərlə
121-i bələdiyyələr,
bağlı,
77-si təhsil,
15-i elektrik,
69-u səhiyyə,
13-ü su təsərrüfatı,
61-i banklar,
7-si ekologiya,
26-sı nəqliyyat sektoru,
7-si qaz,
22-si rabitə,
3-ü kənd təsərrüfatı
və qalanları isə digər məsələlərlə əlaqədar olmuşdur.
Daxili təhlükəsizlik şöbəsində baxılmış 314 müraciətdən
11-i prokurorluq,
9-u vəkil,
15-i polis,
1-i jurnalist,
9-u məhkəmə,
8-i ədliyyə orqanları,
3-ü fövqəladə hallar orqanları,
1-i icra hakimiyyəti,
1-i özəl sektor əməkdaşı
1-i vergi,
2-si səhiyyə,
və qalanı isə ayrı-ayrı fiziki şəxslərin qanunsuz hərəkətləri ilə əlaqədar olmuşdur.

Ümumilikdə isə Baş İdarəyə daxil olmuş ərizə və şikayətlərin sahələr üzrə
bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:
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Baş İdarəyə daxil olmuş ərizə, şikayətlərin sahələr üzrə bölgüsü:
Sahələr

2018

2019

Özəl sektor

1817

1412

Təhsil

312

212

Banklar

303

185

DİN

140

158

RİH

128

336

Sosial müdafiə

126

198

Səhiyyə

93

74

Ekologiya

80

7

Məhkəmə

50

52

Nəqliyyat

39

8

Əmlak

32

14

Turizm

28

36

Prokurorluq

24

40

Vəkillik fəaliyyət

20

32

Vergi

14

10

Torpaq

11

6

Gömrük

9

3

Bələdiyyə

5

216

Azərişıq

5

14

FHN

3

13

Rabitə

2

25

Digər

963

1297

Cəmi: 4204

Cəmi: 4598

2019-cu il ərzində Baş İdarənin qəbul otağında 717 vətəndaşın qəbulu təmin
edilmişdir. Bu göstərici 2018-ci il üzrə 1620 şəxsdən ibarət olmuşdur. Baş İdarədə
vətəndaşların vəzifəli şəxslər tərəfindən qəbulunun say nisbəti aşağıdakı kimi
olmuşdur:
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2018
•1620 vətəndaş qəbul edilib
•Onlardan 72-si Baş İdarə rəisi tərəfindən,
•236-sı Baş İdarə rəisinin müavinləri, idarə və şöbə
rəisləri tərəfindən,
•1312-si isə Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin
prokurorları tərəfindən qəbul edilib.
2019
-717 vətəndaş qəbul edilib
-Onlardan 184-ü Baş İdarə rəisi tərəfindən,
-184-ü Baş İdarə rəisinin müavinləri, idarə və şöbə
rəisləri tərəfindən,
-349-u isə Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin
prokurorları tərəfindən qəbul edilib.

“161-QAYNAR XƏTT” ƏLAQƏ MƏRKƏZİNƏ DAXİL OLMUŞ
MÜRACİƏTLƏRƏ BAXILMASI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT
01 yanvar – 31 dekabr 2019-cu il tarixlərdə Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin “161-Qaynar xətt”
əlaqə mərkəzinə cəmi 3849 müraciət daxil olmuşdur ki, bunlardan 3518-i ilkin, 331-i
isə təkrar müraciətdir.
Müraciətlərin sahələr üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir:

20

№

Sahələr

1.

Daxili işlər orqanları

803

757

2.

Sosial müdafiə

447

429

3.

Səhiyyə sahəsi

424

484

4.

Yerli icra hakimiyyəti

322

355

5.

Bələdiyyə

222

233

6.

Təhsil

174

182

7.

Özəl sahə

159

174

8.

Azərişıq

111

172

9.

Azəriqaz

92

170

10.

Ədliyyə

165

132

11.

Əmlak sahəsi

42

66

12.

Azərsu

52

55

13.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər sahəsi

40

52

2019-cu il

2018-ci il
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14.

Məhkəmə

64

48

15.

Bank sahəsi

76

45

16.

Qaçqınkom

5

38

17.

Gömrük sahəsi

33

36

18.

Vəkillik fəaliyyəti

20

31

19.

Meliorasiya və su təsərrüfatı

51

30

20.

Səfərbərlik xidməti

34

30

21.

Nəqliyyat

29

29

22.

Kənd Təsərrüfatı sahəsi

20

27

23.

Müdafiə sahəsi

36

27

24.

Rabitə

15

17

25.

Mədəniyyət və Turizm sahəsi

15

15

26.

Fövqəladə Hallar sahəsi

17

6

27.

Vergi sahəsi

10

2

28.

Maliyyə sahəsi

1

2

29.

Digər

370

225

Müraciətlərin regionlar üzrə say bölgüsü isə aşağıdakı kimi olmuşdur:
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2019-cu il ərzində daxil olmuş 3849 müraciətin 3435-i (90.00 %) nəzarətdə
saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə nazirlik, komitə və təşkilatlara göndərilmiş, 112-si (2.50
%) Prokurorluğun müvafiq struktur qurumlarında, 229-u (6.00 %) Baş İdarədə
araşdırılmış, bunlardan 19 müraciət (0.50 %) üzrə Azərbaycan Respublikasının
Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılmışdır.
Müraciətlərdən 54-ü (1.50) üzrə məhkəməyə müraciət etmək hüququ barədə izahlar
verilmişdir.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2018-ci il ərzində daxil olmuş 3854
müraciətin 3476-sı (90,19%)– nəzarətdə saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə nazirlik, komitə
və təşkilatlara göndərilmiş, 113-ü (2.93%) Prokurorluğun müvafiq struktur
qurumlarında, 265-i (6.88%) Baş İdarədə araşdırılmış, bunlardan 19 (0.49%)
müraciət üzrə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri
ilə cinayət işləri başlanılmışdır.
“161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə korrupsiya ilə əlaqədar olmayan
məsələlərlə bağlı müraciət etmiş bir sıra vətəndaşlara hüquqları izah edilmişdir.
Daxil olmuş müraciətlər və onlara baxılmasının nəticələri üzrə aparılan təhlillər
göstərir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi istiqamətində həyata
keçirilən qətiyyətli və düşünülmüş tədbirlər öz müsbət bəhrəsini verməkdədir. Belə
ki, daxil olmuş müraciətlərin müəyyən qismi müsbət həll edilərək vətəndaşların
pozulmuş hüquqları bərpa edilmişdir. Eyni zamanda, “161-Qaynar xətt” əlaqə
mərkəzinə daxil olmuş müraciətlərlə bağlı Baş İdarədə aparılan araşdırmalar zamanı
aşkar edilmiş qanun pozuntularının aradan qaldırılması məqsədi ilə müvafiq
təşkilatlara təqdimatlar verilmiş, həmin təqdimatlara əsasən bir sıra işçilər intizam
qaydasında cəzalandırılmış, aşkar edilmiş qanun pozuntularının aradan qaldırılması
üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin edilmişdir.
“161-Qaynar-xətt” əlaqə mərkəzi ilə əlaqədar
KQMBİ-də
baxılıb

Cinayət işi
başlanıb

Prokurorluğun
müvafiq struktur
qurumlarına
göndərilib

2018- 3854

265

19

113

3476

2019- 3849

229

19

112

3435

İllər – cəmi

22

Aidiyyəti
qurumlara
göndərilib
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“161-Qaynar-xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş müraciətlər

Baş İdarədə araşdırılan materiallara (“161-Qaynar-xətt” əlaqə
mərkəzinə daxil olmuş müraciətlər üzrə) dair diaqram
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Təhlillərdən müəyyən edilir ki:


2019-cu il ərzində Baş İdarəyə daxil olmuş vətəndaşların müraciətlərinin sayı
ötən illə müqayisədə 389 vahid artaraq 8447-yə çatmış, buna səbəb isə ərizə və
şikayətlərin sayının artması olmuşdur. “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil
olmuş müraciətlərin sayı hər iki ildə təxminən eyni miqdar təşkil etmişdir.



Baş İdarəyə daxil olmuş ərizə, şikayətlərin sahələr üzrə bölgüsündə özəl sektor,
təhsil, bank, daxili işlər orqanları, yerli icra hakimiyyəti və sosial müdafiə ilə
bağlı sahələr hər iki ildə say etibarı ilə çoxluq təşkil etmiş, bununla yanaşı ötən
illə müqayisədə ekologiya və nəqliyyat sahəsində kəskin azalma, bələdiyyə və
rabitə sahəsində isə kəskin artma müşahidə edilmişdir.



Baş İdarədə qəbul edilmiş vətəndaşların sayında iki dəfədən çox azalma
müşahidə edilmişdir ki, bu da əsasən Mənzil Tikinti Kooperativlərinin vəzifəli
şəxsləri barəsində İstintaq idarəsində istintaqı aparılmış cinayət işlərinin
yekunlaşdırılaraq məhkəmələrə göndərilməsi və bununla bağlı vətəndaşların
müraciətlərinin əksəriyyətinin öz həllini tapması ilə əlaqədar olmuşdur.



“161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş müraciətlərin sahələr üzrə
bölgüsündə say etibarı ilə hər iki ildə daxili işlər orqanları, sosial müdafiə,
səhiyyə, yerli icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyələrlə bağlı sahələr çoxluq
təşkil etmiş, bununla yanaşı mərkəzə daxil olmuş müraciətlərin sayında elektrik
enerjisi, təbii qaz, qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş, meliorasiya və su
təsərrüfatı, əmlak kimi sahələrdə ötən illə müqayisədə azalma, bank və ədliyyə
sahələrində isə nisbətən artım müşahidə olunmuşdur.



Müraciətlərin regionlar üzrə say nisbətində Bakı, Gəncə, Abşeron, Ağcabədi,
Cəlilabad, Şəmkir və Bərdə şəhər və rayonları üzrə daxil olmuş müraciətlər
çoxluq təşkil etmişdir ki, (hər biri üzrə 100 müraciətdən artıq) bu da əsasən
həmin regionlarda əhalinin daha çox məskunlaşması ilə izah edilə bilər.
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MATERİALLARIN ARAŞDIRILMASI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT
2019-cu il ərzində Baş İdarədə 317 müraciət və digər məlumatlara cinayət
xarakterli material kimi baxılmış, 231 (72.87%) material üzrə Cinayət Məcəlləsinin
müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanılmış, 86 (27.13%) material üzrə isə
cinayət işinin başlanılmasının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir.
Araşdırılmış cinayət xarakterli materialların sahələr üzrə bölgüsü:
Sahə

Rədd

Başlama

Aidiyyət

Cəmi

Qulluq mövqeyindən istifadə etməklə
dələduzluq

21

75

-

96

Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə

23

70

-

93

Qulluq mövqeyindən istifadə etməklə
mənimsəmə

-

27

-

27

Rüşvət

6

9

-

15

Əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi
qüvvəyə minmədən işçilərin hər hansı
işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə
cəlb edilməsi

12

-

-

12

Saxta sənəd

12

21

Vəzifə səlahiyyətlərini aşma

2

2

-

4

Səhlənkarlıq

1

1

-

2

Vəzifə saxtakarlığı

4

5

-

9

Digər

5

21

-

26

86

231

Cəmi

33

317

Cinayət xarakterli materiallardan 170-i Preventiv tədbirlər və təhqiqat
idarəsində, 88-i Daxili təhlükəsizlik şöbəsində, 24-ü Əməliyyat idarəsində, 28-i
Əməliyyat təminatı şöbəsində, 4-nə İstintaq idarəsində baxılmış, 3-ü isə Baş İdarənin
böyük prokurorları tərəfindən araşdırılmışdır.
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Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2018-ci il ərzində Baş İdarədə 310 müraciət
və digər məlumatlara cinayət xarakterli material kimi baxılmış, 222 (71.7%) material
üzrə Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanılmış, 88
(28.3%) material üzrə isə cinayət işinin başlanılmasının rədd edilməsi haqqında qərar
qəbul edilmişdir.
Bunlardan 60-ı dələduzluq, 106-sı vəzifədən sui-istifadə etmə, 29-u mənimsəmə
və israf etmə, 21-i vəzifə saxtakarlığı, 22-si rüşvət, 20-si saxta sənəddən istifadə, 20si əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işçilərin hər hansı işlərin
(xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi, 6-sı vəzifə səlahiyyətlərini aşma, 26sı isə digərləri ilə əlaqədar olmuşdur.
Cinayət xarakterli materiallardan 192-si Preventiv tədbirlər və təhqiqat
idarəsində, 64-ü Daxili təhlükəsizlik şöbəsində, 16-sı Əməliyyat idarəsində, 21-i
Əməliyyat təminatı şöbəsində, 11-nə İstintaq idarəsində baxılmış, 6-sı isə Baş
İdarənin böyük prokurorları tərəfindən araşdırılmışdır.
Cinayət xarakterli materialların araşdırılması üzrə
İllər

Materialların
cəmi sayı

Cinayət işi
başlanılıb

Cinayət işinin
başlanılması rədd edilib

2019

317

231

86

2018

310

222

88

Aidiyyəti üzrə
göndərilib
-

Cinayət xarakterli materialların araşdırıldığı struktur qurumlar üzrə bölgüsü:
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2019-cu ildə araşdırılmış cinayət xarakterli materiallara dair
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2018-ci ildə araşdırılmış cinayət xarakterli materiallara dair

Təhlillərdən müəyyən edilir ki:


2019-cu ildə Baş İdarədə cinayət xarakterli materialların ümumi sayı, habelə
başlanmış işlərinin başlanması və rədd edilməsi halları 2018-ci illə əsasən eyni
olmuşdur.



Hər iki ildə qulluq mövqeyindən sui-istifadə etməklə dələduzluq və vəzifə
səlahiyyətlərindən sui-istifadə cinayətlərinin araşdırılması əsas üstünlük təşkil
etmişdir.



Araşdırılmış digər cinayət xarakterli məlumatlarda nəzərəçarpan dəyişikliklərlə
bağlı göstərmək olar ki, vəzifə saxtakarlığı cinayətlərinin araşdırılması sayı
2018-ci illə müqayisədə 21-dən 9-a enmiş, sənədlərin saxtalaşdırılması ilə bağlı
cinayətlərin araşdırılması isə 20-dən 33-ə qalxmışdır.
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BÖLMƏ

3

TƏŞKİLATİ VƏ İNFORMASİYA
TƏMİNATI İDARƏSİ

29

HESABAT - 2019

TƏŞKİLATİ VƏ İNFORMASİYA TƏMİNATI
İDARƏSİNİN FƏALİYYƏTİ
Hesabat dövrü ərzində Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən
statistik, analitik, habelə milli və beynəlxalq qanunvericilik üzrə təhlillər aparılmış,
beynəlxalq əməkdaşlıqdan irəli gələn məsələlərin icrası istiqamətində işlər görülmüş,
maarifləndirici materiallar hazırlanaraq çap edilmiş, Baş İdarə üzrə vətəndaşların
qəbulu işi təşkil edilmiş, Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinə məlumat layihələri
hazırlanaraq təqdim edilmiş, eləcə də Baş İdarənin reqlamentində və İdarənin
Əsasnaməsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyət istiqamətləri üzrə digər tədbirlər icra
edilmişdir. Dövr ərzində İdarədə 1318 xidməti sənəd icra edilmişdir.
Normativ aktlara dair rəy və təkliflər
Dövr ərzində Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən bir neçə normativ hüquqi aktın, əmr və qaydaların layihələri hazırlanmış, habelə bir sıra normativ
aktlara dair rəy və təkliflər verilmişdir. Onlardan xüsusi aktuallığı ilə seçilən aşağıdakı təklifləri qeyd etmək olar:
1.

2.

3.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli, 604 nömrəli Fərmanından irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olaraq qeyd olunan
Fərmanın 2 və 8-ci bəndlərinin icrası ilə əlaqədar;
“Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanının 2-ci
hissəsinin icrası ilə əlaqədar hazırlanmış “Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarının layihələri ilə əlaqədar ;
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsində cinayət təqibindən
kənar müsadirə institutunun tətbiqinə dair dəyişikliklər edilməsinə dair Qanun
layihəsinə dair;

4.

“Xüsusi müsadirə edilmiş əmlakın dövlət nəfinə verilməsi qaydası”nın
layihəsinə dair;

5.

“Hüquqi statistika” portalı haqqında Əsasnamə layihəsinə dair;

Bundan başqa, hesabat dövründə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 03 aprel 2019cu il tarixli Fərmanından irəli gələrək Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq
Şurası, Ədliyyə Nazirliyi, Ali Məhkəməsi və Baş Prokurorluğunun 05 aprel 2019-cu
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il tarixli 53-s nömrəli Sərəncamı ilə əlaqədar Baş Prokurorluğa irəli sürülmüş
tövsiyələr çərçivəsində Cinayət, Cinayət-Prosessual və İnzibati Xətalar
Məcəllələrində dəyişikliklər edilməsi layihəsi hazırlanaraq aidiyyəti dövlət qurumuna
təqdim edilmişdir.
Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun 09.01.2015-ci il
tarixli 10/2 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin reqlamentində
dəyişikliklər edilməsi barədə 14 iyun 2019-cu il tarixli 10/46 nömrəli əmrinin layihəsi
də idarə tərəfindən hazırlanmışdır.
Eləcə də, “Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il
13 iyul tarixli 2199 nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmış Biznes mühiti və beynəlxalq
reytinqlər üzrə Komissiyanın tərkibində idarənin əməkdaşları fəaliyyət göstərərək
qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklər edilməsi barədə təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti
qurumlara təqdim edilmişdir.
Hesabat dövründə İdarə tərəfindən “Korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas
istiqamətləri və elementləri” adlı məqalələr toplusu, azərbaycan, rus və ingilis
dillərində “Baş Prokurorluq barədə məlumat”, “Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi barədə məlumat”, “Siyasi iradə korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas elementi
kimi”, “Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi statistik rəqəmlərlə”, “Beynəlxalq
Prokurorlar Assosiyasiyası ilə əməkdaşlıq” və “Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə
əməkdaşlıq”, “Beynəlxalq əlaqələr” adlı buklet, bülleten, jurnal və digər nəşriyyat
məhsulları hazırlanmışdır.
Habelə, İdarə tərəfindən əvvəlki illərdə olduğu kimi, Baş Prokurorluğun
Mətbuat xidməti vasitəsilə ictimai maraq doğuran və aktuallığı ilə seçilən Baş İdarə
tərəfindən başlanılan, istintaqı aparılan cinayət işləri, həyata keçirilmiş əməliyyataxtarış tədbirləri, habelə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq
tərəfdaşlarla əməkdaşlıq barədə kütləvi informasiya vasitələrinə 40 press reliz
hazırlanaraq təqdim edilmişdir.
Beynəlxalq əməkdaşlıq istiqaməti üzrə
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, qabaqcıl 19 əməkdaş 40 xarici ölkədə
təcrübənin öyrənilməsi məqsədi ilə Baş İdarənin keçirilən beynəlxalq, regional
19 əməkdaşının 40 xarici ölkədə keçirilən beynəl- və ikitərəfli görüş və tədbirə
xalq, regional və ikitərəfli görüş və tədbirə ezam ezam edilmişdir.
edilməsi, o cümlədən ölkəmizdə beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi ilə əlaqədar idarə tərəfindən zəruri təşkilati işlər yerinə yetirilmişdir (Ətraflı: Bölmə 10: Beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq).
31

HESABAT - 2019

Biznes mühiti və Beynəlxalq Reytinqlər üzrə Komissiyanın işində iştirak
“Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və
beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı
əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 iyul 2016-cı il
tarixli 2199 nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmış Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər
üzrə Komissiya və Komissiyanın Katibliyi və həmin Komissiya çərçivəsində İdarə
əməkdaşları təmsil olunduğu “Korrupsiya və Şəffaflıq” İşçi Qrupunun fəaliyyəti
2019-cu ildə də uğurla davam etdirilmiş, İşçi Qrupunun Fəaliyyə Planı üzrə görülmüş
işlər barədə rüblük hesabatlar Komissiyanın Katibliyinə təqdim edilmişdir.
Hesabat ilinin 11 iyun tarixində İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya
Mərkəzinin inzibati binasında Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Katibliyi, müvafiq işçi qruplarının rəhbərləri, katibləri və üzvləri arasında
sənəd dövriyyəsinin elektron formada həyata keçirilməsi məqsədi ilə yaradılmış
“İdarəetmə və Koordinasiya Paneli”ndən istifadə qaydaları ilə bağlı “Korrupsiya və
şəffaflıq” işçi qrupunun üzvləri üçün təlim keçirilmişdir.
Ötən ilin 10 dekabr tarixində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin inzibati binasında “Korrupsiya və Şəffaflıq” İşçi Qrupunun
növbəti iclası keçirilmişdir.
Bundan əlavə, İşçi Qrupunun tərkibinə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri “Şəffaflıq Azərbaycan” İB-nin icraçı direktoru və “Cəmiyyətin və Vətəndaş
Münasibətlərinin İnkişafı” İctimai Birliyinin sədri qatılmışdır.
“161-Qaynar xətt” Əlaqə Mərkəzi
“161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinin
fasiləsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi,
əməkdaşlar
tərəfindən
növbətçilik
qrafikinə və qaydalarına riayət edilməsi,
mərkəzə daxil olmuş 3849 müraciətdən
3435-inin
aidiyyəti
üzrə
nəzarət
qaydasında
müvafiq
təşkilatlara
göndərilməsi idarə tərəfindən təmin
edilmişdir. Digər 414 müraciətin bir
hissəsi Baş İdarədə və Prokurorluğun müvafiq struktur qurumlarında araşdırılmış, qalan müraciətlər üzrə isə vətəndaşların hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi təmin edilmişdir.
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“Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış
məlumat-axtarış sistemi (İAMAS)
Hesabat ilində “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış
məlumat-axtarış sistemi (İAMAS) vasitəsilə 2436 şəxsin anket məlumatları, 2183
şəxsin Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini keçməsi barədə məlumat
aidiyyəti struktur qurumlara təqdim edilmiş, ümumilikdə Baş İdarənin istintaq və
əməliyyat qurumlarının işinin daha da səmərəli təşkilinin təmin edilməsi məqsədilə
qurumların 6300 tapşırığı icra edilmişdir.
Müqayisə üçün qeyd edilməlidir ki, 2018-ci il ərzində “Giriş-çıxış və qeydiyyat”
idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi (İAMAS) vasitəsilə 1339
şəxsin anket məlumatları, 1213 şəxsin Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini
keçməsi barədə məlumat aidiyyəti struktur qurumlara təqdim edilmiş, bundan əlavə,
Baş İdarənin istintaq və əməliyyat qurumlarının işinin daha da səmərəli təşkilinin
təmin edilməsi məqsədilə qurumların ümumilikdə 4148 tapşırığı icra edilmişdir.
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və əlaqəli cinayətlərin
Vahid İnformasiya Bazası. Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən imzalanmış «Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Əsasnaməsində dəyişiklik edilməsi və
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində bəzi tədbirlər
haqqında» 08 oktyabr 2018-ci il tarixli Fərmanın icrası ilə əlaqədar olaraq İdarə
tərəfindən Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və əlaqəli cinayətlərin Vahid
İnformasiya Bazasının proqram təminatı və istifadə qaydalarına dair təlimatın
hazırlanması təmin edilmişdir.
Fərmanın icrası ilə bağlı görülən işlər çərçivəsində 7 sentyabr 2019-cu ildə Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin inzibati binasında Baş
Prokurorluğun aidiyyəti struktur qurumlarının, o cümlədən Daxili İşlər, Vergilər,
Fövqəladə Hallar və Ədliyyə Nazirlikləri, habelə Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət
Təhlükəsizliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə cinayət
yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və əlaqəli cinayətlərlə bağlı statistik məlumatların
bir mərkəzdə toplanmasını təmin edəcək Vahid İnformasiya Bazasının təqdimat
mərasimi keçirilmişdir.
Proqram təminatı müvafiq hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən təqdim edilməsi
nəzərdə tutulan statistik məlumatların vahid mərkəzdə toplanmasını təmin etməklə
yanaşı, əldə edilmiş informasiyanın müxtəlif parametrlər üzrə emalına imkan verir.
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Belə ki, proqramın geniş texniki imkanları qeyd edilən növ cinayətlərin ümumi
dinamikasını izləməklə yanaşı, toplanan məlumatlar əsasında müxtəlif istiqamətlər
üzrə analitik təhlillər aparılmasına və son nəticədə cinayətkarlığın bu növləri ilə
mübarizə işinin daha keyfiyyətli təşkilinə şərait yaradacaqdır. Bazada toplanan
məlumatların təhlilinin nəticələri həmçinin beynəlxalq monitorinq mexanizmləri
çərçivəsində milli hesabatların hazırlanması prosesində də istifadə edilir.
Bundan başqa, hesabat dövründə İdarənin İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi
sektoru tərəfindən Baş İdarənin müxtəlif məlumat bazalarına inteqrasiya prosesinin,
elektron cinayət proqramının daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər
görülmüş, habelə Baş İdarənin bu sahədə fəaliyyətinin səmərəliliyinin daha da
artırılması üçün bir sıra işlər icra edilmişdir.
Təsərrüfat sektoru və Mətbəənin fəaliyyəti
2019-cu il ərzində Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin Təsərrüfat
sektoru tərəfindən inzibati binanın təminatı, sifariş olunan çap məhsullarının
hazırlanması və yerli və beynəlxalq tədbirlərin təşkili ilə bağlı zəruri işlər həyata
keçirilmişdir.
Baş İdarənin idarə və şöbələri zəruri olan dəftərxana ləvazimatları və digər xidməti avadanlıqlarla təmin olunmuşdur.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 26 sayda bülleten, buklet,
maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində ümumi- kitablar, metodiki vəsaitlər və
likdə 1495 nüsxədən ibarət 26 sayda bülleten, digər materiallar nəşr
buklet, kitablar, metodiki vəsaitlər və digər ma- edilmişdir.
teriallar nəşr edilmişdir.
Həmçinin, “Azərbaycan Prokurorluğu”
jurnalının materialları, müxtəlif blank, kartoçka, protokol formaları, ittiham aktı,
nəzarət icraatı və cinayət işi üzlükləri, foto albomlar və digər çap məhsullarının, o
cümlədən beynəlxalq konfrans üzrə materiallar toplusunun hazırlanması ilə əlaqədar
zəruri tədbirlər görülməklə mətbəədə nəşr edilməsi təmin edilmişdir.
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PREVENTİV TƏDBİRLƏR VƏ TƏHQİQAT
İDARƏSİNİN FƏALİYYƏTİ
Preventiv tədbirlər sahəsində görülmüş işlər
Hesabat dövründə İdarə əməkdaşları tərəfindən bir sıra sahələr üzrə yol verilən
qanun pozuntuları, korrupsiya və korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmaların təhlili
aparılmaqla müvafiq analitik hesabatlar və nəşr vəsaitləri hazırlanmışdır.
Dövr ərzində İdarə tərəfindən 170 cinayət xarakterli material araşdırılmış,
onlardan 114-ü üzrə cinayət işi başlanmış, 56-sı üzrə isə cinayət işinin başlanması
rədd edilmişdir.
Aparılmış təhlillərlə
müəyyən edilmişdir ki,
2019-cu ildə Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyindən yol verilmiş qanun pozuntuları ilə
əlaqədar daxil olmuş 39
material üzrə həyata keçirilmiş araşdırmalar nəticəsində 17 material üzrə
CM-nin müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanılmış, 2-si üzrə isə korrupsiya hüquqpozmaları
ilə əlaqədar xüsusatlar öz
təsdiqini tapmadığından
toplanmış materiallar üzrə
rədd qərarları qəbul edilmiş, 3-ü aidiyyəti üzrə
göndərilmiş, 2-si Baş İdarənin İstintaq idarəsində
istintaqı aparılan cinayət
işlərinə birləşdirilmiş, 2si materiala əlavə olunmuş, 1 müraciət üzrə inzibai icraat başlanılmış, 4
müraciət isə araşdırılaraq
işə alınmış, 8-i hal-hazırda icraatdadır.
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Hesabat ili ərzində İdarə tərəfindən
• icra hakimiyyətlərinin vəzifəli
•
•
•
•
•

şəxsləri
tikinti
təhsil
səhiyyə
bank
sosial

•
•
•
•
•
•

nəqliyyat
ekologiya
özəl sektor
qaz
suenerji
əmlak

və digər sahələrdə yol verilən hüquqpozmalara dair təhlillər aparılmaqla
analitik hesabatlar hazırlanmışdır.
Müəyyən edilmişdir ki, 2019-cu il ərzində Baş İdarəyə əmək və əhalinin sosial
müdafiəsi sahəsində ümumilikdə 616 müraciət (429 müraciət “Qaynar xətt” əlaqə
mərkəzi vasitəsi ilə, 148-i vətəndaşlardan yazılı şikayətlər formasında və 39-u
Nazirliklərdən material formasında) daxil olmuşdur. Hesabat dövründə Baş İdarənin
“Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş bütün müraciətlər, həmçinin vətəndaşlardan yazılı formada daxil olmuş 148 şikayət və ərizə “Vətəndaşların müraciətləri
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə müvafiq olaraq baxılması, müraciətdə göstərilmiş xüsusatların araşdırılması və cinayət əlamətləri olan
faktlar aşkar edildiyi təqdirdə müvafiq sənədlərin Baş Prokurorluğa göndərilməsi
məsələləri qeyd olunmaqla, aidiyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasının Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərilmişdir. Həmin qurumdan daxil olmuş
cavab məktublarla müəyyən edilmişdir ki, müraciətlərin baxılmasının nəticəsi olaraq
bütün müraciət müəlliflərinə müvafiq izahlar verilmiş, 3 vəzifəli şəxsin hərəkətlərində cinayət xarakterli olmayan hüquqpozmalar müəyyən edilmiş, onlardan 2-nə
töhmət elan edilmiş, 3-ü isə tutduğu vəzifədən azad olunmuşdur.
Daxil olmuş müraciətlər əsasən rayon və şəhərlərdə fəaliyyət göstərən sosial
Müdafiə Mərkəzləri tərəfindən ünvanlı sosial yardımların verilməsi zamanı baş vermiş qanun pozuntuları, Məşğulluq Mərkəzlərinin işlə təmin olunması prosesində qanunsuzluqlar, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun şöbələri tərəfindən sosial və əmək
pensiyaların verilməsi ilə bağlı qanun pozuntuları, Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyaları tərəfindən əlillik dərəcələrinin təyin edilməsi zamanı qanunsuzluqlar, habelə
Dövlət Əmək Müfəttişliyinin fəaliyyəti ilə əlaqədar olmuşdur.
Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində aparılmış araşdırmalar nəticəsində aşkar olunmuş qanun pozuntularının gələcəkdə təkrarlanmaması məqsədilə prokuror təsir tədbirlərindən istifadə edilərək, müvafiq qurumlara 9 təqdimat və 4 halda
vəzifəli şəxslərə rəsmi xəbərdarlıq elan edilmişdir.
Bundan başqa, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi sahəsində yol verilmiş korrupsiya hüquqpozmaları ilə əlaqədar 2019-cu il ərzində Azərbaycan Respublikasının Baş
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prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə daxil olmuş müraciətlərin araşdırılması vəziyyəti öyrənilərkən, aparılmış təhlillər zamanı müəyyən
edilmişdir ki, bəzi hallarda:



Ünvanlı dövlət sosial yardımının verilməsi zamanı əsassız tələblər irəli sürülür,
bu növ yardımın verilməsi üzrə avtomatlaşdırılmış VEMTAS sistemindən istifadə
zamanı vətəndaşlar çətinliklərlə qarşılaşır.



Əmək pensiyalarının təyin edilməsi, əlillik dərəcələrinin təyin edilməsi və sığortaolunanların işsizlikdən sığorta üzrə qeydiyyatı və ya işlə təmin edilməsi zamanı
əsassız maddi vəsaitlər istənilir və süründürməçiliyə yol verilir.



Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Daxili nəzarət və audit şöbəsi
tərəfindən aparılan ilkin araşdırmalar zamanı nöqsanlara yol verilir.

Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən hesabat dövrü ərzində Baş İdarənin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinə 26
müraciət daxil olmuş, həmin materiallar üzrə araşdırma aparılaraq 5-i üzrə cinayət işi
başlanılmış, 8-i işə alınmış, 2-i cinayət işinə əlavə edilmiş, 4-ü üzrə cinayət işinin
başlanılmasının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul edilmiş, 6-sı aidiyyəti üzrə göndərilmiş, 1-i üzrə İXM-nin 227-ci maddəsi ilə inzibati icraat başlanılaraq aidiyyəti üzrə məhkəməyə göndərilmişdir.
Habelə, Agentlikdən daxil olan 2 müraciət üzrə araşdırma aparılaraq qanun pozuntularından çəkindirmək məqsədilə 2 şəxsə xəbərdarlıq edilmişdir.
Agentlikdən daxil olmuş müraciətlər əsasən normativ-texniki sənədlərin tələblərinə cavab verməyən ət və qida məhsullarının aşkar edilməsi, sanitariya-gigiyena
normalarına əməl olunmaması, özünü Agentliyin əməkdaşları kimi təqdim edən
şəxslərin sahibkarlıq subyektlərinin hüquqlarının pozulması, işə düzəltmək adı ilə
dələduzluq yolu ilə özgə əmlakının ələ keçirilməsi ilə əlaqədar olmuşdur.
Bəzi hallarda qida təhlükəsizliyi sahəsində vəzifəli şəxslərin də digər şəxslərlə
qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında normativ aktların tələblərinə və sanitargigiyenik qaydalara cavab verməyən heyvan cəmdəklərinin satışının həyata keçirilməsində iştirak etdikləri müəyyən edilmişdir,
Həmçinin, qida təhlükəsizliyi sahəsində Baş İdarəyə daxil olmuş müraciətlər,
ərizələr və materiallar üzrə ümumiləşdirmə və təhlillər aparılmış, mövcud qanunvericilik bazası təhlil olunmuşdur. Həmin sahədə müəyyən edilmiş boşluqların və hüqupozmalarının aradan qaldırılması və işin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi təklif olunmuşdur:
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 qida təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslərin korrupsiya hüquqpozması hallarının təkrarlanmaması üçün bu sahədə fəaliyyət göstərən vəzifəli
şəxslər üzərində nəzarətin daha da gücləndirilməsi, vəzifəli şəxslərin üzərinə
düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirmələrinin vacibliyinin izah edilməsi və
müvafiq tədbirlər görülməsi, eləcə də bu istiqamətdə işçilərlə profilaktiki söhbətlər aparılması, əhalinin belə hallar aşkar etdikdə aidiyyəti orqanlara məlumat vermələrinə dair maarifləndirilməsi;
 vəzifəli şəxslərin vəzifələrini lazımi qaydada və qanunvericiliyin tələbinə uyğun icra etməmə hallarının baş verməməsi və qanunvericiliyin tələblərinin mənimsənilməsi üçün Agentlikdə mütəmadi olaraq təlim, seminar və mühazirələrin keçirilməsi;
 qida təhlükəsizliyi ilə bağlı əhalinin və sahibkarların maarifləndirilməsi, təhsil
müəssisələrində sağlam qidalanma ilə bağlı mövzuların tədrisi, kütləvi
informasiya vasitələrində maarifləndirici məlumatların nümayiş etdirilməsi;
 qida təhlükəsizliyi sahəsində qeydiyyat, təsdiq, sertifikatlaşdırma və izləmənin
vahid pəncərə sistemi əsasında həyata keçirilməsi;
 yoxlamalar zamanı tərtib olunan aktların qanunvericiliyin tələblərinə uyğun
vahid formasının müəyyən olunması;
 qida təhlükəsizliyi sahəsində yoxlamaların aparılması zamanı operativliyin təmin edilməsi məqsədilə qanunvericilikdə təxirəsalınmaz hallarda yoxlamaların
aparılmasına imkan yaradan xüsusi normaların müəyyən olunması.
Qeyd olunanlarla yanaşı, tikinti sahəsində Baş İdarəyə daxil olmuş müraciətlər,
ərizələr və materiallar üzrə aparılan ümumiləşdirmə və təhlillər zamanı əsasən
aşağıdakı korrupsiya və korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmaların qeyd edildiyi
müəyyən edilmişdir:
 Əhalinin sıx məskunlaşma sahələrində, ekoloji, şəhərsalma və tikintiyə dair
norma və standartları gözləmədən tikintilərə icazə verilməsi;
 Tikinti işlərini həyata keçirməyə zəruri səriştəsi və maliyyə resursları olmayan
şirkətlərə tikinti icazələrinin verilməsi;
 Bürokratik əngəllərin yaradılması, qanunsuz tələblər;
 Tikinti prosesinə nəzarət edilməməsi;
 Binaların vaxtında istismara verilməsinə nəzarətin olmaması;
 Şəhərsalma və tikinti fəaliyyətinə dair norma, qayda və standartlara uyğun
olmayan, qanunsuz, yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinin inşası;
 Tikinti obyektlərinin tikintisinə və istismarına müvafiq icazə verilmədən və ya
icazə verilməsi prosedurunu pozmaqla tikinti aparılması;
39

HESABAT - 2019

 Tikinti aparılacaq sahədə mövcud olan yaşayış evləri və digər tikililərin mənzil-tikinti kooperativi əməkdaşları tərəfindən mülkiyyətçilərinin razılığı olmadan sökülməsi;
 Torpaqların özbaşına zəbt etməklə və ya təyinatına zidd istifadə etməklə
qanunsuz tikintilərin aparılması;
 MTK-ların vəzifəli şəxsləri, habelə satış səlahiyyəti olmayan şəxslər tərəfindən
eyni bir mənzilin, yaxud tikintisi başa çatmamış tikilidə mövcud olmayan mənzilin qanunsuz olaraq iki və daha artıq şəxsə satılması;
 Vətəndaşlara satılmış mənzillərin pul vəsaiti cəlb etmək məqsədi ilə sərmayə
yerləşdirən digər şəxslərə satılması və ya banklara girov qoyulması;
 MTK rəhbərləri tərəfindən mənzil sahiblərindən alınmış pul vəsaitinin təyinatı
üzrə xərclənməməsi nəticəsində binanın tikintisinin uzun illər yarımçıq qalması
və vətəndaşların mənzillə təmin edilməməsi;
 Əmək müqavilələri bağlanmadan və ya qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş
qaydada hüquqi qüvvəyə minmədən işçilərin MTK-larda işə cəlb edilmələri;
 MTK tərəfindən tikilmiş çoxmənzilli binaya qaz çəkilişi, elektrik və ya qaz
sayğaçlarının, istilik sisteminin quraşdırılması üçün, eləcə də kommunal xidmətlərə görə mənzil sahiblərindən əsassız və ya artıq pul vəsaitinin alınması;
 Kooperativin üzvü tərəfindən özünə məxsus mənzilin üçüncü şəxsə satılması
zamanı MTK tərəfindən əlavə pulun istənilməsi.
 Şəhərsalma və tikinti fəaliyyətinə dair norma, qayda və standartlara uyğun olmayan, qanunsuz, yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərinin inşası;
 Torpaqların özbaşına zəbt etməklə və ya təyinatına zidd istifadə
qanunsuz tikintilərin aparılması;

etməklə

 Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarından tikintiyə icazə sənədi və tikinti işlərinə
başlanılmasına dair xüsusi sənəd alınmadan hər hansı tikinti və ya söküntü
işlərinin aparılması;
Qeyd olunmalıdır ki, sadalanan qanun pozuntularının aradan qaldırılması
məqsədi ilə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən bir çox səmərəli tədbirlər həyata keçirilmiş, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsi ilə əməkdaşlıq istiqamətində aparılan işlər nəticəsində göstərilən pozuntulara yol vermiş bir sıra vəzifəli şəxslərin cinayət və intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin edilmişdir.
Lakin təcrübə göstərir ki, qanun pozuntularının aradan qaldırılması məqsədi ilə
yalnız cəza tədbirlərinin tətbiqi ilə səmərəli nəticələr əldə etmək mümkün deyildir və
preventiv tədbirlərin əhəmiyyəti də nəzərə alınmaqla bu sahədə fəaliyyətin
genişləndirilməsinə diqqət artırılmalıdır. Odur ki, korrupsiyaya həssas sahələrin
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müəyyən edilərək qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi və yuxarıda qeyd olunan qanun
pozuntularının aradan qaldırılması məqsədi ilə bir sıra preventiv tədbirlərə dair
təkliflər hazırlanmışdır. Belə ki,




Mənzil-tikinti kooperativlərinin maliyyə resurslarının həcminin görüləcək
işlərə uyğunluluğu tikinti işləri başlamamışdan öncə müvafiq qurumlar
tərəfindən yoxlanılmalı;
Tikinti şirkətləri ilə vətəndaşlar arasında bağlanmış alqı-satqı müqavilələrinin
notariuslar üçün vahid elektron uçotu aparılmalı; (Bu halda eyni mənzilin
ikinci dəfə satılması mümkün olmayacaqdır)



Tikilməkdə olan çoxmənzilli binalarda mənzillərin satışına elektron qaydada
müvafiq sahədə səlahiyyətli orqan tərəfindən nəzarət edilməli;



Tikinti şirkətləri ilə vətəndaşlar arasında bağlanmış alqı-satqı müqavilələri
notariuslarda təsdiq edildikdən sonra müvafiq sahədə səlahiyyətli orqan
tərəfindən hər mənzilə görə təsdiqedici sənəd verilməli;
Vətəndaşlar arasında geniş maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilməli;




Tikinti şirkətlərinin təsisçiləri və üzvləri arasında əvvəlcədən rəsmi qaydada
pay bölügüsü müəyyən edilməli;



Tikinti şirkətlərinin nömrələnmiş və vahid nümunəli blank və müqavilə
formaları olmalı və müvafiq qurumlar tərəfindən bunlara nəzarət edilməli;



Alqı-satqı müqavilələri imzalanarkən mənzillərin və binaların layihə-smeta
sənədlərində göstərilən eyniləşdirmə nömrələrindən kənar rəqəm və hərflərdən
istifadə edilməsinə yol verilməməli;
Bir neçə binadan ibarət yaşayış komplekslərində yerləşən mənzillər satılarkən
binanın və mənzilin sxemi alqı-satqı müqaviləsinə əlavə edilməli;
Tikinti şirkətinə təhvil verilmiş möhür nümunəsinin ikinci nüsxəsinin tərtib
edilməsinə yol verilməməlidir.




Bundan başqa, təhsil sahəsində Baş İdarəyə daxil olmuş müraciətlər, ərizələr və
materiallar üzrə aparılan ümumiləşdirmə və təhlillər zamanı əsasən aşağıdakı
korrupsiya və korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmaların qeyd edildiyi müəyyən
edilmişdir:
 Məktəblərdə artıq ştat vahidlərinin saxlanılması nəticəsində artıq büdcə vəsaitinin
xərclənməsi;
 Tədris müəssisələrində müxtəlif üsullarla müəllimlərə əsassız əlavə dərs yükünün
yazılması;
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 Bir sıra dərslərin qeyri-ixtisas müəllimləri tərəfindən dövlət təhsil standartlarının
tələblərinə cavab verməyən şəkildə tədris edilməsi;
 Məktəbdə artıq sinif komplektlərinin saxlanılması nəticəsində dövlət büdcəsindən
əmək haqqı qismində artıq pul vəsaitinin xərclənməsi;
 Dərnək, fakültativ, fərdi və qrup məşğələləri dərsləri adı ilə artıq əmək haqqı
ödənişləri;
 Müəllimlərə artıq dərs saatlarının yazılması məqsədilə əsassız tələblərin irəli
sürülməsi;
 Bir çox məktəblərdə 10-11-ci sinif şagirdlərinin dərsə davamiyyətinin aşağı
səviyyədə olması, bəzilərinin isə ümumiyyətlə tədris ilində dərsə gəlməməsi
hallarının mövcud olması;
 Peşə məktəblərində əksər şagirdlərin mütəmadi olaraq dərslərdə iştirak
etməməsinin geniş vüsət alması, onlara verilmiş təqaüd kartlarının şagirdlərin
özündə olmaması;
 Saxta diplom əsasında tədris keçən müəllimlərin hələ də mövcud olması;
 “Müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi”ndə iştirak etmək üçün bəzi
müəllimlərin əldə etdikləri saxta diplomlarını təsdiq etmək məqsədilə qanunsuz
yollara əl atmaları, məktəb direktorları tərəfindən imtahandan keçirmə və s. adı
altında qulluq mövqelərindən istifadə edərək dələduzluq yolu ilə müəllimlərdən
pulların alınması;
 Rayon təhsil şöbələrində Psixoloji-tibbi-pedoqoji komissiyaların formal fəaliyyət
göstərməsi, təhsil müəssisələrində psixoloqların fəaliyyətinin müasir standartlara
cavab verməməsi kimi qanun pozuntularının çoxluq təşkil etdiyi müəyyən
edilmişdir.
Sadalanan qanun pozuntularının aradan qaldırılması məqsədi ilə Təhsil
Nazirliyi tərəfindən bir çox səmərəli tədbirlər həyata keçirilmiş, Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi ilə əməkdaşlıq istiqamətində
aparılan işlər nəticəsində göstərilən pozuntulara yol vermiş bir sıra vəzifəli şəxslərin
cinayət və intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi təmin edilmişdir. Bununla yanaşı,
qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi və yuxarıda qeyd olunan qanun pozuntularının
aradan qaldırılması məqsədi ilə bir sıra preventiv tədbirlərə dair təkliflər
hazırlanmışdır. Belə ki,
Korrupsiya hüquqpozmaları və korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmaların
aşkar edilməsi və qarşısının alınması məqsədi ilə Təhsil Nazirliyinin daxili
nəzarət, audit və digər aidiyyəti struktur qurumları tərəfindən sistemli tədbirlər
həyata keçirilməli;
42

Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi

Təhsil müəssisələrində yoxlamaların həyata keçirilməsi ilə bağlı planlar tərtib
edilərək, preventiv məqsədlə bütün təhsil müəssisələrinə paylanılmalı;
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin “Qaynar
xətt” əlaqə mərkəzindən “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun tələblərinə əsasən yoxlanılması üçün Təhsil
Nazirliyinə göndərilmiş müraciətlərin araşdırılması, Qanunun 9.2-ci bəndinin
tələblərinə əsasən Nazirliyin Daxili nəzarət sektoru tərəfindən həyata
keçirilməli, həmin müraciətlərin rayon təhsil şöbəsi, yaxud təhsil müəssisəsinə
göndərilməsinə yol verilməməli;
Müəllimlərin diaqnostik qiymətləndirilməsi və nəticəsi ilə bağlı onların
maarifləndirilməsi işlərinin gücləndirilməsi istiqamətində işlər həyata
keçirilməli;
Dərs saatı bölgüsünün tənzimlənməsi üçün vahid normalar tətbiq edilməli və
buna nəzarət gücləndirilməli;
Məktəb, orta-ixtisas və ali təhsil müəssisələrində psixoloqların fəaliyyəti üçün
standartlara cavab verən şəraitin yaradılması, şagird və tələbələrin psixoloji
dayanıqlığının təmin edilməsi istiqamətində kompleks tədbirlərin təşkili,
psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyaların fəaliyyətinin dürüst qurulmasına nəzarət gücləndirilməli;
Xaricdə təhsil alan və təhsilini Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən
təhsil müəssisələrində davam etdirmək istəyən tələbələrə qarşı dələduzluq
cinayətlərinin qarşısının alınması məqsədilə, bu sahədə işin daha şəffaf və
aydın şəkildə həyata keçirilməsinə yönələn tədbirlər həyata keçirilməli;
Korrupsiya və korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmaların qarşısının alınması istiqamətində Baş Prokurorluq, o cümlədən Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi ilə səmərəli əməkdaşlıq davam etdirilməlidir.
Habelə, özəl sektorda mövcud vəziyyət təhlil olunmuş və bu sahədə hüquqpozmalarının aradan qaldırılması və işin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə təkliflər hazırlanmışdır. Belə ki,
 Keçirilən qanunsuz yoxlamaların qarşısının alınması üçün ilk növbədə
qabaqlayıcı tədbirlər planı hazırlanılmalıdır.
 Mütəmmadi olaraq özəl sektor subyektlərinin audit yoxlamasını həyata keçirən
müstəqil auditor tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti subyektinin hansı risk qrupuna
aid edilməsi təhlil edilməklə düzgünlüyü barədə rəy verilməli, habelə özəl sektor
subyektinin daha aşağı risk qrupuna aid edilməsi üçün tövsiyyələr verilməlidir.
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 Özəl sektorda aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və özəl sektor subyektlərinin
maraqlarının müdafiəsi ilə əlaqədar hüquq mühafizə, o cümlədən prokurorluq
orqanları tərəfindən qanun pozuntularına qarşı görülən tədbirlər artırılmalı,
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində aparılan hər bir araşdırma zamanı özəl sektor subyektlərinin
fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilə etmə halları daima diqqət mərkəzində saxlanılmalı və bu sahədə zəruri tədbirlər həyata keçirilməlidir.
 Aidiyyəti qurumlar tərəfindən qum-çınqıl hasilatı məqsədilə ayrılan torpaqların
münbitlik xassələrini səciyyələndirən ayrı-ayrı göstəricilərdə dəyişikliklərin
vaxtında aşkara çıxarılması, qiymətləndirilməsi, mənfi proseslərin qarşısının
alınması və nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədilə torpaqların monitorinqi
müntəzəm aparılmalıdır.
Qeyd olunan sahələr üzrə mövcud vəziyyətin təhlil olunmasından əlavə, hesabat
ilində hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən işçilərin qeyri-rəsmi əmək münasibətlərinə
cəlb edilməsi və bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı Baş İdarəyə daxil olmuş
müraciətlər üzrə aparılmış araşdırma materialları da təhlil edilib müvafiq təkliflər
irəli sürülmüşdür.
Prokuror aktlarının tətbiqi
2019-cu il ərzində İdarə əməkdaşları tərəfindən araşdırılmış ilkin araşdırma
materialları və müraciətlər üzrə korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların törədilməsinə şərait yaradan halların aradan qaldırılması məqsədilə “Prokurorluq haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş prokuror aktlarının tətbiqindən də geniş istifadə edilmişdir.
Hesabat dövründə idarədə baxılan müraciətlər üzrə qanun pozuntularından
çəkindirmək məqsədilə 35 halda vətəndaşa və ya vəzifəli şəxsə rəsmi xəbərdarlıq
edilmişdir.
Bundan başqa, idarədə baxılan müraciətlər üzrə aparılan araşdırmalar zamanı 11
halda inzibati pozuntu aşkar edildiyindən, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 192, 198 və 228-ci maddələri ilə inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatların başlanması haqqında qərarlar qəbul edilərək, toplanmış materiallar aidiyyəti
üzrə müvafiq icra orqanlarına və məhkəmələrə göndərilmiş, 1 xüsusat üzrə isə inzibati məsuliyyətə cəlb etmə müddəti keçdiyindən, inzibati xəta haqqında işin başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir.
Hesabat dövründə idarədə baxılan törədilmiş və ya hazırlanan korrupsiya ilə
əlaqədar hüquqpozmalara dair məlumatlar üzrə araşdırma müddətində 511.199,58
manat və 40.000 ABŞ dolları məbləğində maddi ziyanın ödənilməsi təmin
edilmişdir.
Bundan başqa, hesabat dövründə idarədə araşdırılmış materiallardan inzibati
icraat qaydasında başlanmış işlər üzrə 14.000 manat məbləğində vergi maliyyə
sanksiyası və həmin işlərə məhkəmələr tərəfindən baxılaraq 5.300 manat məbləğində cərimə tətbiq olunaraq ödənilməsi təmin edilmişdir.
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Bundan əlavə, hesabat dövründə idarədə aparılmış araşdırmalar nəticəsində yol
verilmiş qanun pozuntularının aradan qaldırılması və gələcəkdə bir daha təkrar
törədilməməsi üçün müxtəlif dövlət qurumlarına və vəzifəli şəxslərə 46 təqdimat
göndərilmişdir.
İllər

Təqdimat

Xəbərdarlıq

İnzibati icraat

2019

46

35

11

2018

92

50

23

Ziyanın ödənilməsi
511.199,58 manat və
40.000 ABŞ dolları
2.614.733,6 manat

Qeyd olunmalıdır ki, ötən illə müqayisədə prokuror təsir aktlarının, inzibati icraatların sayında, habelə ödətdirilmiş maddi ziyanın və tətbiq edilmiş vergi sanksiyaları ilə cərimələrin məbləğlərində müəyyən qədər azalmanın müşahidə edilməsi hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən daxil olmuş qeyri-rəsmi əmək
münasibətlərinin aşkar olunması ilə bağlı materialların sayında kəskin azalma ilə
əlaqədardır (2018-ci il ərzində 35 material, 2019-cu il ərzində isə 10 material).
Belə ki, bu qəbildən olan materiallar üzrə idarə tərəfindən aparılmış araşdırmalar
nəticəsində bir qayda olaraq, inzibati icraat işlərinin başlanılması, xəbərdarlıqların
elan olunması, təqdimatların göndərilməsi, həbelə vergi sanksiyaları və cərimələrin
tətbiq olunması təmin edilir.
Göstəricilərin sayının azalmasına zəmin yaradan səbəblərdən biri kimi sözügedən materiallar üzrə İdarədə aparılmış araşdırmalarla yanaşı, bu sahədə qanun pozuntularının gələcəkdə qarşısının alınması istiqamətində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə birgə görülmüş qabaqlayıcı və maarifləndirmə tədbirlərinin öz müsbət səmərəsini verməsini də göstərmək olar.
“Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş müraciətlərin təhlili
Hesabat dövründə “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzi üzrə “Vətəndaşların müraciətləri
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə müvafiq olaraq nəzarətdə
saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə yoxlanılması üçün göndərilmiş müraciətlərin baxılması
nəticəsində müvafiq qurumlar tərəfindən aparılmış xidməti yoxlamalar nəticəsində
vəzifəli şəxslərin hərəkətlərində aşkar edilmiş cinayət xarakterli olmayan hüquqpozmalar üzrə 12 vəzifəli şəxsə xəbərdarlıq, 16 vəzifəli şəxsə töhmət, 4 vəzifəli şəxsə
şiddətli töhmət növündə intizam məsuliyyətinə cəlb edilmiş, 3 nəfər isə vəzifəsindən
azad edilmişdir.
2018-ci il ərzində isə müvafiq xidməti yoxlamalar nəticəsində vəzifəli şəxslərin
hərəkətlərində aşkar edilmiş cinayət xarakterli olmayan hüquqpozmalar üzrə 25
vəzifəli şəxs xəbərdarlıq, 16 vəzifəli şəxs töhmət, 3 vəzifəli şəxs şiddətli töhmət
növündə intizam məsuliyyətinə cəlb edilmiş, 17 nəfər isə vəzifəsindən azad
edilmişdir.
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DAXİLİ TƏHLÜKƏSİZLİK ŞÖBƏSİNİN FƏALİYYƏTİ
Daxili təhlükəsizlik şöbəsi tərəfindən hesabat dövründə struktur qurumuun işinin
daha da təkmilləşdirilməsi, araşdırmaların qanunvericiliyin tələbləri səviyyəsində və
müəyyən edilmiş müddətlər daxilində tamamlanmasının təmin olunması, hər bir
əməkdaşın xidməti, əmək və icra intizamının daha da yüksəldilməsi, nümunəvi
əməkdaş kimi formalaşması üçün bir sıra tədbirlər görülməsi təmin edilmişdir.
Müraciətlərə baxılması
2019-cu il ərzində Daxili təhlükəsizlik şöbəsində araşdırılmış 314 ərizə və
şikayətdən
11-i prokurorluq,
15-i polis,
8-i ədliyyə orqanları,
3-ü fövqəladə hallar orqanları,
1-i vergi,
2-si səhiyyə,

9-u vəkil,
1-i jurnalist,
9-u məhkəmə,
1-i icra hakimiyyəti,
1-i özəl sektor əməkdaşı

və qalanı isə ayrı-ayrı fiziki şəxslərin qanunsuz hərəkətləri ilə əlaqədar olmuşdur.
Qeyd edilən müraciətlər üzrə qanunla müəyyən edilmiş müddətlər çərçivəsində
araşdırmalar aparılmaqla qərarlar qəbul olunması təmin edilmişdir.
“Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş məlumatlar
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində fəaliyyət
göstərən “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzindən Daxili təhlükəsizlik şöbəsinə hesabat
dövründə 1208 məlumat daxil olmuşdur. Bundan başqa bu növ 54 müraciətə
baxılması şöbəyə Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi ilə birgə həvalə olunmuşdur.
Bu müraciətlərdən 1142 məlumat baxılması üçün aidiyyəti üzrə müvafiq orqanlara
göndərilməklə icrasına nəzarət olunması Daxili təhlükəsizlik şöbəsinə tapşırılmış,
digərləri isə şöbə tərəfindən araşdırılmışdır.
“Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olan və baxılması üçün aidiyyəti üzrə
müvafiq orqanlara göndərilmiş məlumatlardan 964-ü icra olunmuşdur.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2018-ci ildə bu növ məlumatlardan 711-i icra
olunmuşdur.
Göründüyü kimi hesabat dövründə icrasına nəzarət olunmaqla göndərilmiş
qaynar xətt məlumatlarının miqdarı əvvəlki illə müqayisədə 253 vahid artmışdır.
“Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikası” Qanununun
tələblərinə əsasən araşdırılması üçün aidiyyəti üzrə Daxili İşlər Nazirliyinə
göndərilmiş müraciətlər üzrə 11 və Ədliyyə Nazirliyinə göndərilmiş müraciətlər üzrə
1 halda əməkdaşların intizam məsuliyyətinə cəlb olunması, eləcə də aidiyyəti üzrə
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göndərilən məlumatlarda göstərilən xüsusatların öz təsdiqini tapmaması barədə
həmin nazirliklərdən, habelə digər komitə və xidmətlərdən Baş Prokurorluğa
məlumatlar verilmişdir.
Bundan başqa, hesabat dövründə nəzarətdə saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə
göndərilmiş “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzindən daxil olmuş məlumatların qanunla
müəyyən edilmiş müddətdə baxılaraq cavablar verilməsinin təmin olunması
məqsədilə mütəmadi olaraq təhlillər aparılıb, aidiyyəti Nazirlik, Komitə və
prokurorluq orqanlarına sorğular göndərilməklə cavablar alınması təmin olunmuşdur.
Lakin, qeyd edilməlidir ki, Baş İdarə tərəfindən göndərilmiş məlumatlara
qurumlar tərəfindən verilmiş cavablarda müəyyən boşluq və çatışmazlıqların olması
səbəbilə şikayətlərin mahiyyəti üzrə müvafiq araşdırmanın aparılması və bu barədə
müraciət müəlliflərinə müvafiq cavabların verildiyi göstərilsə də, bir çox hallarda
bunun formal olaraq bildirildiyi və vətəndaşların aparılmış araşdırmanın nəticəsi
barədə məlumatsız qaldıqları müəyyən edilmişdir.
Materialların araşdırılması sahəsində fəaliyyət
2019-cu il ərzində şöbəyə törədilmiş və hazırlanan cinayətlər haqda fiziki və
hüquqi şəxslərdən cəmi 88 cinayət xarakterli material daxil olmuşdur. Şöbədə
araşdırılmış 88 cinayət xarakterli materialdan 4-ü rüşvət alma və ya vermə, 17-i
vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, 40-ı dələduzluq, 1-i vəzifə saxtakarlığı, 3-ü
mənimsəmə və ya israf etmə, 15-i saxta sənəd hazırlama və istifadə etmə, 2-i isə hədə
qorxu ilə tələb etmə ilə bağlı olmuşdur. Qeyd edilən 88 cinayət xarakterli materialdan
62 material (5 məxfi material üzrə) üzrə cinayət işi başlanmış və 26 material üzrə
cinayət işinin başlanması rədd edilmişdir.
2019-cu il ərzində dövlət qurumlarından Baş İdarəyə daxil olmuş
materialların nəticələrinə dair cədvəl

Qurumlar

Material
sayı
Cinayət
Işi
başlama
c/i başla.
rədd
edilməsi
c/i və ya
materiala
əlavə
aidiyyət
üzrə
göndərmə
Işə alma
icraat
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Az.Res.
Baş
Prokuror
luğu

Vəkillər
Kolleg.

DİN

Vergilər
Nazirliyi

Dövlət
Gömrük
Komitəsi

Ədliyyə
Nazirliyi

Fövəladə
Hallar
Nazirliyi

Dövlət
Təhlükəsizlik
Xidməti

Səfərbərlik
Hərbi Xidmətə
Çağır. Döv. Xid.

Məhk.
Hüquq
Şurası

15

1

10

7

6

4

26

8

1

1

7

-

10

7

2

2

9

2

-

-

-

-

-

-

1

1

10

1

-

-

7

-

-

-

2

-

1

3

1

-

1

-

-

-

--

-

1

-

-

-

-

1
-

-

-

1
-

1

1
4

2
-

-
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Həmçinin, qeyd edilməlidir ki, Şöbənin icraatında 2018-ci ildə törədilmiş və
hazırlanan cinayətlər haqqında fiziki və hüquqi şəxslərdən daxil olan cəmi 64 cinayət
xarakterli materialdan 41 material üzrə cinayət işi başlanmış, 23 material üzrə cinayət
işi başlanması rədd edilmişdir.
Beləliklə, hesabat dövründə Daxili təhlükəsizlik şöbəsində araşdırılmış
törədilmiş və hazırlanan cinayətlər haqqında fiziki və hüquqi şəxslərdən daxil olan
məlumatların sayının ötən illə müqayisədə 24 vahid (88/64) artması müəyyən edilir.
Başlanmış cinayət işlərinin sayı və növləri ötən illə müqayisədə aşağıdakı kimi
olmuşdur:
Cinayətlərin növləri
Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, vəzifə saxtakarlığı və
vəzifə səlahiyyətlərini aşma
Qulluq mövqeyindən istifadə etməklə, xeyli və külli miqdarda
ziyan vurmaqla törədilən dələduzluq
Saxta sənədlərdən istifadə etməklə dələduzluq
Rüşvət alma və vermə
Mənimsəmə
Saxta sənədlər hazırlama, satma və istifadə etmə
Vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə
Nüfuz alveri
Qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma
Səhlənkarlıq
Hədə qorxu ilə tələb etmə
Cəmi:

2019

2018

17

12

25

17

3
5
1
1
62

1
5
1
4
1
41
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Yuxarıda qeyd olunan cinayət işlərindən əsassız başlanan, icraatına xitam
verilən, həmçinin də cinayət işi başlanmasına dair qərarlardan ləğv olunanı
olmamışdır.
Prokuror təsir tədbirlərinin tətbiqi
Hesabat dövründə şöbədə aparılmış araşdırmalar nəticəsində yol verilmiş qanun
pozuntularının aradan qaldırılması və gələcəkdə bir daha təkrar törədilməməsi üçün
müxtəlif dövlət qurumlarına və vəzifəli şəxslərə 7 təqdimat göndərilmiş, 2018-ci illə
müqayisədə təqdimatların sayında 2 vahid (7/5) artım müşahidə olmuşdur.
Bundan başqa, araşdırılmış materiallar üzrə qanun pozuntularından çəkindirmək
məqsədilə ümumilikdə 2 inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat başlanılmaqla aidiyyatı
üzrə baxılması üçün göndərilməsi təmin edilmiş, 2018-ci illə müqayisədə inzibati
xəta haqqında iş üzrə icraatların sayı eyni (2/2) olmuşdur.
Həmçinin, hesabat dövründə şöbədə baxılmış törədilmiş və ya hazırlanan
korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara dair məlumatlar üzrə araşdırma müddətində
3.000 (üç min) manat məbləğində maddi ziyanın ödənilməsi təmin edilmişdir.
Bununla yanaşı aparılan müqayisəli təhlildən görünür ki, hesabat dövründə ötən
ilə nisbətən Şöbənin əməkdaşları tərəfindən araşdırılan cinayət xarakterli materiallar
xarakterinə və ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə görə daha ağır cinayətlərin törədilməsi
ilə bağlı olmaqla əhatə dairəsi geniş olmuşdur.
Daxili təhlükəsizlik şöbəsinə daxil olmuş müraciətlərə, eləcə də, törədilmiş və
hazırlanan cinayətlər haqda məlumatlara əsasən müəyyən edilmiş müddətlərdə
baxılaraq hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırma aparılmaqla qanuni prosessual
qərarlar qəbul olunması təmin edilmiş, cinayət işi başlandığı hallarda Azərbaycan
Respublikası CPM-nin 210-cu maddəsinin, cinayət işi başlanması rədd olunduğu
hallarda isə CPM-nin 212-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq qərarların
surətləri törədilmiş və hazırlanan cinayətlər haqqında məlumat vermiş fiziki və
hüquqi şəxslərə göndərilməklə onlara müfəssəl cavablar verilmiş, araşdırmalar
aparılarkən zərurət yarandığı hallarda məlumatı göndərən müvafiq qurumlarla
əməkdaşlıq edilmişdir.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi hesabat dövründə də Daxili təhlükəsizlik şöbəsi
tərəfindən digər hüquq mühafizə orqanlarının daxili nəzarət funksiyalarını yerinə
yetirən qurumları ilə əlaqə saxlanılmış, mütəmadi məlumat mübadiləsi aparılmış və
əməkdaşlar arasında işgüzar münasibətlər qurulmuşdur.
Hesabat dövründə Daxili təhlükəsizlik şöbəsi tərəfindən “Şübhəli şəxs qismində
tutulması nəzərdə tutulan və ya tutulmuş, həmçinin barəsində həbs qətimkan
tədbirinin seçilməsi üçün vəsatətlə ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata
keçirən prokurora müraciət edilməsi nəzərdə tutulan təqsirləndirilən şəxslərlə
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsində istintaq hərəkətlərinin keçirilməsi və həmin şəxslərin məhkəmədə
iştiraklarının təmin edilməsinə dair” təlimat hazırlanaraq 07.05.2019-cu il tarixli
əmrlə təsdiq edilmişdir.
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ƏMƏLİYYAT İDARƏSİNİN FƏALİYYƏTİ
Hesabat dövründə Əməliyyat idarəsinin fəaliyyəti korrupsiyanın müxtəlif
təzahürlərinə qarşı mübarizə və qanunçuluğun təmini rəhbər tutulmaqla, xüsusilə
sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə ciddi maneə yaradan halların aradan
qaldırılması məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə yönəlmişdir.
Həmçinin ötən dövr ərzində İdarənin kadrlarla komplektləşdirilməsi istiqamətində bir
sıra tədbirlər görülmüş, fəaliyyətdə bir sıra mühüm göstəricilər üzrə müsbət dinamika
qeydə alınmışdır.
Ümumilikdə, 2019-cu ildə idarənin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş 10 əməliyyat
İl ərzində keçirilmiş 10
tədbiri nəticəsində 17 nəfər şəxs cinayət başında
əməliyyat tədbiri
yaxalanmışdır.
nəticəsində 17 nəfər şəxs
2019-cu ildə Əməliyyat idarəsi tərəfindən
cinayət başında
Baş İdarənin “161-Qaynar xətt” əlaqə
yaxalanmışdır.
mərkəzinə daxil olmuş məlumatlar üzrə - 8,
vətəndaşların ərizələri əsasında – 7, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən daxil olmuş məlumatlar
İl ərzində Əməliyyat idarəsi
əsasında – 6, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən
tərəfindən 24 cinayət işi
daxil olmuş məlumat əsasında - 1, əməliyyatbaşlanılmışdır.
qeydiyyat işi üzrə - 2 cinayət işi olmaqla, cəmi
24 cinayət işi başlanılaraq materiallar İstintaq
idarəsinə göndərilmişdir.
Müqayisə üçün göstərilə bilər ki, 2018-ci il ərzində İdarə tərəfindən keçirilmiş 4
əməliyyat tədbiri nəticəsində 7 nəfər şəxs cinayət başında yaxalanmış, cəmi 16
cinayət xarakterli materiala baxılaraq 13 halda cinayət işi başlanmışdır.
Hesabat dövrü ərzində idarənin əməkdaşları bir sıra banklarda yol verilmiş
qanun pozuntuları, eləcə də çınqıl, daş karxanaları ilə bağlı və digər mürəkkəb və
çoxepizodlu cinayət işləri üzrə yaradılmış istintaq-əməliyyat qruplarının tərkibində
fəaliyyət göstərmiş, müddəti keçmiş kreditlərin qaytarılması, vurulmuş ziyanın
ödənilməsi, təqsirləndirilən şəxslərə və onların ailə üzvlərinə məxsus əmlakların
müəyyənləşdirilməsi kimi tapşırıqlaİl ərzində idarəyə daxil olmuş əməliyyat
rın icrasında iştirak etmişdir.
tapşırıqlarına dair
Qeyd edilən il ərzində ƏməliyDaxil olduğu qurum
Say
yat idarəsinə cəmi 401-i əməliyyat
İstintaq idarəsi
337
tapşırığı daxil olmuşdur.
53
2019-cu ildə Əməliyyat idarəsi- Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi
11
nə 20 nəfər axtarışda olan şəxsin tu- Daxili təhlükəsizlik şöbəsi
Cəmi
401
tulması barədə tapşırıq daxil olmuş,
onlardan 6 nəfər şəxsin ölkə hüdudlarından kənarda olması səbəbindən beynəlxalq
axtarış elan olunmuşdur.
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Ümumilikdə il ərzində 17 nəfər axtarışda olan şəxs tutulmuşdur ki, onlardan 4
nəfəri 2018-ci il ərzində axtarışa verilmiş şəxslər, 13 nəfəri isə 2019-cu ildə axtarışa
verilmiş şəxslərdir.
Axtarışda olan şəxslərin 13 nəfəri Əməliyyat idarəsinin əməkdaşları tərəfindən
keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində, 4 nəfər isə DİN-in əməkdaşları ilə
birgə keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində tutularaq İstintaq idarəsinə
təhvil verilmişdir. Axtarışda olan şəxslər barəsində axtarış işləri açılmış və keçirilmiş
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticələri həmin işlərdə cəmləşdirilmişdir.
Ümumilikdə 51 nəfər axtarışda olmuş,
onlardan 50 nəfəri ölkə hüdudlarını tərk etdiyinə Ötən illərdə barələrində
görə beynəlxalq axtarışa, 1 nəfər isə yerli axtarışa axtarış elan olunmuş şəxslər
verilmiş şəxslər olmuşlar. Hazırda onların də, nəzərə alınmaqla
ümumilikdə 51 nəfər şəxs
tutulması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
Hesabat dövründə korrupsiya cinayətlərinə barəsində axtarış elan
qarşı mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsində edilmişdir.
digər hüquq-mühafizə orqanlarının imkanlarından
daha səmərəli istifadə etmək məqsədilə
“Korrupsiya cinayətlərinin aşkarlanması və qarşısının alınması məqsədilə həyata
keçirilən əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına dair əlavə
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin və
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun 18.09.2019-cu il tarixli 001102/407m nömrəli yeni birgə əmr layihəsi hazırlanaraq imzalanmış, bununla da,
əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına zəmin yaradan bir sıra
əlavə səlahiyyətlər müəyyən olunmuş, habelə keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticələrinin operativ qaydada ötürülməsinin təminatı öz həllini tapmışdır.
Əməliyyat idarəsinin fəaliyyətində əsas göstəricilər rəqəmlərdə
2018-ci il
2019-cu il
Fərq
Əməliyyat tapşırığı və sorğu
291
401
+110
Keçirilmiş əməliyyat tədbirləri
4
10
+6
Tutulmuş axtarışda olan şəxslərin sayı
22
17
-5
İlin sonuna axtarışda olan şəxslərin sayı
68
51
+17
Baxılmış cinayət xarakterli materiallar
16
24
+6
Başlanmış cinayət işlərinin sayı
13
24
+11
Təhlillərdən müəyyən edilir ki, hesabat dövrü ərzində İdarə tərəfindən
keçirilmiş əməliyyat tədbirlərinin, baxılmış cinayət xarakterli materialların, başlanmış
cinayət işlərinin və icra edilmiş əməliyyat tapşırıqlarının sayında artım qeydə
alınmışdır ki, bu da fəaliyyətdə müsbət məqamlar kimi qeyd edilə bilər. Hesabat
ilinin yekununda İdarə tərəfindən cari axtarışda olan cəmi 51 şəxsin 50-ni beynəlxalq
axtarışda olan şəxslər təşkil edir. Odur ki, bu sahədə digər aidiyyatı dövlət qurumları
ilə daha intensiv əməkdaşlığın həyata keçirilməsinə, eləcə də digər ölkələrin müvafiq
səlahiyyətli orqanları ilə qarşılıqlı əlaqələrin qurulması və inkişaf etdirilməsinə diqqət
yetirilməklə qeyd edilən istiqamətdə fəaliyyətin gücləndirilməsi zərurəti mövcuddur.
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ƏMƏLİYYAT TƏMİNATI ŞÖBƏSİNİN FƏALİYYƏTİ
Hesabat ili ərzində Əməliyyat təminatı şöbəsinin kadrlarla komplektləşdirilməsi
sahəsində əsaslı dəyişikliklər baş vermiş, Şöbənin fəaliyyətində bir sıra göstəricilər
üzrə müsbət dinamika qeydə alınmışdır ki, bunu da fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi
istiqamətində görülmüş əlavə tədbirlərlə izah etmək olar.
2019-cu ildə Əməliyyat təminatı şöbəsi tərəfindən keçirilmiş 3 əməliyyat tədbiri nəticəsində korrupsiya cinayəti törədən 2 şəxs cinayət başında yaxalanmışdır.
Hesabat dövründə Əməliyyat təminatı şöbəsi tərəfindən 28 cinayət xarakterli
materiala baxılmış, bunlardan 34 nəfər barəsində 25 material üzrə cinayət işi isə
başlanılaraq İstintaq idarəsinə göndərilmişdir.
Hesabat ilində Şöbə tərəfindən
Müqayisə üçün göstərilə bilər ki, 2018-ci
25 cinayət işi başlanmışdır.
ildə şöbədə 19 cinayət xarakterli məlumata baxılmışdır ki, bunlardan hər biri üzrə cinayət işi başlanılmışdır. Habelə Şöbə tərəfindən keçirilmiş 8 əməliyyat tədbiri nəticəsində korrupsiya cinayəti törədən 18 şəxs cinayət başında
yaxalanmışdır.
2019-cu ildə şöbədə başlanmış
2019-cu il ərzində başlanmış cinayət
cinayət işlərinin sahələr üzrə
işlərinin 6-ı –vətəndaşların yazılı müraciəti
bölgüsünə dair
əsasında, 9-u Baş Prokurorluqdan daxil olmuş
Sahələr
Say
material əsasında, 4-ü “161-Qaynar xətt” əla- Özəl sektor
10
qə mərkəzindən daxil olmuş müraciət əsasın- Bank sektoru
6
da, 5-i Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən Azəriqaz
1
daxil olmuş məlumat, 1-i isə cinayət işi isə Qida təhlükəsizliyi
1
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən daxil ol- Digər
7
muş məlumat əsasında başlanmışdır.
Cəmi
25
Hesabat dövründə Baş İdarənin idarə və
şöbələrindən daxil olmuş 1076 əməliyyat tapşırığı və sorğu, eləcə də vətəndaşların
“Giriş-çıxış və qeydiyyat” İAMAS-ın “Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı”na daxil edilməsi və çıxarılması ilə bağlı 178 bildiriş şöbə əməkdaşları tərəfindən icra
olunmuş, 9 əməliyyat-texniki tədbir keçirilmişdir.
Bundan əlavə, hesabat dövründə respublikanın bəzi bankları ilə bağlı, eləcə də
ayrı-ayrı şəhər və rayonlarda fəaliyyət göstərən qum-çınqıl karxanaları ilə bağlı
istintaq olunan cinayət işləri ilə əlaqədar yaradılmış 8 istintaq-əməliyyat qrupunun
tərkibinə Əməliyyat təminatı şöbəsinin əməkdaşları da daxil edilmiş və bu cinayət
işləri üzrə keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində şəxsiyyəti tam olaraq
istintaqa məlum olmayanların şəxsiyyətinin və ünvanlarının müəyyən edilməsi, ayrıayrı şəxslərin istintaqa gətirilməsi, habelə iş üzrə digər əməliyyat tapşırıqlarının icrası
təmin edilmişdir.
Cari ildə təsdiq olunmuş rüblük tematik planlar əsasında şöbədə tədris
məşğələləri və ya seminarlar keçirilmiş, şöbə əməkdaşları təlim və seminarlara cəlb
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edilmişdir. Həmçinin Əməliyyat təminatı şöbəsinin rəisi və mühüm işlər üzrə
əməliyyatçı Avstriyanın Laksenburq şəhərində keçirilmiş “Beynəlxalq AntiKorrupsiya Yay Akademiyası”nda iştirak edərək müvafiq sertifikat almışlar.
Hesabat dövrünün 16 dekabr tarixində Baş İdarənin 2019-cu ili üçün təsdiq edilmiş iş planında nəzərdə tutulmuş Bakı şəhər Binəqədi rayon Məhkəməsindən məhkəmə qərarlarının alınması üzrə sənədləşmənin aparılmasında operativliyin və məxfiliyin təmin edilməsi məqsədilə vəsatət-təqdimatların məhkəməyə, eləcə də məhkəmə
qərarlarının Baş İdarəyə göndərilməsi üzrə “Elektron məhkəmə” informasiya sistemi
istifadəyə verilmişdir. Ötən müddət ərzində sistemdən istifadə edilməklə 8 halda
elektron təqdimata baxılaraq hər biri üzrə elektron qərarın əldə edilməsinə nail olunmuşdur. Odur ki, Şöbənin əməkdaşları tərəfindən sistemin imkanlarından geniş istifadənin təmin edilməsi istiqamətində işlərin davam etdirilməsi zəruridir.
Bundan başqa dövr ərzində şöbə tərəfindən Baş İdarədə “Giriş-çıxış və qeydiyyat” İAMAS-dan və digər dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatlarından birbaşa rejimdə istifadə vəziyyəti təhlil olunmaqla bəzi çatışmazlıqlar müəyyən edildiyindən bu
barədə Baş İdarə rəisinə müvafiq təqrir təqdim olunmuş, eləcə də görülən tədbirlər
nəticəsində “Elektron hökumət” portalına aid olan bir sıra yeni bazalara qoşulmaq
mümkün olmuşdur. Gələcək fəaliyyətdə Şöbə tərəfindən digər zəruri müvafiq məlumat bazalarına və servislərə inteqrasiya imkanlarının nəzərdən keçirilməsi vacibdir.
Hesabat dövründə Əməliyyat təminatı şöbəsinin informasiya təminatının
yaxşılaşdırılması məqsədilə digər zəruri tədbirlər həyata keçirilmiş, müvafiq dövlət
orqanları ilə yaradılmış işçi qrupları çərçivəsində təşkilati işlər davam etdirilmişdir.
Əməliyyat təminatı şöbəsinin fəaliyyətində əsas göstəricilər rəqəmlərdə
2018-ci il 2019-cu il
Fərq
Əməliyyat tapşırığı və sorğu
833
1076
+243 (+29,1%)
Keçirilmiş əməliyyat tədbirləri
8
3
-5 (-62,5%)
Əməliyyat-texniki tədbir
9
9
0
Xidməti məktub
215
378
+163 (+75,8%)
Bildiriş
205
178
-27 (-13,1%)
Baxılmış cinayət xarakterli materiallar
19
28
+9 (+47,3%)
Başlanmış cinayət işlərinin sayı
19
25
+6 (+31,5%)
Təhlillərdən müəyyən edilir ki, hesabat ili ərzində Şöbə tərəfindən icra edilmiş
əməliyyat tapşırığı və sorğuların, baxılmış cinayət xarakterli materialların, başlanmış
cinayət işlərinin sayında artım müşahidə edilmiş, keçirilmiş əməliyyat-texniki
tədbirlər sayı eyni qalmış, baxılmış müaricətlərin sayında cüzi azalma olmuşdur.
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İSTİNTAQ İDARƏSİNİN FƏALİYYƏTİ
Hesabat ili ərzində Baş İdarənin İstintaq İdarəsi vəzifəli şəxslər tərəfindən
qulluq mövqeyindən sui-istifadə edilməklə törədilən hüquq pozuntularının qarşısının
alınması, korrupsiya cinayətlərinə qarşı cinayət təqibinin səmərəliliyinin artırılması
və normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam
etdirmişdir.
2019-cu il ərzində İstintaq İdarəsində 630 cinayət işinin ibtidai araşdırması
həyata keçirilmişdir. Bundan başqa, hesabat dövründə İstintaq İdarəsinin icraatına
daxil olmuş 6 material üzrə araşdırma aparılaraq həmin materialların hər biri üzrə
cinayət işi başlanmışdır.
2018-2019-cu illər üzrə icraata daxil olmuş cinayət işlərinin hərəkəti müqayisəli
şəkildə aşağıdakı cədvəldə göstərilən kimi olmuşdur:
Sıra №

İcraatda olmuş cinayət işləri

2018-ci il 2019-cu il
üzrə
üzrə

Artma
azalma
(+,-)

1.

Hesabat dövrünün əvvəlinə ibtidai istintaqı yekunlaşmamış işlərin qalığı

130

147

+17

2.

Hesabat dövründə icraata qəbul edilib

518

483

-35

223

233

+10

75

40

-35

76

76

eyni

2.4 Digər işlərdən ayrıca icraata ayrılıb

144

134

-10

Hesabat dövründə icraatda olmuş işlərin sayı

648

630

-18

o cümlədən,
2.1

İstintaq orqanının özü tərəfindən başlanıb
(Baş İdarə rəisi)

2.2 Aidiyyəti üzrə digər orqanlardan daxil olub
2.3

İcraatı təzələnib (əvvəllər icraatına xitam
verilmiş və ya icraatı dayandırılmış işlərdən)

Müqayisəli təhlildən görünür ki, 2018-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2019cu ildə icraatda olmuş işlərin sayı 18 vahid az olmuş, Baş İdarə rəisi tərəfindən
başlanan işlərin sayı 10 vahid artmış, o cümlədən, digər orqanlardan daxil olmuş
işlərin sayı 35 vahid, digər işlərdən ayrıca icraata ayırma 10 vahid azalmış, icraatı
təzələnən işlərin sayı isə eyni olmuşdur.
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İstintaqı tamamlanmış cinayət işləri və onların məhkəmə aidiyyatına dair
2019-cu il ərzində İstintaq idarəsi tərəfindən 521 şəxs barəsində 356 cinayət
işinin ibtidai istintaqı tamamlanmışdır. İstintaqı tamamlanmış cinayət işlərindən 497
şəxs barəsində 310 iş baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilmiş, 46
cinayət işi üzrə icraata xitam verilmişdir.
2018-2019-cu illər üzrə ibtidai istintaqı başa çatmış cinayət işlərinin məhkəmə
aidiyyəti müqayisəli şəkildə aşağıdakı kimi olmuşdur:
Sıra
№

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
3.

Məhkəmələr
Ağır cinayətlər məhkəmələri
üzrə,
o cümlədən,
Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsi
Gəncə Ağır Cinayətlər
Məhkəməsi
Lənkəran Ağır Cinayətlər
Məhkəməsi
Şəki Ağır Cinayətlər
Məhkəməsi
Hərbi məhkəmələr
Şəhər (rayon) məhkəmələri
üzrə cəmi :
Cəmi:

2018-ci il
üzrə

2019-cu il
üzrə

Artma,
Azalma (+-)

iş

şəxs

iş

şəxs

iş

şəxs

94

187

118

223

+24
(+25,5%)

+36
(+19,2%)

72

126

97

173

10

15

8

13

8

40

10

17

4

6

3

20

7

8

5

18

177

236

187

256

278

431

310

497

+25
(+34,7%)
-2
(-20%)
+2
(+25%)
-1
(-25%)
-2
(-28,5%)
+10
(+5,6%)
+32
(+11,5%)

+47
(+37,3%)
-2
(-13,3)
-23
(-57,5%)
+14
(+3 dəfə)
+10
(+2 dəfə)
+20
(+8,5%)
+66
(+15,3%)

Cədvəldən göründüyü kimi, 2018-ci illə müqayisədə 2019-cu il ərzində
məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin sayı 32 vahid (11,5%), məhkəməyə
göndərilmiş şəxslərin sayı 66 nəfər (15,3 %) artmışdır.
Müqayisəli təhlildən görünür ki, 2019-cu ildə 2018-ci illə müqayisədə ibtidai
istintaqı başa çatmış Ağır cinayətlər məhkəməsinə göndərilmiş cinayət işləri üzrə
göstərici 24 iş və 36 şəxs artmışdır. Həmçinin, hesabat dövründə şəhər (rayon)
məhkəmələrinə göndərilmiş işlərin sayında da (20 şəxs barəsində 10 iş) artım
olmuşdur.
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Bundan əlavə, hesabat dövründə 3 hüquqi şəxs barəsində cinayət-hüquqi
tədbirlərin tətbiq edilməsi üzrə məhkəməyədək icraat aparılaraq məhkəməyə
göndərilmişdir.
2019-cu ildə ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün məhkəmələrə
göndərilmiş cinayət işləri üzrə 1412 subyekt zərərçəkmiş şəxs qismində tanınmışdır
ki, onlardan da 1233-ü fiziki şəxs, 179-u isə hüquqi şəxs olmuşdur.
Hesabat dövründə İstintaq idarəsində ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması
üçün məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin 175-i (57%-i) çoxepizodlu olmuş,
həmin işlərin istintaqı zamanı 10-dan artıq epizodla bağlı çoxsaylı istintaq hərəkətləri
yerinə yetirilərək, tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırmanın aparılması təmin
olunmuşdur.
2018-2019-cu illərdə ibtidai istintaqı tamamlanaraq məhkəmələrə göndərilmiş
cinayət işlərinin cinayətlərin kateqoriyası üzrə təsnifatı:
2019-cu ildə məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərdən 1-i Türkiyə
Respublikası, 1-i İran İslam Respublikası, 1-i Gürcüstan vətəndaşı, digərləri isə Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşları olmuşdur. Məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş təqsirləndirilən
şəxslərdən 450 nəfəri kişi, 47-si isə
qadın olmuşdur.
2019-cu ildə məhkəmələrə
göndərilmiş cinayət işlərinin
təsnifatına dair
Müqayisəli təhlillə müəyyən
edilir ki, 2018-ci ilin müvafiq dövrü
ilə müqayisədə 2019-cı ilin hesabat
dövründə vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmə (nüfuz alveri),
müəlliflik hüquqlarını və ya əlaqəli
hüquqları pozma, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər
əmlakı leqallaşdırma, qanunsuz kredit
alma və krediti təyinatı üzrə istifadə etməmə, tarix və mədəniyyət abidələrini qəsdən
məhv etmə və ya korlama, narkotik vəsitələrin, güclü təsir edən və ya zəhərli
maddələrin satış məqsədilə qanunsuz dövriyyəsi, qanunsuz sahibkarlıq, oğurluq,
hədə-qorxu ilə tələb etmə kimi cinayət faktlarında artım qeydə alınmışdır.
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2018-2019-cu illər üzrə ibtidai istintaqı tamamlanaraq məhkəmələrə göndərilmiş
cinayət işlərinin təsnifatı və həmin təsnifatlara uyğun olaraq məhkəmələrə
göndərilmiş işlərin və məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin sayı aşağıdakı
kimi olmuşdur:
Cinayətlərin təsnifatı üzrə
(CM-nin maddəsi)

2018-ci il
üzrə

2019-cu il
üzrə

iş

şəxs

iş

şəxs

Artma
azalma
(+-)
iş
şəxs

1.

Mənimsəmə və israf etmə mad.(179)

68

121

59

101

-9

-20

2.

Dələduzluq mad. (178)

55

86

55

69

eyni

-17

3.

Vəzifə səlahiyyətlərindən sui
istifadə etmə mad. (308)

21

33

18

36

-3

+3

4.

Vəzifə səlahiyyətlərini aşma mad. (309)

3

4

5

5

+2

+1

-

-

1

1

+1

+1

13

23

20

52

+7

+29

36

46

43

68

+7

+22

-

-

5

10

+5

+10

5.
6.
7.
8.

Vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini
mənimsəmə mad.310
Rüşvət alma (passiv
rüşvətxorluq) mad. (311)
Rüşvət vermə) mad. (312) və
Rüşvət verməyə təhrik etmə 32.4, 312
Vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir
göstərmə (nüfuz alveri) mad.312-1.

9.

Vəzifə saxtakarlığı mad.(313)

5

6

14

24

+9

+18

10.

Səhlənkarlıq mad. (314)

6

8

5

6

-1

-2

11.

Saxta sənədlərdən istifadə etmə (320)

10

15

14

16

+4

+1

12.

Müəlliflik hüquqlarını və ya əlaqəli
hüquqları pozma mad.165

-

-

2

7

+2

+7

13.

İstehlakçıları aldatma mad. (200)

4

11

2

6

-2

-5

7

19

2

6

-5

-13

5

7

6

9

+1

+2

1

2

7

9

+6

+7

-

-

2

3

+2

+3

14.

15.

16.
17.

Dərman vasitələrinin qanunsuz
dövriyyəsi (200-1)və qaçaqmalçılıq 206
Torpaq üzərində mülkiyyət, istifadə
və ya icarə hüququnu pozma (188) və
mad. 222-2.1
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərini və ya digər əmlakı
leqallaşdırma mad.(193-1.)
Qanunsuz sahibkarlıq mad.192
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18.

Oğurluq mad.(177)

2

3

6

11

+4

+8

19.

Hədə-qorxu ilə tələb etmə mad.182

-

-

1

5

+1

+5

-

-

2

2

+2

+2

1

1

-

-

-1

-1

20.
21.

Tarix və mədəniyyət abidələrini qəsdən
məhv etmə və ya korlama mad.(246)
Saxta pul və ya qiymətli kağızlar
hazırlama, əldə etmə və ya satma 204

22.

Ekoloji cinayətlər mad.(247-261)

31

36

13

13

-18

-23

23.

Aksiz markasız mad.(213-1)

1

1

1

2

eyni

+1

6

6

24

31

+18

+25

-

-

3

5

+3

+5

3

3

-

-

-3

-3

278

431

310

497

24.

25.

26.

Qanunsuz kredit alma və krediti
təyinatı üzrə istifadə etməmə mad.(195)
Narkotik vəsitələrin, Güclü təsir edən və
ya zəhərli maddələrin satış məqsədilə
qanunsuz dövriyyəsi mad.(240)
Əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi
qüvvəyə minmədən işçilərin hər hansı
işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə
cəlb edilməsi mad. (162-1)
CƏMİ

Hesabat dövründə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər
əmlakı leqallaşdırma faktları üzrə 9 şəxs barəsində 7 cinayət işinin ibtidai istintaqı
tamamlanmışdır ki, həmin cinayətlərdən 5-i Azərbaycan Respublikası CM-nin 179cu, 2-si isə həmin Məcəllənin 178-ci maddələrində nəzərdə tutulan mülkiyyət
əleyhinə olan cinayətlərin törədilməsi nəticəsində baş vermişdir.
Eləcə də, rüşvət vermə (aktiv rüşvətxorluq) və ya şəxsi rüşvət verməyə təhrik
etmə cinayətləri əsasən Azərbaycan Respublikası CM-nin 178-ci maddəsində nəzərdə
tutulan dələduzluq, yəni etibardan sui-istifadə etmə və ya aldatma yolu ilə özgənin
əmlakını ələ keçirmə cinayətlərinin törədilməsi zamanı baş vermişdir. Yəni həmin
işlər üzrə təqsirləndirilən şəxslər rüşvətxorluqda vasitəçilik etmək adı altında hər
hansı hərəkətin (hərəkətsizliyin) edilməsinə görə səlahiyyətli vəzifəli şəxsə vermək
adı ilə digər şəxsi rüşvət verməyə təhrik etmiş və vədinə əməl etmək niyyətində
olmayaraq pul və ya sair nemətləri onlardan alıb ələ keçirmişlər.
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2019-cu ildə məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin təsnifatı faiz etibarı ilə:

Göründüyü kimi, 2019-ci il ərzində mənimsəmə və israf etmə, dələduzluq,
vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə kimi cinayətlərinin sayı və faiz göstəricisi digər
cinayətlərdən əhəmiyyətli dərəcədə çox olaraq qalmaqdadır. Belə ki, 2019-cu ildə bu
növ cinayətlər hesabat dövründə məhkəməyə göndərilmiş işlərin 42,4 %-ni, 2018-ci
ildə isə 51,8 %-ni təşkil etmişdir.
2018-ci ildə məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin təsnifatı faiz etibarı ilə:
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Eyni zamanda, qeyd edilməlidir ki, 2018 və 2019-ci illər ərzində rüşvət alma,
eləcə də, rüşvət vermə və ya şəxsi rüşvət verməyə təhrik etmə cinayətlərinin sayı və
faiz göstəricisi də artmışdır. Belə ki, qeyd olunan cinayətlər 2018-ci ildə 18 faiz,
2019-cu ildə isə 20,3 faiz olmuşdur.
2019-ci ildə, həmçinin, banklardan hüquqi şəxslərin rəhbəri və ya fərdi
sahibkarlar tərəfindən təşkilatın, yaxud fərdi sahibkarın təsərüffat və ya maliyyə
vəziyyəti barədə bilə-bilə yalan məlumatlar verməklə kredit, güzəştli şərtlərlə kredit
və ya məqsədli dövlət krediti almış, habelə ondan təyinatı üzrə istifadə etməmiş
hüquqi və fiziki şəxslərin barəsində Azərbaycan Respublikası CM-nin 195-ci
maddəsi ilə istintaq olunmuş cinayət işləri 2018-ci ildə olmuş 3%-dən 2019-cu ildə
7,74 %-ə qalxmış, ekoloji cinayətlərin faiz göstəricisi isə azalaraq 2018-ci ildəki 11
faizdən 4,23 faizə düşmüşdür.
Hesabat dövründə son 5 ildə ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün
məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri və məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin
sayı öyrənilərək təhlil olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, son 5 ildə istər
məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin, istərsə də, məhkəmə məsuliyyətinə
verilmiş şəxslərin sayında illər üzrə artım davam etmiş, 2015-ci illə müqayisədə
2019-cu ildə məhkəməyə göndərilmiş işlərin sayı 110 vahid və ya 55 faiz, şəxslərin
sayı isə 202 vahid və ya 68,4 faiz artmışdır.
2015-2019-cu illər ərzində məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin və
məhkəməyə göndərilmiş şəxslərin müqayisəli təhlili:
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Hesabat dövründə icraatda olmuş cinayət işlərinin hərəkətinə dair
2018-2019-cu illərdə icraata daxil olmuş cinayət işlərinin hərəkət trayektoriyası:

Hesabat dövründə Baş İdarə rəisi tərəfindən başlanmış cəmi 233 cinayət işindən
114 iş Baş İdarənin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsində, 62 iş Daxili
təhlükəsizlik şöbəsində, 24 iş Əməliyyat idarəsində, 25 iş Əməliyyat təminatı
şöbəsində, 2 iş Baş İdarənin böyük prokuroru tərəfindən aparılan araşdırma nəticəsində başlanaraq istintaq aparılması üçün göndərilmiş, 6 iş isə İstintaq idarəsində
başlanmışdır.
2019-cu ilin sonuna qalıq qalmış 137 cinayət işi üzrə hazırda İstintaq idarəsinin
müstəntiqləri tərəfindən istintaq davam etdirilir ki, bunlar da əsasən, mənimsəmə və
israf etmə, dələduzluq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, aktiv və passiv
rüşvətxorluq, vəzifə saxtakarlığı, hüquq verən rəsmi sənədləri istifadə etmə məqsədilə
saxtalaşdırma, qanunsuz hazırlama və istifadə etmə, qaçaqmalçılıq, torpaq üzərində
mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququnu pozma, ekoloji cinayətlər və digər faktlarla
əlaqədardır.
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İcraatı dayandırılmış cinayət işləri üzrə
2018-2019-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual
Məcəlləsinin 53-cü maddəsi ilə icraatı dayandırılmış cinayət işləri üzrə icraatın
dayandırılması aşağıdakı kimi olmuşdur:

Ümumilikdə isə 2006-cı ildən 2019-cu ilin sonunadək idarədə faktiki olaraq
163 cinayət işinin icraatı dayandırılmışdır. Həmin işlərdən 96-sı CPM-nin 53.1.1, 2si CPM-nin 53.1.2, 50-si CPM-nin 53.1.3, 12-si CPM-nin 53.1.4 və 3-ü CPM-nin
53.1.5-ci maddəsinə əsasən dayandırılmışdır.
Korrupsiya cinayətlərinin daha geniş əhatə etdiyi sahələrə dair
Korrupsiya cinayətləri və hüquqpozmalarının daha geniş əhatə etdiyi sahələrin
müəyyənləşdirilməsinin mühüm əhəmiyyəti və bu məsələnin aktuallığı bir daha
nəzərə alınaraq, 2019-cu ildə İstintaq idarəsi tərəfindən məhkəmələrə göndərilmiş
cinayət işlərinin istintaq təcrübəsinin sahələr üzrə müqayisəli təhlili aparılmış və
korrupsiya cinayət və hüquqpozmalarının nisbətən daha geniş əhatə etdiyi sahələr
aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir.
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Sahələr

Artma,
azalma
(+,-)

2018-ci il
üzrə say

2019-cu il
üzrə say

iş

şəxs

iş

şəxs

iş

şəxs

1.

ƏƏSMN və DSMF

3

4

16

27

+13

+23

2.

Yerli icra hakimiyyəti

9

10

7

9

-2

-1

3.

Bələdiyyə

5

7

16

24

+11

+17

4.

Səhiyyə

10

24

3

10

-7

-14

5.

Təhsil

14

16

23

49

+9

+33

6.

Kütləvi informasiya vasitələri

2

2

3

8

+1

+6

7.

Nəqliyyat, Rabitə və YTN-yi

2

3

-

-

-2

-3

8.

Mədəniyyət və turizm şöbəsi

-

-

2

5

+2

+5

9.

Bank və BOKT

29

66

22

52

-7

-14

10.

Qanunsuz kredit almış müəss.
vəzifəli şəxsləri

6

6

23

30

+17

+24

11. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

-

-

11

18

11

18

Qaçqınların və Məcburi
12. Köçkünlərin
işləri üzrə DK

-

-

1

2

+1

+2

13. Azərişıq

1

3

1

2

eyni

-1

14. Azəriqaz və SOCAR

3

6

4

8

+1

+2

15. MİS, Kommunal xid. Liftəmir

1

2

5

6

+4

+4

16. Səfərbərlik və hərbi xidmət

-

-

1

1

+1

+1

17. Sığorta

3

4

-

-

-3

-4

18. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naz.

6

9

10

17

+4

+8

19. Prokurorluq

2

3

-

-

-2

-3

20. DİN

2

2

6

8

+4

+6

21. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti

2

2

2

7

eyni

+5

22. Ədliyyə Nazirliyinin qurumları

1

1

5

6

+4

+5

23. Məhkəmə

-

-

3

5

+3

+5

24. Vəkillər Kollegiyası

1

1

1

2

eyni

+1

25. Vergilər Nazirliyi

2

3

10

14

+8

+11

26. FHN

6

7

3

3

-3

-4
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27. Dövlət Gömrük Komitəsi

11

16

11

16

eyni

eyni

28. QHT

3

5

1

1

-2

-4

29. Kənd Təsərrüfatı

19

27

4

6

-15

-21

30. Ticarət

5

12

18

18

+13

+6

31. Özəl sektor

25

35

17

20

-8

-15

32. Tikinti (MTK) dələduzluq

24

44

18

25

-6

-19

33. Tikinti (dələduzluqla bağlı olmayan)

10

12

9

12

-1

eyni

Ekoloji sahədə fəaliyyət göstərən
vəzifəli şəxslər

28

33

11

11

-17

-22

35. Özəl tibb xidməti

6

16

-

-

-6

-16

36. Digər

37

50

43

75

+6

+25

Cəmi:

278

431

310

497

+32

+66

Hüquqi şəxslər

-

-

3

3

+3

+3

34.

