Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə
idarəsi tərəfindən 2010-cu ilin I yarımilliyi ərzində görülmüş işlərə dair hesabat

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi
tərəfindən 2019-cu ilin birinci yarım ili
ərzində görülmüş işlərə dair

HESABAT

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində görülmüş işlərə dair hesabat

–2–

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində görülmüş işlərə dair hesabat

“Korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı çox ciddi mübarizə aparılır və
aparılacaqdır. Bu işlərdə əli olan adamlar məsuliyyətə cəlb olunur,
vəzifədən kənarlaşdırılır. Tam sağlamlaşdırma prosesi gedir və
artıq keçən ilin timsalında biz gözəl nəticələri görə bilmişik.”
İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunan iclasındakı nitqindən.
Bakı şəhəri, 11 yanvar 2019-cu il

–3–

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində görülmüş işlərə dair hesabat

MÜQƏDDİMƏ
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş milli
inkişaf strategiyası onun layiqli davamçısı olan dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin
böyük siyasi iradə, əzm və qətiyyəti hesabına davamlı iqtisadi tərəqqi, xalqın
rifahının yüksəldilməsi, müasir dünyada mövcud olan siyasi-iqtisadi vəziyyət, qlobal
maraqlar sistemi nəzərə alınmaqla inamla həyata keçirilməkdədir.
Müdrik və uzaqgörən dövlət siyasəti nəticəsində ölkə həyatının bütün
sahələrində yenidənqurma işləri həyata keçirilmiş, yüksələn xətlə artan sosial-iqtisadi
inkişaf göstəricilərinə nail olunmaqla, hüquqi və demokratik dövlət, vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğu sahəsində mühüm uğurlar əldə edilərək ötən dövrlərdə olduğu
kimi 2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində də bütün sahələrdə mühüm nailiyyətlər
qazanılmaqla irimiqyaslı uğurlara imza atılmışdır.
Azərbaycan müstəqil və qətiyyətli siyasi kursun davam etdirilməsi ilə sosialiqtisadi inkişaf tempinə, reallaşdırdığı enerji siyasətinə və qlobal nəqliyyat
layihələrinə görə də qabaqcıl dünya ölkələri sırasında qərarlaşmışdır. Xüsusilə bu il
tanınmış beynəlxalq platforma kimi nüfuz qazanan və bölgəmizin neft-qaz
sənayesinin mühüm tədbiri olan XXVI Beynəlxalq “Xəzər Neft və Qaz-2019” sərgi
və konfransının, həmçinin IX Xəzər Beynəlxalq energetika və alternativ enerji
sərgisinin açılışı ölkənin tranzit imkanlarının genişləndirilməsində həlledici rola
malik olduğunu bir daha təsdiq etmiş və milli maraqların daha da dolğun şəkildə
təmin olunmasına böyük töhfə verəcək növbəti mühüm layihələrin reallaşdırılmasına
zəmin yaratmışdır.
Əldə etdiyi dinamik sosial-iqtisadi göstəriciləri ilə yanaşı, ölkəmiz
mədəniyyətlərarası dialoqun, inklüziv və davamlı cəmiyyətlərin qurulmasında və
inkişafında nümunə kimi göstərilir. Təsadüfi deyil ki, bu gün Azərbaycan çoxsaylı
beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin keçirildiyi tolerant məkan kimi tanınmaqdadır.
2019-cu ilin birinci yarımili ərzində “Ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik və zorakı
münaqişəyə qarşı fəaliyyət naminə dialoq quraq” şüarı altında V Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə VII Qlobal Bakı Forumunun, Heydər Əliyev Mərkəzində UNESCOnun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının açılış mərasiminin və digər bu
kimi mötəbər beynəlxalq tədbirlərin Bakıda keçirilməsini məhz bütün bunların bariz
nümunəsi kimi göstərmək olar. Eyni zamanda dünyanın ən nüfuzlu idman
yarışlarından biri kimi UEFA Avropa Liqasının final qarşılaşmasının və Formula-1
Qran-Prisinə ardıcıl ev sahibliyinin edilməsi də Azərbaycanı idman dövləti kimi
dünya birliyinə tanıtmaqla, bu missiyanın ölkəmizin timsalında hər zaman özünü
doğrultduğunu bir daha təsdiqləyir.
Qeyd edilən tədbirlər içərisində öz mötəbərliyi ilə seçilən 190-dan çox
ölkəsindən 500-dən artıq nümayəndənin iştirak etdiyi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə BMT-nin Dövlət
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Xidmətləri Forumu çərçivəsində Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyevaya rəqəmsal idarəetmənin tətbiqi ilə dövlət xidmətlərinin inkişafı
sahəsində BMT-nin xüsusi mükafatının təqdim edilməsi ölkəmizə verilən yüksək
qiymətin növbəti təzahürüdür.
Bütün bunlar Azərbaycanın dünyada getdikcə artan nüfuzundan, siyasi və
iqtisadi sahədə qazandığı uğurların yetərincə olmasından qaynaqlanır. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yeni iqtisadi şəraitdə
milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi və onun dünya
iqtisadiyyatına daha səmərəli inteqrasiyasına hədəflənmiş dövlət səviyyəli proqramlar
və irimiqyaslı layihələr icra olunmaqla iqtisadiyyatın daha da liberallaşdırılması,
maliyyə şəffaflığının və azad rəqabətin təmin olunması, bürokratik əngəllərin aradan
qaldırılması, əsassız yoxlamaların qarşısının alınması, daha çevik və keyfiyyətli
idarəetmənin təmin edilməsi məqsədilə ardıcıl hüquqi və institusional islahatlar
həyata keçirilməkdədir.
Bu baxımdan əlaqədar qurumlar və hüquq mühafizə, o cümlədən prokurorluq
orqanları tərəfindən ölkədə həyata keçirilən siyasi, iqtisadi və institusional
islahatların korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri ilə dəstəklənməsi, şəffaflığın və
maliyyə intizamının təmin edilməsi, ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətliliyinin
gücləndirilməsi və son nəticədə əhalinin rifahının daha da yaxşılaşdırılması
istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda
duran vəzifələrə həsr olunan iclasdakı nitqində dövlət idarəçiliyində və büdcə
məsələlərində şəffaflıqdan bəhs etmiş, korrupsiya və rüşvətxorluğu uğurlu
inkişafımızı əngəlləyən əsas bəlalar kimi qiymətləndirmiş və ötən illə müqayisədə bu
sahədə əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edildiyini xüsusi vurğulamışdır.
Dövlət başçısı tərəfindən müasir dövrün tələblərinə cavab verən, cəmiyyətdə
yüksək nüfuza malik ədalət mühakiməsinin formalaşdırılması prosesini
sürətləndirilməsi və şəffaflığın artırılması, süründürməçiliyin və digər neqativ
halların aradan qaldırılması, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cinayətlərin
dekriminallaşdırılması üzrə tədbirlərin davam etdirilməsi məqsədilə 03 aprel 2019-cu
il tarixdə “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında”
Fərman imzalanmaqla korrupsiya ilə mübarizə sahəsində aparılan mühüm
institusional islahatlarda növbəti mütərəqqi addım atılmışdır. Həmin Fərmanın icrası
məhkəmə-hüquq sisteminin inkişafında yeni mərhələnin başlanmasına, dövlət
xidmətlərində ədalət mühakiməsinin əlçatanlığını və şəffaflığını daha da artırmağa
zəmin yaratmışdır.
Həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatların tərkib hissəsi kimi milyonlarla
vətəndaşa xidmət göstərilməklə dövlət qulluqçusu–vətəndaş münasibətlərində yeni
yanaşmanın formalaşmasına mühüm töhfə verən,bürokratiya, süründürməçilik və
korrupsiya hallarının aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayan “ASAN xidmət”
mərkəzlərinin fəaliyyət coğrafiyasının daha da genişləndirilərək 15 mərkəzə
–5–

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində görülmüş işlərə dair hesabat

çatdırılması, habelə yarandığı gündən keçən qısa müddət ərzində bu xidmətə 27
milyondan çox müraciət daxil olması, əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və
təminat sahələri üzrə 126 xidmətin “bir pəncərə”dən təqdim edilməsinə imkan verən
nadir layihə kimi DOST mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması Azərbaycanda
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət və cəmiyyət arasında olan həmrəyliyin
bariz nümunəsidir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən uğurlu dövlət
siyasətinin tərkib hissəsi kimi 2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində də Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən ölkə vətəndaşlarını ciddi
narahat edən korrupsiya cinayətlərinin və hüquqpozmalarının daha geniş yayıldığı
idarəçilik və xidmət sahələri müəyyən edilmiş, təqsirli şəxslər ifşa edilmiş,
korrupsiya hüquqpozmalarından əziyyət çəkən vətəndaşların hüquqlarının bərpa
edilməsi məqsədi ilə vətəndaşlardan “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş
bir sıra müraciətlər üzrə təxirəsalınmaz əməliyyat-istintaq tədbirləri həyata keçirilmiş,
əlaqəli dövlət qurumları ilə birgə fəaliyyət nəticəsində vətəndaşların çoxsaylı
müraciətlərinin müsbət həll olunması təmin edilmiş, eyni zamanda maarifləndirmə
sahəsində kitab, bülleten, buklet və digər metodiki vəsaitlər nəşr olunmuş, kütləvi
informasiya vasitələrində, televiziya kanallarında Baş İdarənin fəaliyyətini əks
etdirən məlumatlar ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmışdır.
Bütün bunlar ölkə Prezidenti tərəfindən Baş prokuror yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsi qarşısında qoyulmuş vəzifələrin uğurla və daha səmərəli
icra edilməsinə, ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların əsas
təminatlarından olan ictimai-siyasi sabitliyin qorunmasına və korrupsiyaya qarşı
mübarizənin gücləndirilməsinə geniş imkanlar yaratmışdır.
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BAŞ İDARƏNİN STRUKTURU
2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin strukturu aşağıdakı
idarə və şöbələrdən ibarət olmuşdur:
− Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi – (Dəftərxana sektoru,
Təsərrüfat sektoru və İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi sektoru);
− İstintaq idarəsi;
− Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi;
− Əməliyyat idarəsi;
− Əməliyyat təminatı şöbəsi;
− Daxili təhlükəsizlik şöbəsi;
− Mütəxəssis təhlilləri şöbəsi.