Müsbət təcrübə kimi qeyd etmək olar ki, hesabat dövründə hüquqi şəxslərə
cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiq olunması barədə 3 cinayət işi üzrə 3 hüquqi
şəxs barədə qərar qəbul olunaraq, cinayət işləri məhkəməyə göndərilmişdir.
Misal olaraq, 192026070 №-li cinayət işinin istintaqı zamanı müəyyən
olunmuşdur ki, Adjalov Rasim Məsim oğlu “Young Business Factory” MMC-ni təsis
edərək həmin Cəmiyyətə faktiki rəhbərliyi həyata keçirməklə, həmin hüquqi şəxsi
təmsil etmək, onun adından qərarlar qəbul etmək və ya onun fəaliyyətinə nəzarət
etmək səlahiyyətinə malik olan vəzifəli şəxs kimi öz qulluq mövqeyinə görə ona
olan inam və etibardan sui-istifadə etməklə özgə əmlakını vahid niyyətlə aldatma
yolu ilə ələ keçirmək məqsədilə rəhbərlik etdiyi Cəmiyyətin ABŞ, Kanada, Böyük
Britaniya və Avropa ölkələrində iş təcrübə proqramı və dil kursları təşkil etməsi
barədə yalandan sosial şəbəkələrdə reklamını təşkil edərək Bakı şəhəri, Yasamal və
Səbail rayonları ərazisində ofis yerləri icarəyə götürüb 2016-cı ilin yay aylarından
2018-ci ilin dekabr ayınadək olan dövr ərzində ona həmin ofislərdə müraciət etmiş
ümumilikdə 49 nəfərdən vahid niyyətlə cəmi 159.155 (yüz əlli doqquz min yüz əlli
beş) manat məbləğində pul vəsaitini ələ keçirərək, dələduzluq yolu ilə talamış,
həmçinin həmin hüquqi şəxsin və özünün xeyrinə qanunsuz mənfəət əldə etmək
məqsədilə hərəkətlər edərək vahid niyyətlə vəzifə saxtakarlığı törətmiş, əmlak
mənfəəti əldə etmək məqsədilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək niyyəti
olmadan hüquqi şəxs yaradıb adları qeyd olunan 49 nəfərə külli miqdarda ziyan
vurmaqla yalançı sahibkarlıq etmişdir.
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Adjalov Rasim Məsim oğlunun Azərbaycan Respublikası CM-nin 178.3.2,
193.2.1 və 313-cü maddələri ilə təqsirləndirilməsinə və hüquqi şəxs “Young
Business Factory” MMC-nin barəsində cinayət hüquqi tədbir görülməsinə dair qərar
qəbul edilərək, cinayət işi 29.06.2019-cu il tarixdə baxılması üçün Bakı Ağır
Cinayətlər məhkəməsinə göndərilmişdir.
Sahələr üzrə müqayisəli təhlildən görünür ki, 2019-cu ildə Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi sektoru ilə bağlı cinayətlərin dinamikasında əhəmiyyətli artım
müşahidə olunmuşdur. Belə ki, həmin sektor üzrə 27 şəxs barəsində 16 cinayət
işinin ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmişdir.
Onlardan 16 şəxs barəsində 8 iş Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
tabeliyində olan müxtəlif qurumların vəzifəli şəxsləri, 10 şəxs barəsində 7 iş ayrı-ayrı
fiziki şəxslərin saxta sənədlərdən istifadə etməklə dələduzluq yolu ilə pensiya
almaları və ya almağa cəhd göstərmələri, 1 şəxs barəsində 1 iş isə ƏƏSMN ilə
bağlanmış müqaviləyə əsasən sosial fərdi evlərin tikintisi zamanı mənimsəmə
hallarına yol verilməsi faktlarına görə «TUA-TT» MMC-nin direktoru barəsində
olmuşdur.
2019-cu ildə yerli özünüidarə qurumları olan bələdiyyələrin vəzifəli şəxsləri
barəsində olan cinayətlərin sayında da artım müşahidə olunmuşdur.
2019-cu il ərzində Bələdiyyələrin vəzifəli şəxsləri barəsində 16 cinayət işinin
ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə
göndərilmişdir.Həmin işlər üzrə bələdiyyələrin vəzifəli şəxsləri və onlarla cinayət
əlaqəsində olmuş 24 şəxs məhkəmə məsuliyyətinə verilmişdir.
2019-cu ildə həmçinin təhsil sektorunda yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı
istintaq olunaraq məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin sayında əhəmiyyətli
artım baş vermişdir. 2019-cu ildə ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün
aidiyyəti üzrə ittiham aktı ilə məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərindən 49 şəxs
barəsində 23 cinayət işi təhsil sahəsində yol verilmiş qanunsuzluqlarla bağlı
olmuşdur.
Həmin cinayət işlərindən 42 şəxs barəsində 17 cinayət işi təhsil sahəsində
işləyən vəzifəli şəxslər tərəfindən yol verilmiş korrupsiya hüquqpozmaları ilə
əlaqədar olmuşdur.
Məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş 42 şəxsdən 37-si təhsil müəssisələrində
müxtəlif vəzifələrdə işləyən şəxslər, 3-ü təhsil sektorunda çalışan şəxslərlə cinayət
əlaqəsində olmuş şəxs, 2-si isə təhsil sektorunun sabiq əməkdaşları olmuşdur.Həmin
işlərdən 16-sı dövlət təhsil müəssisələrində işləyən şəxslər barəsində, 1-i isə özəl
təhsil müəssisəsində yol verilmiş korrupsiya halları ilə bağlı istintaq olunmuşdur.
Bundan başqa, 2019-cu ildə təhsil sektorunun vəzifəli şəxsləri ilə bilavasitə
əlaqəli olmasada, Dövlət İmtahan Mərkəzinin tələbə qəbulu ilə bağlı keçirdiyi test
imtahanlarında başqa şəxslərin yerinə saxta sənədlərdən istifadə etməklə imtahanda
iştirak etmiş və ya iştirak etməyə cəhd göstəriş 3 şəxs barəsində 3 cinayət işinin,
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həmçinin Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilməli sənədlərin saxtalaşdırılması və digər
qanunsuzluqlara yol verilməsi faktları ilə bağlı 4 şəxs barəsində 3 cinayət işi üzrə
ibtidai istintaq tamamlanaraq baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmişdir.
Bank sektorunda yol verilmiş qanunsuzluqlarla bağlı istintaq olunmuş
cinayət işlərinin sayı 2018-cu ildə olduğu kimi 2019-cu ildə artmışdır.
Belə ki, 2019-cu ildə ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti
üzrə məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərindən 52 şəxs barəsində 22 cinayət işi
bank və bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) vəzifəli şəxsləri və onlarla
cinayət əlaqəsində olmuş digər şəxslərin barəsində olmuşdur.
Bank sektoru ilə bağlı cinayət işlərinə həmçinin banklardan hüquqi şəxslərin
rəhbəri və ya fərdi sahibkarlar tərəfindən təşkilatın, yaxud fərdi sahibkarın təsərüffat
və ya maliyyə vəziyyəti barədə bilə-bilə yalan məlumatlar verməklə kredit, güzəştli
şərtlərlə kredit və ya məqsədli dövlət krediti almış, habelə ondan təyinatı üzrə istifadə
etməmiş hüquqi və fiziki şəxslərin barəsində istintaq olunmuş (23 iş 30 şəxs) işlərə
əlavə olunduqda, onda bu sahədə olan cinayət işlərinin sayı 45, məhkəmə
məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin sayı isə 82 nəfərdir.
Həmin cinayət işləri əsasən QSC “Bank Standard” KB, “Bank of Azerbaijan”
ASC, “Texnikabank” ASC, «Zaminbank» ASC, «Kredobank» ASC, «Atrabank»
ASC, «Gəncəbank», «Xalqbank» ASC, «Dəmirbank» ASC, «Nikoilbank» ASC,
«Royalbank» ASC, «Kapitalbank» ASC, «Azərbaycan Beynəlxalq Bankı» ASC,
«Accessbank» ASC-nin vəzifəli şəxsləri və həmin banklardan qanunsuz kredit
götürmüş və ondan təyinatı üzrə istifadə etməmiş hüquqi şəxslərin rəhbərləri və fərdi
sahibkarlar barəsində istintaq olunmuşdur.
Hesabat dövründə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin vəzifəli şəxsləri barəsində
ötən ildə olduğu kimi 2 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanmışdır. Həmin işlər
üzrə 7 şəxs məhkəmə məsuliyyətinə verilmişdir ki, onlardan 3-ü DTX-nin əməkdaşı,
4-ü isə həmin əməkdaşlarla cinayət əlaqəsində olmuş digər şəxslər olmuşdur.
2019-cu il ərzində Dövlət Gömrük Komitəsinin tabeliyində olan struktur
qurumlarında işləyən vəzifəli şəxslər barəsində istintaq olunmuş cinayət işlərinin və
məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin sayı 2018-ci ildə olduğu kimi eyni (11 iş
16 şəxs) olunmuşdur.
2019-cu ildə qida təhlükəsizliyi sahəsində yol verilmiş qanunsuzluqlarla bağlı
başlanmış cinayət işlərinin sayında artım müşahidə olunmuşdur. Belə ki, hesabat
dövründə Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən daxil olmuş
materiallar əsasında başlanmış və sonradan ayrıca icraata ayrılmış cəmi 11 cinayət
işinin ibtidai istintaqı tamamlanmış və həmin işlər üzrə 18 şəxs məhkəmə
məsuliyyətinə verilmişdir. Məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərdən 4-ü Qida
Təhlükəsizliyi Agentliyin tabeliyində olan struktur qurumların əməkdaşları olmuşdur.
Hesabat dövründə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyində olan
qurumlarda işləyən vəzifəli şəxslər barədə istintaqı tamamlanmış cinayət işlərinin
sayında da artım müşahidə olunmuşdur. Belə ki, bu ildə ibtidai istintaqı
tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilmiş cinayət
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işlərindən 17 şəxs barəsində 10 cinayət işi qeyd edilən qurumlarında işləyən vəzifəli
şəxslər tərəfindən yol verilmiş korrupsiya hüquqpozmaları ilə əlaqədar olmuşdur.
Hesabat dövründə həmçinin Vergilər Nazirliyinin tabeliyində olan struktur
qurumlarında işləyən vəzifəli şəxslər barədə istintaqı tamamlanmış cinayət işlərinin
sayında da əhəmiyyətli artım müşahidə olunmuşdur.
2019-cu ildə ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə
məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərindən 14 şəxs barəsində 10 cinayət işi Vergilər
Nazirliyinin tabeliyində olan struktur qurumlarında işləyən vəzifəli şəxslər barəsində
olmuşdur. Bundan başqa, Vergilər Nazirliyindən daxil olmuş həmin nazirliyin
əməkdaşlarının adından istifadə etməklə fəaliyyət göstərən «Vergi və Mühasibatlıq
Xidməti» MMC-nin 2 vəzifəli şəxsi barəsində 1 cinayət işinin istintaqı tamamlanaraq
baxılması üçün məhkəməyə göndərilmişdir.
İcraatına xitam verilmiş cinayət işləri üzrə
Hesabat dövründə həmçinin cinayət təqibini istisna edən hallar və cinayət
qanunu ilə nəzərdə tutulmuş cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə hallarının
mövcudluğu ilə əlaqədar olaraq 46 cinayət işi üzrə icraata xitam verilmişdir.
İcraatına xitam verilmiş 46 cinayət işindən 14-ü Azərbaycan Respublikası CPMnin 39.1.1; 18-i CPM-nin 39.1.2; 6-sı CPM-nin 39.1.11; 3-ü CPM-nin 39.1.3; 3-ü
CPM-nin 40.2. və 40.3; 1-i CPM-nin 39.2; 1-i isə həmin Məcəllənin 39.1.5-ci
maddəsinə əsasən xitam olunmuşdur.
Həmin işlərdən 22-i 2019-cu ildə başlanmış, digər 24-ü isə əvvəlki illərdə
başlanaraq istintaq olunmuş cinayət işləri olmuşdur.
2017-ci il 20 oktyabr tarixli Qanunla Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsinə edilmiş dəyişiklik və əlavələr mülkiyyət əleyhinə törədilmiş cinayətlər
zamanı ziyanın ödənilməsi, ziyanın ödənilməsi ilə yanaşı, dövlət büdcəsinə ödəniş
edilməklə cinayət məsuliyyətindən azad etmə kimi humanist halları nəzərdə
tutmuşdur. Odur ki, 2019-cu ildə cinayət təqibini istisna edən hallar və cinayət
qanunu ilə nəzərdə tutulmuş cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə hallarının
mövcudluğu ilə əlaqədar 24 şəxs barəsində cinayət təqibinə xitam verilərək onlar
cinayət məsuliyyətindən azad olunmuşlar.
2019-cu ildə icraatına xitam verilmiş cinayət işlərindən 10-u maddi ziyanla
bağlı olmuş, həmin işlər üzrə özgə əmlakına vurulmiş 1.174.569 manat maddi ziyan
tam olaraq ödənilmişdir. Eyni zamanda həmin işlər üzrə cinayət məsuliyyətindən
azad olunmuş şəxslər tərəfindən mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq
dövlət büdcəsinə əlavə olaraq 101.771 manat məbləğində pul vəsaiti ödənilmişdir.
2019-cu ildə icraatına xitam verilmiş 33 iş bəraətverici əsaslarla olmuşdur ki,
bu da həmin işlər üzrə cinayət işinin başlanması üçün əsas olmuş ilkin yoxlama
materiallarının tam və hərtərəfli araşdırılmaması ilə bağlı olmuşdur.
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İstintaq müddətinə əməl olunması vəziyyətinə dair
2018-2019-cu illərdə ibtidai istintaqı qanunvericilikdə nəzərdə tutulan ilkin
müddətdən artıq vaxta tamamlanmış işlərə dair:

Müqayisəli təhlildən görünür ki, 2019-cu ildə ibtidai istintaqı tamamlanaraq
məhkəməyə göndərilən işlərin sayında 29 vahid artım olmasına baxmayaraq, ilkin istintaq müddətinə əməl olunması vəziyyəti 2018-ci ilə nisbətən qənaətbəxş olmuşdur.
Ümumilikdə isə cinayət işlərinin ibtidai istintaqının qanunvericilikdə nəzərdə
tutulan ilkin müddətdən artıq vaxta tamamlanmasının əsas səbəbləri kimi İstintaq idarəsində iş həcminin əhəmiyyətli dərəcədə artması, İdarənin yeni, gənc işçilərlə
komplektləşdirilməsi və onların da peşəkarlıq səviyyəsi baxımından dövlət və özəl
sektorlarda korrupsiyaya daha çox məruz qalan bəzi sahələr üzrə cinayət təqibinin
aparılması üçün kifayət qədər təcrübəyə malik olmaması, cinayət işlərinin
çoxepizodlu, böyük həcmli və mürəkkəb olması, həmçinin, istintaq zamanı iş üzrə
müxtəlif məhkəmə ekspertizalarının keçirilməsi, müəyyən işlər üzrə Respublikanın
ayrı-ayrı rayonlarında çox saylı istintaq hərəkətlərinin aparılması zərurətini qeyd
etmək olar. Bir sıra hallarda isə bu müstəntiqlərin öz işlərini düzgün
planlaşdırmamaları, eləcə də, paralel istintaq aparmaq vərdişlərinin tam
formalaşmaması ilə izah edilə bilər.
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Qətimkan tədbirlərinin seçilməsi və istintaqdan yayınan
şəxslər barədə görülən tədbirlərə dair
2018-2019-ci illərdə məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin sayı və
barələrində seçilmiş qətimkan tədbirlərinin təhlili aşağıdakı kimi olmuşdur:

Göstəricilər

2018-2019-ci illər ərzində ibtidai istintaqı tamamlanmış işlər
üzrə təqsirləndirilən şəxslər barəsində seçilmiş qətimkan
tədbirlərinin növləri
Artma, azalma
(+,-)

2018-ci il

2019-cu il

278 iş-431 şəxs

310 iş- 497 şəxs

+32 iş
+66 şəxs

şəxslər üzrə (%)

şəxslər üzrə (%)

şəxslər üzrə

148 (34,3%)

127 (25,6%)

-21

5

4

-1

başqa yerə
getməmək barədə
iltizam

189 (43,9%)

245 (49,3%)

+56

polisin nəzarəti
altına vermə

78 (18,1%)

109 (21,9%)

+31

vəzifədən
kənarlaşdırma

7

2

-5

komandanlığın
nəzarəti
altına vermə

-

1

+1

16 (3,7%)

15 (3,02%)

-1

İşlərin və şəxslərin
sayı
Qətimkan
tədbirlərinin
növləri
həbs
ev dustaqlığı

Qətimkan tədbiri
seçilməyən

Hər iki il ərzində barəsində qətimkan tədbirləri seçilməyən şəxslərin başqa
cinayət işləri üzrə müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına məhkum
olunmaları nəzərə alınaraq qətimkan tədbiri seçilməmişdir.
2019-cu ildə barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş şəxslərdən 5-i böyük
ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər, 18-i az ağır, 94-ü ağır, 10-u isə xüsusilə ağır
cinayət törətməkdə ittiham olunmuş şəxslər olmuşlar.

73

HESABAT - 2019

2019-cu ilin hesabat dövründə məhkəmələrə həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi
barədə 106 vəsatət və təqdimat verilmiş, həmin təqdimatlardan 2-si Binəqədi rayon
məhkəməsi tərəfindən təmin olunmamışdır. Həmin dövrdə həmçinin təqsirləndirilən
şəxslərin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin müddətinin uzadılması barədə
97 vəsatət və təqdimat verilmiş və onların da hamısı təmin olunmuşdur.
2019-ci ildə 20 şəxsin barəsində axtarış elan olunuş, onlardan 17-si
tutularaq istintaq orqanına təqdim olunmuş, tutulan şəxslərdən 7-si ekstradisiya
nəticəsində xarici ölkələrdən gətirilmişdir.
Qeyd edilməlidir ki, 2006-2019-cu ilin hesabat dövrünədək barələrində axtarış
elan olunmuş şəxslərdən 92-nin tutulması təmin olunmamışdır.
2019-cu il ərzində istintaqı tamamlanmış və məhkəməyə göndərilmiş cinayət
işləri üzrə barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş təqsirləndirilən şəxslərin
müdafiəçiləri tərəfindən həbs qətimkan tədbirinin qanunsuz və əsassız seçilməsi,
dəyişdirilməsi, uzadılmasına və ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz edilməsinə
dair cəmi 76 apellyasiya şikayəti verilmişdir ki, onlardan heç biri təmin edilməmişdir.
Korrupsiya cinayətlərinin törədilməsi nəticəsində
vurulmuş ziyanan ödənilməsi vəziyyətinə dair
Aparılan təhlillər zamanı müəyyən olunmuşdur ki, İstintaq İdarəsində 2019-cu
ildə ibtidai istintaqı tamamlanaraq ittiham aktı ilə məhkəmələrə göndərilmiş 310 cinayət işindən 239-u, bundan başqa icraatına xitam verilmiş 45 işdən 10-u, cəmi 249
iş maddi ziyanla əlaqədar olmuşdur. Hesabat dövründə ibtidai istintaqı başa çatdırılaraq məhkəməyə göndərilmiş işlər, yəni ittiham aktları üzrə dövlətə, bələdiyyələrə,
ayrı-ayrı fiziki və hüquqi şəxslərə təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən 83.180.388
manat məbləğində maddi ziyan vurulduğu müəyyən olunmuşdur. İbtidai araşdırma
mərhələsində həyata keçirilmiş zəruri istintaq-əməliyyat tədbirləri nəticəsində həmin
ziyandan 21.786.843 manat, yəni 26,2 %-nin ödətdirilməsi təmin olunmuşdur.
Bundan əlavə, 2019-cu ildə istintaqı başa çatdırılmış 17 cinayət işi üzrə
vurulmuş ziyanın ödənilməsini təmin etmək məqsədilə təqsirləndirilən şəxslərə
məxsus ümumilikdə 40.309.250 manat məbləğində əmlak üzərinə həbs
qoyulmuşdur. Həmin hal da nəzərə alındıqda, hesabat dövründə ziyanın ödənilməsi
faiz etibarilə 74,6 % təşkil edir.
Bundan başqa, hesabat dövründə icraatına xitam verilmiş 10 cinayət işi üzrə
özgə əmlakına vurulmuş cəmi 1.174.569 manat maddi ziyan tam olaraq ödənilmişdir.
Eyni zamanda, həmin işlər üzrə cinayət məsuliyyətindən azad olunmuş şəxslər
tərəfindən mövcud qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq dövlət büdcəsinə əlavə
olaraq 101.771 manat məbləğində pul vəsaiti ödənilmişdir.
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2018-2019-cu illər ərzində istintaqı tamamlanaraq ittiham aktı ilə baxılması
üçün məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri üzrə mülkiyyət sahələri üzrə
vurulmuş və ödənilmiş ziyan, əmlak üzərinə həbs qoyulması vəziyyəti müqayisəli
şəkildə aşağıdakı kimi olmuşdur:
İllər

Əmlak ziyanı

Ödəmə

2019- cəmi:

83.180.388

21.786.843 (26.2%)

Dövlət

10.884.341

3.321.176 (30.5%)

Bələdiyyə

549.826

Xüsusi

71.746.221

18.420.999 (25,7 %)

Xitam

1.174.569

1.174.569

2018- cəmi:

119.986.247

53.265.570 (44.4%)

Dövlət

40.796.774

21.318.162 (52.5%)

Bələdiyyə

141.473

Xüsusi

79.048.000

Xitam

74.338

44.668 (8,1 %)

Əmlak üzərinə həbs

40.309.250 (48.4%)

34.236.581
9770 (6,9%)
31.937.638 (40.4%)
74.338

2019-ci ilin hesabat dövründə ibtidai istintaqı başa çatmış cinayət işləri üzrə
təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən vurulmuş ziyanın mülkiyyət növlərinə görə
təsnifi:
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Hesabat dövründə ibtidai istintaqı başa çatmış işlər üzrə vurulmuş ziyanın
cinayətlərin növünə görə təsnifi:

Bundan başqa, icraatda olan cinayət işləri üzrə vurulmuş ziyan və onun
ödənilməsi vəziyyətinin təhlili aparılmışdır. Əsasən ləğv prosesində olan banklarla
bağlı başlanmış cinayət işlərinin istintaqı zamanı görülmüş zəruri tədbirlər
nəticəsində külli miqdarda pul vəsaitinin ödənilməsi təmin olunmuş və həmin proses
hazırda da davam etdirilir.
2018-2019-cu illər ərzində görülmüş prokuror təsir tədbirləri nəticəsində
ləğvetmə prosesində olan banklarla bağlı kredit ödənişlərinin təmin olunması
vəziyyəti aşağıdakı kimi olmuşdur:
Ləğv etmə prosesində olan banklar üzrə 2018-2019-cu il üzrə kredit ödənişləri
Manatla
LPO bankların
N
2018
2019
Cəmi
adı
1 Bank Standard
13 683 205,28
19 808 582,25
33 491 787,53
2
Texnikabank
5 859 621,79
5 230 088,70
11 089 710,49
3
Kredobank
3 143 224,29
1 400 826,30
4 544 050,59
4
Atrabank
3 009 703,01
2 247 866,44
5 257 569,45
5
Zaminbank
11 183 533,92
7 487 099,48
18 670 633,40
Bank of
6
4 881 047,09
11 605 218,54
16 486 265,63
Azerbaijan
Cəmi
41 760 335,37
47 779 681,71
89 540 017,08
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Aktuallığı ilə seçilən ayrı-ayrı korrupsiya cinayətlərinin istintaqına dair
2019-cu il ərzində istintaqı tamamlanmış və baxılması üçün məhkəməyə
göndərilmiş cinayət işlərindən aktuallığı, habelə cəmiyyətdə rezonans doğurmuş bir
sıra cinayət işləri üzrə təqsikar şəxslər məhkəmə məsuliyyətinə verilmişlər.
Mənzil Tikinti Kooperativlərinin vəzifəli şəxsləri barədə
2019-cu ildə Mənzil Tikinti Kooperativlərinin vəzifəli şəxsləri və onlarla cinayət
əlaqəsinə girmiş digər şəxslər tərəfindən ayrı-ayrı vətəndaşlara artıq satılmış
mənzilləri təkrar satmaqla dələduzluq yolu ilə özgələrinə məxsus külli miqdarda pul
vəsaitlərini ələ keçirilmələri faktları üzrə 25 şəxs barəsində 18 cinayət işinin ibtidai
istintaqı tamamlanmış və baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilmişdir.
«Abşeron A1» MTK-nın sədri Ağayev Ağamoğlan Duman oğlu 2019-cu ildə 2 dəfə
məhkəmə məsuliyyətinə verilmişdir.
Həmin işlər üzrə vurulmuş 16.058.504 manat maddi ziyandan 4.319.701
manatının ödənilməsi təmin olunmuş, 11.738.756 manatı isə ödənilməmiş qalmışdır.
Həmçinin bu məqsədlə 3 cinayət işi üzrə 5.207.699 manat məbləğində əmlak üzərinə
həbs qoyulmuşdur.
Qeyd olunan işlər üzrə 201 şəxsə maddi zərər vurulmuş, istintaq zamanı
görülmüş zəruri tədbirlər nəticəsində 89 şəxsə tam, 3 şəxsə qismən ziyanın
ödənilməsi təmin olunmuş, 112 şəxsə vurulmuş ziyan ödənilməmişdir. Həmin cinayət
işləri «Omaks 3» MTK, «Emin-EL» MMC, «Abşeron-A1» MTK, «Hom Paş Prestij »
MTK, «Meqa Siti» MMC, «Superİnşaat» və «Aqana Servis» MTK, «Sahil-D
Comrany» MTK, «Bakı MK» MTK, «Qarabağ Səyyar İnşaat» MMC, «ƏzizbəyKM» MMC (MTK), «Yurdum»MMC, «Bulaq-2» MTK və «Yeni Yasamal» MTKnın vəzifəli şəxslərinin öz qulluq mövqelərindən istifadə etməklə dələduzluq əməlləri
törətmələri faktlarına görə başlanaraq istintaq olunmuşdur
Əhəngdaşı yataqları ilə bağlı
Abşeron rayonu, Bakı şəhəri, Qaradağ və Xəzər rayonları ərazisində yerləşən
əhəngdaşı yataqlarında istismar işləri aparan fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən
karxanalarında istismar müddətində norma və qaydalara riayət edilməməsi faktları ilə
bağlı Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə daxil olmuş
sənədlər əsasında Azərbaycan Respublikası CM-nin 192.2.1, 247 və 308.1-ci
maddələri ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılmışdır.
İstintaq zamanı müəyyən olunmuşdur ki, Abşeron rayonu, Bakı şəhərinin
Qaradağ, Səbail və Xəzər rayonları ərazisində yerləşən əhəngdaşı yataqlarında qeyriqanuni istismar işləri aparan 25 hüquqi və 28 fiziki, cəmi 53 sahibkarlıq subyekti
tərəfindən təbiətə 5.626.624 manat ziyan vurulmuşdur.
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2019-cu il ərzində əhəngdaşı yataqlarında qeyri-qanuni istismar işləri aparan 11
hüquqi və fiziki şəxs barəsində 11 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanaraq
baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilmiş, həmin işlər üzrə vurulmuş
658.676 manat maddi ziyandan istintaq zamanı 141.400 manatının ödənilməsi təmin
olunmuşdur.
Dövlət Gömrük Komitəsinin vəzifəli şəxsləri barəsində
Hesabat dövründə DGK-nin tabeliyində olan struktur qurumlarında işləyən 16
şəxs barəsində 11 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilmiş, 3 cinayət işinin icraatına CPM-nin 39.1.2-ci
maddəsinə əsasən xitam verilmişdir. Məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərdən 13ü Dövlət Gömrük Komitəsinin müxtəlif struktur qurumlarında işləyən vəzifəli şəxslər, 3-ü isə həmin vəzifəli şəxslərlə cinayət əlaqəsində olmuş digər şəxslər olmuşdur.
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsindən
daxil olmuş materiallar üzrə
Qanunsuz tikililərlə bağlı 2019-cu ildə «Yeni Ailə», “Pilot İnşaat-A” MMC
(Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsindən daxil olmuş materiallar əsasında)
və «Malibo» MMC (MTK) vəzifəli şəxslərinin barəsində 3 cinayət işinin ibtidai
istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmişdir.
Hazırda Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsindən daxil olmuş materiallar əsasında 2018-ci ildə başlanmış 3 cinayət işi üzrə (1-i digər işdən ayrılmış, 2-si
əsas iş olmaqla) ibtidai istintaq davam etdirilir.
Belə ki, hazırda «İnşaat Konstruksiyaları» MMC, «FF-2011» MTK və Bakı
şəhər İcra Hakimiyyətinin, Xətai, Nizami,Binəqədi və Nəsimi rayonlarının İcra
Hakimiyyətlərinin vəzifəli şəxslərinin qulluq mövqeyindən sui istifadə etmələri faktı
üzrə CM-nin 308.1 və digər maddələri ilə olan 3 cinayət işi üzrə ibtidai istintaq
davam etdirilir.
Korrupsiya cinayətlərinin istintaqı zamanı digər prokuror
təsiri tədbirlərinin tətbiqinə dair
2019-cu il ərzində istintaqı başa çatdırılmış işlər üzrə cinayətin törədilməsinə
şərait yaradan halların aradan qaldırılması məqsədilə aidiyyəti müəssisə və
təşkilatların rəhbərlərinə 72 təqdimat verilmişdir.
Eyni zamanda, 2019-ci ilin hesabat dövründə 18 şəxs barəsində 18 inzibati
xəta haqqında iş üzrə icraata başlama haqqında ibtidai araşdırmaya prosessual
rəhbərliyi həyata keçirən prokuror tərəfindən qərar qəbul olunmuşdur. Aidiyyəti üzrə
baxılması üçün inzibati xəta haqqında qəbul edilmiş qərarlardan 2-i Daxili İşlər
Nazirliyinə, 1-i Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, 1-i Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
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Nazirliyinə, 4-ü Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə, 1-i Dövlət Gömrük Komitəsinə, 2-i
Vergilər Nazirliyinə, 1-i Suraxanı rayon məhkəməsinə, 1-i Şəmkir rayon
məhkəməsinə, 1-i isə Füzuli rayon polis şöbəsinə, 4-ü Səbail rayon məhkəməsinə
göndərilmişdir. İnzibati icraat açılmış subyektlərdən 1-i hüquqi şəxs olmuşdur.
Həmin qərarlar icraatda olmuş 10 cinayət işinin istintaqı zamanı qəbul olunmuşdur.
Müqayisə üçün 2018-ci il ərzində istintaqı başa çatdırılmış işlər üzrə cinayətin
törədilməsinə şərait yaradan halların aradan qaldırılması məqsədilə aidiyyəti
müəssisə və təşkilatların rəhbərlərinə 60 təqdimat verilmiş, 7 şəxs barəsində 7
inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata başlama haqqında ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror tərəfindən qərar qəbul olunaraq
baxılması üçün aidiyyəti üzrə göndərilmişdir.
Məhkəmələrdə baxılan cinayət işləri üzrə
Hesabat dövründə məhkəməyə göndərilmiş cinayət işlərindən məhkəmə
tərəfindən ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora
qaytarılanı olmamış, cəmi 8 iş üzrə 11 şəxs barəsində bəraət hökmü çıxarılmışdır.
Həmin qərarların bir çoxundan protest verilmişdir
Həmin cinayət işlərindən birincisi 2018-ci ildə, digərləri isə 2019-cu ildə
baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmişdir.
Ayrı-ayrı cinayət işlərinin istintaqı zamanı məhkəmələrə
verilmiş təqdimatlara dair
2019-ci ildə məhkəmələrə əmlak üzərinə həbs qoyulması ilə bağlı 20, əmlakın
üzərindən həbsin götürülməsi ilə bağlı 3, vergi fəaliyyətinin yoxlanılması ilə bağlı 6,
telefon məlumatlarının ələ keçirilməsi ilə bağlı 171, sənədlərin götürülməsi ilə bağlı
165, həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı 106, həbsdə saxlama müddətinin
uzadılması ilə bağlı 97, sənədə baxış keçirilməsi ilə bağlı 1, axtarış və götürmə
aparılması ilə bağlı 12, kreditin təyinatı üzrə istifadə edilməsinin yoxlanılması ilə
bağlı 1, bank hesabının məhdudlaşdırılması ilə bağlı 1, vəzifədən kənarlaşdırma 2,
təqsirləndirilən şəxsin etap edilməsi ilə bağlı 1, bank hesabına həbs qoyulması ilə
bağlı 1, ev dustaqlığının ləğv edilməsi ilə bağlı 1 olmaqla cəmi 588 vəsatət və
təqdimat verilmişdir.
Dövr ərzində məhkəmə qərarlarının alınmasını nəzərdə tutan müxtəlif istintaq
hərəkətlərinin aparılması ilə bağlı məhkəmələrə verilmiş təqdimatların hamısı əsaslı
hesab olunaraq təmin olunmuş, 1 məhkəmə qərarından verilmiş apellyasiya protesti
təmin olunmuşdur.
2019-ci ilin hesabat dövründə icraatda olan cinayət işləri üzrə hüquqi yardım
göstərilməsi barədə Baş Prokurorluğun Beynəlxalq əlaqələr idarəsinə cəmi 27
vəsatət, həmçinin 4 cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxslərin ekstradisiyası ilə bağlı
sənədlər göndərilmişdir.
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Hüquqi yardım göstərilməsi barədə vəsatətlər:
2-si Ukrayna,
1-i İsveçrə,
1-i Türkmənistan,
1-i İsveçə,
1-i Gürcüstan,
1-i Cənubi Koreya,
2-i Hindistan,
1-i İtaliya,
2-i Rusiya,
1-i Fransa,
3-ü Türkiyə,
1-i ABŞ,
1-i Estoniya,
1-i Kanada,
müvafiq qurumlarına ünvanlanmışdır.