Baş İdarə
rəisinin
müavini

−
Preventiv
− tədbirlər
və
− təhqiqat
− idarəsi

Azərbaycan Respublikası
Baş prokurorunun müaviniBaş İdarə rəisi

İstintaq
idarəsi

Baş İdarə
rəisinin
müavini
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idarəsi
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şöbəsi
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təhlükəsizlik
şöbəsi

−
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−
prokurorlar
−
−
Mütəxəssis
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informasiya
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idarəsi
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İnformasiya
texnologiyalarının tətbiqi
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DAXİLİ İNZİBATÇILIQ

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi 2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində öz işini aşağıdakı qanun və digər normativ sənədlərdən irəli gələn tələblər səviyyəsində qurub Baş Prokurorluğun
və Baş İdarənin həmin dövr üçün İş Planlarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərmişdir:
 “Prokurorluq haqqında” qanun;
 “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında” qanun;
 “Dövlət qulluğu haqqında” qanun;
 “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” qanun;
 “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” qanun;
 “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə
haqqında” qanun;
 “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” qanun;
 “Dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində
korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 22 iyun 2009-cu il
tarixli Fərmanı;
 “Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsində əməliyyat-axtarış
subyektlərinin səlahiyyət bölgüsü haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli Fərmanı;
 Baş İdarənin Əsasnaməsi və Reqlamenti;
 Baş prokurorun əmr, sərəncam, göstəriş və tapşırıqları;
 digər normativ hüquqi aktlar.
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Hesabat dövrü ərzində Baş İdarə tərəfindən bir neçə normativ hüquqi aktın
layihəsi hazırlanmış, bir neçə sənəd üzrə isə rəy və təkliflər verilmişdir.
Belə ki, 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Məhkəməhüquq 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 bağlı normativ hüquqi aktlara
dəyişikliklərin edilməsi istiqamətində bir sıra təkliflərin hazırlanması təmin
edilmişdir.
2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində Baş İdarənin kadrlarla komplektləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli kadr dəyişiklikləri baş vermişdir.
Belə ki, 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 əmri ilə Baş İdarənin rəis müavini
vəzifəsinə 1 təyinat, Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin,
Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin, Əməliyyat idarəsinin, habelə Daxili
təhlükəsizlik və Əməliyyat təminatı şöbələrinin rəisi vəzifələrinin hər birinə 1,
Əməliyyat idarəsi rəisinin müavini vəzifəsinə isə 1 olmaqla cəmi 7 təyinat
aparılmışdır.
Eyni zamanda, 1 nəfər Baş İdarənin İstintaq idarəsinin mühüm işlər üzrə böyük
müstəntiqi, 1 nəfər Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin prokuroru təyin edilmiş, 1 nəfərə
Əməliyyat idarəsinin mühüm işlər üzrə əməliyyatçısı vəzifəsinin icrası həvalə
edilmiş, eləcə də Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin 2, Daxili təhlükəsizlik
şöbəsinin 1 əməkdaşı icrası onlara həvalə edilmiş vəzifələrə təyin olunmaqla – cəmi 6
kadr təyinatı aparılmışdır.
Həmçinin, hesabat dövrü ərzində Baş İdarənin 2 əməkdaşı mükafatlandırma
qaydasında Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun Fəxri Fərmanı ilə, 1 əməkdaşı
vaxtından əvvəl baş ədliyyə müşaviri, 1 əməkdaş ədliyyə müşaviri, 2 əməkdaş isə
kiçik ədliyyə müşaviri xüsusi rütbəsi ilə təltif edilmiş, Baş İdarənin 6 əməkdaşına
təşəkkür elan edilmişdir.
Bununla yanaşı, Baş İdarənin 1 əməkdaşına kiçik ədliyyə müşaviri, 5 əməkdaşa
isə I dərəcəli hüquqşünas növbəti xüsusi rütbələri verilmişdir.
Baş İdarənin Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin 1 prokuroru qulluqda olmanın son
yaş həddinə çatması ilə əlaqədar qulluq keçməsinə xitam verilmişdir.
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TƏŞKİLATİ VƏ İNFORMASİYA TƏMİNATI
SAHƏSİNDƏ GÖRÜLMÜŞ TƏDBİRLƏR
Hesabat dövrü 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.
Belə ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin
davamlılığının təmin edilməsi, korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə yeni
mexanizmlərin tətbiqi məqsədilə Baş İdarə tərəfindən bir sıra tədbirlər görülmüş,
Cinayət, Cinayət-Prosessual, İnzibati Xətalar Məcəllələrində dəyişikliklər və digər bu
kimi qanunvericilik layihələrinə dair təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti dövlət
qurumlarına təqdim edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Məhkəmə-hüquq sistemində
islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanından irəli
gələrək Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq Şurası, Ədliyyə Nazirliyi, Ali
Məhkəməsi və Baş Prokurorluğunun 05 aprel 2019-cu 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
həmin idarə tərəfindən hazırlanmışdır. “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.
Bununla yanaşı, 01 iyun 2019-cu il tarixdən etibarən Azərbaycan Açıq
Hökumət Platformasının Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə
üzrə Komissiyası ilə birgə yeni Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Milli Fəaliyyət
Planının hazırlanmasına başlayacağı planlaşdırılmışdır və Baş İdarənin Təşkilati və
informasiya idarəsi digər tərəfdaşlarla birlikdə bu prosesdə iştirak edərək öz
töhfələrini verməyi nəzərdə tutmuşdur.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi, qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi məqsədi ilə Baş İdarənin 10 əməkdaşının
9 xarici ölkədə keçirilən beynəlxalq, regional və ikitərəfli görüş və tədbirə ezam
edilməsi, o cümlədən ölkəmizdə beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi ilə əlaqədar idarə
tərəfindən zəruri təşkilati işlər yerinə yetirilmişdir.
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Bundan əlavə, “161-Qaynar xətt”
əlaqə mərkəzinin fasiləsiz fəaliyyətinin
təmin edilməsi, əməkdaşlar tərəfindən
növbətçilik qrafikinə və qaydalarına riayət
edilməsi, mərkəzə daxil olmuş 1986
müraciətdən 1787-sinin aidiyyəti üzrə
müvafiq təşkilatlara göndərilməsi idarə
tərəfindən təmin edilmişdir. Digər 157
müraciətin bir hissəsi Baş İdarədə və
Prokurorluğun müvafiq struktur qurumlarında araşdırılmış, qalan müraciətlər üzrə
isə vətəndaşların hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi təmin edilmişdir.
Həmçinin, “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış
məlumat-axtarış sistemi (İAMAS) vasitəsilə 1587 şəxsin anket məlumatları, 1225
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 1126 tapşırığı icra edilmişdir.
Müqayisə üçün qeyd edilməlidir ki, 2018-ci ilin birinci yarım ili ərzində “Girişçıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi
(İAMAS) vasitəsilə 698 şəxsin anket məlumatları, 614 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 1976 tapşırığı icra edilmişdir.
Bununla belə, hesabat dövründə Baş İdarə tərəfindən İAMAS çərçivəsində
«sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı»na daxil edilmiş şəxslərə dair məlumatlar
təhlil edilərək ümumiləşdirilmiş və aktiv statusu götürülməli olan, lakin vaxtında
götürülməmiş şəxslərin barəsindəki statusda dəyişikliklər edilməsi təmin edilmişdir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində
ümumilikdə 680 nüsxədən ibarət 12 sayda bülleten, buklet, kitablar, metodiki
vəsaitlər və digər materiallar idarə tərəfindən məlumatlar yenilənməklə hazırlanaraq
nəşr edilmişdir.
Belə ki, hesabat dövründə İdarə tərəfindən 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 dərc edilmişdir.
Həmçinin, “Azərbaycan Prokurorluğu” jurnalının materialları, müxtəlif blank,
kartoçka, protokol formaları, ittiham aktı, nəzarət icraatı və cinayət işi üzlükləri, foto
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albomlar və digər çap məhsullarının, o cümlədən beynəlxalq konfrans üzrə
materiallar toplusunun hazırlanması ilə əlaqədar zəruri tədbirlər görülməklə mətbəədə
nəşr edilməsi Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən təmin edilmişdir.
Bundan başqa, Baş prokurorun "Prokurorluq işçilərinin nəzəri və peşə hazırlığı
ilə əlaqədar işin təkmilləşdirilməsi haqqında" 28 dekabr 2001-ci il tarixli 08/174
nömrəli əmrinə uyğun olaraq Baş İdarə rəisi tərəfindən təsdiq olunmuş rüblük tematik
planlar əsasında dövr ərzində 25 mövzu üzrə tədris məşğələləri və ya seminarlar
keçirilmişdir. Keçirilmiş məşğələlərdə əsas diqqət korrupsiya haqqında, cinayət və
cinayət-prosessual qanunvericiliyin, insan hüquq və azadlıqların təmin edilməsi
sahəsində beynəlxalq hüquq normalarının öyrənilməsinə, eləcə də Baş Prokurorluq
üzrə əmr və göstərişlərə dair məsələlərin müzakirəsinə yönəlmiş, əməkdaşlar
tərəfindən milli qanunvericilikdə baş verən dəyişikliklər də daim diqqət mərkəzində
saxlanılmışdır.
Hesabat dövründə idarə 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 əməliyyat-axtarış tədbirləri, habelə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq barədə kütləvi informasiya vasitələrinə
məlumatların verilməsi təmin edilmişdir.
MÜRACİƏTLƏRƏ BAXILMASI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT
2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən vətəndaşların 4178
müraciətinə baxılmışdır. Onlardan 2192-si ərizə, şikayət (bunlardan 910-u ilkin,
1282-si təkrar) və 1986-sı “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş (bunlardan
1869-u ilkin, 117-si təkrar) müraciətlər olmuşdur.
Ərizə və şikayətlərdən 487-si Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasından, 16-sı İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkildən (Ombudsman), 27-si
Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən, 29-u Ədliyyə Nazirliyindən, 34-ü Daxili İşlər
Nazirliyindən, 36-sı Milli Məclisdən, 50-si digər prokurorluq orqanlarından, 1348-i
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və qalanları digər təşkilatlardan daxil
olmuşdur.
Vətəndaşların müraciətlərindən 1630 (434 ərizə, şikayət, 1134-ü “161-Qaynar
xətt” üzrə məlumat-nəzarət qaydasında, habelə 62-si üzrə araşdırma) Preventiv
tədbirlər və təhqiqat idarəsi, 817-si (164 ərizə, şikayət, 633-ü “161-Qaynar xətt” üzrə
məlumat-nəzarət qaydasında, habelə 20-si üzrə araşdırma) Daxili təhlükəsizlik
şöbəsi, 20-si “161-Qaynar xətt” üzrə müraciətə məlumat-nəzarət qaydasında həmin
idarələr tərəfindən birgə qaydada, 1544-ü (1535 ərizə, şikayət, 9-u “161-Qaynar xətt”
üzrə cinayət işlərinə əlavə edilmiş müraciətlər) İstintaq idarəsi, 47-si (38 ərizə,
şikayət, 9-u “161-Qaynar xətt” üzrə araşdırma) Əməliyyat təminatı şöbəsi, 26-sı (15
ərizə, şikayət, 11-i “161-Qaynar xətt” üzrə araşdırma) Əməliyyat idarəsi, 6 ərizə
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şikayət Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən baxılmış, “161-Qaynar
xətt” üzrə qəbul edilmiş 33 müraciət üzrə aidiyyəti üzrə müraciət etmək qaydası
barədə izah verilmiş, 55 müraciət isə Prokurorluğun müvafiq struktur qurumlarında
araşdırılmışdır.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2018-ci ilin birinci yarım ili ərzində Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən vətəndaşların
3874 müraciətinə baxılmışdır. Onlardan 1904-ü ərizə, şikayət (bunlardan 827-si ilkin,
1077-si təkrar) və 1970-i “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş (bunlardan
1793-ü ilkin, 177-si təkrar) müraciətlər olmuşdur.
Ərizə və şikayətlərdən 450-si Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Administrasiyasından, 11-i İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkildən (Ombudsman), 26-sı
Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən, 27-si Ədliyyə Nazirliyindən, 55-i Daxili İşlər
Nazirliyindən, 17-si Milli Məclisdən, 78-i digər prokurorluq orqanlarından, 1096-sı
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və qalanları digər təşkilatlardan daxil
olmuşdur.
Vətəndaşların müraciətlərindən 1716-sı (367 ərizə, şikayət, 1312-ü “161-Qaynar
xətt” üzrə məlumat-nəzarət qaydasında, habelə 37-si üzrə araşdırma) Preventiv
tədbirlər və təhqiqat idarəsi, 653-ü (114 ərizə, şikayət, 512-si “161-Qaynar xətt” üzrə
məlumat-nəzarət qaydasında, habelə 27-si üzrə araşdırma) Daxili təhlükəsizlik
şöbəsi, 1343-ü (1330 ərizə, şikayət, 13-ü “161-Qaynar xətt” üzrə cinayət işlərinə
əlavə edilmiş müraciətlər) İstintaq idarəsi, 47-si (46 ərizə, şikayət, 1-i “161-Qaynar
xətt” üzrə araşdırma) Əməliyyat təminatı şöbəsi, 46-sı (21 ərizə, şikayət, 25-si “161Qaynar xətt” üzrə araşdırma) Əməliyyat idarəsi, 16 ərizə şikayət Təşkilati və
informasiya təminatı idarəsi, 10 müraciətə Baş İdarənin böyük prokurorları tərəfindən
baxılmış, “161-Qaynar xətt” üzrə qəbul edilmiş 43 müraciət isə Prokurorluğun
müvafiq struktur qurumlarında araşdırılmışdır.
2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində İstintaq idarəsində baxılmış müraciətlər
ayrı-ayrı cinayət işləri üzrə olmuş və onlar cinayət işləri materiallarına əlavə
edilməklə istintaq gedişində araşdırılmışdır.
Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsində baxılmış 1568 müraciətdən 434-ü
ərizə və şikayət olmuşdur. Həmin müraciətlərdən 83-ü sosial təminat, 73-ü
kommersiya hüquqi şəxsi, 61-i icra hakimiyyəti orqanları, 49-u təhsil, 34-ü
bələdiyyələr, 22-si səhiyyə, 17-si banklar, 9-u qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı,
8-i nəqliyyat sektoru, 7-si su təsərrüfatı, 6-sı ekologiya, 5-i torpaq və əmlakın idarə
olunması, 2-si qaz və 58-i isə digər məsələlərlə əlaqədar olmuşdur.
Daxili təhlükəsizlik şöbəsində baxılmış 797 müraciətdən 164-ü ərizə və
şikayətlər olmuşdur. Bunlardan 6-sı prokurorluq, 2-si fövqəladə hallar orqanları, 2-si
vəkillərlə, 4-ü məhkəmə, 1-i Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidməti, digərləri isə ayrı-ayrı vətəndaşların qanunsuz hərəkətləri ilə əlaqədar
olmuşdur.
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Baş İdarəyə daxil olmuş ərizə, şikayətlərin sahələr üzrə bölgüsü:
Sahələr
Özəl sektor
Təhsil
Banklar
Sosial müdafiə
DİN
RİH
Bələdiyyə
Prokurorluq
Məhkəmə
Səhiyyə
Turizm
Vəkillik fəaliyyəti
Maliyyə
Qaçqınkom
Vergi
FHN
Əmlak
Torpaq
Ekologiya
Nəqliyyat
Azərişıq
Digər