1-i Nigeriya,
1-i Tayland,
1-i Avstriya,
1-i Çexiya,
1-i Finlandiya,
1-i Kipr,
1-i Yunanıstanın

Hesabat dövründə idarə əməkdaşları bir sıra təlim, seminar və konfranslarda
iştirak etmişlər.
Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun və Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 2019-ci ilin I və II yarımilinə dair iş planlarının icrası
ilə bağlı İstintaq idarəsi tərəfindən bir sıra təhlillər, o cümlədən:











80

2018-ci il ərzində qida təhlükəsizliyi sahəsində yol verilmiş korrupsiya hüquqpozmaları ilə əlaqədar Baş İdarədə istintaqı aparılaraq tamamlanmış cinayət
işləri üzrə;
2017-2018-ci il ərzində Baş İdarənin icraatında olmuş cinayət işləri üzrə əmlak
müsadirəsinin təmin olunması məqsədilə əmlakın müəyyən edilməsi, izlənilməsi və üzərinə həbs qoyulması vəziyyətinin və bu işlər üzrə məhkəmə
təcrübəsinin öyrənilməsinə dair;
Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən qum-çınqıl karxanalarında yol verilmiş qanun pozuntuları ilə bağlı başlanmış cinayət işləri üzrə
həyata keçirilən tədbirlərin gedişinə dair,
2018-ci ildə və 2019-cu ilin birinci yarımilində Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin müraciəti üzrə aşkar edilmiş
qanunsuz tikintilərlə əlaqədar Baş İdarənin İstintaq İdarəsində istintaq olunaraq
ibtidai istintaqı tamamlanmış cinayət işlərinin istintaq vəziyyətinə dair,
Baş İdarədə 2018-ci il ərzində ibtidai istintaqı tamamlanmış cinayət işləri üzrə
təqsirləndirilən şəxslər barəsində seçilmiş qətimkan tədbirlərinin təhlilinə dair,
2017-2018-ci illər ərzində əmək və ya xidməti müqavilə olmadan işə cəlb etmə
ilə bağlı yol verilmiş pozuntu halları üzrə ilkin araşdırma materialları və
istintaqı aparılmış cinayət işlərinin vəziyyətinə dair,
2017-2018-ci illər ərzində korrupsiya cinayətlərinin istintaqı zamanı vurulmuş
maddi ziyanın ödənilməsi vəziyyətinə dair,
2018-ci il və 2019-cu ilin birinci yarısında Dövlət Gömrük Komitəsi və
Vergilər Nazirliyinin tabeliyində olan struktur qurumlarında işləyən vəzifəli
şəxslər tərəfindən törədilmiş korrupsiya cinayətlərinə dair təhlillər aparılmışdır.
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MÜTƏXƏSSİS TƏHLİLLƏRİ ŞÖBƏSİNİN FƏALİYYƏTİ
Hesabat dövrü ərzində Mütəxəssis təhlilləri şöbəsi tərəfindən Baş İdarənin
struktur qurumlarında araşdırılan materiallar, istintaq edilən cinayət işləri üzrə qəbul
edilmiş qərarlar əsasında mütəxəssis yoxlamaları aparılmışdır.
2019-cu il ərzində mütəxəssis araşdırmalarının aparılması üçün şöbəyə İstintaq
idarəsindən “Mütəxəssisin cəlb edilməsi haqqında” 257 qərar, təhqiqat materiallarının
araşdırılması üçün Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsindən 25, Daxili təhlükəsizlik
şöbəsindən 3, Əməliyyat idarəsindən isə 3 material daxil olmuşdur.
Həmçinin 2018-ci ildə İstintaq idarəsindən daxil olmuş 37 qərar, Preventiv
tədbirlər və təhqiqat idarəsindən daxil olmuş 5 material 2019-cu ilin əvvəlinə icraatda
qalıq qalmışdır.
Müqayisə üçün göstərilə bilər ki, 2018-ci ildə mütəxəssis araşdırmalarının
aparılması üçün İstintaq idarəsindən 147 qərar, Preventiv tədbirlər və təhqiqat
idarəsindən 55, Daxili təhlükəsizlik şöbəsindən 4 material daxil olmuş, Mütəxəssis
təhlilləri şöbəsinin icraatına 2017-ci ildə İstintaq idarəsindən daxil olmuş 17 qərar,
Əməliyyat təminatı şöbəsindən daxil olmuş 1 material 2018-ci ilin əvvəlinə icraatda
qalıq qalmışdır.
Təhlillərdən müəyyən edilir ki, 2019-cu ildə Şöbəyə İstintaq idarəsindən 110
qərar çox, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsindən 30, Daxili təhlükəsizlik
şöbəsindən 1 vahid az material daxil olmuşdur. 2018-ci ildə icraata Əməliyyat
idarəsindən material daxil olmadığı halda, 2019-cu ildə 3 material daxil olmuşdur.
Baş idarənin böyük prokurorlarından və Əməliyyat təminatı şöbəsindən isə
ümumiyyətlə qərar və material daxil olmamışdır.
2019-cu ildə Şöbənin icraatında olan işlər üzrə İstintaq idarəsinin 195 qərarı,
Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin 27, Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin 3,
Əməliyyat idarəsinin 3 materialı icra olunmuş, 01.01.2020-ci il tarixə İstintaq
idarəsinin 95 qərarı, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin 1 materialı qalıq
qalmışdır.
2018-ci ildə Şöbənin icraatında olan işlər üzrə İstintaq idarəsinin 121 qərarı,
Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin 45, Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin 4
materialı icra olunmuş, 01.01.2019-cu il tarixə İstintaq idarəsinin 37 qərarı, Preventiv
tədbirlər və təhqiqat idarəsinin 5 materialı qаlıq qаlmışdır.
Şöbə tərəfindən icra edilmiş qərar və materiallarla bağlı müqayisəli cədvəl

İllər

İİ
İcra edilib
(qalıq)

PTTİ
İcra edilib
(qalıq)

DTŞ
İcra edilib
(qalıq)

Əİ
İcra edilib
(qalıq)

2019
2018

195 (95)
121 (37)

27 (1)
45 (5)

3 (0)
4 (0)

3 (0)
-
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ƏTŞ
İcra
edilib
(qalıq)
-

Cəmi:
İcra
edilib
(qalıq)
225 (96)
170 (42)
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Təhlillərdən müəyyən edilir ki, 2019-cu ildə icra olunmuş işlərin 2018-ci illə
müqayisəsində İstintaq idarəsinin 74 qərarı, Əməliyyat idarəsinin 3 materialı çox,
icraata az daxil olduğundan Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin 18, Daxili
təhlükəsizlik şöbəsinin 1 vahid materialı az icra olunmuşdur.
2019-cu ildə mütəxəssis araşdırmalarının nəticələrinin sahələr üzrə bölgüsü
Sahə

Say

bank və bank olmayan kredit təşkilatlarının fəaliyyəti və verilmiş
kreditlərin istifadəsi

95

əmlakların qiymətləndirilməsi

33

sahibkarlıq subyektlərinin təsərrüfat fəaliyyəti

19

qeyri-rəsmi əmək münasibətlərinin yaradılması ilə əlaqədar dövlət
büdcəsindən yayındırılmış vergilərin və məcburi dövlət sosial sığorta
haqqlarının müəyyən edilməsi

11

əhalinin sosial müdafiəsi

15

bələdiyyələrin fəaliyyəti

12

təhsil

11

dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərin istifadəsi

10

qida təhlükəsizliyi

8

karxana fəaliyyəti

3

vergidən yayınma

3

qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti

3

qanunsuz pul köçürmələri

2
Cəmi

225

2019-cu ildə korrupsiya və iqtisadi sahədə olan cinayətlərin istintaqı və
araşdırılması üçün Baş İdarənin struktur qurumları ilə qarşılıqlı əlaqələrin
genişləndirilməsi istitqamətində işlər görülmüşdür. Belə ki, Şöbənin əməkdaşları ləğv
olunmuş bankların fəaliyyətləri ilə bağlı İstintaq idarəsində istintaq olunan 7,
respublika ərazisində fəaliyyət göstərən qum-çınqıl və daş karxanalarında yol
verilmiş qanun pozuntuları ilə bağlı istintaq olunan 3 cinayət işi üzrə istintaq
əməliyyat qruplarının üzvü kimi fəal istirak etmişlər. Bundan əlavə Şöbənin
əməkdaşları Baş İdarənin müvafiq struktur qurumlarında araşdırılan materiallar və
istintaq olunan cinayət işləri üzrə axtarış, baxış və götürmə istintaq hərəkətlərinin
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aparılmasında, izahat və ifadələrin alınması zamanı sualların formalaşdırılmasında
iştirak etmişlər.
Bundan başqa, Baş İdarədə üzərinə həbs qoyulmuş daşınar və daşınmaz
əmlaklar, əmlak hüquqları, bank hesabları, o cümlədən müsadirə edilmiş əmlaklar,
götürülmüş maddi qiymətlilər və maddi sübutların qeydiyyatının, statistikasının
aparılması, izlənilməsi və idarə edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Baş
prokuroru tərəfindən verilmiş tapşırığa əsasən xüsusi proqramdan istifadə edilməklə
məlumat bazası yaradılmış, bu istiqamətdə Baş İdarənin İstintaq İdarəsi ilə sıx
əməkdaşlıq edilməyə başlanmış, əmlaklar və hesablarda olan pul vəsaitləri və
qiymətli metallar barədə məhkəmə qərarları qəbul edilərkən, icraçılar tərəfindən
hərəkətlər aparılarkən, hərraclar keçirilərkən, maliyyə orqanları tərəfindən pul
vəsaitlərinin xərc istiqamətləri müəyyən edilərkən nəzarət tədbirlərinin həyata
keçirilməsi, əmlaklar və hesablarda olan pul vəsaitləri barədə qanunvericiliyin
tələblərinə uyğun olaraq qərarların qəbul edilməsi və hərəkətlərin aparılmasından ötrü
əməkdaşlıq edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə, Maliyyə
Nazirliyinə, Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinə yazılı müraciətlər
edilmişdir.
Qeyd edilən sahə üzrə fəaliyyətin tam həyata keçirilməsi, vəzifə bölgüsünün
aparılması üçün Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin Əsasnaməsində, Baş
İdarənin reqlamentində dəyişikliklər edilməsi, Baş İdarədə üzərinə həbs qoyulmuş
daşınar və daşınmaz əmlaklar, əmlak hüquqları, bank hesabları, o cümlədən müsadirə
edilmiş əmlaklar, götürülmüş maddi qiymətlilər və maddi sübutlar barəsində
məhkəmələrdə, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin, Maliyyə
Nazirliyinin müvafiq qurumlarında, ixtisaslaşmış hərrac komissiyalarında qəbul
edilən qərarların, habelə ibtidai istintaqdan sonrakı mərhələlərdə vurulmuş ziyanın
ödənilməsinin təmin edilməsi üçün həmin əmlaklar və bank hesablarında olan pul
vasaitləri üzərində edilən hərəkətlərin qanuniliyinə nəzarəti həyata keçirməkdən ötrü
mexanizm yaradılması məqsədilə təkliflər verilmişdir.
Hesabat dövründə Şöbənin əməkdaşları müxtəlif təlimlərə cəlb edilmiş,
seminarlar və konfranslarda iştirak etmişlər.
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BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ SAHƏSİNDƏ GÖRÜLMÜŞ İŞLƏR
Prezident cənab İlham Əliyevin fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən olan
korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığın önəmini və
qarşılıqlı təcrübənin paylaşılmasının əhəmiyyətini nəzərə almaqla, yarandığı ilk
dövrlərdən etibarən Baş İdarə bu sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlarla və
xarici tərəfdaşlarla qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasına və daha da inkişaf etdirilməsinə
daim xüsusi əhəmiyyət vermişdir.
Bu istiqamətlərdə beynəlxalq əməkdaşlıq hesabat dövründə də davam
etdirilmişdir.
OECD-nin Şərqi Avropa və
Mərkəzi Asiya üçün AntiKorrupsiya Şəbəkəsinin
İstanbul Anti-Korrupsiya
Fəaliyyət Planı üzrə

• İstanbul Fəaliyyət Planının IV Monitorinq Raundu
çərçivəsində ölkəmizə ünvanlanmış 31 tövsiyədən
21-nin uğurla icra edilməsi

Avropa Şurasının Korrupsiya
əleyhinə Dövlətlər Qrupu
(GRECO)

• Azərbaycan
Respublikasının
IV
raund
dəyərləndirilməsi
çərçivəsində
Uyğunluq
Hesabatında ölkəmizə ünvanlanan cəmi 21
tövsiyədən 18-nin uğurla icra edilməsi

Avropa Şurasının Pulların
• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 08 oktyabr 2018-ci
yuyulmasına və terrorçuluğun
il tarixli Fərmanına əsasən Baş İdarə cinayət yolu ilə əldə
maliyyələşdirilməsinə qarşı
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
tədbirlərin qiymətləndirilməsi
leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə
üzrə Ekspertlər Komitəsi
əlaqəli cinayətlərin mərkəzləşmiş statistikasının elektron
formada aparılmasını təşkil edir.
(MONEYVAL)
• Baş İdarənin 3 əməkdaşı 3 beynəlxalq və regional
Monitorinq mexanizmləri
monitorinq mexanizmi çərçivəsində 5 ölkənin milli
çərçivəsində ekspert qismində
qanunvericiliyinin dəyərləndirilməsi prosesində
çıxış etmiş Baş İdarə
ekspert qismində iştirak etmişdir.
əməkdaşları

Hesabat dövründə Baş İdarənin 3 əməkdaşı 3 beynəlxalq və regional
monitorinq mexanizmi çərçivəsində 5 ölkənin milli qanunvericiliyinin
dəyərləndirilməsi prosesində ekspert qismində iştirak etmişdir. Müsbət məqam kimi
qeyd etmək olar ki, indiyədək Baş İdarənin 5 əməkdaşı 3 beynəlxalq və regional
təşkilat tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə sistemlərinin monitorinqi
mexanizmləri çərçivəsində 7-si İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD), 4-ü
BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsi (UNODC) və 6-sı
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Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu (GRECO) olmaqla 14 ölkənin
17 mərhələdə milli qanunvericiliyini ekspert qismində dəyərləndirilmişlər.
№

Monitorinq olunan ölkələr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tacikistan – II raund
Tacikistan – III raund
Tacikistan – IV raund
Qazaxıstan – I raund
Qazaxıstan – IV raund
Monqolustan
Gürcüstan

8.

Macarıstan

9.

Fildişi Sahili

10.
11.
12.
13.
14.

Albaniya
Meksika
Ukrayna
Polşa
Şimali Makedoniya

15.
16.
17.

Rumıniya
Norveç Krallığı
Serbiya

Monitorinqi aparan beynəlxalq/regional
təşkilatlar
OECD
(İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı)

UNODC
(BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə
İdarəsi )

GRECO
(Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı
Dövlətlər Qrupu)

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlıq
üzrə İdarəsi ilə (UNODC) əməkdaşlıq
27-29 may 2019-cu il tarixlərdə BMT-nin Korrupsiya əleyhinə
Konvensiyasının İmplementasiyasının Təftişi Qrupunun 10-cu sessiyası, 29-30 may
tarixlərdə Aktivlərin Bərpası üzrə İşçi Qrupunun 13-cü görüşü və 31 may tarixində
Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə Ekspert Görüşü keçirilmişdir.
150-dən artıq dövlətin ekspertlərinin və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin iştirak etdiyi konfransın əsas mövzusu Konvensiyanın Aktivlərin bərpası
üzrə tədbirlərə dair V fəslinin üzv dövlətlərdə icra vəziyyəti, bu sahədə yaxşı
təcrübələr, texniki yardım, bu istiqamətdə görüləcək növbəti tədbirlərin
müəyyənləşdirilməsi, qarşılıqlı hüquqi yardım və əmlakın bərpası üzrə beynəlxalq
əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələlərini əhatə etmişdir.
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Tədbirlərdə
Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru
yanında
Korrupsiyaya
qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati
və informasiya təminatı idarəsinin
prokuroru Pirayə Səmədzadə- Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarə (UNODC)
Əliyeva iştirak etmişdir.
BMT-nin 1997-ci ildə təsis edilmiş qurumu olmaqla
30-31 may 2019-cu il üzv ölkələrə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi
tarixlərdə isə Vyana şəhərində və beynəlxalq cinayətlərə, o cümlədən korrupsiyaya
BMT-nin qeyd edilən Konvensi- qarşı mübarizə fəaliyyətində dəstək verir.
yasının İmplementasiyasının Təf- Qurumun korrupsiyaya qarşı mübarizə fəaliyyətində
rolu aşağıdakı 3 istiqaməti əhatə edir:
tişi Qrupu tərəfindən həmin bey- 1. BMT-nin Korrupsiya Əleyhinə Konvensiyasının
nəlxalq sənədin icra vəziyyətinin əsas səlahiyyətli qurumu - Tərəf Dövlətlərin
nəzərdən keçirilməsi mexaniz- Assambleyasının, eləcə də onun altqurumları olan
minin ikinci dövründə iştirak edən İmplementasiyanın Təftişi Qrupu (IRG), Əmlakın
ekspertlər üçün keçirilmiş təlim Bərpası üzrə İşçi Qrupu, Qabaqlayıcı tədbirlər üzrə İşçi
kursunda Baş İdarənin böyük Qrupu və Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə Ekspert
Görüşlərinin Katibliyi kimi çıxış edir;
prokuroru Elnur Musayev iştirak 2. Konvensiyanın
İmplementasiyasının
Təftişi
etmişdir.
Mexanizminə dəstək göstərir, Konvensiyaya Tərəf
Sadalananlarla yanaşı, Kon- Dövlətlərin məcburi tərəfdaş-təftişi (peer-review)
vensiyanın İmplementasiyasının prosesinin effektiv fəaliyyətini təşkil və təmin edir;
Təftişi Qrupunun növbəti sessiyası 3. Konvensiyanın implementasiyası üçün zəruri olan
çərçivəsində 2-ci təftiş dövrünün texniki yardım və tərəqqi alətlərinin hazırlanması ilə
Tərəf Dövlətlərə dəstək göstərir.
dördüncü ilində Azərbaycan Respublikası tərəfindən Macarıstan
Respublikasının təftiş edilməsi nəzərdə tutulur və həmin qiymətləndirmə prosesində
də Baş İdarə əməkdaşının iştirakı təsdiq edilmişdir.
Eyni zamanda, yuxarıda qeyd edilən Təftiş Qrupunun növbəti sessiyası
çərçivəsində ölkəmiz tərəfindən Albaniyanın təftiş edilməsinin nəzərdə tutulması və
həmin prosesdə də Baş İdarə əməkdaşının ekspert qismində iştirakının təsdiqlənməsi
hesabat dövrünün müsbət məqamlarından biri kimi qiymətləndirilə bilər.
Avqustun 26-27-də Keniyanın Naivaşa şəhərində Avropa İttifaqının maliyyə
dəstəyi ilə Keniya Baş Prokurorluğu və BMT-nin Narkotiklər və Cinayətlər üzrə İdarəsi (UNODC) tərəfindən keçirilmiş “Düşüncənin Liderliyi” adlı seminarda
beynəlxalq ekspertlər qismində ABŞ, Böyük Britaniya, Avstraliya, Niderland, Yeni
Zelandiya, Cənubi Afrika Respublikasının prokurorluq və digər hüquq-mühafizə
orqanlarının, eləcə də BMT-nin nümayəndələri ilə yanaşı Baş İdarənin Təşkilati və
informasiya təminatı idarəsinin böyük prokuroru İsfəndiyar Hacıyev iştirak etmişdir.
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2-4 sentyabr tarixlərində BMT-nin Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının
İcrasının Təftişi Qrupunun 10-cu sessiyası, 4-6 sentyabr tarixlərində Korrupsiyanın
qarşısının alınması üzrə hökumətlərarası İşçi Qrupunun 10-cu sessiyası, 5-6 sentyabr
tarixlərində isə Konvensiyanın icrasının təftişi üzrə 2-ci dövrdə iştirak edəcək
ekspertlər üçün təlim keçirilmişdir. Tədbirlərdə Baş İdarənin böyük prokuroru Elnur
Musayev və Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokuroru Vüqar Əhmədli
iştirak etmişlər. Qeyd olunan tədbirlərdə nümayəndələrimiz tərəfindən ölkəmizdə
korrupsiyaya qarşı mübarizəyə həsr olunmuş çıxış, təqdimat və videoçarx nümayiş
etdirilmiş, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.
22-24 oktyabr tarixlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsinin altı nəfərlik ekspert qrupunun BMT-nin Korrupsiya
əleyhinə Konvensiyasının II (Korrupsiyanın qarşısının alınması) və V (Vəsaitlərin
qaytarılması) fəsillərinin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasına səfəri baş tutmuşdur.
Qeyd edilən ekspert qrupunun səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikası
üzrə müvafiq hesabatın hazırlanması ilə əlaqədar ekspert qrupunun üzvləri ilə bir sıra
dövlət orqanlarının nümayəndələri arasında panel görüşlər keçirilərək BMT-nin
Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının qeyd edilən fəsillərini əhatə edən korrupsiyanın
qarşısının alınması və ona qarşı əks-təsir siyasəti, bu sahə üzrə ixtisaslaşmış
qurumlar, dövlət qulluğunda dürüstlük, etik davranış kodekslərinə riayət, siyasi
partiyaların maliyyələşdirilməsi, məhkəmə və prokurorluq orqanlarında islahatlar,
dövlət satınalmaları və dövlət maliyyəsinin idarə edilməsi, ictimaiyyətin məlumatlandırılması və ictimai iştirakçılıq, çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə
tədbirləri, əmlakın qaytarılması üzrə beynəlxalq mexanizmlər, habelə digər bu kimi
mövzular üzrə müzakirələr keçirilmişdir.
Panel müzakirələrdə Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya Qarşı
Mübarizə üzrə Komissiyası, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu və Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları ilə yanaşı,
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil
(Ombudsman),
Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi,
İqtisadiyyat Nazirliyi,
Vergilər Nazirliyi (hazırda İqtisadiyyat Nazirliyi), Maliyyə
Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Məhkəmə-Hüquq Şurası,
Hesablama Palatası, Dövlət İmtahan Mərkəzi, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi,
Mərkəzi
Seçki
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Komissiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasını təmsil edən vəzifəli şəxslər, eləcə
də vətəndaş cəmiyyətini təmsil
edən nümayəndələr iştirak edərək
ekspert qrupunu maraqlandıran
sualları cavablandırmışdırlar.
Qiymətləndirmə prosesinin
nəticələrinə dair yekun hesabat
layihəsi, ekspert missiyasının
səfəri nəticəsində əldə edilmiş
məlumatlar əks olunmaqla, razılaşdırılması üçün Azərbaycan
Hökumətinə təqdim olunması
nəzərdə tutulmuşdur.
Dekabrın 16-dan 20-dək
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin
Əbu-Dabi şəhərində keçirilmiş
BMT-nin Korrupsiya əleyhinə
Konvensiyasına Tərəf Dövlətlərin
Assembleyasının 8-ci Sessiyasında ölkəmizi Azərbaycan Respublikasının Baş prokurorunun
müavini – Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin rəisi Kamran Əliyevin
rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun,
Xarici İşlər və Daxili İşlər nazirliklərinin əməkdaşlarından
ibarət nümayəndə heyəti
təmsil etmişdir.
Sessiyanın
açılış günündə çıxış edən
Kamran Əliyev ölkəmizdə
korrupsiyaya qarşı mübarizənin Azərbaycan Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tərəqqi strategiyasının mühüm hissəsini təşkil etdiyini, aşkarlıq
və şəffaflıq prinsiplərinin
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ölkəmizin iqtisadi-sosial inkişaf siyasətinin mərkəzində durduğunu qeyd etmiş, Azərbaycanda həyata keçirilən korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri, o cümlədən Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin fəaliyyəti, eləcə də bu
sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq əlaqələri barədə geniş
məlumat vermiş, Azərbaycanın BMT-nin Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının implementasiyası ilə bağlı I mərhələni yüksək nəticələrlə tamamlamasını, hazırda isə II
icmal mərhələsinin uğurla davam etdirildiyini bildirmişdir.
Konfrans müddətində Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə tədbirdə iştirak edən
İtaliya, Monqolustan, Belçika Krallığı, Malaziya, Rusiya Federasiyası, Ukrayna və
digər ölkələrin, eləcə də bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndə heyətləri
arasında ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlər keçirilmiş, Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi ilə Tunis
Respublikasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Milli Xidməti arasında
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu,
Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Akademiyasının Magistr proqramının növbəti
modulunun 2020-ci ilin aprel ayında Bakı şəhərində keçirilməsinə dair müvafiq sənəd
imzalanmışdır.

Konfransın yekununda Konvensiyanın icrası ilə bağlı II dəyərləndirmə
Mərhələsinin müddətinin 2024-cü ilədək uzadılması, 2021-ci ilin aprel ayında ABŞın Nyu-York şəhərində BMT-nin Baş Assambleyasının korrupsiya əleyhinə Xüsusi
Sessiyasının keçirilməsinin Baş Assambleyaya tövsiyə edilməsinə dair, eləcə də
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korrupsiyaya qarşı mübarizənin müxtəlif aspektlərini əhatə edən qətnamələr qəbul
edilmişdir.
Bununla yanaşı, nümayəndə heyətinin üzvləri 15 dekabr tarixində keçirilmiş
İdmanda Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Beynəlxalq Tərəfdaşlığın (IPACS) Baş
Konfransında iştirak etmişlər.
Avropa Şurasının Korrupsiya əleyhinə Dövlətlər Qrupu
(GRECO) ilə əməkdaşlıq
Cari ilin 18-22 mart və 17-21
iyun tarixlərində Avropa Şurasının
Korrupsiya
əleyhinə
Dövlətlər
Qrupunun müvafiq olaraq 82-ci və
83-cü plenar iclasları keçirilmişdir.
Hər
iki
iclasda
Azərbaycan
Respublikası Baş prokurorunun
müavini, Baş prokuror yanında Korrupsiya əleyhinə Dövlətlər Qrupu (GRECO)
Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş 1999-cu ildə Avropa Şurası tərəfindən təsis
İdarəsinin rəisi Kamran Əliyevin edilmişdir.
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Təsisat Avropa Şurasının Korrupsiyaya görə
mülki-hüquqi və cinayət-hüquqi məsuliyyət
iştirak etmişdir.
Sonuncu plenar iclasda millət haqqında Konvensiyalarına Tərəf Dövlətlərdə
vəkilləri, hakimlər və prokurorlara korrupsiyaya qarşı mübarizə fəaliyyətinin
mərhələli şəkildə qarşılıqlı dövri monitorinqini
münasibətdə korrupsiyanın qarşısıhəyata keçirən nəzarət mexanizmidir.
nın alınması tədbirlərinin dəyərləndirilməsini nəzərdə tutan Azərbay- Təşkilatın Katibliyi Fransa Respublikasının
can Respublikasının IV raund dəyər- Strasburq şəhərində yerləşir.
ləndirilməsi çərçivəsində Uyğunluq
Hesabatı müzakirə edilərək qəbul edilmiş, ölkəmizə ünvanlanan cəmi 21 tövsiyədən
18-nin uğurla icra edilməsi müəyyən edilmişdir.
Bununla yanaşı, nümayəndə heyətinin tərkibində iclaslarda iştirak etmiş Baş
İdarənin böyük prokuroru Elnur Musayev Norveç Krallığının və Şimali Makedoniya
Respublikasının IV və V raund üzrə hesabatları üzrə dəyərləndirici ekspert qismində
çıxış etmişdir.
Həmçinin, cari ilin 17 iyun tarixində Fransa Respublikasının Avropa Şurasının
Nazirlər Komitəsinə sədrliyi çərçivəsində Fransa Respublikasının Strasburq şəhərində
GRECO-nun yaradılmasının 20 illiyinə həsr olunmuş Yüksək Səviyyəli Konfrans
keçirilmişdir.
Tədbirin açılışında Avropa Şurasının Baş katibi Torbyorn Yaqland, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Lilian Mouri Paskye, Avropa Komissiyasının
birinci Vitse-prezidenti Frans Timmermans, Fransanın ədliyyə naziri Nikol Belube və
digər yüksək vəzifəli rəsmilər iştirak etmişlər.
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Konfransda çıxış etmiş Kamran Əliyev Azərbaycanla Avropa Şurası arasında
mövcud işgüzar və qarşılıqlı faydalı münasibətlər çərçivəsində GRECO ilə
əməkdaşlığa ölkəmizdə verilən xüsusi diqqəti vurğulamış, bu əməkdaşlığın müsbət
nəticələri barədə iştirakçılara məlumat vermişdir. Baş İdarə rəisi çıxışında həmçinin,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları, xüsusilə də 3 aprel 2019-cu
tarixli Fərmandan irəli gələn vəzifələr barədə məlumat vermiş, bu islahatların insan
hüquqları və qanunçuluğun qorunması, dövlət idarəçiliyində şəffaflığın artırılması
istiqamətində mühüm addım olduğunu bildirmişdir. K.Əliyev həmçinin, ölkəmizdə
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində Avropa Şurasının ekspert qurumu tərəfindən
verilmiş tövsiyələrin böyük qisminin icra edilməklə, dəyərləndirmənin ilk üç
raundunun uğurla başa çatdırılmasını qeyd etmiş, həmçinin Azərbaycanın GRECOnun dəstəyi ilə təşkil olunmuş Korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə Sibernik
Şəbəkəsinin fəal üzvlərindən biri olduğunu xatırlatmışdır.
Tədbir müddətində həmçinin, GRECO-nun fəaliyyətinin gücləndirilməsi
istiqamətində də təkliflər səsləndirilmişdir. Belə ki, Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiasiyasının Vitse-Prezidenti qismində K.Əliyev ölkəmizin dəstəyi ilə
formalaşmış təşkilatın Anti-Korrupsiya Prokurorları Şəbəkəsi və digər beynəlxalq
anti-korrupsiya qurumları ilə GRECO arasında əlaqələrin gücləndirilməsinin
vacibliyini vurğulamışdır. Konfrans çərçivəsində ölkəmizin nümayəndə heyəti ilə
GRECO-nun Prezidenti Marin Mrçela, GRECO-nun İcraçı katibi Canluka Esposito,
eləcə də digər ölkələrin nümayəndə heyətləri arasında ikitərəfli görüşlər keçirilmiş,
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq perspektivləri ilə bağlı
geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır.
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Hesabat ilinin 17-18 oktyabr tarixlərində Tunis Respublikasının paytaxtı Tunis
şəhərində keçirilmiş GRECO-nun Korrupsiyanın Qarşısının Alınması Sahəsində
Fəaliyyət Göstərən Qurumlarının Şəbəkəsinin növbəti görüşündə Baş İdarənin
Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokuroru Vüqar Əhmədli iştirak etmişdir. Tədbirdə V.Əhmədli çıxış edərək ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində keçirilmiş kompleks, sistemli və ardıcıl islahatlar barədə tədbir iştirakçılarına
ətraflı məlumat vermişdir.