2018- I
965
140
110
77
35
29
39
7
26
35
12
7
1
28
5
1
8
5
1
29
2
342
Cəmi: 1904

2019- I
772
151
115
111
79
77
67
20
34
24
22
20
17
12
10
10
8
6
5
4
2
626
Cəmi: 2192

Qeyd edilən müraciətlərdən Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsində
araşdırılan 12 müraciət, Əməliyyat idarəsində araşdırılan 1 müraciət, Əməliyyat
təminatı şöbəsində araşdırılan 1 müraciət növbəti dövrə qalıq qalmışdır.
2019-cu ilin birinci yarımili ərzində Baş İdarənin qəbul otağında 309
vətəndaşın qəbul edilməsi təmin edilmişdir. Bunlardan 93-ü Baş İdarə rəisi, 83-ü Baş
İdarə rəisinin müavinləri, idarə və ya şöbə rəisləri, 133-ü Təşkilati və informasiya
təminatı idarəsinin prokurorları tərəfindən qəbul edilmişdir.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2018-ci ilin birinci yarımili ərzində Baş
İdarənin qəbul otağında 250 vətəndaşın qəbul edilməsi təmin edilmişdir. Bunlardan
54-ü Baş İdarə rəisi, 93-ü Baş İdarə rəisinin müavinləri, idarə və ya şöbə rəisləri, 103ü Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokurorları tərəfindən qəbul
edilmişdir.
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Baş İdarədə baxılmış müraciətlərə (ərizə və ya şikayətlərə) dair diaqram
2500

15

6

38

164
2000
21
434

26

367

1500

Müraciətlərin sayı

46
114

1000

1535
1330
500

0

2019-I ərzində cəmi: 2192

2018-I ərzində cəmi: 1904

Əİ

15

21

TİTİ və B/prok

6

26

ƏTŞ

38

46

DTŞ

164

114

PTTİ

434

367

İİ

1535

1330
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“161-QAYNAR XƏTT” ƏLAQƏ MƏRKƏZİNƏ DAXİL OLMUŞ
MÜRACİƏTLƏRƏ BAXILMASI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT

01 yanvar – 30 iyun 2019-cu il tarixlərdə Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin “161-Qaynar xətt”
əlaqə mərkəzinə 1986 müraciət daxil olmuşdur ki, bunlardan 1869-u ilkin, 117-si isə
təkrar müraciətdir.
Müraciətlərin sahələr üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir:
№
1.

Sahələr
Daxili işlər orqanları
Dövlət yol polisi
Digər
180
195
Sosial müdafiə
Ünvanlı
Tibbi-Sosial Dövlət Sosial
Məşğulluq
Digər
sosial
Ekspert
Müdafiə
84
8
yardım
Komissiyası
Fondu
99
18
47
Səhiyyə sahəsi
Yerli icra hakimiyyəti
İcra
Memarlıq
MKİS
Uşaq
Digər
nümayəndə və tikinti
bağçaları
25
58
ləri
şöbələri
11
50
8
Bələdiyyə
Ədliyyə
İcra məmuru
Notarius
Digər
60
12
11
Özəl sahə
Mənzil tikinti kooperativləri
Digər
48
34
Təhsil
Ali təhsil
Orta məktəb Təhsil şöbələri
Digər
13
42
1
14
Azərişıq
Azəriqaz

Müraciətlərin
ümumi sayı
432

İstintaq və təhqiqat
57

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

256

212
152

129
83

82

70

54
48

14.

Bank sahəsi

43

15.

Məhkəmə

38

Hakim
22
16.

Digər
16
Azərsu
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17.

Müdafiə sahəsi

23

18.

Meliorasiya və su təsərrüfatı

28

19.

Əmlak sahəsi

20

20.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər sahəsi

20

21.

Səfərbərlik xidməti

20

22.

Nəqliyyat

15

23.

Gömrük sahəsi

13

24.

Vəkillik fəaliyyəti

10

25.

Kənd Təsərrüfatı sahəsi

9

26.

Rabitə

9

27.

Fövqəladə Hallar sahəsi

8

28.

Mədəniyyət və Turizm sahəsi

7

29.

Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi

6

30.

Vergi sahəsi

6

31.

Maliyyə sahəsi

1

32.

Digər

166

Dələduzluq
83

Digər
83
Cəmi: 1986

2018-ci ilin birinci yarımilində isə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə 1970 müraciət daxil
olmuşdur ki, bunlardan 1793-ü ilkin, 177-si isə təkrar müraciətdir.
Müraciətlərin sahələr üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir:
№

Sahələr

1.
İstintaq və təhqiqat
62
2.
3.
Ünvanlı
sosial
yardım
156
4.
İcra
nümayəndə
ləri

Daxili işlər orqanları
Dövlət yol polisi
150
Səhiyyə sahəsi
Sosial müdafiə

Müraciətlərin
ümumi sayı
345
Digər
133

Dövlət Sosial
Məşğulluq
Digər
Müdafiə
32
13
Fondu
40
Yerli icra hakimiyyəti
Memarlıq
MKİS
Uşaq
Digər
və tikinti
bağçaları
25
74
şöbələri
25

258
250

Tibbi-Sosial
Ekspert
Komissiyası
9
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47

10

5.
6.
7.

Bələdiyyə
Azərişıq
Təhsil
Orta məktəb
Təhsil şöbələri
48
9

Ali təhsil
19

144
92
86
Digər
10

8.

Azəriqaz

86

9.

Özəl sahə

71

Mənzil tikinti kooperativləri
29
10.

Digər
42
Ədliyyə

İcra məmuru
48

58

Notarius
4

Digər
6

11.

Əmlak sahəsi

41

12.

Azərsu

26

13.

Bank sahəsi

25

14.

Məhkəmə

21

Hakim
12

Digər
9

15.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər sahəsi

20

16.

Nəqliyyat

18

17.

Səfərbərlik xidməti

15

18.

Vəkillik fəaliyyəti

15

19.

Gömrük sahəsi

15

20.

Meliorasiya və su təsərrüfatı

12

21.

Kənd Təsərrüfatı sahəsi

12

22.

Mədəniyyət və Turizm sahəsi

11

23.

Müdafiə sahəsi

10

24.

Rabitə

8

25.

Fövqəladə Hallar sahəsi

4

26.

Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi

2

27.

Vergi sahəsi

1

28.

Maliyyə sahəsi

1

29.

Digər

142

Dələduzluq
66

Digər
76
Cəmi: 1970
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2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində daxil olmuş 1986 müraciətin 1787-si (89,99
%)– nəzarətdə saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə nazirlik, komitə və təşkilatlara
göndərilmiş, 55-i (2.76 %) Prokurorluğun müvafiq struktur qurumlarında, 111-si
(5.59 %) Baş İdarədə araşdırılmış, korrupsiya ilə əlaqədar olmayan məsələlərlə bağlı
müraciət etmiş 33 (1.66 %) vətəndaşa hüquqları izah edilmişdir. O, cümlədən
baxılmış müraciətlərdən 9-u (0.45%) üzrə Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılmışdır.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2018-ci ilin birinci yarım ili ərzində daxil
olmuş 1970 müraciətin 1826-sı (92.58 %)– nəzarətdə saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə
nazirlik, komitə və təşkilatlara göndərilmiş, 43-ü (2.08 %) Prokurorluğun müvafiq
struktur qurumlarında, 74-ü (3.77 %) Baş İdarədə araşdırılmış, korrupsiya ilə
əlaqədar olmayan məsələlərlə bağlı müraciət etmiş 27 (1.57 %) vətəndaşa hüquqları
izah edilmişdir. O, cümlədən baxılmış müraciətlərdən 6-sı (0.30%) üzrə Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri
başlanılmışdır.
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, “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

O cümlədən,
cinayət işi
başlanıb

Prokurorluğun
müvafiq struktur
qurumlarına
göndərilib

Aidiyyət
qurumlara
göndərilib

2018- I
cəmi: 1970

74 (+27 izah)

6

43

1826

2019- I
cəmi:1986

111 (+33
izah)

9

55

1787

İllər
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"161 - Qaynar-xətt" əlaqə mərkəzinə daxil olmuş müraciətlərə dair
diaqram

müraciətlərin sayı

2000
55

43

1900

74/6 (+27)

111/9 (+33 izah)

1800
1826
1700

1787

2018 - I cəmi:1970

2019 - I cəmi: 1986

Prokurorluğun müvafiq struktur
qurumlarına göndərilib

43

55

KQMBİ-də baxılıb, o cümlədən
cinayət işi başlanıb

74

111

Aidiyyəti qurumlara göndərilib

1826

1787

Baş İdarədə araşdırılan araşdırma materiallarına
("Qaynar-xəttə daxil olmuş müraciətlərə) dair diaqram
100

İİ
PTTİ
DTŞ

Müraciətlərin sayı

50

60
9

20

1
25

0

0

2019-I yarım il ərzində cəmi: 111
9
60
20

ƏTŞ

9

Əİ

11

TİTİ

0
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Digər dövlət qurumlarına göndərilən müraciətlər üzrə
məlumat nəzarət materiallarına (Qaynar-xəttə daxil
olmuş müraciət) dair diaqram
İİ