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) Şərqi Avropa
və Mərkəzi Asiya üçün Anti-Korrupsiya Şəbəkəsi ilə əməkdaşlıq
19-22 mart 2019-cu il tarixlərdə
Fransa Respublikasının paytaxtı Paris
şəhərində İqtisadi Əməkdaşlıq və
İnkişaf Təşkilatının (OECD) Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üçün Anti-Korrupsiya Şəbəkəsinin İstanbul Anti-Korrupsiya Fəaliyyət Planı üzrə 20-ci monitorinq görüşü və Şəbəkənin Rəhbər
Qrupunun 24-ci görüşü keçirilmişdir.
Görüşlərdə İqtisadi Əməkdaşlıq
və İnkişaf Təşkilatının (OECD) Şərqi
Avropa və Mərkəzi Asiya üçün AntiKorrupsiya Şəbəkəsinin Azərbaycan
Respublikası üzrə milli koordinatoru Baş prokurorun müavini, Baş İdarə rəisi
Kamran Əliyev, Baş İdarənin Təşkilati
və informasiya təminatı idarəsinin rəisi
Səbuhi Alıyev və Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
üzrə Komissiyasının katibi Kamal Cəfərov iştirak etmişlər.
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İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
1961-ci ildə təsis edilmişdir və fəaliyyətinin
əsas məqsədləri üzv ölkələrdə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə yardım etməkdən
ibarətdir.
Təşkilatın Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya
üçün Anti-Korrupsiya Şəbəkəsi Rüşvətxorluqla Mübarizə üzrə İşçi Qrupunun (WGB)
regional proqramı olub 2003-cü ildə qəbul
edilmiş İstanbul Anti-Korrupsiya Fəaliyyət
Planı əsasında Şəbəkəyə üzv ölkələrdə mərhələli şəkildə anti-korrupsiya islahatlarının
həyata keçirilməsini və nəticələrinin dəyərləndirilməsini nəzərdə tutur.
Təşkilatın mənzil qərargahı Fransa Respublikasının Paris şəhərində yerləşir
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19-21 mart tarixlərində keçirilmiş Şəbəkənin İstanbul Fəaliyyət Planının 20-ci
monitorinq görüşü zamanı ölkəmiz üzrə 2016-cı ilin sentyabr ayında İstanbul
Fəaliyyət Planının IV Monitorinq Raundu çərçivəsində qəbul edilmiş hesabatda
nəzərdə tutulmuş tövsiyələrin icra vəziyyəti ilə bağlı Tərəqqi Hesabatı müzakirə
edilərək qəbul edilmişdir. Qeyd edilməlidir ki, IV Monitorinq Raund hesabatı üzrə
ölkəmizə cəmi 31 tövsiyə ünvanlanmışdır ki, müzakirələr zamanı onların 21-nin
uğurla icra edilməsi müəyyən edilmişdir. Bununla da bu monitorinq mexanizmi
çərçivəsində IV Dəyərləndirmə Raundu uğurla başa çatdırılmışdır.
22 mart tarixində keçirilmiş Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üçün AntiKorrupsiya Şəbəkəsinin Rəhbər Qrupunun 24-cü görüşü zamanı İstanbul Fəaliyyət
Planı çərçivəsində hazırlanan V Monitorinq Raundunu əhatə edəcək 2020-2024-cü
illər üzrə yeni İş Planının layihəsi təqdim edilmiş, həmçinin yeni dəyərləndirmə
metodologiyası və Şəbəkənin maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi məqsədilə maliyyə
töhfələrinin təqdim edilmə vəziyyəti, eləcə də Şəbəkənin 2018-ci il üzrə illik
hesabatı, Şəbəkənin Katibliyi tərəfindən hazırlanmış və Şəbəkəyə üzv ölkələri əhatə
edən tədqiqatlar təqdim edilmişdir.
Bundan əlavə, 16-19 oktyabr tarixlərində Özbəkistan Respublikasının paytaxtı
Daşkənd şəhərində İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Şərqi Avropa və
Mərkəzi Asiya üçün Anti-Korrupsiya Şəbəkəsinin Hüquq-Mühafizə Orqanları
Şəbəkəsinin “Korrupsiya qarşı mübarizə və cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin
müsadirəsi, əmlakın bərpası” mövzusunda növbəti 10-cu iclası keçirilmiş, tədbirdə
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Baş İdarənin İstintaq İdarəsinin mühüm işlər üzrə böyük müstəntiqi Vüqar
Məmmədzadə iştirak etmişdir.
Dekabrın 10-12 dekabr tarixlərində Fransa Respublikasının paytaxtı Paris
şəhərində baş tutmuş OECD-nin Transmilli korrupsiya qarşı mübarizəyə dair hüquqmühafizə orqanlarının Qlobal Şəbəkəsinin növbəti iclasında ölkəmizi Baş İdarənin
rəis müavini Emin Mürsəliyev təmsil etmişdir. “Transmilli korrupsiya qarşı
mübarizəyə dair istintaqda yeni texnologiyalar” mövzusunda keçirilmiş iclasda
nümayəndəmiz müasir dövrdə müxtəlif ölkələrdə dövlət idarəçiliyinin səmərəliliyinin
və şəffaflığının artırılmasında mühüm rol oynayan rəqəmsal xidmətlər və onlayn
platformaların korrupsiya cinayətlərinin qarşısının alınmasında da effektiv istifadə
edilməsinin nəzər alınaraq bu mübarizədə zamanın yeni çağırışları ilə səsləşən
informasiya texnologiyalarının imkanlarının ətraflı öyrənilməsi təklif etmiş və bu
təklif iclas materiallarına əlavə edilmişdir.
Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası (IAP) ilə əməkdaşlıq
Cari ilin 4-5 aprel tarixlərində Norveç Krallığının paytaxtı
Oslo şəhərində Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının (IAP) İcraiyyə Komitəsinin 47-ci iclası keBeynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası dünya
çirilmişdir. Tədbirdə ölkəmizi Baş prokurorlarını bir qurumda birləşdirən ilk və
prokurorun müavini – Baş İdarə yeganə beynəlxalq təşkilat olub 1995-ci ildə BMTrəisi, Assosiasiyanın Vitse-prezi- nin dəstəyi ilə yaradılmışdır.
denti Kamran Əliyevin rəhbərlik
BPA-nın təsis edilməsi transmilli cinayətkaretdiyi nümayəndə heyəti təmsil et- lığın geniş vüsət alması fonunda prokurorlar arasında daha sürətli və səmərəli əlaqələrin qurulmamişdir.
Tədbir çərçivəsində Assosia- sında vasitəçilik edəcək quruma olan böyük ehtisiyanın İcraiyyə Komitəsinə 13 yacla səciyyələnmişdir.
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu və
yeni üzvün qəbulu ilə bağlı 16
şəxsin namizədliyi səsverməyə çı- Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun
xarılmış, müzakirə edilərək qərar 1998-ci ildə təşkilati üzvü kimi qəbul edildiyi
Assosiasiya hazırda dünyanın 177-ölkəsindən 183
qəbul edilmişdir. Həmçinin, qurutəşkilati və 2000-dən artıq fərdi özündə birləşdirir.
mun prezidenti vəzifəsinə namiAssosiasiya dünyanın müxtəlif regionlarında
zədlər təsdiq edilmişdir.
hüquq-mühafizə orqanları və vətəndaş cəmiyyəti
İclas müddətində ölkəmizlə institutlarını bir araya gətirərək öz konfrans və
Assosiasiya arasında işgüzar əla- forumlarları vasitəsi ilə bir sıra konkret sahələr, o
qələrin yüksələn xətt üzrə inkişaf cümlədən korrupsiyaya qarşı mübarizə problemləri
etdiyi qeyd edilməklə, mövcud üzrə fikir və təcrübə mübadiləsi həyata keçirir.
əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafına
verdiyi töhfələr nəzərə alınaraq Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Zakir
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Qaralovun Assosiasiyanın fəxri üzvü seçilməsinə dair İcraiyyə Komitəsi tərəfindən
yekdilliklə qərar qəbul edilmiş, bu barədə qərarın cari ildə Argentinanın Buenos
Ayres şəhərində keçiriləcək Assosiasiyanın İllik Yığıncağında təsdiq edilməsi üçün
təqdim edilməsi qərarlaşdırılmışdır.
Tədbir çərçivəsində ölkəmizin nümayəndə heyəti ilə bir sıra ölkələrin təmsilçiləri arasında ikitərəfli görüşlər keçirilmiş, qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə
edilmişdir. Tədbirin yekununda İcraiyyə Komitəsinin növbəti 48-ci iclasının və Assosiasiyanın 24-cü İllik Konfransının 2019-cu ilin sentyabr ayında Argentinanın Buenos-Ayres şəhərində keçirilməsi qərara alınmışdır.
Bundan başqa, cari ilin aprelin 17-də Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində “Hakimlər və prokurorların fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının
alınması və korrupsiyaya qarşı mübarizənin təmin edilməsi” mövzusunda beynəlxalq
konfrans keçirilmişdir.
Avropa Şurasının İnsan Hüquqları və Qanunun Aliliyi Baş İdarəsi və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə aparan Dövlətlər Qrupu (GRECO), Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiasiyası (IAP), Rusiya Federasiyasının Baş Prokurorluğu, Xarici İşlər Nazirliyi
və Moskva Beynəlxalq Əlaqələr Dövlət İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən
yüksək səviyyəli tədbirdə Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının (IAP) Vitseprezident qismində Assosiasiyanı təmsil edən Baş prokurorun müavini - Baş İdarə
rəisi Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.
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Rusiya Federasiyası Baş prokurorunun birinci müavini Aleksandr Busmanın,
Avropa Şurasının İnsan Haqları və Qanunun Aliliyi Baş İdarəsinin Baş direktoru
Xristos Yukomolosun, GRECO-nun prezidenti Marin Mrçelanın və digər ali vəzifəli
nümayəndələrin iştirak etdiyi tədbirin yüksək səviyyəli seqmentində çıxış edən
Kamran Əliyev Rusiya Federasiyası Baş Prokurorluğunun təmsil etdiyi Beynəlxalq
Prokurorlar Assosiyasiyasının işinə verdiyi töhfələrin, eləcə də son dövrlərədək
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılmış Assosiyasiyanın
rəsmi saytının rus dilli versiyasının hazırda Rusiya Federasiyasının Prokurorluğu
tərəfindən davam etdirilməsinin qurum tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini vurğulamışdır.
Bununla yanaşı, Kamran Əliyev ölkəmizdə də aparılan sistemli korrupsiyaya
qarşı mübarizə siyasəti, Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata
keçirilməkdə olan geniş məhkəmə-hüquq islahatları barədə iştirakçılara məlumat
verərək bu siyasətin mühüm hissəsini beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlığın təşkil
etdiyini vurğulamış, qeyd edilənlərə bariz nümunə kimi təmsil etdiyi Assosiasiya ilə
Azərbaycan Respublikası Prokurorluq orqanları arasında dinamik inkişaf edən
səmərəli tərəfdaşlıq münasibətlərinin mövcud olduğunu göstərmişdir.
K.Əliyev çıxışında, həmçinin təmsil etdiyi beynəlxalq qurumun maraqlar
toqquşmasının qarşısının alınması və korrupsiyaya qarşı mübarizənin təmin edilməsi
istiqamətində fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı ümumi məsələlərə də toxunmuş, iştirakçılara rəhbərlik etdiyi Assosiyasiyanın “Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Prokurorlar Şəbəkəsi”nin (NACP) fəaliyyəti barədə geniş məlumat vermişdir.
Tədbir çərçivəsində ölkəmizin nümayəndə heyəti ilə Rusiya Federasiyası Baş
prokurorunun birinci müavini Aleksandr Busman, Yunanıstan Respublikasının Ali
Məhkəməsinin Baş prokuroru Kseni Dimitriou-Vasilipolu və digər ölkələrin, habelə
bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri arasında ikitərəfli görüşlər keçirilməklə qarşılıqlı əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunmuşdur.
Sonda tədbirin proqramına uyğun olaraq edilmiş məruzələr müzakirə edilmiş,
hakimlər və prokurorların fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması
və korrupsiyaya qarşı mübarizənin təmin edilməsi istiqamətində səmərəli fikir
mübadiləsi aparılmışdır.
Assosiasiya ilə əməkdaşlıq əlaqələri çərçivəsində digər mühüm tədbir cari ilin
may ayında Bakı şəhərində baş tutmuşdur. Belə ki, 15-17 may tarixlərində Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası və Azərbaycan Prokurorluğunun birgə təşkilatçılığı
ilə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin inzibati binasında “Ədalət mühakimə sistemində insan haqları ilə bağlı qarşıda duran məsələlər”
mövzusunda beynəlxalq seminar keçirilmişdir.
Bundan başqa, 2019-cu ilin may ayının 21-də Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiasiyasının İcraçı direktoru xanım Yanne Holst Hübner Baş prokuror Zakir
Qaralovun dəvəti ilə ölkəmizə səfər etmişdir. Səfər zamanı xanım Hübner Baş
İdarənin inzibati binasında Assosiyasiyaya fərdi üzv qəbul edilmiş gənc prokurorluq
əməkdaşları ilə görüşmüşdür.
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Tədbirdə Baş prokurorun müavini - Baş İdarə rəisi, Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiyasiyasının Vitse-prezidenti Kamran Əliyev BMT-nin İqtisadi və Sosial
Şurasında məşvərətçi statusa malik olan və 100-dən çox dövləti özündə birləşdirən
Assosiasiya ilə Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanları arasında səmərəli
əməkdaşlığın dinamik inkişaf etdiyini qeyd etmiş, ölkəmizin qurumun fəaliyyətinə
verdiyi töhfələri və göstərdiyi dəstəyi xüsusi vurğulamışdır.
Assosiyasiyanın yeni üzvləri ilə görüşdə çıxış edən xanım Hübner təmsil etdiyi
qurumun fəaliyyət istiqamətləri və iş prinsipləri barəsində məlumat vermiş, gənc
əməkdaşlara öz xidməti fəaliyyətləri zamanı təşkilatın imkanlarından faydalanmağın
yollarını izah etmiş, yeni üzvlərə qurumun üzvlük vəsiqələri təqdim edilmişdir.
Qeyd edilənlərlə yanaşı, hesabat dövrünün 3-6 iyun tarixlərində Belarus
Respublikasının paytaxtı Minsk şəhərində Belarus Respublikası Baş Prokurorluğu və
Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə “Cəmiyyətin qlobal
rəqəmsallaşması dövründə prokurorların cinayətkarlığa qarşı beynəlxalq əməkdaşlığı” mövzusunda regional konfrans keçirilmişdir. Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya regionu ölkələrinin prokurorluq, məhkəmə, ədliyyə və digər hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər şəxsləri, beynəlxalq təşkilatların yüksək vəzifəli nümayəndələrinin
qatıldığı tədbirdə Belarus Respublikasının Baş prokuroru Aleksandr Konyukun dəvəti
ilə ölkəmizi Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini - Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi, Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiasiyanın vitse-prezidenti Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi, Baş İdarənin rəis
müavini Əli Nağıyev, Bakı şəhər prokuroru İlqar Abbasov və Baş İdarənin Təşkilati
və informasiya təminatı idarəsinin böyük prokuroru İsfəndiyar Hacıyevdən ibarət
nümayəndə heyəti təmsil etmişdir.
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Müasir dövrdə milli təhlükəsizliyə əsas təhdidlərdən birini təşkil edən terrorçuluğun təhlükəli təzahür formalarından biri olan kiber-terrorçuluqla mübarizə məsələlərinin müzakirəsinə həsr olunmuş 1-ci Plenar iclasa həmsədrlik edən Kamran Əliyev
ölkəmizin cinayətkarlığın bu forması ilə mübarizə təcrübəsinə dair təqdimatla çıxış
edərək Azərbaycanın bu sahədə formalaşdırdığı qanunvericilik və institusional baza,
təhlükəsizlik və hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyəti barədə iştirakçılara geniş məlumat vermişdir. O, həmçinin ölkəmizdə Prezident cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsinə söykənərək həyata keçirilən cinayət qanunvericiliyinin dekriminallaşdırılması və
liberallaşdırılması, məhkəmə-hüquq sistemində şəffaflığın təmin edilməsinə yönəlmiş
genişmiqyaslı islahatlar, həmçinin qətiyyətli korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri
barədə də ətraflı məlumatı iştirakçıların diqqətinə çatdırmışdır.
Tədbir çərçivəsində nümayəndə heyətimiz Belarusun Baş prokuroru Aleksandr
Konyuk tərəfindən qəbul edilmiş, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qurumlar
arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq perspektivləri ilə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Tədbir müddətində həmçinin, Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə Assosiasiyanın rəsmiləri, eləcə də Çin, Rusiya Federasiyası, Estoniya, Latviya, Polşa, Moldova,
Gürcüstan, Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan və digər ölkələrin nümayəndə heyətləri
arasında görüşlər keçirilərək ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına dair müzakirələr aparılmış, iştirakçılara Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin fəaliyyətini əks etdirən kitab və bukletlər təqdim edilmişdir.
Sentyabrın 14-dən 18-dək Argentina Respublikasının paytaxtı Buenos-Ayres
şəhərində BPA-nın İcraiyyə Komitəsinin növbəti iclası, 24-cü İllik Konfransı və
Ümumi Yığıncağında ölkəmizi Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini
– Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi, Assosiasiyanın vitse-prezidenti Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil
etmişdir.
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“Müxtəlif hüquq sistemləri
üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq” mövzusunda keçirilmiş konfransda 100
ölkəni təmsil edən 500-dən artıq
iştirakçı – müxtəlif dövlətlərin prokurorluq, məhkəmə, ədliyyə və
digər hüquq-mühafizə orqanlarının, habelə beynəlxalq təşkilatların
yüksək vəzifəli nümayəndələri
iştirak etmişdir.
Tədbirdə çıxış edən nümayəndə heyətinin rəhbəri öz nitqində
2019-cu il 3 aprel tarixli “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların
dərinləşdirilməsi haqqında” Fərmandan irəli gələn vəzifələr və həyata keçirilən
tədbirlər, beynəlxalq qurumların korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qabaqcıl
nailiyyətlərinin öyrənilməsi, bunun cari fəaliyyətdə qarşıya çıxan çətinliklərin
həllində və fəaliyyətin təkmilləşdirilməsində səmərəli tətbiqi məsələlərinə geniş yer
vermişdir.
Həmçinin tədbir çərçivəsində Kamran Əliyevin həmsədrliyi ilə BPA-nın AntiKorrupsiya Prokurorları Şəbəkəsinin (NACP) xüsusi maraq qrupunun “Korrupsiya
hüquqpozmalarına qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq” mövzusunda
keçirilmiş növbəti sessiyasında beynəlxalq ekspertlər qismində ABŞ, Sinqapur,
Honq-Konq, Argentina və Keniya prokurorluq orqanlarının rəhbər vəzifəli şəxsləri və
digər nümayəndələri iştirak etmişlər.
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Bundan başqa, sentyabrın 17-də Argentina Respublikasının Buenos-Ayres
Muxtar Vilayətinin prokurorluğu ilə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi arasında korrupsiyanın qarşısının
alınması və ona qarşı mübarizədə əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu
imzalanmışdır. Sentyabrın 18-də baş tutmuş BPA-nın Baş iclasında qurumun İcraiyyə
Komitəsinin təklifi ilə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Zakir Qaralov
ölkəmizdə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunmasında, qanunun aliliyinin təmin edilməsində xidmətləri və BPA-nın inkişafına verdiyi töhfələr, qurumla
Azərbaycan prokurorluğu arasında işgüzar münasibətlərin yaradılmasında məhsuldar
fəaliyyəti nəzərə alınmaqla Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının yüksək mükafatı
ilə təltif edilmiş - qurumun fəxri üzvü seçilmişdir.
Tədbirdə bir sıra mövzulara baxılması ilə yanaşı, 2013-cü ildən etibarən BPAnın prezidenti vəzifəsini tutmuş Qerxard Yaroş səlahiyyət müddətinin başa çatması
ilə bağlı Assosiasiyada tutduğu hazırki vəzifəsindən azad olunmuş, Koreya
Respublikasının Busan şəhərinin prokuroru Vanq Çeol-Kyu səsvermə nəticəsində
yekdilliklə həmin vəzifəyə seçilmişdir.
Avropa Birliyinin Avropa Qonşuluq Siyasətinin “Şərq Tərəfdaşlığı”
layihəsi və TAİEX (Texniki Yardım və İnformasiya Mübadiləsi)
aləti çərçivəsində əməkdaşlıq
Cari ilin 7-8 fevral tarixlərində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin inzibati binasında TAİEX texniki yadım aləti çərçivəsində
“Normativ aktların anti-korrupsiya ekspertizası” mövzusunda təlim tədbiri
keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi,
Hərbi Prokurorluq, Ədliyyə Nazirliyi və
vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələ“Şərq Tərəfdaşlığı” layihəsi Avropa Birlirinin qatıldığı iki günlük tədbirdə Baş yinin Avropa Qonşuluq Siyasətinin bir istiİdarənin Təşkilati və informasiya təmi- qamətini təşkil etməklə Azərbaycan da daxil
natı idarəsinin böyük prokuroru Əmir olmaqla bir sıra post-sovet məkanı ölkələrinə
Ocaqverdiyev salamlama nitqi ilə çıxış demokratiya, qanunun aliliyi və insan haqlaedərək, korrupsiyaya qarşı mübarizənin rına hörmət prinsipləri əsasında dövlət idarəölkəmizdə dövlət siyasətinin prioritet is- etməsinin, bazar iqtisadiyyatının, vətəndaş
tiqaməti olmasını vurğulamaqla bu mü- cəmiyyəti institutlarının gücləndirilməsi istibarizənin möhkəm siyasi iradəyə əsas- qamətlərində yardım göstərməklə vahid dəlandığını qeyd etmiş, bu sahədə ölkə da- yərlər məkanının formalaşdırılmasını nəzərdə
xilində, eyni zamanda beynəlxalq səviy- tutur.
yədə əməkdaşlığın böyük əhəmiyyət
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kəsb etdiyini bildirmiş və təlimin mövzusu olan antikorrupsiya ekspertizasının preventiv tədbirlər sırasında xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etmişdir.
Tədbirdə çıxış edən Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin
təmsilçisi Məryam Hacı-İsmayılova TAİEX texniki yardım alətini çərçivəsində
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizəyə göstərilən dəstək barədə söz
açaraq, Baş Prokurorluğun alətin benefisiar qurumları sırasında xüsusi fəallığı ilə
seçildiyini qeyd etmiş, alət çərçivəsində son illərdə təşkil olunan maarifləndirmə
tədbirlərin hüquq mühafizə orqanlarının potensialının artırılmasında olan rolunu
vurğulamışdır.
Təlim çərçivəsində müvafiq olaraq İtaliya, Litva və İsveç Krallığını təmsil edən
ekspertlər Françesko Clementuççi, Romualdas Gilis və Nils Haninger tərəfindən antikorrupsiya ekspertizası institutuna dair beynəlxalq standartlar, normativ aktlarda
boşluqları aradan qaldırma və onlardan sui-istifadə halların qarşısını almaq üçün
tətbiq olunan metodologiya, öz ölkələrinin bu sahədə ən yaxşı təcrübələri və normativ
aktların analizi prosesində informasiya texnologiyalarının tətbiqi kimi mövzulara dair
təqdimatlar keçirilmişdir.
Tədbirdə mövzu ilə əlaqədar tədris
tapşırıqları iştirakçılar tərəfindən müvəffəqiyyətlə icra edilmiş, iştirakçıları maraqlandıran suallar ətraflı müzakirə edilTAIEX (Texniki Yardım və İnformasiya mişdir.
Hesabat dövrünün 30 aprel 2019-cu
Mübadiləsi) Avropa Komissiyasının proqramı olub Avropa Birliyinin qanunvericiliyi il tarixdə Belçika Krallığının Brüssel şəvə qabaqcıl təcrübələrini paylaşmaqla işti- hərində Avropa Birliyinin “Şərq Tərəfrakçı dövlətlərə öz milli qanunvericiliyi və daşlığı” layihəsi çərçivəsində Qanunun
təcrübəsini təkmilləşdirməkdə yardım gös- aliliyi panelinin növbəti iclası keçiriltərir. Bu məqsədlərlə proqram çərçivəsində mişdir.
dövlət qulluqçuları, qanunverici və məhŞərq Tərəfdaşlığı ölkələri, həmçinin
kəmə hakimiyyəti, o cümlədən hüquq-mü- bir sıra Avropa Birliyinə üzv-dövlətlərin,
hafizə orqanları əməkdaşları üçün təlim, se- o cümlədən OECD, GRECO, UNODC kiminar, təcrübə mübadiləsi və digər tədbirlər
mi beynəlxalq təşkilatların nümayəndələhəyata keçirir.
rinin iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycan
Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının və Xarici İşlər
Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycan
Respublikası Prokurorluğunu Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı
idarəsinin prokuroru Ziya Hacıyev təmsil etmişdir.
İştirakçıların təmsil etdikləri ölkələrdə mövcud olan vəzifəli şəxslərin
aktivlərinin bəyan edilməsinə dair mexanizmlər və bu sahədə qazanılmış uğurlu
təcrübə, həmçinin mövcud çatışmazlıq və nöqsanlar barədə təcrübələrini bölüşmüş,
həmin mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparmışlar.
Tədbirdə “Şərq Tərəfdaşlığı” proqramının Qanunun aliliyi panelinin iştirakçı
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ölkələrində vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim
edilməsi sahəsində effektiv mexanizmin yaradılmasının panelin reallaşması 2020-ci
ilədək nəzərdə tutulmuş 20 hədəfindən biri olduğu xüsusi olaraq qeyd edilmişdir.
Cari ilin 23 may tarixində Fransanın Strasburq şəhərində Yaxşı İdarəçilik
Təşəbbüsü-II Proqramı çərçivəsində həyata keçirilən “Şərq Tərəfdaşlığı Məkanında
İqtisadi Cinayətlərə qarşı Mübarizənin və Preventiv Tədbirlərin Gücləndirilməsi”
regional layihəsinin Texniki Komitəsinin iclası keçirilmişdir. Belarus, Ukrayna,
Moldova və Şərq Tərəfdaşlıq Proqramında iştirak edən digər ölkələrin korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış qurumlarının nümayəndələrinin qatıldığı
tədbirdə Baş İdarəni Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin böyük prokuroru
Əmir Ocaqverdiyev təmsil etmiş, o, tədbirin müvafiq sessiyasında çıxış edərək 20152018-ci illərdə həyata keçirilmiş “Yaxşı İdarəçilik üçün Tərəfdaşlıq-I” layihəsinin
ölkəmizdə benefisiar qurumlar üçün məhsuldar və faydalı olduğunu qeyd etmiş eyni
zamanda cari layihədə nəzərdə tutulmuş təlim tədbirlərinin icrasında Baş İdarə
tərəfindən lazımı dəstək göstəriləcəyini bildirməklə layihə üzrə də yüksək nəticə
gözləntilərinin olduğunu vurğulamışdır. Daha sonra Proqram əlaqələndiciriləri
tərəfindən sözügedən layihə üzrə hazırlanmış Fəaliyyət Planının təqdimatı keçirilərək
nəzərdə tutulmuş tədbirlər barədə ətraflı məlumat verilmiş və nümayəndələrin Plana
dair rəy və təklifləri müzakirə edilmişdir.
Hesabat dövrünün 30 may tarixində Bakı şəhərində Avropa Birliyi və Avropa
Şurası tərəfindən həyata keçirilən “Yaxşı İdarəçilik Təşəbbüsü” Proqramının 2-ci
mərhələsi çərçivəsində nəzərdə tutulmuş “Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasına
qarşı mübarizənin və aktivlərin bərpası sahəsində fəaliyyətin gücləndirilməsi”
layihəsinin Texniki Komitəsinin iclası keçirilmişdir.
Sözügedən tədbirdə Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin
rəisi Səbuhi Alıyev və həmin idarənin böyük prokuroru Əmir Ocaqverdiyev iştirak
etmişlər.
Tədbirdə salamlama nitqləri ilə Avropa Şurasının Bakıdakı Ofisinin rəhbəri
Zoltan Hernyes, Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin müşaviri
Simona Gatti və Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini
müvəqqəti icra edən Kamil Heydərov çıxış etmişlər.
Öz növbəsində Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin rəisi
Səbuhi Alıyev də tədbirdə salamlama nitqi ilə çıxış edərək korrupsiyaya qarşı
mübarizənin ölkəmizdə dövlət siyasətinin prioritet istiqaməti olmasını vurğulayaraq
bu mübarizənin güclü siyasi iradəyə əsaslandığını xüsusi qeyd etmiş, həmin sahədə
beynəlxalq əməkdaşlığın, təcrübə mübadiləsinin və ixtisaslaşmış qurumlarının kadr
potensialının artırılmasının böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirmiş, bu baxımdan
YİT proqramının birinci mərhələsində həyata keçirilmiş “Korrupsiyaya qarşı
mübarizə və onun qarşısının alınması sahəsində bacarıqlarının artırılması” layihəsinin
məhsuldar olduğunu və təqdim olunan layihə üzrə də yüksək nəticələrin gözlənildiyini vurğulamışdır.
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Daha sonra Proqram əlaqələndiriciləri tərəfindən layihə çərçivəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlər barədə ətraflı məlumat verilmiş və iştirakçıları maraqlandıran
suallar cavablandırılmışdır.
Həmçinin, cari ilin 16-20 sentyabr tarixlərində Avropa Komissiyası tərəfindən
TAIEX texniki yardım aləti çərçivəsində Azərbaycan Respublikasını təmsil edən
nümayəndələrin İtaliya Respublikasının məhkəmə sistemində korrupsiya qarşı
mübarizə təcrübəsi ilə tanışlıq səfəri təşkil edilmişdir. Tədbirdə Baş İdarənin böyük
prokurorları Mövlud Mirzəliyev və Emin Nəsibov, Təşkilati və informasiya təminatı
idarəsinin böyük prokuroru Əmir Ocaqverdiyev və Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin
prokuroru Ramin Vəlizadədən ibarət nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Tanışlıq
səfəri çərçivəsində nümayəndə heyəti İtaliya Respublikasının Ali Məhkəmə
Şurasında, Ədliyyə Nazirliyində, Baş Prokurorluğunda, Roma birinci instansiya
məhkəməsində, İtaliyanın Milli Anti-Korrupsiya Qurumu (ANAC) və Roma Prokurorluğunda görüşlər keçirmiş, müvafiq mövzular üzrə müqayisəli fikir mübadiləsi
aparılmışdır.
Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Qurumları
Assosiasiyası (IAACA) ilə əməkdaşlıq
Cari ilin 22-24 yanvar tarixlərində Avstriyanın Vyana şəhərində
Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Qurumlarının Assosiasiyasının (IAACA)
Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Qurumları Assoİllik Konfransı və Ümumi Yığıncağı
siasiyası 2006-cı ildə təsis edilmiş, dünyanın
keçirilmişdir.
140-dan çox ölkəsinin ixtisaslaşmış korrupsiyaya qarşı mübarizə qurumlarının, həmçinin
70 dövlətdən 260-dan çox nümadigər hüquq-mühafizə orqanlarının nümayənyəndənin, o cümlədən prokurorluq,
dələrini bir araya gətirən təşkilatdır.
məhkəmə, ədliyyə, ixtisaslaşmış antiTəşkilatın əsas məqsədi BMT-nin Korrupsiya
korrupsiya orqanlarının, habelə nüfuzƏleyhinə Konvensiyasının daha səmərəli imlu beynəlxalq təşkilatların rəhbər
plementasiyanı, korrupsiyanın qarşısının alınşəxslərinin, tanınmış hüquqşünasların
ması, eləcə də aktivlərin bərpası və qarşılıqlı
və alimlərin iştirak etdiyi tədbirdə
hüquqi yardım sahələrində konstruktiv əməkdaşlığı təşviq etməkdir.
ölkəmizi Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun
rəhbərlik etdiyi, Baş prokurorun müavini - Baş İdarə rəisi Kamran Əliyev, habelə
Ədliyyə Nazirliyi və Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti təmsil etmişdir.
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Assosiasiyanın Ümumi Yığıncağında Assosiasiyanın yeni Konstitusiyası təsdiq
edilmiş, təşkilatın gələcək fəaliyyətinə və anti-korrupsiya tədrisinə dair proqramlar
qəbul olunmuş, İcraiyyə Komitəsinin səlahiyyətlərinə dair məsələyə baxılmışdır.
İllik Konfransda BMT-nin Korrupsiya Əleyhinə Konvensiyasının qəbul
olunmasının 15 illiyi və bu müddət ərzində implementasiyası, BMT-nin 2030-cu
ilədək Dayanıqlı İnkişaf üzrə Gündəliyində bu sosial bəla ilə mübarizənin rolu,
həmçinin antikorrupsiya tədrisi, beynəlxalq əməkdaşlıq və s. bu kimi aktual məsələlər
müzakirə olunmuşdur.
Konfransda ilk məruzə ilə Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, IAACAnın Vitse-prezidenti Fikrət Məmmədov çıxış edərək korrupsiyaya qarşı qlobal
mübarizə tədbirlərinə, BMT-nin müvafiq Konvensiyasının qlobal miqyasda
implementasiyasının nəticələrinə, bu sahədə IAACA-nın mühüm rolu və səmərəli
fəaliyyətinə diqqəti çəkmiş, ölkəmizin də Assosiasiya ilə fəal əməkdaşlıq etdiyini
qeyd etmişdir.
Tədbirin “Korrupsiya hüquqpozmaların qarşısının alınmasında təhsilin rolu”
mövzusuna həsr olunmuş sessiyasında çıxış edən Baş İdarə rəisi Kamran Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsi və
rəhbərliyi altında ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində aparılan
qanunvericilik və institusional islahatlar, Baş İdarənin və “ASAN xidmət”
mərkəzlərinin korrupsiya və rüşvətxorluq hallarının qarşısının alınmasında rolu,
ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən maarifləndirmə
tədbirləri, o cümlədən Azərbaycan Anti-Korrupsiya Akademiyası (AZAKA),
Beynəlxalq Prokurorlar Assosiyasiyasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan
Prokurorların Şəbəkəsi (NACP) kimi təşəbbüslər, ölkəmizlə ikitərəfli münasibətlər
barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat vermiş, Azərbaycan Respublikasının bu
sahədə əldə etdiyi uğurları qeyd etmişdir.
Tədbirin yekununda Azərbaycan tərəfinin təklifləri nəzərə alınmaqla korrupsiyaya qarşı mübarizədə səylərin gücləndirilməsinə və anti-korrupsiya qurumlarının
fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına dair Bəyannamə qəbul olunmuşdur.
Səfər çərçivəsində ölkəmizin nümayəndə heyəti ilə Beynəlxalq Anti-Korrupsiya
Akademiyasının İcraçı direktoru və dekanı Martin Kroytner, IAACA-nın rəhbəri Al
Mari, Fransa, İran və digər dövlətlərin nümayəndə heyətləri arasında ikitərəfli
görüşlər keçirilmiş, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın
perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır. Görüşlərdə Azərbaycan Respublikasının Avstriyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qalib İsrafilov da iştirak
etmişdir.
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Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Akademiyası (IACA) ilə əməkdaşlıq
Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Akademiyasına üzv
olduğu dövrdən etibarən təşkilatın təşkil etdiyi görüşlərdə ali rəhbər vəzifəli şəxslər
səviyyəsində daim iştirak etmiş və korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində
qarşıya qoyulmuş vəzifələr və bu sahədə
faydalı qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələlərinə
dəstəyini ifadə etmişdir.
Baş İdarənin əməkdaşları mütəmadi Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Akademiyası
olaraq Akademiyanın proqramlarında iş- beynəlxalq təşkilat olmaqla 2010-cu ildə
tirak edirlər. Hesabat dövründə Baş İda- təsis edilmişdir və korrupsiyaya qarşı mürənin Təşkilati və informasiya təminatı barizə sahəsində ixtisaslaşmış təhsil (maidarəsinin əməkdaşları İsfəndiyar Hacıyev gistr proqramları və təlimlər) verən qurumvə Vüqar Əhmədli Akademiyanın Antidur. Azərbaycan Respublikası 2012-ci ildən
Korrupsiya Təlimləri üzrə Magistr proqramını (MACS) uğurla başa çatdıraraq qurumun tam hüquqlu üzvüdür. Hazırda
Akademiyanın Təsis Sazişinə 74-ü dövlət
müvafiq diplomlar əldə etmişlər.
Təşkilati və informasiya təminatı olmaqla 77 tərəf qoşulmuşdur.
idarəsinin rəisi Səbuhi Alıyev və Arif Əy- Akademiya Avstriya Respublikasının Lakyubov, eləcə də Baş İdarənin böyük senburq şəhərində yerləşir.
prokuroru Emin Nəsibov Magistr
proqramında təhsillərini davam etdirmiş, Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin
prokurorları Pirayə Səmədzadə-Əliyeva və Zenfira Məmmədova isə Anti-Korrupsiya
Təlimləri üzrə Magistr proqramının I kursuna qəbul olmuşlar.
Bununla yanaşı, Baş İdarənin Əməliyyat idarəsinin əməkdaşları Teymur Novruzlu və Elnur Həsənov Akademiyanın yay məktəbinə qəbul olunmuşlar.
Qeyd edilməlidir ki, Baş İdarə ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunun digər struktur qurumlarının, həmçinin digər dövlət orqanlarının əməkdaşları
da dövri olaraq Akademiyanın magistr proqramında təhsil alırlar. İndiyədək Baş İdarənin 5 əməkdaşı Akademiyanın magistr proqramının məzunu olmuşdur.
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Bundan başqa, cari ilin 2-4 oktyabr tarixlərində Qazaxıstan Respublikasının
paytaxtı Nur-Sultan şəhərində Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Akademiyasına Tərəflərin
Assambleyasının növbəti 8-ci sessiyası keçirilmişdir.
46 ölkədən 200-dən artıq nümayəndənin iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycan
Respublikasının nümayəndə heyətinin tərkibində Baş İdarənin Təşkilati və
informasiya təminatı idarəsinin rəisi Səbuhi Alıyev iştirak etmişdir.
Korrupsiyaya qarşı Avropa Tərəfdaşları (EPAC) vəKorrupsiyaya qarşı
Avropa Əlaqələndiricilər Şəbəkəsi (EACN) ilə əməkdaşlıq
Cari ilin 28-29 may tarixlərində Avstriya Respublikasının paytaxtı Vyana şəhərində Korrupsiyaya qarşı Avropa Tərəfdaşları və Korrupsiyaya qarşı Avropa Əlaqələndiricilər Şəbəkəsi tərəfindən “Avropa Birliyində dürüstlük” İşçi Qrupunun “Dürüstlük və anti-korrupsiya standartları” adlanan alt-qrupunun birinci iclası keçirilmişdir.
Avropa Birliyinin 15 üzv-dövlətinin
nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə
ölkəmizi Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin böyük prokuKorrupsiyaya qarşı Avropa Tərəfdaşları roru İsfəndiyar Hacıyev təmsil etmişdir.
“Dürüstlük və anti-korrupsiya stan(EPAC) və Korrupsiyaya qarşı Avropa
Əlaqələndiricilər Şəbəkəsi (EACN) korrup- dartları” alt-qrupunun I iclasında korrupsiyanın qarşısının alınması və ona qarşı siyanın qarşısının alınmasında mühüm
mübarizə məqsədləri üçün təsis edilmiş əhəmiyyət kəsb edən dövlət idarəetməsinmüstəqil forumlardır. Avropa Şurası və də dürüstlük və etik davranış sahələrində
Avropa Birliyi ölkələri də daxil olmaqla əldə edilmiş müsbət təcrübə mübadiləsi
80-dən artıq qurumun üzv olduğu, müvafiq aparılmaqla mövcud sahədə vahid termin
olaraq 2001 və 2008-ci illərdə yaradılmış və təlimatın hazırlanmasının vacibliyi
bu təsisatlar korrupsiyaya qarşı mübarizə qeyd olunmuşdur.
sahəsində ixtisaslaşmış təcrübi işçilər üçün
Tədbirdə iştirak etmiş İsfəndiyar
təcrübə mübadiləsi imkanları təqdim edir.
Hacıyev ölkə başçısının rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilməkdə olan, dövlət qulluqçularının fəaliyyətində hesabatlılıq
və dürüstlüyün təmin edilməsinə istiqamətlənmiş islahatlar barədə məlumat verməklə
tədbir iştirakçılarını maraqlandıran sualları cavablandırmışdır.
İclasın sonunda, iştrakçı ölkələrin nümayəndələri tərəfindən dürüstlük üzrə
metodik tövsiyələrin hazırlanması, eyni zamanda “Dürüstlük və anti-korrupsiya standartları” adlanan alt-qrupunun növbəti iclasının cari ilin dekabr ayında keçirilməsi
barədə qərar qəbul edilmişdir.
Bundan başqa, Baş İdarənin Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin rəisi Sahib İsmayılov
və Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin böyük prokuroru İsfəndiyar Hacıyev
dekabrın 10-dan 12-dək İsveç Krallığının paytaxtı Stokholm şəhərində keçirilmiş
EPAC və EACN-nin Baş Assambleyasının növbəti iclasında iştirak etmişlər.
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Beynəlxalq, regional və qeyri-hökumət təşkilatlarının, eləcə də ayrı-ayrı dövlətlərin 130-dan artıq nümayəndəsinin iştirak etdiyi “Korrupsiyanın əsas mexanizmlərinin təhlili - qlobal çağırışlar və qabaqlayıcı tədbirlər” mövzusunda keçirilmiş
iclasda dünyanın korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qurumlarının nümayəndələri
arasında təcrübə mübadiləsi, bu sahədə yaranan problemlərə dair müvafiq müzakirələr aparılmış, paralel panellər çərçivəsində anti-korrupsiya təhsili sahəsində yeni
ehtiyaclar və çağırışlar, dövlət satınalmaları və Avropada aparılan anti-korrupsiya
tədbirləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat – GUAM ilə əməkdaşlıq
Cari ilin 23-24 may tarixlərində
Ukrayna Respublikasının paytaxtı
Kiyev şəhərində Demokratiya və
İqtisadi İnkişaf Naminə TəşkilatGUAM-ın korrupsiya və çirkli pulların
yuyulması ilə mübarizə üzrə işçi altqrupunun 20-ci iclası keçirilmişdir.
Həmin iclasda Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunu Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin böyük prokuroru Orxan Əhmədov təmsil etmişdir.
Gürcüstan, Moldova və Ukrayna
dövlətlərinin nümayəndələrinin də iştirak etdiyi iclasda qarşılıqlı fikir və

Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat (GUAM) hazırkı formada 2006-cı ildə təsis edilməklə Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanı bir araya gətirir. Təşkilatın
məqsədləri insan haqları və demokratik dəyərlərin, qanunun aliliyinin, dayanıqlı iqtisadi inkişafın və təhlükəsizliyin təmin edilməsi, mütəşəkkil cinayətkarlığa, o cümlədən korrupsiyaya qarşı mübarizə sahələrində qarşılıqlı
əməkdaşlığı gücləndirməklə üzv ölkələrin səylərini birləşdirməkdir.

təcrübə
mübadiləsi
aparılaraq, GUAM təşkilatının üzvü olan
dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə,
çirkli pulların yuyulması və bu növ
cinayətlərin törədilməsində elektron ödəniş
sistemlərinin və elektron pulların istifadəsinin qarşısının alınması
yolları, cinayət yolu ilə
əldə olunmuş gəlirlərin
müəyyən edilməsi və
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ofşor zonalara köçürülmüş pulların qaytarılması yolları müzakirə olunmuşdur.
İclasda iştirak edən Baş İdarənin nümayəndəsi Orxan Əhmədov çıxış edərək, ölkəmizdə aparılan korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsindəki vəziyyət haqqında və bu
sahədə Baş İdarə tərəfindən görülmüş işlər barədə geniş məlumat vermiş, iclas
iştirakçılarını maraqlandıran sualları cavablandırmışdır.
Həmçinin, iclas zamanı “Korrupsiya əməlləri nəticəsində əldə olunmuş pulların yuyulması faktlarının maliyyə araşdırılması” mövzusunda Ukrayna və Moldova
nümayəndə heyətlərinin təqdimatları dinlənilmiş, çirkli pulların kazino və daşınmaz
əmlakın alqı-satqısı vasitəsilə yuyulması hallarının geniş müzakirə edilməsi üçün
növbəti iclasa Gürcüstan tərəfindən müvafiq ekspertlərin dəvət edilməsi qərara
alınmışdır.
Tədbir iştirakçıları cinayətkarlığa qarşı mübarizə və çirkli pulların yuyulması ilə
mübarizə sahələrində təmsil etdikləri ölkələr arasında əldə olunmuş ən yüksək təcrübələrin öyrənilməsi, çirkli pulların yuyulmasına qarşı tədbirlərin görülməsi, beynəlxalq
qurumlarla qarşılıqlı əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, milli qanunvericiliyinin
təkmilləşdirilməsi və elektron pulların tətbiqi məsələlərinə dair müzakirələr aparmışlar.
Digər tərəfdaşlarla əməkdaşlıq
2019-cu ilin 15-24 yanvar tarixlərində Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin
“MİRAİ” layihəsi çərçivəsində həmin ölkəyə mübadilə proqramı baş tutmuş,
“Qanunun aliliyi” mövzusunda keçirilmiş tədbirdə Baş İdarənin böyük prokuroru
Səbuhi Alıyev iştirak etmişdir. Mübadilə proqramının əsas məqsədi iştirakçıların Yaponiyanın dövlət quruluşu, hüquq sistemi, iqtisadiyyatı, tarixi və mədəniyyəti ilə yaxından tanış edilməsi yolu ilə ölkələr arasında ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi olduğundan tədbir müddətində iştirakçılar Yaponiya Ali Məhkəməsi və
Tokyo yerli məhkəməsinə, eləcə ali təhsil müəssisələri və yerli hüquq şirkətlərindən
birinə səfər etmiş, ölkənin məhkəmə-hüquq sistemi, cinayət mühakimə icraatının
xüsusiyyətləri, iqtisadi mübahisələrin məhkəmədən kənar həlli, Yaponiyanın xarici
siyasəti və region ölkələri ilə əməkdaşlığı mövzularında mühazirələr dinləmiş, bu
sahələrdə mövcud təcrübə ilə yaxından tanış olmuşlar.
Bununla yanaşı, tədbirdə iştirak edən təmsilçilərimiz tərəfindən ölkəmizdə
məhkəmə-hüquq quruculuğu, korrupsiyaya qarşı mübarizə və biznes mühitinin
əlverişliyinin artırılması istiqamətində həyata keçirilən islahatlar barədə geniş
təqdimat həyata keçirilmişdir.
22 fevral 2019-cu il tarixində ölkəmizdə səfərdə olan Özbəkistan Respublikasının Tikinti nazirinin müavini Erkin İskandarovun rəhbərlik etdiyi və
tərkibinə Özbəkistan Respublikası Baş Prokurorluğunun əməkdaşlarının da daxil
olduğu geniş tərkibli nümayəndə heyəti Baş İdarəyə səfər etmişdir.
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Nümayəndə heyəti ilə ikitərəfli görüş zamanı qarşı tərəfə ölkəmizdə
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən qanunvericilik və
institusional islahatlar, Baş İdarənin fəaliyyəti, eləcə də ölkəmizdə tikinti sahəsində
qanunvericiliyin pozulması hallarına qarşı mübarizə fəaliyyəti haqqında geniş
məlumat verilmiş, fikir mübadiləsi aparılmışdır. Nümayəndə heyəti həmçinin, Baş
İdarənin inzibati binası, müxtəlif səviyyəli konfransların və tədbirlərin keçirilməsi
üçün nəzərdə tutulmuş iclas zalları, kitabxana, kriminalistika otağı, müasir proqram
təminatı ilə təchiz edilmiş “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzi, dövlət orqanlarının
məlumat bazalarına çıxışı olan informasiya-kommunikasiya şəbəkəsi və
əməliyyatların idarə edilməsi mərkəzi, vətəndaşların qəbulu otağı ilə yaxından tanış
olmuşdur.

15 mart 2019-cu il tarixdə ölkəmizdə səfərdə olan Belarus Respublikasının
İstintaq Komitəsinin sədri İvan Noskeviçin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Baş
İdarədə olaraq ikitərəfli görüş keçirmişdir. Qonaqlara Azərbaycanın korrupsiyaya
qarşı mübarizə təcrübəsi, bu istiqamətdə həyata keçirilən ardıcıl islahatlar, habelə Baş
İdarənin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verilmişdir. Daha sonra nümayəndə heyəti
Baş İdarənin inzibati binası, yaradılmış iş şəraiti, həmçinin qurumun əməliyyattexniki imkanları ilə yaxından tanış olmuşdur.
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20 mart 2019-cu il tarixində Rusiya Federasiyası Hökuməti yanında
Qanunvericilik və müqayisəli hüquqşünaslıq İnstitutu tərəfindən Moskva şəhərində
“Hüquq korrupsiyaya qarşı: missiya və yeni trendlər” adlı VIII Avrasiya AntiKorrupsiya Forumu keçirilmişdir.
14 ölkənin həmçinin, Avropa Şurası, YUNESKO, YUNİSEF, Avropa
Şurasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan Dövlətlər Qrupu (GRECO) kimi
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə ölkəmizi Baş
İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokuroru Elnur Hümbətov
təmsil etmiş, sonuncu çıxış edərək korrupsiyaya və çirkli pulların yuyulması ilə
mübarizə sahəsində Azərbaycanın təcrübəsini bölüşmüş, bu istiqamətdə ölkəmizin
beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində göstərdiyi səylər, mövcud
səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri həmçinin, Baş İdarənin və “ASAN xidmət”in bu
sahədə fəaliyyətini iştirakçıların diqqətinə çatdırmışdır.
Bundan əlavə, cari ilin 22-24 may tarixlərində Çin Xalq Respublikasının xüsusi
statuslu inzibati ərazisi olan Honq-Konqda Honq-Konqun Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə üzrə Müstəqil Komissiyası (ICAC) və Beynəlxalq Anti-Korrupsiya
Qurumları Assosiasiyasının (IAACA) birgə təşkilatçılığı ilə “Korrupsiya qarşı
mübarizə - yeni perspektivlər” mövzusunda beynəlxalq simpozium keçirilmişdir.
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50-dən artıq ölkənin 500-dən artıq nümayəndəsinin qatıldığı sayca 7-ci olan bu
simpoziumda Baş İdarənin Təşkilati və informasiya idarəsinin rəisi Səbuhi Alıyev və
Əməliyyat təminatı şöbəsinin rəisi Fuad Rəsulovdan ibarət nümayəndə heyəti iştirak
etmişdir.

Tədbir müddətində korrupsiyaya qarşı mübarizədə yeni təşəbbüslər və
yanaşmalar, effektiv qabaqlayıcı tədbirlər, şəffaflıq mühitinin formalaşdırılması və bu
sahədə ictimai maarifləndirmə, hüquqpozmaların qarşısının alınması yolları, eləcə də
cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakların bərpası istiqamətində ən yaxşı təcrübələr
müzakirə edilmişdir.
Tədbir çərçivəsində ölkəmizin nümayəndə heyəti ilə Honq-Konqun
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Müstəqil Komissiyasının rəhbərinin başçılıq etdiyi
qurumun nümayəndə heyəti arasında ikitərəfli görüş keçirilmişdir. Görüş zamanı
qarşı tərəfə ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə fəaliyyətinin hüquqi və institusional əsasları, reallaşdırılan sistemli tədbirlər, həmçinin Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinin 03 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanına uyğun olaraq həyata keçirilən
məhkəmə-hüquq sistemində şəffaflığın təmin edilməsinə yönəlmiş geniş miqyaslı
islahatlar barədə iştirakçılara ətraflı məlumat verilmiş, həmçinin qurumlar arasında
qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilmişdir. Nümayəndə heyətimizin
üzvləri, həmçinin 24-25 may tarixlərində Honq-Konqun Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
üzrə Müstəqil Komissiyası tərəfindən təşkil edilmiş korrupsiyaya qarşı mübarizədə
qabaqlayıcı və cinayət-hüquqi, eləcə də maarifləndirmə tədbirləri istiqamətlərini
əhatə edən təlimlərdə iştirak etmişlər.
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Bundan başqa, cari ilin 30 may tarixində Bakı şəhərində Avropa Şurasının
Azərbaycan üçün Fəaliyyət Planının rəsmi təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Sözügedən tədbirdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası,
Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsi üzrə müəyyən edilmiş tərəfdaş qurumların
rəsmiləri, Azərbaycanın AŞ Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli Məclisin müvafiq komitə rəhbərləri, vətəndaş cəmiyyəti və media nümayəndələrinin iştirakı etmişlər. Tədbirdə Baş İdarəni Təşkilati və informasiya təminatı
idarəsinin rəisi Səbuhi Alıyev və həmin idarənin böyük prokuroru Əmir Ocaqverdiyev təmsil etmişlər.
Çıxışlarda Fəaliyyət Planının Azərbaycan və Avropa Şurası arasında insan
hüquqları, demokratiya və qanunun aliliyi sahələrində strateji əməkdaşlıq prioritetlərini özündə əks etdirdiyini və ölkəmizin qanunvericilik və institusional bazasını
Avropa standartların tam uyğun şəkildə inkişafı istiqamətində Fəaliyyət Planı
çərçivəsində müvafiq tədbirlərin nəzərdə tutulduğu vurğulanmışdır.
Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini-Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyevin
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Monqolustanlı həmkarının dəvətilə cari il iyulun
9-dan 11-dək Monqoluanın paytaxtı Ulan-Bator şəhərinə səfər etmişdir.
Səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin rəhbəri ilə Monqolustanın Böyük
Dövlət Xuralının sədri Gombojavın Zandanşatar, Baş prokuror Jarqalsaikxan
Banzraqçiyin, Ədliyyə və Daxili İşlər naziri Tsendiin Nyamdorj və Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə üzrə Müstəqil Xidmətinin rəisi Daşdavaa Zandraa arasında görüşlər
keçirilmişdir.
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Görüşlərdə tərəflər arasında müasir dövrümüzdə transmilli xarakter daşıyan
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq və regional səylərin daha da
artırılması yönündə və digər əlaqədar mövzularda geniş fikir və təcrübə mübadiləsi
aparılmış, bu sahədə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün hər iki ölkənin daxili
mübarizə resurslarını gücləndirmələri ilə yanaşı, beynəlxalq müstəvidə də vahid və
qətiyyətli mövqedən çıxış etmələrinin vacibliyi vurğulanmışdır.

İyulun 24-25-də Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultan şəhərində “Cinayət yolu ilə
əldə edilmiş aktivlərin xaricdən qaytarılması” mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq
konfransda Baş Prokurorluğun Beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi Erkin Əlixanov və
Baş İdarənin Əməliyyat idarəsinin rəisi Emil Mürsəliyev iştirak etmişlər. Səfər
çərçivəsində Qazaxıstan, Rusiya, Belarus, BƏƏ, Çin, Qırğızıstan, Özbəkistan və
Tacikistan nümayəndə heyətləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirilərək əməkdaşlıq
məsələləri müzakirə olunmuşdur.
Sentyabrın 4-5-də Moldova Respublikasının Kişinyov şəhərində Avropa
İttifaqının dəstəyi ilə həyata keçirilən “Moldova hüquq mühafizə orqanlarına
korrupsiyaya qarşı mübarizədə və preventiv tədbirlərin görülməsində dəstək” adlı
Tvinninq layihəsi çərçivəsində “Dürüstlüyün yoxlanılması və korrupsiya risklərinin
qiymətləndirilməsi” mövzusunda seminar keçirilmişdir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış qurumlarının çoxsaylı
nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə Baş İdarənin Təşkilati və informasiya
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təminatı idarəsinin böyük prokuroru Əmir Ocaqverdiyev təmsil etmişdir. Tədbirdə
nümayəndəmiz çıxış edərək ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata
keçirilən islahatlar barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat vermiş, iştirakçıları
maraqlandıran sualları cavablandırmışdır.
Həmçinin, 23-27 sentyabr 2019-cu il tarixdə Monqolustanın paytaxtı UlanBator şəhərində Avstraliyanın Daxili İşlər Departamentinin təşkil etdiyi Əmlakın
Bərpası üzrə Asiya - Sakit Okean hövzəsi ölkələrinin Agentliklərarası Şəbəkəsi
üzvlərinin 6-cı İdarəetmə Qrupunun Görüşü, İllik Ümumi Görüşü və “Bərpa edilməli
olan əmlakın axtarışı: Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirdən faydalanmanın qadağan
edilməsi” mövzusunda İşçi Görüş keçirilmişdir. Qeyd edilən tədbirlərdə Baş İdarənin
Əməliyyat təminatı şöbəsinin rəisi Ceyhun Məmmədov və Təşkilati və informasiya
təminatı idarəsinin rəis müavini Natiq Eyvazovdan ibarət nümayəndə heyəti iştirak
etmişlər.
Tədbirdə əmlakın bərpası ilə bağlı təcrübə və nailiyyətlərin mübadiləsi, habelə
bu sahədə üzv ölkələr tərəfindən rəsmi kanallardan kənar effektiv məlumat
mübadiləsinin daha yaxşı qavranılması istiqamətində müzakirələr aparılmış, bir sıra
ölkələrin əmlakın bərpası ilə əlaqədar hüquqi yardım məsələlərinə dair təqdimatları
dinlənilmişdir.
Oktyabrın 1-də Qırğız Respublikasının paytaxtı Bişkek şəhərində Müstəqil
Dövlətlər Birliyi (MDB) İştirakçı Dövlətlərinin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə
Şurasının 29-cu iclası keçirilmişdir. MDB prokurorluq orqanları əməkdaşlarının
iştirak etdikləri tədbirdə ölkəmizi Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun
müavini - Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi
Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil etmişdir.
İclasa sədrlik edən Qırğızıstanın Baş prokuroru Okturbek Camşitov və Rusiya
Baş prokurorunun birinci müavini Aleksandr Buksman Azərbaycan nümayəndə
heyətini 1 oktyabr - prokurorluq işçilərinin peşə bayramı münasibətilə təbrik
etmişlər. Şuranın iclasında K.Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları
çərçivəsində
prokurorluq
orqanlarının
fəaliyyətinin
və
strukturunun
təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılmış hərtərəfli və institusional tədbirlər, kadr
potensialının gücləndirilməsi, yeni nəsil prokurorların formalaşdırılması və
peşəkarlığının artırılması, habelə prokurorluğun maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi və işçilərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar
əldə olunmuş uğurlu nəticələr barədə ətraflı məlumat verərək, “Cinayət işləri üzrə
hüquqi yardım və ekstradisiya sahəsində beynəlxalq öhdəliklərin yerinə yetirilməsi
üzrə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun təcrübəsi” mövzusunda çıxış
etmişdir.
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Oktyabr ayının 15-də Türkiyə Respublikası Hakimlər və Prokurorlar Şurasının
Birinci Dairə rəhbəri Halil Koçun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizdə
səfərdə olmuşdur. Səfər çərçivəsində Baş İdarəyə gələn nümayəndə heyəti Baş İdarənin inzibati binası ilə, o cümlədən qurumun fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmuşlar.

28-31 oktyabr tarixlərində Litva Respublikasının Xüsusi İstintaq Xidmətinin
baş direktoru Zidrinas Bartkusun rəhbərlik etdiyi qurumun nümayəndə heyəti təcrübə
mübadilə məqsədilə ölkəmizə rəsmi səfərə gəlmişdir.
Səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin rəhbəri ilə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Zakir Qaralov və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi Əli
Nağıyev arasında görüşlər keçirilmişdir. Görüşlərdə son dövrlərdə hər iki ölkədə
həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları, transmilli korrupsiya cinayətlərinin
istintaqında yeni texnologiyalardan istifadə, habelə korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində əldə edilmiş mühüm nailiyyətlər və bu sahədə birgə səylərin artırması
istiqamətində geniş fikir və təcrübə mübadiləsi aparılmışdır.
Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsində olmuşdur. İkitərəfli görüşdə nümayəndə heyətini qəbul edən
Baş prokurorun müavini - Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev qurumlar arasında əməkdaşlığın hələ 2009-2011-ci
illərdə Xidmətlə Baş İdarə arasında təcrübə mübadiləsini nəzərdə tutan Tvinninq
layihəsi başlandığını qeyd edərək bu layihənin ikitərəfli əməkdaşlıq sahəsində ən
uğurlu layihələrdən biri hesab edildiyini, layihənin uğurunun aparıcı beynəlxalq
təşkilatlar və sahəvi ekspertlər tərəfindən də yüksək qiymətləndirildiyini qeyd etmiş,
qonaqlara ölkəmizin anti-korrupsiya qanunvericiliyi və Baş İdarənin fəaliyyəti, eləcə
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də son dövrlərdə prokurorluq və məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, o cümlədən elektron məhkəmə quruculuğu prosesi
barədə ətraflı məlumat vermişdir.
Litva nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Baş İdarə ilə yanaşı, Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə
komitəsinin deputatları ilə görüşlər keçirmiş, korrupsiyaya qarşı mübarizədə
qabaqlayıcı tədbirlərin səmərəli nümunəsini təşkil edən ASAN Xidmət modeli ilə
tanış olmaq məqsədilə 5 saylı ASAN Xidmət mərkəzində, Yasamal rayon məhkəməsi

və DOST Mərkəzində də olmuş, ölkəmizdə müxtəlif sahələrdə həyata keçirilən
korrupsiyanın qarşısının alınmasına və şəffaflığın artırılmasına yönəlmiş tədbirlərlə
tanış olmuşlar.
Cari ilin 4-7 noyabr tarixlərində Qırğızıstan Respublikasının Baş prokurorunun
müavini xanım Cəmilə Camanbayevanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə
işgüzar səfərə gəlmişdir. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin rəhbəri ilə
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Zakir Qaralov və Baş prokurorun
müavini - Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi
Kamran Əliyev arasında görüşlər keçirilmiş, cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində
əməkdaşlıq üzrə faydalı fikir mübadiləsi aparılmış, beynəlxalq təşkilatlar xüsusi ilə
Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Aparan Dövlətlər Qrupunun
(GRECO) çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyətin səmərəliliyindən, hüquqi əməkdaşlıq
sahəsində mövcud müqavilə bazasının təkmilləşdirilməsindən danışılmış, tərəfləri
maraqlandıran məsələlər müzakirə edilərək, iki ölkənin müvafiq orqanları arasında
qarşılıqlı münasibətlərin bundan sonra da uğurla davam etdiriləcəyinə əminlik ifadə
edilmişdir.
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Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin deputatları ilə görüşlər
keçirmiş, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası, 5 saylı ASAN
Xidmət mərkəzi, Yasamal rayon məhkəməsində olaraq həmin qurumların fəaliyyəti
ilə yaxından tanış olmuşdur.

Cari ilin 12-13 noyabr tarixində Litva Respublikasının paytaxtı Vilnüs şəhərində
keçirilmiş Avropa Şurası və Avropa Birliyinin Yaxşı İdarəçilik üzrə Tərəfdaşlıq
(PGG) Platformasının “Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində parlament nümayəndələrinin
dürüstlüyü” mövzusunda regional seminarında Baş İdarənin Təşkilati və informasiya
idarəsinin prokuroru vəzifəsini icra edən Əflatun Hüseynov iştirak etmiş, çıxış edərək
ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində keçirilən islahatlar barədə tədbir
iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişdir.
Hesabat ilinin 3-6 dekabr tarixlərində Fransanın Strasburq şəhərində Avropa
Şurasının Pulların Yuyulmasına və Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə qarşı Tədbirlərin Qiymətləndirilməsi üzrə Ekspert Komitəsinin (MONEYVAL) 59-cu Plenar
iclası keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının nümayəndə həyəti tərkibində Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin böyük prokuroru
Əmir Ocaqverdiyev iştirak etmişdir.
10-20 dekabr tarixlərində Fransa Respublikasının Paris şəhərində yerləşən Paris
Ali Dövlət İdarəçilik Məktəbində (ENA) “Korrupsiyaya qarşı mübarizə”
mövzusunda, habelə 09-20 dekabr tarixlərdə “Yerli idarəetmə, ağıllı şəhərlər və açıq
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hökumət” mövzusunda təlim proqramları keçirilmiş, təlimlərdə müaviq olaraq Baş
İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokurorları Pirayə SəmədzadəƏliyeva və Zenfira Məmmədova iştirak etmişlər Təlimlərin yekununda hər iki
iştirakçıya kursun uğurla başa çatdırılması ilə əlaqədar sertifikatlar təqdim edilmişdir.

Digər qurumlarla əməkdaşlıq
Cari ilin 28 iyun tarixində Baş İdarənin inzibati binasında Azərbaycan
Respublikasının Vəkillər Kollegiyası ilə korrupsiya ilə mübarizə sahəsində qarşılıqlı
əməkdaşlığa
dair
Anlaşma
Memorandumu imzalanmışdır.
Tədbiri giriş
sözü ilə açan Baş
prokurorun müavini
- Baş prokuror yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin
rəisi
Kamran Əliyev memorandumun əhəmiyyətinə toxunaraq, dövlət başçısı
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cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövrün tələblərinə cavab verən, cəmiyyətdə yüksək nüfuza malik məhkəmə-hüquq sisteminin formalaşdırılması, qanunçuluq və
hüquq qaydasının möhkəmlənməsinə istiqamətlənən islahatların ölkədə həyata
keçirilən korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri ilə dəstəkləndiyini bildirmiş, qeyd
olunan sahədə dövlət orqanları, o cümlədən hüquq mühafizə orqanlarının qarşılıqlı
olaraq insan hüquqlarının peşəkar müdafiəsi sahəsində ixtisaslaşmış təşkilatlarla,
həmçinin vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığının genişlənməkdə olduğunu
qeyd etmiş, Vəkillər Kollegiyasının vəkillərin xidməti fəaliyyəti ilə əlaqədar onlara
məlum olan korrupsiya hüquqpozmaları barədə məlumatlarının təxirəsalınmadan
prokurorluq orqanlarına verilməsinə dair razılığın memoranduma daxil edilməsini
cinayətkarlığın bu təhlükəli təzahürünə qarşı mübarizədə önəmli töhfə olacağını
vurğulamışdır.
Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırov çıxış edərək bildirmişdir ki,
ölkəmizdə vəkillik sahəsində aparılan mütərəqqi islahatlar nəticəsində ölkədə
vəkillərin sayı əhəmiyyətli dərədəcə artmışdır, hazırda Bakı və Azərbaycanın
regionlarında 1500 nəfərdən çox vəkil xidməti fəaliyyət göstərir. Kollegiyanın öz
işini müasir dövrün tələblərinə uyğun qurduğunu tədbir iştirakçılarının diqqətinə
çatdıran A.Bağırov dövlətin vəkilliyin inkişafına böyük diqqət ayırdığını bildirmişdir.
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Hesabat dövrü ərzində ictimaiyyətin korrupsiyaya qarşı mübarizə fəaliyyəti ilə
bağlı mütəmadi məlumatlandırılması diqqətdə saxlanılmış, vətəndaş cəmiyyəti
institutları ilə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri davam etdirilmişdir.
Bu çərçivədə artıq müsbət ənənə halını almış Baş İdarə tərəfindən keçirilən
dövri mətbuat konfranslarını xüsusilə qeyd etmək olar. Misal olaraq, cari ilin 15
yanvar tarixində kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökümət təşkilatları
nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş mətbuat konfransını göstərmək olar. Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən 2018-ci il
ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində görülmüş işlərinin ictimaiyyətə
açıqlandığı mətbuat konfransında çıxış edən Baş prokurorun müavini-Baş İdarə rəisi
Kamran Əliyev görülmüş işlər barədə ətraflı məlumat vermiş, mətbuat
nümayəndələrinin çoxsaylı suallarını cavablandırmışdır.
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Hesabat dövründə, həmçinin Baş İdarənin qabaqlayıcı tədbirlər, ibtidai istintaq,
əməliyyat-axtarış, beynəlxalq əməkdaşlıq və digər sahələrdə fəaliyyətini əks etdirən
press-relizlər hazırlanaraq Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti vasitəsilə kütləvi
informasiya vasitələrində yayılması üçün təqdim edilmişdir.
Dövr ərzində Baş İdarə tərəfindən həyata keçirilən uğurlu əməliyyat tədbirləri və
istintaqı aparılan cinayət işləri barədə məlumatlar “AzTV”, “İctimai” televiziya və
digər televiziya kanalları, eləcə də kütləvi infomasiya vasitələrində geniş işıqlandırılmışdır.
Bununla yanaşı, Baş İdarənin əməkdaşları tərəfindən korrupsiya ilə mübarizə
sahəsində milli və beynəlxalq qanunvericiliyin tələbləri, Baş İdarənin fəaliyyətinin
müxtəlif aspektlərini əhatə edən məqalələr hazırlanaraq dövri mətbuatda dərc
edilmişdir.