PTTİ

DTŞ

ƏTŞ

Əİ

TİTİ

653

1134

2019-I yarım il ərzində cəmi: 1787

MATERİALLARIN ARAŞDIRILMASI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT
2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində Baş İdarədə 170 müraciət və digər
məlumatlara cinayət xarakterli material kimi baxılmış, 133 (78,24 %) material üzrə
Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanılmış, 37 (21,76 %)
material üzrə isə cinayət işinin başlanılmasının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul
edilmişdir.
Bunlardan 51-i vəzifədən sui-istifadə etmə, 48-i dələduzluq, 18-i saxta sənəddən
istifadə, 15-i mənimsəmə, 7-si rüşvət, 1-i vəzifə səlahiyyətlərini aşma, 30-u digərləri
ilə əlaqədar olmuşdur.
Cinayət xarakterli materiallardan 95-i Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsində,
45-i Daxili təhlükəsizlik şöbəsində, 9-u Əməliyyat idarəsində, 17-si Əməliyyat
təminatı şöbəsində, 3-ü İstintaq idarəsində baxılmış, 1-i isə Baş İdarənin böyük
prokuroru tərəfindən araşdırılmışdır.
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Baş İdarənin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsində araşdırılmış 95 müraciət
və digər məlumatdan 69-u üzrə cinayət işi başlanılmış və 26-sı üzrə cinayət işi
başlanılmasının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. 2019-cu ilin birinci
yarım ili ərzində idarədə başlanılmış 69 cinayət işindən 18-i kommersiya hüquqi
şəxsi, 12-i sosial, 8-i banklar, 5-i təhsil, 4-ü ekologiya, 4-ü bələdiyyə, 2-i səhiyyə, 2-i
icra hakimiyyəti, 1-i qaz, 1-i əmlak, 1-i kənd təsərrüfatı, 11-i isə digər məsələlərlə
əlaqədar olmuşdur.
Daxili təhlükəsizlik şöbəsində araşdırılmış 45 müraciət və digər məlumatdan
35-i üzrə cinayət işi başlanmış, 10-u üzrə cinayət işi başlanması rədd edilmişdir.
2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində şöbədə başlanmış 35 cinayət işindən 9-u mülki
vətəndaşlar (özlərini vəzifəli şəxs kimi təqdim edərək dələduzluq, saxta sənədlər
hazırlama, satma və istifadə, qanunsuz sahibkarlıq, eləcə də digər qanunsuz
hərəkətləri ilə əlaqədar), 3-ü gömrük, 6-sı vergi orqanlarının, 1-i polis, 2-si fövqəladə
hallar, 2-si məhkəmə, 2-si səfərbərlik, 1-i səhiyyə və 1-i təhsil əməkdaşı, habelə 1
vəkil və qalanları digər dövlət qurumlarının əməkdaşları barəsində olmuşdur.
Əməliyyat idarəsində 9 müraciət və digər məlumatdan hər biri üzrə cinayət işi
başlanılmışdır.
Əməliyyat təminatı şöbəsində 17 müraciət və digər məlumatdan 16-sı üzrə
cinayət işi başlanılmış, 1-i üzrə cinayət işinin başlanması rədd edilmişdir.
İstintaq İdarəsində 3 müraciət və digər məlumatdan hər biri üzrə cinayət işi
başlanılmışdır.
Baş İdarənin böyük prokuroru tərəfindən araşdırılmış 1 müraciət və digər
məlumat üzrə cinayət işi başlanılmışdır.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2018-ci ilin birinci yarım ili ərzində Baş
İdarədə 126 müraciət və digər məlumatlara cinayət xarakterli material kimi baxılmış,
82 (65%) material üzrə Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri
başlanılmış, 44 (35 %) material üzrə isə cinayət işinin başlanılmasının rədd edilməsi
haqqında qərar qəbul edilmişdir.
Bunlardan 45-i vəzifədən sui-istifadə etmə, 26-sı dələduzluq, 8-i saxta sənəddən
istifadə, 8-i mənimsəmə, 4-ü rüşvət, 1-i vəzifə səlahiyyətlərini aşma, 34-ü digərləri ilə
əlaqədar olmuşdur.
Cinayət xarakterli materiallardan 77-si Preventiv tədbirlər və təhqiqat
idarəsində, 27-si Daxili təhlükəsizlik şöbəsində, 6-sı Əməliyyat idarəsində, 6-sı
Əməliyyat təminatı şöbəsində, 6-sı İstintaq idarəsində baxılmış, 4-ü isə Baş İdarənin
böyük prokuroru tərəfindən araşdırılmışdır.
Baş İdarənin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsində araşdırılmış 77 müraciət
və digər məlumatdan 50-si üzrə cinayət işi başlanılmış və 27-si üzrə cinayət işi
başlanılmasının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir. 2018-ci ilin birinci
yarım ili ərzində idarədə başlanılmış 50 cinayət işindən 17-si banklar və kredit
təşkilatları, 13-ü kommersiya hüquqi şəxsi, 3-ü bələdiyyə, 3-ü səhiyyə, 3-ü ekologiya,
2-si təhsil, 1-i qaz, 1-i əmlak, 1-i kənd təsərrüfatı, 6 -sı isə digər məsələlərlə əlaqədar
olmuşdur.
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Daxili təhlükəsizlik şöbəsində araşdırılmış 27 müraciət və digər məlumatdan 14ü üzrə cinayət işi başlanmış, 13-ü üzrə cinayət işi başlanması rədd edilmişdir. 2018-ci
ilin birinci yarım ili ərzində şöbədə başlanmış 14 cinayət işindən 5-i isə mülki
vətəndaşlar (özlərini vəzifəli şəxs kimi təqdim edərək dələduzluq, saxta sənədlər
hazırlama, satma və istifadə, qanunsuz sahibkarlıq, eləcə də digər qanunsuz
hərəkətləri ilə əlaqədar), 3-ü gömrük, 2-si vergi orqanlarının, 1-i ədliyyə, 1-i
fövqəladə hallar, 1-i səhiyyə və 1-i təhsil əməkdaşı barəsində olmuşdur.
Əməliyyat idarəsində 6 müraciət və digər məlumatdan 4-ü üzrə cinayət işi
başlanılmış, 2-si üzrə cinayət işinin başlanması rədd edilmişdir.
Əməliyyat təminatı şöbəsində 6 müraciət və digər məlumatdan 5-i üzrə cinayət
işi başlanılmış, 1-i aidiyyəti üzrə göndərilmişdir.
İstintaq İdarəsində 6 müraciət və digər məlumatdan hər biri üzrə cinayət işi
başlanılmışdır.
Baş İdarənin böyük prokuroru tərəfindən araşdırılmış 4 müraciət və digər
məlumatdan 3-ü üzrə cinayət işi başlanılmış, 1-i üzrə cinayət işinin başlanması rədd
edilmişdir.
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Baş

İdarədə araşdırılan cinayət

Siyahısı

xarakterli

məlumatların siyahısı:

Rədd

Başlama

Aidiyyat

Cəmi

Dələduzluq

10

38

-

48

Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə

8

43

-

51

Vəzifə saxtakarlığı

1

3

4

Saxta sənəd

7

11

18

Mənimsəmə

15

-

Qanunsuz sahibkarlıq

15
5

Rüşvət

1

Vəzifə səlahiyyətlərini aşma
Səhlənkarlıq

1

Digər
Cəmi

37

6

-

7

1

-

1

-

-

1

-

-

20

133

170

Cinayət xarakterli materialların araşdırılması üzrə

İllər
2018-I
2019-I

Materialların
sayı
126
170

Cinayət işi
başlanılıb

Cinayət işinin
başlanılması rədd edilib

82
133

44
37
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göndərilib
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Baş İdarədə araşdırılmış məlumatlar üzrə:

2019-cu ilin birinci yarimilliyində araşdırılmış cinayət
xarakterli materiallara dair diaqram
digərləri
18%

Rüşvət
4%

saxtə sənəd
11%

vəzifədən sui
istifadə etmə
30%

səhlənkarlıq
0%
mənimsəmə
9%

dələduzluq
28%

2018-ci ilin birinci yarimilliyində araşdırılmış cinayət
xarakterli materiallara dair diaqram
Rüşvət
3%

digərləri
28%

saxtə sənəd
6%
səhlənkarlıq
0%
mənimsəmə
6%

vəzifədən sui istifadə
etmə
36%
dələduzluq
21%

– 25 –

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində görülmüş işlərə dair hesabat

2019-cu ilin birinci yarımilində araşdırılmış cinayət xarakterli
materiallara dair diaqram
İİ: 3 başlama

ƏTŞ: 17 müraciət
16 başlama
1 rədd

B/prok: 1 başlama

Əİ: 9 başlama
PTTİ:
95 müraciət
69 başlama
26 rədd

DTŞ: 45müraciət
35 başlama
10 rədd

PTTİ

DTŞ

Əİ

İİ

ƏTŞ

B/prok

2018-ci ilin birinci yarımilində cinayət xarakterli materiallara dair diaqram
İİ: 6 müraciət
6 başlama
Əİ: 6 müraciət
4 başlama
2 rədd

PTTİ:
77 müraciət
50 başlama
27 rədd

DTŞ: 27 müraciət
14 başlama
13 rədd

PTTİ

B/prok: 4 müraciət
3 başlama
1 rədd

ƏTŞ: 6 müraciət
5 başlama
1 aidiyyəti

DTŞ

Əİ

İİ
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ƏTŞ

B/prok
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QABAQLAYICI TƏDBİRLƏR
Korrupsiyaya qarşı mübarizədə qabaqlayıcı tədbirlərin mühüm əhəmiyyəti
nəzərə alınaraq, korrupsiya cinayətləri və hüquqpozmalarının yayıldığı sahələrin
müəyyənləşdirilməsinə diqqət artırılmaqla preventiv tədbirlərin təsir gücü məhz bu
istiqamətlərə yönəldilmişdir.
2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində Baş İdarənin Preventiv tədbirlər və təhqiqat
idarəsində analitik işin və qabaqlayıcı tədbirlərin daha da gücləndirilməsi, idarə
prokurorlarının korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində analitik düşüncə və təhlil
qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə bütün əməkdaşlar tərəfindən vəzifə
bölgüsü əsasında onlara həvalə edilmiş sahələr üzrə ümumiləşdirmələr və təhlillər
aparılması təmin edilmişdir.
Misal üçün göstərmək olar ki, 2019-cu ilin I yarımilində Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə
daxil olmuş sosial müdafiə sahəsində törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər
ümumiləşdirilmiş və müvafiq təhlillər aparılmışdır.
Həmçinin, idarə əməkdaşları tərəfindən araşdırılmış ilkin yoxlama 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. Belə ki,
hesabat dövründə idarədə baxılan müraciətlər üzrə “Prokurorluq haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
22-ci madddəsinə müvafiq olaraq,
qanun pozuntularından çəkindirmək
məqsədilə 18 halda vətəndaşa rəsmi
xəbərdarlıq edilmişdir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyindən daxil olmuş materiallar əsasında aparılmış araşdırmalar zamanı bir sıra şirkət rəhbərləri tərəfindən şəxslərin Azərbaycan Respublikasının
Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi
qüvvəyə minmədən işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilmələri halları
müəyyən edilmişdir.
Bununla bağlı həmin şirkət rəhbərlərinə “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 22-ci maddəsinə əsasən gələcəkdə hər hansı bir işlərin
görülməsi zamanı işlərə cəlb edilmiş işçilərin hüquqlarının pozulması hallarına yol
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verilməməsi, əks təqdirdə barələrində daha ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcəyi
barədə rəsmi xəbərdarlıqlar elan edilmişdir.