Dövr ərzində Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində
müxtəlif bülleten, buklet, kitablar, metodiki vəsaitlər hazırlanaraq nəşr edilmişdir.
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Cari ilin 20 iyun tarixində Baş İdarənin əməkdaşı Arif Əyyubov tərəfindən
korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair Baş İdarənin fəaliyyəti barədə Daxili İşlər
Nazirliyinin Polis Akademiyasında mühazirələr oxunmuşdur.
Hesabat dövrü ərzində Baş İdarənin əməkdaşları cinayətkarlığa, o cümlədən
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsinə dair keçirilmiş dəyirmi masalar, konfrans və
seminarlar, habelə ictimai dinləmələrdə iştirak etmiş, bir sıra maarifləndirmə
tədbirlərinə cəlb olunmuşlar.

Belə ki, 7-8 fevral tarixlərində Baş İdarənin inzibati binasında TAİEX texniki
yadım aləti çərçivəsində “Normativ aktların anti-korrupsiya ekspertizası” mövzusunda təlim tədbiri keçirilmişdir. Təlim çərçivəsində İtaliya, Litva və İsveç Krallığını
təmsil edən ekspertlər Françesko Clementuççi, Romualdas Gilis və Nils Haninger
tərəfindən anti-korrupsiya ekspertizası institutuna dair beynəlxalq standartlar,
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normativ aktlarda boşluqları aradan qaldırma və onlardan sui-istifadə halların qarşısını almaq üçün tətbiq olunan metodologiya, öz ölkələrin bu sahədə ən yaxşı təcrübələri və normativ aktların analizi prosesində informasiya texnologiyalarının tətbiqi
kimi mövzulara dair təqdimatlar keçirilmişdir.
Bundan əlavə, cari ilin 15-17 may tarixlərində Bakıda Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiasiyası və Azərbaycan Prokurorluğunun birgə təşkilatçılığı ilə “Ədalət
mühakimə sistemində insan haqları ilə bağlı qarşıda duran məsələlər” mövzusunda
beynəlxalq seminar keçirilmişdir. Baş İdarənin inzibati binasında baş tutan tədbirdə
beynəlxalq ekspertlər qismində dəvət edilən Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının
sabiq Prezidenti və Paris Apellyasiya Məhkəməsinin Baş prokuroru Fransua Falletti,
Niderland Krallığının Apelyasiya Məhkəməsinin Baş prokuroru, Amsterdam
Universitetinin Hüquq fakültəsinin professoru Miranda de Meyer, İnsan Hüquqları
üzrə Avropa Məhkəməsinin hakimi Stanislav Pavlovski (Moldova), eləcə də
ölkəmizin müxtəlif instansiya məhkəmələrinin hakimlərindən, habelə prokurorluq
orqanlarının əməkdaşlarından ibarət 40 nümayəndə iştirak etmişdir. Tədbir
çərçivəsində ekspertlər tərəfindən Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası
kontekstində azadlıq və toxunulmazlıq, ədalətli məhkəmə araşdırması hüquqları,
informasiya sahəsində insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması barədə
iştirakçılara geniş məlumat verilmişdir. Eləcə də digər əlaqədar mövzularla bağlı
ortaya çıxan problemlər və onların həlli yolları, Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsinin həmin məsələlərə yanaşması, prioriterləri və yeni istiqamətləri ətraflı
müzakirə edilmişdir.
Seminarda təqdimat və praktiki məsələlər, habelə iştirakçıları maraqlandıran
digər mövzularla bağlı suallar beynəlxalq ekspertlər tərəfindən cavablandırılmışdır.
Tədbirin sonunda iştirakçılara müvafiq sertifikatlar təqdim edilmişdir.
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Bundan başqa, 14-15 oktyabr tarixlərində Baş İdarədə Tərəfdaşlıq və
Əməkdaşlıq Sazişi və Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində qəbul edilmiş
Azərbaycan-Avropa İttifaqı Fəaliyyət Planına uyğun olaraq Aİ-nin texniki yardım və
informasiya mübadiləsi aləti olan TAİEX proqramından istifadə təcrübəsinin
prokurorluq əməkdaşlarına öyrədilməsi ilə bağlı keçirilmiş tədbirdə Avropa
Statistika Bürosunun (Avrostat) hüquqi-statistika üzrə ekspertləri, Daxili İşlər
Nazirliyinin Baş Əməliyyat-Statistik İnformasiya İdarəsinin və Dövlət Statistika
Komitəsinin nümayəndələri iştirak etmişlər. Tədbirin məqsədi Baş Prokurorluğun
müvafiq idarələrinin, eləcə də Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsi, Hərbi Prokurorluq, Bakı şəhər və Naxçıvan Muxtar Respublikası
prokurorluqlarının əməkdaşlarının hüquqi statistika sahəsindəki biliklərinin
artırılması və Avropa təcrübəsinin öyrənilməsi olmuşdur.
Habelə, 24 dekabr tarixində “ASAN” Təlim-Tədris Mərkəzində “İSO
standartlarının dövlət qurumlarında tətbiq imkanları” mövzusunda keçirilmiş təlimdə
Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin böyük prokuroru Əmir Ocaqverdiyev
təmsil etmişdir. Tədbir çərçivəsində İSO 370000 (Yaxşı İdarəçilik) standartının
ölkəmizin dövlət qurumlarında tətbiqinə dair təqdimat keçirilmiş, qeyd edilən
standartla bağlı irəli sürülən tələblər, tətbiq dairəsi, əsas komponentləri barədə ətraflı
məlumat verilmişdir.
Bundan əlavə, 18 dekabr tarixində Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası
Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı, Hökumət – Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platformasının
təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinq Xidməti, Açıq
Hökumət Platforması və USAİD-in maliyyələşdirdiyi ECSOFT layihəsinin
təşkilatçılığı ilə “Qeyri-kommersiya sektoru üçün FATF standartlarının tətbiqi”
mövzusunda beynəlxalq seminar keçirilmişdir. Tədbirin məqsədi çirkli pulların
yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə sahəsindəki
qanunvericiliyin qeyri-hökumət təşkilatlarına yaratdığı öhdəliklərin müzakirəsi, bu
öhdəliklərin beynəlxalq standartlara və təcrübəyə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
və bu sahənin gələcəkdə təkmilləşdirilməsi olmuşdur. Qeyd olunan tədbirdə Baş
İdarənin böyük prokuroru Emin Nəsibov və Təşkilati və informasiya təminatı
idarəsinin prokuroru Arif Əyyubov iştirak etmişlər.
Hesabat dövründə, həmçinin Prokurorluq orqanlarına yeni qəbul olunmuş
əməkdaşlar cəlb olunduqları ilkin təlimlər çərçivəsində Baş İdarədə olaraq qurumun
fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmuşlar.
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HASİL OLUNAN NƏTİCƏLƏR
2019-cu il ərzində korrupsiyaya
daha çox məruz qalan sahələrin müəyyən edilməsi istiqamətində sahələr,
şəxslər, sosial təbəqələr və bölgələr üzrə
çoxmeyarlı və ətraflı təhlillərin aparılması, korrupsiyaya şərait yaradan halların aradan qaldırılması məqsədi ilə
aidiyyəti orqan və qurumlara təqdimatların göndərilməsi istiqamətində
mühüm tədbirlər görülmüşdür.
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin
başlıca fəaliyyət istiqamətlərindən biri
də korrupsiyaya qarşı mübarizənin
vəziyyətini öyrənmək, korrupsiya
ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatları toplamaq, təhlil etmək və
korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərəliliyinin artırılması üçün təklif və
tövsiyələr hazırlamaqdır. Təqdirəlayiq
haldır ki, hesabat ilində Baş İdarənin
struktur qurumları tərəfindən bu istiqamət üzrə fəaliyyət daha da genişləndirilərək təkmilləşdirilmişdir. Bu da
onu deməyə əsas verir ki, ötən il
aparılmış təhlil və analizlərlə müəyyən
edilmiş ümumi mənzərə cari ildə
korrupsiya mühitinə qarşı daha sistemli
və effektiv mübarizə aparmağa böyük
təkan verəcəkdir.
Sözsüz ki, bu mübarizədə cəza
tədbirləri ilə yanaşı digər çəkindirici
vasitələr də mühüm rol oynamaqdadır.
Bu baxımdan müsbət hal kimi qeyd
olunmalıdır ki, korrupsiya cinayətlərə
şərait yaradan halların aradan qaldırılması istiqamətində cinayət prosessual
qanunvericiliyindən kənar prokuror
təsiri tədbirlərinin tətbiqi dövr ərzində

aktual olmuş, yol verilmiş qanun
pozuntularının aradan qaldırılması və
gələcəkdə bir daha təkrar törədilməməsi
üçün müxtəlif dövlət qurumlarına və
vəzifəli şəxslərə araşdırma materialları
üzrə 46, cinayət işləri üzrə 72 olmaqla
ümumilikdə 118 təqdimat verilmişdir.
Qeyd olunmalıdır ki, ötən illə müqayisədə araşdırma materialları üzrə
prokuror təsir aktlarının sayında müəyyən qədər azalmanın müşahidə edilməsi
hesabat dövründə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyindən daxil olmuş qeyri-rəsmi əmək münasibətlərinin aşkar
olunması ilə bağlı materialların sayında
kəskin azalma ilə əlaqədar olmuşdur
(2018-ci il ərzində 35 belə material
daxil olduğu halda, 2019-cu il ərzində
isə cəmi 10 material daxil olmuşdur).
Baxılan müraciətlər üzrə aparılan
araşdırmalar və cinayət işlərinin istintaqı zamanı müvafiq şəxslərin əməllərində inzibati pozuntu aşkar edildiyindən, Azərbaycan Respublikası İnzibati
Xətalar Məcəlləsinin tələblərinə əsasən,
inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın
başlanması haqqında 29 qərar qəbul edilərək, aidiyyəti üzrə müvafiq məhkəmələrə və icra orqanlarına göndərilmişdir.
Bu da 2018-ci ilin müvafiq göstəricisindən 4 vahid çox olduğu üçün bu kriteriya üzrə mövcud vəziyyəti qənaətbəxş hesab etmək mümkündür.
Preventiv tədbirlər və təhqiqat
idarəsi. Qeyd edildiyi kimi İdarənin
ötən il korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatları təhlil
etməsi, korrupsiyaya qarşı mübarizənin
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səmərəliliyinin
artırılması
üçün
təklif və tövsiyələr hazırlaması və
bütün bunları müxtəlif sahələr üzrə
vəsait şəklində hazırlaması müsbət hal
kimi qeyd edilməlidir. Eyni zamanda,
İdarə
tərəfindən
prokuror
təsir
tədbirlərinin imkanlarından da geniş
istifadə edilmiş, eləcə də vurulmuş
ziyanın ödənilməsi kimi müsbət
təcrübəsi formalaşdırılmışdır. Bununla
belə cinayət xarakterli məlumatların
araşdırılması zamanı bəzi hallarda
İdarə əməkdaşları tərəfindən müddət
pozuntusuna yol verilməsi halları
müşahidə edilir ki, bu xarakterli nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir.
Daxili təhlükəsizlik şöbəsi. Müsbət hal kimi göstərilə bilər ki, Şöbə öz
fəaliyyət istiqaməti üzrə təhlillər aparmış və əldə edilmiş nəticələr metodik
vəsait şəklində nəşr edilmişdir. Eyni
zamanda, Şöbə tərəfindən “161-Qaynar
xətt” əlaqə mərkəzindən daxil olmaqla
nəzarət qaydasında aidiyyəti üzrə
göndərilən məktubların cavablandırılması sayının 711-dən 964-ə çatması bu
struktur qurumun məktubların icra vəziyyətini mütəmadi nəzarətdə saxlamasına dəlalət edir ki, bu da müsbət hal
kimi qiymətləndirilməlidir. Bununla
belə, Şöbə tərəfindən prokuror təsir
tədbirlərinin tətbiqinin sayının kəskin
azlığı (7 təqdimat) bu sahədə fəalyyətin
təkmilləşdirilməsini tələb edir.
Qeyd edilənlərdən əlavə cinayət
xarakterli məlumatların araşdırılması
zamanı Daxili təhlükəsizlik şöbəsi tərəfindən də müddət pozuntusuna yol verilməsi hallarına təsadüf olunur ki, bu
çatışmazlıqların səbəbləri təhlil edil130

məklə qısa vaxt ərzində aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülməsi zəruridir.
Əməliyyat idarəsi. Təhlillərdən
müəyyən edilir ki, hesabat dövrü ərzində İdarə tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbirlərinin, baxılmış cinayət
xarakterli
materialların,
başlanmış
cinayət işlərinin və icra edilmiş əməliyyat tapşırıqlarının sayında artım qeydə
alınmışdır ki, bu da fəaliyyətdə müsbət
məqamlar kimi qeyd edilə bilər. Hesabat ilinin yekununda İdarə tərəfindən
cari axtarışda olan cəmi 51 şəxsin 50-ni
beynəlxalq axtarışda olan şəxslər təşkil
edir. Odur ki, bu sahədə digər aidiyyatı
dövlət qurumları ilə daha intensiv
əməkdaşlığın həyata keçirilməsinə,
eləcə də digər ölkələrin müvafiq səlahiyyətli orqanları ilə qarşılıqlı əlaqələrin
qurulması və inkişaf etdirilməsinə
diqqət yetirilməklə qeyd edilən istiqamətdə
fəaliyyətin
gücləndirilməsi
zərurəti mövcuddur.
Əməliyyat
təminatı
şöbəsi.
Hesabat ili ərzində Şöbə tərəfindən icra
edilmiş əməliyyat tapşırığı və sorğuların, baxılmış cinayət xarakterli materialların, başlanmış cinayət işlərinin
sayında artım müşahidə edilmiş, keçirilmiş əməliyyat-texniki tədbirlər sayı
eyni qalmış, baxılmış müraicətlərin
sayında cüzi azalma olmuşdur. Hesabat
ili ərzində Baş İdarə ilə Bakı şəhər
Binəqədi rayon Məhkəməsi arasında
məhkəmə qərarlarının alınması üzrə
sənədləşmənin aparılmasında operativliyin və məxfiliyin təmin edilməsi
məqsədilə vəsatət-təqdimatların məhkəməyə, eləcə də məhkəmə qərarlarının
Baş İdarəyə göndərilməsi üzrə “Elektron məhkəmə” informasiya sistemi
istifadəyə verilməsi nəzərə alınmaqla
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həm Əməliyyat idarəsi həm də
Əməliyyat təminatı şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən sistemin imkanlarından
geniş istifadənin təmin edilməsi istiqamətində işlərin davam etdirilməsi
zəruridir. Həmçinin Şöbə tərəfindən cari
fəaliyyətdə zəruri olan müvafiq məlumat bazalarına və servislərə inteqrasiya
imkanlarının
nəzərdən
keçirilməsi
vacibdir.
İstintaq idarəsi. İdarənin fəaliyyətində müsbət hal kimi vurğulanmalıdır
ki, hesabat dövründə ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün məhəkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin 57%-i
çoxepizodlu olmuş, cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər
əmlakı leqallaşdırma faktları üzrə 7
cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanmış, hüquqi şəxslərə cinayət-hüquqi
tədbirlərin tətbiq olunması barədə 3
cinayət işi üzrə 3 hüquqi şəxs barədə
qərar qəbul olunaraq, hüquqi şəxslər və
onların rəhbərliyi məhkəmə məsuliyyətinə verilmişdir.
Görülən işlərlə yanaşı İstintaq
idarəsinin fəaliyyətində nöqsanlar da
mövcud olmuşdur. Belə ki, ziyanın ödənilməsi faizi kifayət qədər yüksək
olmamış, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş ilkin istintaq müddətinin pozulması hallarına bir sıra hallarda yol
verilmişdir.
Mütəxəssis təhlilləri şöbəsi. Təhlillərdən müəyyən edilir ki, 2019-cu ildə
daha əvvəlki ilə nisbətdə Şöbəyə icra
edilməsi üçün daxil olan qərar və materialların sayı 206-dan 288-ə qalxmış,
eləcə də mütəxəssislər tərəfindən icra

edilmiş qərar və materialların sayı 170dən 225-ə yüksəlmişdir. Bu göstəricilər
Şöbənin fəaliyyətində müsbət göstərici
hesab olunmalıdir. Digər tərəfdən də
qalıq sayının 42-dən 96-ya yüksəlməsi
mənfi hal kimi qiymətləndirilə bilər ki,
bu istiqamətdə zəruri tədbirlərin
görülməsi təmin edilməlidir.
Təşkilati və informasiya təminatı
idarəsi. İdarənin ötən il yerli və beynəlxalq tədbirlərin təşkilində göstərdiyi
təşəbbüskarlıq, xarici ölkələrin müvafiq
qurumları ilə anlaşma memorandumlarının və digər sazişlərin imzalanması
üçün zəruri sənədləşmə prosedurlarını
keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirilməsi
müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir.
Digər müsbət hal kimi struktur qurumun
müxtəlif yerli və beynəlxalq hüquqi aktlara geniş təkliflərin, daxili sənəd dövriyyəsinin optimallaşdırılması ilə əlaqədar Baş İdarənin reqlamentinə dəyişiklik layihəsinin hazırlanmasını göstərmək olar. Bununla yanaşı, İdarə
əməkdaşlarının mütəmadi olaraq beynəlxalq təlim və konfranslarda iştirak
etmələri nəzərə alınmaqla, mənimsənilmiş müsbət təcrübənin Baş İdarə
əməkdaşları ilə daha geniş və sistemli
şəkildə paylaşılmasına kifayət qədər
təşəbbüskarlıq göstərilməməsi nöqsan
olaraq qeyd oluna bilər.
Habelə, Baş İdarənin struktur qurumlarında “Elektron sənəd dövriyyəsi”
və “Elektron cinayət” proqramlarından
istifadə qaydalarına tam riayət edilməməsi də mənfi hallardan biri kimi
göstərilə bilər.
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QARŞIDA DURAN VƏZİFƏLƏR
Baş İdarənin fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi
istiqamətində aşağıda sadalanan tədbirlərin görülməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Növbəti hesabat dövrü ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin çıxışlarında və verdiyi tapşırıqlarında korrupsiyaya və
rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin daha səmərəli aparılması ilə əlaqədar
prokurorluq orqanları qarşısında qoyduğu mühüm və məsul vəzifələrin icrasına
dair sistemli, ardıcıl və kompleks tədbirlərin davam etdirilməsi;
Ölkədə həyata keçirilən siyasi, iqtisadi və institusional islahatların korrupsiyaya
qarşı mübarizə tədbirləri ilə dəstəklənməsi;
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin, normativ
hüquqi bazanın və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının qanunları, Baş prokurorun əmr, sərəncam və
göstərişləri ilə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi
qarşısında müəyyən edilmiş vəzifələrin icrası istiqamətində zəruri tədbirlərin
davam etdirilməsi;
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Məhkəmə-hüquq sistemində
islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanında
Baş Prokurorluğa irəli sürülmüş tövsiyələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində
aidiyyəti dövlət qurumları ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərilməsinin davam
etdirilməsi, o cümlədən milli qanunvericiliyə istintaq sazişi, məhkumluqla bağlı
olmayan müsadirə və bu kimi digər yeni hüquq institutlarının gətirilməsi,
qabaqlayıcı tədbirləri nəzərdə tutan qanun layihələrinin hazırlanması ilə əlaqədar
tədbirlər görülməsi işinin genişləndirilməsi;
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən
imzalanmış “Tikinti sahəsində qeyri-rəsmi əmək münasibətlərinin qarşısının
alınması ilə bağlı nəzarətin gücləndirilməsinə dair tədbirlər haqqında” 28 aprel
2017-ci il tarixli Fərmana uyğun olaraq, bu sahədə vətəndaşların əmək
hüquqlarının pozulmasına yönəlmiş qanunsuz hərəkətlərə qarşı Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Əmək Münasibətlərinin Monitorinqi
Mərkəzi ilə birgə ciddi mübarizə tədbirlərinin davam etdirilməsi;
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə həyata keçirilmiş tədbirlərin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi üçün araşdırmaların və analitik təhlillərin həyata keçirilməsi
və əldə olunan nəticələrə əsaslanaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə əlavə
tədbirlərin müəyyən edilməsi;
Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi və Daxili təhlükəsizlik şöbəsi tərəfindən
korrupsiya cinayətlərinin törədilməsinə imkan yaradan halların müəyyən
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8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
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edilməsi, korrupsiyaya daha çox məruz qalan sahələrin aşkar edilməsi
istiqamətində çoxmeyarlı və ətraflı təhlillərin aparılması, korrupsiyaya şərait
yaradan halların aradan qaldırılması məqsədi ilə müvafiq orqan və qurumlara
təqdimatların göndərilməsi, kəsərli prokuror təsir tədbirlərindən istifadə
imkanlarının genişləndirilməsi və bu istiqamətdə yaranmış müsbət
tendensiyanın qorunub saxlanması, korrupsiyaya şərait yaradan halların aradan
qaldırılması istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə Komissiyasına, Nazirlər Kabinetinə və digər mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanlarına təqdimat və təkliflərin göndərilməsi;
İnzibati xətaların aşkar edilməsi, bu hüquqpozmaları törətmiş şəxslərin
məsuliyyətə cəlb edilməsi işinin diqqətdə saxlanılması, Baş İdarənin İstintaq
idarəsi, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi və Daxili təhlükəsizlik şöbəsi
tərəfindən öz səlahiyyətləri daxilində inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat
zamanı baş vermiş hər cür qanun pozuntusunun aradan qaldırılması üçün
vaxtında qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirlər görülməsi və bu istiqamətdə cinayət
prosessual qanunvericiliyindən kənar prokuror təsiri tədbirlərinin tətbiqi
imkanının daha da genişləndirilməsi;
Baş İdarə əməkdaşlarının nəzəri və təcrübi bilikləri əsasında metodiki vəsaitlərin
hazırlanması istiqamətində fəaliyyətin daha da genişləndirilməsi.
Hüquq mühafizə orqanlarından daxil olmuş müraciətlər üzrə Daxili təhlükəsizlik
şöbəsində aparılmış araşdırmaların keyfiyyətinin artırılması, digər hüquq
mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi, dövlət
orqanlarının daxili nəzarət qurumları ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində
ixtisaslaşmış orqanlar arasında məlumat mübadiləsi və səmərəli
əlaqələndirmənin aparılması, treninqlərin təşkili, habelə qeyd olunan sahədə
korrupsiyaya şərait yaradan halların aradan qaldırılması istiqamətində
Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına,
Nazirlər Kabinetinə və digər mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına
təqdimat və təkliflərin göndərilməsi;
Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən “Etik Davranış Kodeksi”nə əməl edilməsi
məsələlərinə əməliyyat qurumları ilə əlaqəli şəkildə Daxili təhlükəsizlik şöbəsi
tərəfindən nəzarətin artırılması;
Baş İdarənin əməliyyat qurumları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış
fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması üçün bu sahədə milli qanunvericiliyin
daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq təkliflərin hazırlanaraq
aidiyyəti dövlət qurumlarına təqdim edilməsi;
Cari fəaliyyətdə zəruri olan müvafiq məlumat bazalarına qoşulma və servislərə
inteqrasiya imkanlarının nəzərdən keçirilməsi;
10 fevral 2017-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən imzalanan “Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi,
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15.

16.

17.

18.
19.

cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar
olmayan alternativ cəza və prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin
genişləndirilməsi barədə” 2668 nömrəli Sərəncama və 20 oktyabr 2017-ci il
tarixdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi
haqqında Qanun”a əsasən Cinayət Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə, cinayət və
cinayət prosessual qanunvericiliyinin humanizm prinsiplərinə dəqiq və dürüst
əməl olunmasının təmin olunması;
İstintaq idarəsində istintaqı aparılan cinayət işləri üzrə keyfiyyətli istintaqın
aparılması, cinayət-prosessual qanunvericiliyin ibtidai istintaqın müddətləri ilə
əlaqədar tələblərinə riayət edilməsi, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə və
əməlin tövsifi zamanı insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasına ciddi riayət
edilməsinə diqqətin daha da artırılması;
Mürəkkəb, çox epizodlu cinayət işlərinin istintaqında peşəkarlığın daha da
artırılması, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılması
(çirkli
pulların
yuyulması),
habelə
informasiya
texnologiyalarından istifadə etməklə törədilən korrupsiya və digər cinayətlərin
aşkar edilməsi istiqamətində prokuror, müstəntiq və əməliyyatçıların peşə
hazırlığının artırılması istiqamətində görülən tədbirlərin daha da gücləndirilməsi,
istintaq-əməliyyat
qruplarının
birgə
fəaliyyətinin
genişləndirilməsi,
əməliyyatçıların və mütəxəssislərin imkanlarından səmərəli istifadə edilməsi,
cinayət işləri üzrə ibtidai istintaqın vaxtında və keyfiyyətlə yekunlaşdırılmasının
təmin edilməsi;
Çirkli pulların yuyulması ilə bağlı cinayətlərin aşkarlanaraq istintaqın uğurla
başa çatdırılmaqla müvafiq şəxslərin məhkəmə məsuliyyətinə verilməsi işinin
daha da gücləndirilməsi; o cümlədən həmin cinayətlər üzrə predikativ hüquq
pozuntusu üzrə preyudisiallıqsız istintaqının aparılması və şəxslərin məsuliyyətə
verilməsinin təmin edilməsi, habelə həmin işlər üzrə cinayət təqibinin sonrakı
gedişinin daim nəzarətdə saxlanılması;
Hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti institutunun daha geniş tətbiqi
istiqamətində müvafiq tədbirləin görülməsi;
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın bərpası, o cümlədən vurulmuş maddi
ziyanın istintaq müddətində ödənilməsinin təmin edilməsi, cinayət yolu ilə əldə
olunmuş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması yolu ilə əldə
edilmiş əmlakın izlənməsi, müəyyən edilməsi, tapılması və geri qaytarılması
sahəsində əməliyyat, maliyyə monitorinqi və digər qurumlarla əlaqələrin
səmərəliliyinin artırılması istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi, habelə
əvvəlki dövrdə olduğu kimi axtarışda olan təqsirkar şəxslərin yerlərinin tezliklə
müəyyən edilməsi və həmin şəxslərin istintaqa cəlb olunmaqla məhkəmə
məsuliyyətinə verilməsi üçün istintaq və əməliyyat qurumları arasında
əməkdaşlığının daha da gücləndirilməsi;
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20. Ziyanın ödənilməsini təmin etmək üçün əmlak üzərinə həbs qoyulması vəziyyəti
öyrənilməklə maddi ziyanla bağlı təqsirləndirilən şəxs, onun yaxın qohumları,
etibarlı əlaqələrinin dairəsinin müəyyən olunması (əməliyyat yolu ilə)
əmlakların həmin şəxslərin adlarına qeydiyyata alınıb-alınmamasının
araşdırılması, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlak müəyyən edilərsə, dərhal
üzərinə həbs qoyulmasının təmin olunması.
21. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərə dair məlumatların yoxlanması və ya
ibtidai istintaq aparılması zamanı Baş İdarənin Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin
imkanlarından geniş və səmərəli istifadə edilməsi, zəruri olduğu hallarda
mütəxəssis rəyinin əldə edilərək iş materiallarına əlavə edilməsinin təmini, bu
istiqamətdə yaranmış müsbət tendensiyanın davam etdirilməsi;
22. Baş İdarədə üzərinə həbs qoyulmuş daşınar və daşınmaz əmlaklar, əmlak
hüquqları, bank hesabları, o cümlədən müsadirə edilmiş əmlaklar, götürülmüş
maddi qiymətlilər və maddi sübutlar barəsində məhkəmələrdə, Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin, Maliyyə Nazirliyinin müvafiq
qurumlarında, ixtisaslaşmış hərrac komissiyalarında qəbul edilən qərarların,
habelə ibtidai istintaqdan sonrakı mərhələlərdə vurulmuş ziyanın ödənilməsinin
təmin edilməsi üçün həmin əmlaklar və bank hesablarında olan pul vasaitləri
üzərində edilən hərəkətlərin qanuniliyinə nəzarəti həyata keçirmək üçün
mexanizmin yaradılması istiqamətində işlərin görülməsi;
23. Korrupsiya halları ilə üzləşmiş vətəndaşlara ixtisaslaşmış cinayət təqibi orqanı
kimi Baş İdarəyə birbaşa və maneəsiz müraciət etmək imkanının təmin edilməsi,
Baş İdarənin “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinin fəaliyyətinin daim
təkmilləşdirilməsi, statistik və analitik məlumatların dərc edilməsi, mərkəz
vasitəsi ilə əldə edilən məlumatların korrupsiyaya qarşı mübarizə və onun
öyrənilməsində, analitik işin aparılmasında istifadə edilməsi istiqamətində
fəaliyyətin davam etdirilməsi;
24. Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokurorlarının beynəlxalq iş
təcrübəsinin artırılması, müsbət təcrübənin mübadiləsi, icraya nəzarət, vətəndaş
qəbulu işlərinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən müraciətlərin obyektiv, vaxtında
və hərtərəfli həll edilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlərin görülməsinin davam
etdirilməsi;
25. Korrupsiya ilə bağlı cinayətlərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və açılması
məqsədi ilə cinayət təqibi zamanı insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
qorunması sahəsində beynəlxalq müqavilə tələblərinə riayət olunması və
normativ sənədlərdə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərdən irəli gələn vəzifələrin
yerinə yetirilməsi, insan və vətəndaş hüquqları və əsas azadlıqları ilə bağlı milli
qanunvericilik və beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, onların daha dolğun
müdafiəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın
daha da möhkəmləndirilməsi və onlarla birgə treninqlərin keçirilməsi, Baş İdarə
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26.

27.

28.

29.

30.

əməkdaşlarının növbəti beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirakının təmin edilməsi,
Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin beynəlxalq reytinqlərdə daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərin görülməsi;
Ölkəmizin mövqeyinin beynəlxalq reytinqlərdə daha da yaxşılaşdırılması
istiqamətində intensiv tədbirlərin görülməsi, “Azərbaycan Respublikasında
biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin
mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli 2199 nömrəli
Sərəncamı ilə yaradılmış Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə
Komissiyanın
tərkibində
Baş
İdarə
əməkdaşlarının
fəaliyyətinin
məhsuldarlığının artırılmasının təmin edilməsi;
2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2004-cü il 28 oktyabr
tarixli 138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Əsasnaməsi”ndə
dəyişiklik edilməsi və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər
əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı
mübarizə sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” 08 oktyabr 2018-ci il tarixli 299
nömrəli Fərmanın icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə Baş prokurorluq üzrə
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəli cinayətlərin
vahid informasiya bazasına dair” Təlimatın və “Təqdim edilməli olan
məlumatların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə müvafiq əmrin icrasına
nəzarətin və tələbkarlığın bütün struktur qurumların rəhbərləri tərəfindən
diqqətdə saxlanılması;
Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi,
vətəndaşların korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirilməsi və
kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatlandırılması.
Baş İdarənin struktur qurumlarında “Elektron sənəd dövriyyəsi” və “Elektron
cinayət” proqramlarından, habelə müasir informasiya texnologiyalarından
səmərəli istifadənin daha da genişləndirilməsi istiqamətində əlavə tədbirlərin
müəyyənləşdirilməsi, o cümlədən elektron sübutların axtarılıb tapılması,
toplanması, işə əlavə edilməsi və tədqiqi məsələləri üzrə mövcud
qanunvericiliyin boşluqlarının aradan qaldırılması istiqamətində zəruri işlərin
görülməsi;
BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi (UNODC), Avropa
Şurasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan Dövlətlər Qrupu (GRECO),
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) Anti-Korrupsiya Şəbəkəsi
və digər beynəlxalq və regional monitorinq mexanizmləri, habelə tərəfdaş
beynəlxalq və regional təşkilat və təşəbbüslərlə əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da
inkişaf etdirilməsi;
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31. Baş İdarə əməkdaşlarının beynəlxalq və regional monitorinq mexanimzlərində
ekspert qismində iştirakı təcrübəsinin davam etdirilməklə əhatə dairəsinin
genişləndirilməsi və daha çox əməkdaşın bu proseslərə cəlb edilməsinin təmin
edilməsi;
32. Xarici ölkələrin korrupsiyaya qarşı mübarizə qurumları və digər aidiyyəti
səlahiyyətli hüquq-mühafizə orqanları ilə ikitərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin
inkişaf etdirilməsi.
Baş İdarənin əməkdaşları bundan sonra da fəaliyyətlərini Azərbaycan
Respublikası Baş Prokurorluğunun rəhbərliyi tərəfindən göstərilən etimada layiq
səviyyədə qurulması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi, qanunun aliliyinin təmin
edilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsi, mütəşəkkil cinayətkarlığın
ən təhlükəli təzahürlərindən biri olan korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi
istiqamətində üzərinə düşən vəzifələri daha məsuliyyətlə yerinə yetirərək
cinayətkarlığa qarşı ciddi və səmərəli mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsini
təmin edəcəklər.
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