Bundan başqa, hesabat dövründə idarədə baxılan müraciətlər üzrə aparılan
araşdırmalar zamanı 8 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.
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisə etdikdə, 2018-ci ilin I yarım ili ərzində
idarədə araşdırılmış materiallar üzrə qanun pozuntularından çəkindirmək məqsədilə
ümumilikdə 23 xəbərdarlıq elan edilmiş və 13 inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat
başlanılmaqla aidiyyəti üzrə baxılması üçün göndərilməsi təmin edilmişdir.
Həmçinin, hesabat dövründə idarədə baxılan törədilmiş və ya hazırlanan
korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara dair məlumatlar üzrə araşdırma müddətində
206.067,4 manat 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.
Ötən ilin eyni dövrü ərzində isə 1.327.298 manat 90 qəpik maddi ziyanın
ödənilməsi, araşdırılmış materiallardan inzibati icraat qaydasında başlanmış işlər üzrə
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238.000 manat məbləğində vergi maliyyə sanksiyası və həmin işlərə məhkəmələr
tərəfindən baxılaraq 121.500 manat məbləğində cərimə tətbiq olunaraq ödənilməsi
təmin edilmişdir.
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 31 təqdimat
göndərilmişdir.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2018-ci ilin I yarımili ərzində isə müxtəlif
dövlət qurumlarına və vəzifəli şəxslərə göndərilmiş təqdimatların sayı 47 olmuşdur.
Hesabat dövründə “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 4 vəzifəli şəxsə
xəbərdarlıq, 9 vəzifəli şəxsə töhmət, 1 vəzifəli şəxsə şiddətli töhmət növündə intizam
məsuliyyətinə cəlb edilmiş, 3 nəfər isə vəzifəsindən azad edilmişdir.
Ötən ilin eyni dövründə isə vəzifəli şəxslərin hərəkətlərində aşkar edilmiş
cinayət xarakterli olmayan hüquqpozmalar üzrə 10 vəzifəli şəxsə xəbərdarlıq, 8
vəzifəli şəxsə töhmət, 2 vəzifəli şəxs şiddətli töhmət növündə intizam məsuliyyətinə
cəlb edilmiş, 3 nəfər isə vəzifəsindən azad edilmişdir.
Habelə, hesabat dövründə Daxili təhlükəsizlik şöbəsində aparılmış araşdırmalar
nəticəsində yol verilmiş qanun pozuntularının aradan qaldırılması və gələcəkdə bir
daha təkrar törədilməməsi üçün müxtəlif dövlət qurumları və vəzifəli şəxslərə 3
təqdimat göndərilmişdir ki, bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə eyni
olmuşdur.
Hesabat dövründə Baş İdarənin İstintaq idarəsi tərəfindən cinayət işlərinin
istintaqı zamanı bütün təqsirli şəxslərin ifşa olunaraq məhkəmə məsuliyyətinə
verilməsi ilə yanaşı, cinayəti doğuran səbəblər və şərait aşkarlanaraq qabaqlayıcı və
profilaktik tədbirlərin görülməsi təmin edilmişdir.
Belə ki, hesabat dövründə istintaqı başa çatdırılmış işlər üzrə cinayətin
törədilməsinə şərait yaradan halların aradan qaldırılması məqsədi ilə aidiyyəti
müəssisə və təşkilatların rəhbərlərinə 32 təqdimat verilmiş, həmin təqdimatlara
əsasən bir sıra işçilər intizam qaydasında cəzalandırılmış, aşkar edilmiş qanun
pozuntularının aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin edilmişdir.
Əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu göstərici 2 vahid artıq olmuşdur.
2019-cu il ərzində inzibati xətalar haqqında işlərlə əlaqədar İstintaq idarəsi
tərəfindən cəmi 9 şəxs barəsində 9 iş üzrə icraatın başlanılması haqqında qərar qəbul
edilmiş və müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün aidiyyəti üzrə göndərilmişdir.
Müqayisə üçün qeyd etmək olar ki, 2018-ci ilin müvafiq dövrü ərzində İstintaq
idarəsində inzibati xətalar haqqında işlərə dair cəmi 1 şəxs barəsində 1 iş üzrə icraatın
başlanılması haqqında qərar qəbul edilmiş və müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün
aidiyyəti üzrə göndərilmişdir.
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ƏMƏLİYYAT-AXTARIŞ SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT
Əməliyyat İdarəsi:
2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində Əməliyyat idarəsində 35 müraciətə (18
ərizə, şikayət, 17-si “161-Qaynar xətt” üzrə araşdırma) baxılmışdır.
Müraciətlərdən 7-si üzrə korrupsiya və digər cinayətlərin əlamətləri
olmadığından, habelə şikayətçi ərizə, izahat verməkdən və şikayətindən imtina
etdiyinə və digər səbəblərə görə araşdırıldıqdan sonra işə alınmışdır.
Daxil olmuş müraciətlərin 7-si anonim olduğundan əməliyyat-axtarış
fəaliyyətində istifadə olunmuşdur.
Hesabat dövründə idarədə 17 cinayət xarakterli məlumata baxılmış, bunlardan
9 material üzrə cinayət işi başlanılmış, 7-si isə aidiyyəti üzrə İstintaq idarəsinə, 1-i isə
digər təşkilatlara göndərilmişdir.
Qeyd olunan cinayət işlərinin 3-ü Baş İdarənin “161-Qaynar xətt” əlaqə
mərkəzinə daxil olmuş məlumatlar, 6-sı isə digər mənbələrdən daxil olmuş
materiallar əsasında başlanmışdır.
Belə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Cəlilabad Rayon
Məşğulluq Mərkəzinin direktoru vəzifəsini icra edən Abasov Mehdi Abas oğlu həmin
Mərkəzin baş məsləhətçisi Allahyarov Hafis Dədəş oğlu və qeyriləri ilə əlbir olaraq
özünəməşğulluq proqramı çərçivəsində mal-qara verilməsi üçün Cəlilabad rayonu,
Alar kənd sakini Həsənov Ramil Cavad oğlundan 1000 manat, Əliqasımlı kənd sakini
Əkbərov Zaur Hacıbala oğlundan 500 manat, Edişə kənd sakinləri Binyatov Murad
Bağış oğlu, Əbilov Vidadi Mikayıl oğlunun hər birindən 1000 manat, digərlərindən
müxtəlif məbləğlərdə pul almış və verdikləri vədi yerinə yetirməmişlər. Toplanmış
materiallarda vəzifəli şəxslərin xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə
əlaqədar hər hansı hərəkətə (hərəkətsizliyə) görə, özü və yaxud üçüncü şəxslər üçün
birbaşa və ya dolayı yolla, şəxsən və ya vasitəçidən istifadə etməklə maddi neməti
istəməsi və ya alması, yaxud bu barədə təklif və ya vədi qəbul etməsi faktına görə
fakta görə 09 yanvar 2019-cu il Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1 və 311.3.2-ci maddələri
ilə başlanmış 192026004 nömrəli və Abşeron rayonu, Məmmədli bələdiyyəsində
torpağa nəzarət üzrə müfəttiş vəzifəsində işləmiş İsmayılov Rahib Sahib oğlu
vətəndaş Ağayeva Sevda Ramiz qızına məxsus Abşeron rayonu, Məmmədli kəndində
yerləşən 0.03 ha torpaq sahəsinin özəlləşdirilərək çıxarış alınmasına köməklik
göstərəcəyi adı altında sonuncundan 2013-cü ilin noyabr ayında aldığı 2500 (iki min
beş yüz) manat, həmçinin vətəndaş Cəbrayılov Fikrət Mirhüseyn oğluna yararsız və
ev tikilməsinə icazə olmayan totpaq sahəsi satmaqla 10500 (on min beş yüz) manat
məbləğində pulunu etibarından sui-istifadə edib aldatma yolu ilə ələ keçirmişdir.
Toplanmış materialda Abşeron rayonu Məmmədli bələdiyyəsinin vəzifəli şəxsləri
tərəfindən qulluq mövqeyindən istifadə etməklə və külli miqdarda ziyan vurmaqla
etibardan sui-istifadə etmə və ya aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirmə
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cinayətinin törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən fakta görə
18.02.2019-cu ul tarixdə CM-nın 178.2.3 və 178.2.4-cü maddələri olan 192026052
nömrəli cinayət işlərini misal göstərmək olar.
2019-cu ilin 6 ayı ərzində İdarə
tərəfindən keçirilmiş 3 əməliyyat tədbiri
nəticəsində korrupsiya cinayəti törədən
4 şəxs cinayət başında yaxalanmışdır.
Habelə, 12 nəfər şəxs barəsində
axtarışda olan şəxslərin tutulması barədə
daxil olmuş tapşırıqlar üzrə 11 nəfər
axtarışda olan şəxs tutulmuşdır ki,
onlardan 8 nəfəri Əməliyyat idarəsi
tərəfindən keçirilmiş əməliyyat-axtarış
tədbirləri nəticəsində, 3 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. Yarımilliyin sonuna 4 nəfər axtarışda olmuş, onlardan 3 nəfəri
ölkə hüdudlarını tərk etdiyinə görə beynəlxalq axtarışa, 1 nəfər isə yerli axtarışa
verilmiş şəxslər olmuşlar.
Həmçinin, dövr ərzində idarədə 401 xidməti sənədə baxılmış, 207 əməliyyat
tapşırığı icra edilmişdir.
Əməliyyat təminatı şöbəsi:
2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində Əməliyyat təminatı şöbəsində 46
müraciətə (36 ərizə, şikayət, 10-u “161-Qaynar xətt” üzrə araşdırma) baxılmışdır.
Müraciətlərdən 17-si korrupsiya cinayətlərinin əlaməti olmadığından,
şikayətçinin ərizə, izahat verməkdən və şikayətindən imtina etdiyinə görə, şikayətçi
digər dövlət orqanlarına məlumat verdiyindən əməliyyat tədbirlərinin keçirilməsi
mümkün olmadığına görə araşdırıldıqdan sonra işə alınmışdır.
Hesabat dövründə şöbədə 19 cinayət xarakterli məlumata baxılmışdır ki,
bunlardan 16-sı üzrə cinayət işi başlanması təmin olunmuş, 1-i üzrə cinayət işinin
başlanması rədd edilmiş, 2-i isə aidiyyəti üzrə digər təşkilatlara göndərilmişdir.
Habelə, Əməliyyat təminatı şöbəsi tərəfindən keçirilmiş 3 əməliyyat tədbiri keçirilsə
də, cinayət başında yaxalanan şəxslər olmamışdır. 31 nəfər barəsində 16 cinayət işi
isə şöbənin əməkdaşlarının apardığı araşdırmaların nəticələrinə əsasən başlanılaraq
materiallar İstintaq idarəsinə göndərilmişdir.
Qeyd olunan cinayət işlərinin 3-ü – Baş Prokurorluqdan daxil olmuş vətəndaşın
yazılı müraciəti əsasında, 4 cinayət işi Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətindən daxil olmuş məlumatlar əsasında, 3 cinayət işi “Qaynar
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xətt” əlaqə mərkəzindən daxil olmuş vətəndaşların müraciətləri əsasında
başlanmışdır.
Həmçinin, hesabat dövrü ərzində Baş İdarənin idarə və şöbələrindən daxil olmuş
605 əməliyyat tapşırığı və sorğu, 149 xidməti məktub, eləcə də vətəndaşların “Girişçıxış və qeydiyyat” İAMAS-ın “Sərhədkeçməyə məhdudiyyət siyahısı”na daxil
edilməsi və çıxarılması ilə bağlı 116 bildiriş Əməliyyat təminatı şöbəsinin
əməkdaşları tərəfindən icra olunmuş, 3 əməliyyat tədbiri keçirilmişdir.
Bundan başqa şöbə tərəfindən “Elektron hökumət” portalı və digər dövlət
orqanlarının informasiya ehtiyatlarından birbaşa rejimdə istifadə vəziyyəti təhlil
olunmuş və bu işin daha da təkmilləşdirilməsi üçün qarşıda duran vəzifələr nəzərdən
keçirilmişdir. “Elektron hökumət” portalına aid olan bir sıra yeni bazalara qoşulmaq
mümkün olmuşdur. 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.
MÜTƏXƏSSİSLƏRİN FƏALİYYƏTİ
2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində Mütəxəssis təhlilləri şöbəsi tərəfindən Baş
İdarənin struktur qurumlarında araşdırılan materiallar, istintaq edilən cinayət işləri
üzrə qəbul edilmiş qərarlar əsasında mütəxəssis yoxlamaları aparılmışdır.
Belə ki, 2019-cu ilin I yarımili ərzində mütəxəssis araşdırmalarının aparılması
üçün şöbəyə İstintaq idarəsindən “Mütəxəssisin cəlb edilməsi haqqında” 75 qərar,
təhqiqat materiallarının araşdırılması üçün Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsindən
15, Əməliyyat idarəsindən 2, Əməliyyat təminatı şöbəsindən 1, Daxili təhlükəsizlik
şöbəsindən 1 material daxil olmuş, 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.
Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin icraatında olan işlər üzrə 2019-ci ilin I yarımili
ərzində İstintaq idarəsinin 61 qərarı, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin 17,
Əməliyyat idarəsinin 2, Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin 1 materialı icra olunmuş,
01.07.2019-cu il tarixə İstintaq idarəsinin 50 qərarı, Preventiv tədbirlər və təhqiqat
idarəsinin 2, Əməliyyat təminatı şöbəsindən 1 materialı qalıq qalmışdır.
Müqayisə üçün qeyd edilməlidir ki, 2018-ci ilin I yarımili ərzində mütəxəssis
araşdırmalarının aparılması üçün şöbəyə İstintaq idarəsindən “Mütəxəssisin cəlb
edilməsi haqqında” 61 qərar, təhqiqat materiallarının araşdırılması üçün Preventiv
tədbirlər və təhqiqat idarəsindən 32, Daxili təhlükəsizlik şöbəsindən 1 material daxil
olmuş, həmçinin 2017-ci ildə İstintaq idarəsindən daxil olmuş 17 qərar, Əməliyyat
təminatı şöbəsindən daxil olmuş 1 material 2018-ci ilin əvvəlinə icraatda qalıq
qalmışdır.
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2018-ci ilin I yarımili ərzində İstintaq idarəsinin 51 qərarı, Preventiv tədbirlər
və təhqiqat idarəsinin 20 materialı, Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin 1 materialı icra
olunmuş, 01.07.2018-ci il tarixə İstintaq idarəsinin 23 qərarı, Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarəsinin 8 materialı qalıq qalmışdır.
2019-cu ilin I yarımilində şöbənin əməkdaşları ləğv olunmuş bankların
fəaliyyətləri ilə bağlı İstintaq idarəsində istintaq olunan 7, Respublika ərazisində
fəaliyyət göstərən qum-çınqıl karxanalarında yol verilmiş qanun pozuntuları ilə bağlı
başlanmış 4 cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat qrupunun üzvü kimi iştirak etmişlər.
İBTİDAİ İSTİNTAQ SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT
2019-cu ilin I yarımili ərzində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin İstintaq İdarəsində 435 cinayət işinin ibtidai araşdırması
həyata keçirilmişdir ki, onlardan 133-ü Baş İdarə rəisi tərəfindən başlanılmış, 80 iş
digər işlərdən ayrıca icraata ayrılmış, əvvəlki illərdən dayandırılmış 50 işin icraatı
təzələnmiş, digər orqanlarda başlanmış 25 cinayət işi aidiyyəti üzrə Baş Prokurorluq
vasitəsilə daxil olmaqla icraata qəbul edilmiş, 147 iş isə 2018-ci ildən hesabat
dövrünə qalıq qalmışdır.
Həmin cinayət işləri əsasən mənimsəmə və israf etmə, qulluq mövqeyindən
istifadə etməklə dələduzluq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, rüşvət alma
(passiv rüşvətxorluq), rüşvət vermə və şəxsi rüşvət verməyə təhrik etmə (aktiv
rüşvətxorluq), vəzifə saxtakarlığı, hüquq verən rəsmi sənədləri istifadə etmə məqsədi
ilə saxtalaşdırma, qanunsuz hazırlama və istifadə etmə, qaçaqmalçılıq, cinayət yolu
ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma, qanunsuz kredit
alma və krediti təyinatı üzrə istifadə etməmə, torpaq üzərində mülkiyyət, istifadə və
ya icarə hüququnu pozma, ekoloji cinayətlər və digər faktlarla əlaqədar olmuşdur.
2019-cu ilin I yarımili ərzində İstintaq idarəsi tərəfindən 328 şəxs barəsində 208
cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanmışdır. İstintaqı tamamlanmış cinayət
işlərindən 316 şəxs barəsində 187 iş baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə
göndərilmişdir. Bundan əlavə, hesabat dövründə 1 hüquqi şəxs barəsində cinayəthüquqi tədbirlərin tətbiq edilməsi üzrə məhkəməyədək icraat aparılaraq, hüquqi şəxs
və onun rəhbəri məhkəmə məsuliyyətinə verilmişdir. həmçinin 21 cinayət işi üzrə
icraata cinayət təqibini istisna edən hallara görə xitam verilmişdir. Həmin işlərdən 6sı CPM-nın 39.1.1-ci, 10-u CPM-nin 39.1.2-ci, 2-si isə CPM-nin 39.1.11-ci, 2 işə
CPM-nin 40.2.3 və 1 iş CPM-nin 39.2 və 39.1.2-ci maddələrinə əsasən xitam
verilmişdir. İcraatına xitam verilmiş işlər üzrə 6 şəxs bəraətverici əsaslarla, 6 şəxs isə
bəraət verməyən əsaslarla cinayət məsuliyyətindən azad olunmuşlar.
Dövr ərzində ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün məhkəmələrə
göndərilmiş işlərdən 142 şəxs barəsində 70 iş ağır cinayətlər məhkəmələrinə, o
cümlədən 108 şəxs barəsində 57 iş Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə, 8 şəxs
barəsində 5 iş Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə, 10 şəxs barəsində 6 iş Lənkəran
Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə, 16 şəxs barəsində 2 iş Şəki Ağır Cinayətlər
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Məhkəməsinə göndərilmişdir. Məhkəmələrə göndərilmiş 187 cinayət işindən 23 iş
böyük ictimai təhlükə törətməyən, 91 iş az ağır, 71 iş ağır, 2 iş isə xüsusilə ağır
cinayətlər kateqoriyasına aid olmuşdur.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2018-ci ilin birinci yarım ili ərzində Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin İstintaq idarəsində 323
cinayət işinin ibtidai araşdırması aparılmışdır ki, onlardan 81 cinayət işi Baş İdarə
rəisi tərəfindən başlanılmış, 52 cinayət işi digər işlərdən ayrılmış, 28 cinayət işinin
icraatı təzələnmiş, 32 cinayət işi Baş Prokurorluq vasitəsi ilə aidiyyəti orqanlardan
daxil olmaqla icraata qəbul edilmiş, 130 cinayət işi isə 2017-ci ildən qalıq qalmışdır.
Həmin cinayət işləri əsasən mənimsəmə və israf etmə, dələduzluq, vəzifə
səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq), rüşvət vermə
(aktiv rüşvətxorluq), vəzifə saxtakarlığı, hüquq verən rəsmi sənədləri istifadə etmə
məqsədi ilə
saxtalaşdırma, qanunsuz hazırlama və istifadə etmə, Dərman
vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi və qaçaqmalçılıq və digər faktlarla əlaqədar
olmuşdur.
2018-ci ilin I yarımili ərzində İstintaq idarəsi tərəfindən 189 şəxs barəsində 127
cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanmışdır. İstintaqı tamamlanmış həmin cinayət
işlərindən 184 şəxs barəsində 115 iş baxılması üçün aidiyyəti üzrə ittiham aktı ilə
məhkəmələrə göndərilmiş, 12 cinayət işi üzrə icraata isə cinayət təqibini istisna edən
hallara görə xitam verilmişdir ki, bu işlərdən dördünə Azərbaycan Respublikası
CPM-nin 39.1.1-ci, üçünə 39.1.2-ci, beşinə isə 39.1.11-ci maddələrinə əsasən xitam
verilmişdir.
Dövr ərzində ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün məhkəmələrə
göndərilmiş işlərdən 82 şəxs barəsində 36 iş Ağır cinayətlər məhkəməsinə, o
cümlədən 49 şəxs barəsində 28 iş Bakı Ağır Cinayətlər məhkəməsinə, 5 şəxs
barəsində 3 iş Gəncə Ağır Cinayətlər məhkəməsinə, 27 şəxs barəsində 4 iş Lənkəran
Ağır Cinayətlər məhkəməsinə, 1 şəxs barəsində 1 iş Şəki Ağır Cinayətlər
məhkəməsinə, 5 şəxs barəsində 4 iş hərbi məhkəmələrə, 97 şəxs barəsində 75
cinayət işi isə Respublikanın müxtəlif rayon (şəhər) məhkəmələrinə göndərilmişdir.
Məhkəmələrə göndərilmiş 115 cinayət işindən 10 iş böyük içtimai təhlükə
törətməyən, 68 iş az ağır, 37-i isə ağır cinayətlər kateqoriyasına aid olmuşdur.
2019-cu ilin I yarımili ərzində məhkəmələrə göndərilmiş 316 şəxs barəsində 187
cinayət işindən 62 şəxs barəsində 37 iş mənimsəmə və israf etmə, 37 şəxs barəsində
31 iş dələduzluq, 31 şəxs barəsində 15 iş vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə,
2 şəxs barəsində 2 iş vəzifə səlahiyyətlərini aşma, 13 şəxs barəsində 8 iş vəzifə
saxtakarlığı, 3 şəxs barəsində 2 iş səhlənkarlıq, 38 şəxs barəsində 11 iş rüşvət alma
(passiv rüşvətxorluq), 50 şəxs barəsində 28 iş rüşvət vermə (aktiv rüşvətxorluq) və
şəxsi rüşvət verməyə təhrik etmə, 12 şəxs barəsində 10 iş hüquq verən rəsmi
sənədləri istifadə etmə məqsədi ilə saxtalaşdırma, qanunsuz hazırlama və istifadə
etmə, 6 şəxs barəsində 2 iş vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmə (nüfuz
alveri), 6 şəxs barəsində 2 iş qaçaqmalçılıq, 7 şəxs barəsində 4 iş oğurluq, 10 şəxs
barəsində 10 iş ekoloji cinayətlər (qanunsuz ağac kəsmə, işlərin yerinə yetirilməsi
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zamanı ətraf mühitin mühafizəsi (qorunması) qaydalarını pozma), 1 şəxs barəsində 1
iş qanunsuz sahibkalıq, 1 şəxs barəsində 1 iş istehlakçıları aldatma, 8 şəxs barəsində 5
iş torpaq üzərində mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququnu pozma, 6 şəxs barəsində
5 iş qanunsuz kredit alma və krediti təyinatı üzrə istifadə etməmə, 7 şəxs barəsində 5
iş cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma, 2
şəxs barəsində 1 iş aksiz markası ilə markalanmalı olan məhsulları (malları) belə
marka olmadan satma, satış məqsədi ilə saxlama, istehsal binasının hüdudlarından
kənara çıxarma və ya idxal etmə, 7 şəxs barəsində 2 iş müəlliflik hüquqlarını və ya
əlaqəli hüquqları pozma, 2 şəxs barəsində 2 iş Tarix və mədəniyyət abidələrini
qəsdən məhv etmə və ya korlama, 5 şəxs barəsində 3 iş narkotik vəsitələrin, güclü
təsir edən və ya zəhərli maddələrin satış məqsədilə qanunsuz dövriyyəsi faktları ilə
əlaqədar olmuşdur.
2018-ci ilin eyni dövründə isə məhkəmələrə göndərilmiş 184 şəxs barəsində 115
cinayət işindən 79 şəxs barəsində 42 iş mənimsəmə və israf etmə, 50 şəxs barəsində
30 iş dələduzluq, 14 şəxs barəsində 12 iş vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə,
10 şəxs barəsində 5 iş hüquq verən rəsmi sənədləri istifadə etmə məqsədi ilə
saxtalaşdırma, qanunsuz hazırlama və istifadə etmə, 9 şəxs barəsində 9 iş rüşvət
vermə (aktiv rüşvətxorluq) və şəxsi rüşvət verməyə təhrik etmə, 6 şəxs barəsində 4 iş
dərman vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi və qaçaqmalçılıq, 5 şəxs barəsində 3 iş
səhlənkarlıq, 3 şəxs barəsində 2 iş oğurluq, 2 şəxs barəsində 2 iş rüşvət alma (passiv
rüşvətxorluq), 2 şəxs barəsində 2 iş vəzifə saxtakarlığı, habelə qalanı digər faktlarla
əlaqədar olmuşdur.
İstintaqı başa çatdırılaraq məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri üzrə cədvəl
İllər

C/işlərinin
sayı

T/şəxsl
ərin
sayı

Ağır cinayət
məhkəmələrinəc/işlərinin sayı

Ağır cinayət
məhkəmələrit/şəxslərin sayı

Rayon
məhkəmələric/işlərinin
sayı

Rayon və
hərbi
məhkəmələr t/şəxslərin
sayı

2018-I

115

184

36

82

79

102

2019-I

187

316

70

142

117

174

Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
2019-cı ilin hesabat dövründə vəzifə səlahiyyətlərini aşma, nüfuz alveri, müəlliflik
hüquqlarını və ya əlaqəli hüquqları pozma, torpaq üzərində mülkiyyət, istifadə və ya
icarə hüququnu 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 kimi cinayət faktları qeydə alınmışdır. Mənimsəmə və israf etmə,
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dələduzluq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə kimi cinayətlərinin sayı və faiz
göstəricisi yenə də, digər cinayətlərdən əhəmiyyətli dərəcədə çox olaraq qalmaqdadır.
2018-ci və 2019-cu ilin birinci yarım illərində məhkəmələrə göndərilmiş
cinayət işlərinin müqayisəli təhlili

133
316
187

103

illər
İş

2018-I
103 iş
133 şəxs

Şəxs

2019-I
187 iş
316 şəxs

2019-cu ilin birinci yarımilində məhkəmələrə göndərilmiş
cinayət işlərinin təsnifatı

rüşvət alma
6%
vəzifə saxtakarlığı
4%

sənədləri
saxtalaşdırma
5%
səhlənkarlıq
1%

rüşvət vermə
15%

digərləri
24%

vəzifədən sui
istifadə etmə
8%
mənimsəmə
20%

dələduzluq
17%
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2018-ci ilin birinci yarımilində məhkəmələrə göndərilmiş
cinayət işlərinin təsnifatı

vəzifə saxtakarlığı
sənədləri
2%
saxtalaşdırma
4%
səhlənkarlıq
3%

rüşvət alma
2%
digərləri
9%

mənimsəmə
36%

rüşvət vermə
8%
vəzifədən sui
istifadə etmə
10%

dələduzluq
26%

2019-cu ilin I yarımili ərzində 35 cinayət işi Baş Prokurorluq vasitəsi ilə
aidiyyəti üzrə istintaqın davam etdirilməsi üçün digər orqanlara göndərilmiş, 21
cinayət işi isə digərlərinə birləşdirilmiş, 15 iş üzrə icraat dayandırılmış və 156 cinayət
işi isə hesabat dövrünün sonuna qalıq qalmışdır.
Hesabat dövründə 15 cinayət işindən 1 cinayət işi üzrə icraat təqsirləndirilən
şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin müəyyən olunmaması, 1 cinayət işi üzrə
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin olduğu yer müəyyən
olunmadığına, 10 cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan
şəxs istintaqdan gizləndiyinə görə, 3 cinayət işi isə CPM-nin 53.1.4-53.1.6
maddələrində göstərilən əsaslarla dayandırılmışdır.
Müqayisə kimi göstərmək olar ki, 2018-ci ilin I yarımili ərzində 2 cinayət işi
Baş Prokurorluq vasitəsi ilə aidiyyəti üzrə istintaqın davam etdirilməsi üçün digər
orqanlara göndərilmiş, 32 cinayət işi isə digərlərinə birləşdirilmiş, 50 iş üzrə icraat
dayandırılmış və 113 cinayət işi isə hesabat dövrünün sonuna qalıq qalmışdır.
Həmin dövrdə 50 cinayət işindən 35 cinayət işi üzrə icraat təqsirləndirilən şəxs
qismində cəlb edilməli olan şəxsin müəyyən olunmaması, 1 cinayət işi üzrə
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin olduğu yer müəyyən
olunmadığına, 14 cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan
şəxs istintaqdan gizləndiyinə görə dayandırılmışdır.
Korrupsiya cinayətləri və hüquqpozmalarının daha geniş əhatə etdiyi sahələrin
müəyyənləşdirilməsinin mühüm əhəmiyyəti və bu məsələnin aktuallığı bir daha
nəzərə alınaraq, 2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində İstintaq idarəsi tərəfindən
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məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin istintaq təcrübəsinin sahələr üzrə
müqayisəli təhlili aparılmış və korrupsiya cinayət və hüquqpozmalarının nisbətən
daha geniş əhatə etdiyi sahələr müəyyənləşdirilmişdir.
Belə ki, aparılmış müqayisəli təhlil nəticəsində 2018 və 2019-cu illərin birinci
yarım illəri ərzində İstintaq idarəsi tərəfindən istintaqı tamamlanaraq məhkəmələrə
göndərilmiş korrupsiya cinayətlərinin nisbətən daha geniş əhatə etdiyi sahələr üzrə
bölgüsü aşağıdakı kimi müşahidə olunmuşdur:
2018-ci ilin
I yarımili

№
Sahələr

Cinayət
işinin
sayı

2019-cu ilin
I yarımili

Şəxslərin
sayı

Cinayət
işinin
sayı

Şəxslərin
sayı

1.

Özəl sektor

10

14

25

36

2.

Bank və BOKT

18

43

13

34

3.

Ticarət

-

-

12

12

4.

Tikinti (MTK)

11

20

11

8

5.

Təhsil

10

12

10

25

6.

Dövlət Gömrük Komitəsi

4

6

8

13

7.

Bələdiyyə

1

1

8

16

8.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

4

7

6

9

9.

Vergilər Nazirliyi

1

1

6

9

10.

Yerli icra hakimiyyəti

3

4

5

7

11.

Ədliyyə Nazirliyinin qurumları

1

1

5

6

12.

Əmək və Əhalinin Sosial müdafiəsi

1

2

3

6

13.

Səhiyyə

-

-

2

8

14.

Məhkəmə

-

-

2

4

15.

Mənzil-istismar sahələri

1

2

2

2

16.

DİN

1

1

2

3

17.

Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti

1

1

2

7

18.

Mədəniyyət və turizm

-

-

2

5

19.

Kütləvi İnformasiya Vasitələri

1

1

2

3

20.

Kənd Təsərrüfatı

16

21

1

3

21.

FHN

3

4

1

1

22.

Azəriqaz

-

-

1

3

23.

Vəkillər Kollegiyası

-

-

1

2

24.

Özəl tibb xidməti

5

7

-

-

25.

QHT

3

5
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26.

Sığorta

1

2

27.

Nəqliyyat, Rabitə və YTN-yi

1

2

28.

Azərsu

-

-

29.

Dəmir Yolları QSC

-

-

30.

Prokurorluq

-

-

31.

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi

-

-

32.

Səfərbərlik və hərbi Xidmətə Çag

-

-

33.

Azərenerji

-

-

34.

Digər

18

27

57

94

115

187

316

Cəmi:

103

Göründüyü kimi istər 2018-ci ilin birinci yarısında, istərsə də 2019-cu ilin eyni
dövründə təhsil, bank və bank olmayan kredit təşkilatları, eləcə də özəl sektorla bağlı
sahələrlərdə istintaqı aparılmış cinayət işlərinin və təqsirləndirilən şəxslərin sayında
artım müşahidə olunmuş, kənd təsərrüfatı, tikinti və digər sektorlar üzrə isə müəyyən
azalma baş vermişdir.
Cinayət-prosessual qanunvericiliyin tələblərinə əsasən cinayət mühakimə
icraatının əsas vəzifələrindən biri, cinayət işinin vaxtında başlanmasının və onun
açılmasının, habelə maksimum qısa müddət ərzində cinayət təqibi ilə bağlı bütün
halları hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırılmasından, cinayət törətmiş şəxslərin ifşa və
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinin təmin edilməsindən ibarətdir.
2019-cu ilin I yarımili ərzində baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmiş 187
cinayət işindən 51-i (27,5 %-i) Azərbaycan Respublikası CPM-nin 218.2-ci
maddəsində nəzərdə tutulan istintaq müddətindən artıq müddətdə tamamlanmışdır.
Bunun əsas səbəbi Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 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 zəruri 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 zərurəti ilə bağlı
olsa da, bir sıra hallarda müstəntiqlərin öz işlərini düzgün planlaşdırmamaları, eləcə
də, paralel istintaq aparmaq vərdişlərinin tam formalaşmaması ilə bağlı olmuşdur.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2018-ci ilin I yarımili ərzində baxılması üçün
məhkəmələrə göndərilmiş 115 cinayət işindən 24 və ya 20,9 %-i cinayət-prosessual
qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş ilkin müddətdən artıq vaxta tamamlanmışdır.
İbtidai istintaq müddətlərinə əməl olunmamasının əsas səbəbləri yuxarıda qeyd
olunan obyektiv hallardan əlavə, subyektiv amillərlə də bağlıdır.
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2019-cu ilin müvafiq dövründə məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlər üzrə
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş 316 şəxsdən 83-ü (26,2 %-i) barəsində
həbs qətimkan tədbiri seçilmiş və istintaqın sonrakı gedişində həmin şəxslərdən 2-si
barəsində seçilmiş qətimkan tədbiri ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz olunmuş
(ziyanın tam ödənilməsi ilə bağlı), 60-ı (19,1 %-i) barəsində polisin nəzarəti altına
vermə, 164-ü (51,9%-i) barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam, 1 (0,3 %-i)
şəxs barəsində komandanlığın nəzarəti altına vermə qətimkan tədbirləri seçilmiş, 8
şəxs (2,5%) barəsində isə başqa cinayət işləri üzrə müəyyən müddətə azadlıqdan
məhrum etmə cəzalarına məhkum olunmaları nəzərə alınaraq qətimkan tədbiri
seçilməmişdir.
Müqayisə üçün 2018-ci ilin I yarımili ərzində məhkəmələrə göndərilmiş cinayət
işlər üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş 184 şəxsdən 35-i və ya 19 %-i
barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş, 35-i nəfər barəsində polisin nəzarəti altına
vermə, 107 nəfər barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam qətimkan
tədbərləri seçilmiş, 7 şəxs başqa işlər üzrə həbsdə saxlanıldığına və ya cəza
çəkdiklərinə görə barələrində qətimkan tədbiri seçilməmişdir. 5 şəxs barəsində əlavə
qətimkan tədbiri qismində vəzifədən kənarlaşdırma qətimkan tədbiri seçilmişdir. 2
şəxsin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri sonradan ziyanın tam ödənilməsi ilə
bağlı ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz olunmuşdur.
Barələrində müstəsna qətimkan tədbiri kimi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi
əsasən təqsirləndirilən şəxslərin respublikadan kənarda tutulması, onların istintaqdan
qəsdən qaçıb gizlənməsi və barələrində seçilmiş daha yüngül qətimkan tədbirinin
şərtlərini qəsdən pozaraq istintaqdan gizlənmələri və istintaqın normal gedişinə digər
formada maneə törətmələri ilə əlaqədar olmuşdur.
2018-ci ilin I yarımili ərzində istintaqı tamamlanmış və məhkəməyə göndərilmiş
cinayət işləri üzrə barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş təqsirləndirilən şəxslərin
müdafiəçiləri tərəfindən həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi, uzadılmasına və ev
dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz edilməsinə dair cəmi 55 apellyasiya şikayəti
verilmişdir ki, həmin şikayətlərdən 25-i təqsirləndirilən şəxslərin barəsində həbs
qətimkan tədbirinin seçilməsi, 14-ü ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz edilməsi
və 16-sı isə təqsirləndirilən şəxslərin həbsdə saxlama müddətlərinin uzadılması ilə
bağlı qərarlardan olmuş, qeyd edilən təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçiləri
tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayətləri təmin edilməmişdir.
2018-ci ilin birinci yarım ili ilə müqayisə edildikdə isə, istintaqı tamamlanmış
və məhkəməyə göndərilmiş cinayət işləri üzrə barələrində həbs qətimkan tədbiri
seçilmiş təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçiləri tərəfindən həbs qətimkan tədbirinin
dəyişdirilməsi, uzadılması və ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz edilməsinə dair
cəmi 13 apellyasiya şikayəti verilmişdir ki, həmin şikayətlərdən 5-i təqsirləndirilən
şəxslərin barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi, 3-ü ev dustaqlığı qətimkan
tədbiri ilə əvəz edilməsi və 5-i isə təqsirləndirilən şəxslərin həbsdə saxlama
müddətlərinin uzadılması ilə bağlı olmuş, qeyd edilən təqsirləndirilən şəxslərin
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müdafiəçiləri tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayətlərindən heç biri təmin
edilməmişdir.
2019-cu ilin I yarımili ərzində istintaqı tamamlanmış və baxılması üçün
məhkəməyə göndərilmiş cinayət işlərindən aktuallığı ilə seçilən, habelə cəmiyyətdə
rezonans doğurmuş bir sıra cinayət işləri üzrə təqsirkar şəxslər məhkəmə
məsuliyyətinə verilmişlər.
Buna misal olaraq 27 dekabr 2018-ci il tarixdə Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi tərəfindən Azərbaycan
Respublikası CM-nin 311.1-ci maddəsi ilə başlanmış 182026355 nömrəli cinayət
işini misal göstərmək olar.
Belə ki, aparılmış istintaqla müəyyən edilmişdir ki, Rusiya Federasiyasının
vətəndaşı, Zaqatala rayonu Suvagil kəndində yaşayan iddiaçı Kərimova Lətafət Qədir
qızı maraqlı şəxslər Əlimov Nahid Rəcəb oğluna və Zaqatala rayon Qeydiyyat
şöbəsinə qarşı atalığın etiraf olunması faktının müəyyən edilməsi tələbi ilə bağlı 25
aprel 2017-ci il tarixli ərizə ilə Zaqatala rayon məhkəməsinə müraciət etmiş, Zaqatala
rayon məhkəməsinin hakimi İsmayılov Arif Allahqulu oğlu tərəfindən həmin
məhkəmədə məsləhətçi vəzifəsində işləyən Allahverdiyev Şahid Allahverdi oğlunun
və Zaqatala rayon Vəkil bürosunun vəkili Yaqubov Məmməd Mamay oğlunun
vasitəsilə L.Kərimovnanın atası Camal Kərimovdan iddiaçının xeyrinə yekun qərar
qəbul olunması üçün qanunsuz olaraq 500 manat rüşvət tələb edilmişdir.
02.03.2019-cu il tarixdə Zaqatala Rayon Məhkəməsində məsləhətçi vəzifəsində
işləyən Allahverdiyev Şahid Allahverdi oğlu CM-nın 32.4, 312.1-ci maddəsləri ilə
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək həmin maddələrlə ona ittiham elan
edilmiş və Bakı Şəhər Binəqədi Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə barəsində həbs
qətimkan tədbiri seçilmiş, 16.05.2019-cu il tarixdə Şahid Allahverdiyevə CM-nın
32.5, 311.1-ci maddəsi ilə yeni ittiham elan edilmişdir.
15.03.2019-cu il tarixdə Zaqatala Rayon Məhkəməsinin sabiq hakimi İsmayılov
Arif Allahqulu oğlu CM-nin 311.1-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb
edilərək həmin maddə ilə ona ittiham elan edilmiş və Bakı şəhər Binəqədi rayon
məhkəməsinin qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir.
16.03.2019-cu il tarixdə Zaqatala rayon Vəkil bürosunun vəkili Yaqubov
Məmməd Mamay oğlu CM-nin 32.5, 311.1-ci maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs
qismində cəlb edilərək həmin maddə ilə ona ittiham elan edilmiş və barəsində “başqa
yerə getməmək haqqında iltizam” qətimkan tədbiri seçilmişdir.
14.06.2019-cu il tarixdə cinayət işi baxılması üçün ittiham aktı ilə aidiyyəti üzrə
Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilmişdir.
2019-cu ilin ötən dövrü ərzində 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 vəsaitlərinin ələ keçirilməsi faktları üzrə 17 şəxs barəsində
12 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanmış və baxılması üçün aidiyyəti üzrə
məhkəmələrə göndərilmişdir.
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Həmin işlər üzrə vurulmuş 14.587.799 manat maddi ziyandan 4.284.701
manatının və ya 29,4 faizinin ödənilməsi təmin olunmuş, həmçinin bu məqsədlə 2
cinayət işi üzrə 3.801.314 manat məbləğində əmlak üzərinə həbs qoyulmuşdur.
Qeyd olunan işlər üzrə 163 şəxsə maddi zərər vurulmuş, istintaq zamanı
görülmüş zəruri tədbirlər nəticəsində 84 şəxsə tam, 3 şəxsə qismən ziyanın
ödənilməsi təmin olunmuşdur.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, «Əzizbəy-KM» MMC (MTK),
«Yurdum»MMC və «Yeni Yasamal» MTK-nın vəzifəli şəxslərinin barəsində
başlanaraq istintaq olunmuşdur.Qeyd olunan işlərin 6-ı ötən illərdə baqşlanmış, 6-ı
isə 2019-cu ildə başlanaraq icraata daxil olmuşdur.
Hesabat dövründə Mənzil Tikinti Kooperativlərinin vəzifəli şəxsləri barəsində
istintaq olunmuş işlərdən “Hom-Paş Prestij” MTK-nın sədri Yiğitdöl Hikmet
Süleyman oğlu barəsində başlanmış 182026064 nömrəli cinayət işi vurulmuş ziyanın
ödətdirilməsi baxımdan yüksək peşəkarlıqla istintaq olunmuşdur.
Belə ki, həmin cinayət işi 06 aprel 2018-ci il tarixdə Hüseynov Adil
Zeynalabdin oğlu, Abdullayev Vüqar Aslan oğlu və qeyrilərinin “Hom-Paş Prestij”
MTK-nın vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə olan müraciətləri əsasında
toplanmış materiallar üzrə CM-nın 178.3.2, 308.1 və 313-cü maddələri ilə başlanaraq
istintaq olunmuşdur.
Aparılmış istintaq zamanı müəyyən edilmişdir ki, Türkiyə Respublikası
vətəndaşı, Yiğitdöl Hikmet Süleyman oğlu fəaliyyəti yüksək mərtəbəli yaşayış
binalarının tikintisini həyata keçirməkdən ibarət olan “Hom-Paş Prestij” MTK-nın
sədri vəzifəsində işləyərkən Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospektində inşa
etdiyi 19 mərtəbəli yaşayış binasında artıq başqasına satılmış mənzil və qeyri yaşayış
sahələrini aldatma və etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə təkrarən başqa şəxslərə
sataraq dələduzluq etmiş, öz qulluq səlahiyyətlərindən qulluq mənafeyinə qəsdən
zidd olaraq istifadə edib fiziki şəxslərin hüquqlarına və qanuni mənafelərinə ağır
nəticələrə səbəb olan mühüm zərər vurmaqla vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə
etmiş və rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatlar daxil edərək təkrarən vəzifə
saxtakarlığı törətmişdir.
18 mart 2019-cu il tarixdə Yiğitdöl Hikmet Süleyman oğlu CM-nın 178.3.2,
29,178.3.2, 308.2 və 313-cü maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb
edilərək, həmin maddələrlə ona ittiham elan edilmiş və barəsində polisin nəzarəti
altına vermə qətimkan tədbiri seçilmişdir.
Cinayət işi üzrə 74 nəfər zərərçəkmiş şəxs qismində tanınmış, iş üzrə maddi
ziyanın məbləği 4.488.701 (dörd milyon dörd yüz səksən səkkiz min yeddi yüz bir)
manat müəyyən olunmuşdur.Aparılmış zəruri istintaq-əməliyyat tədbirləri nəticəsində
zərərçəkmiş şəxslərə vurulmuş maddi ziyandan 4.135.701 manatının ödənilməsi
təmin olunmuşdur.
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İstintaqla müəyyən olunmuşdur ki, Yiğitdöl Hikmet Süleyman oğlu ümumilikdə,
23 mənzil və 4 qeyri-yaşayış sahəsini 42 nəfərə təkrarən satmaqla, onlara ümumilikdə
4.488.701 manat məbləğində maddi ziyan vurmuş, bundan başqa, o, ümumilikdə 32
nəfərin, yəni kütləvi surətdə zərərçəkmiş şəxslərin mənzil və qeyri-yaşayış sahələrinə
mübahisəsiz sahiblik etmək və ondan sərbəst istifadə ilə bağlı hüquqlarına və qanuni
mənafelərinə mühüm zərər vurulmasında ifadə olunan əməli ağır nəticələrə səbəb
olmaqla təkrarən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmişdir.
Yiğitdöl Hikmet Süleyman oğlunun barəsində olan cinayət işinin istintaqı
yekunlaşdırılaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə 15.04.2019-cu il tarixdə Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilmişdir.
Hazırda İstintaq idarəsində «Svit Haus» MMC, «Ulduz-S» MTK, «Sahil-D
Comrany» MTK, «Yeni Yasamal» MTK, «Hom Paş Prestij» MTK, «Meqa Siti»
MMC, «Mars-A» MTK, «AENT-E» MMC (MTK), və «Bulaq-2» MTK-nın vəzifəli
şəxslərinin dələduzluq əməlləri ilə bağlı 9 cinayət işi üzrə istintaq aparılır.
Ötən dövrü ərzində İdarədə Dövlət Gömrük Komitəsinin müxtəlif struktur
qurumlarında işləyən vəzifəli şəxslərinin barəsində 11 cinayət işi üzrə istintaq
aparılmışdır.Dövlət Gömrük Komitəsinin vəzifəli şəxslərinin barəsində olan 11
cinayət işindən 8-i 2018-ci ildə, 3-ü isə 2019-cu ildə başlanaraq icraata daxil
olmuşdur. Onlardan 9 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanmış, 13 şəxs barəsində
8 cinayət işi baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilmiş, 1 cinayət işinin
icraatına isə Azərbaycan Respublikası CPM-nin 39.1.2-ci maddəsinə əsasən xitam
verilmişdir. Məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş 13 şəxsdən 10-u Dövlət Gömrük
Komitəsinin müxtəlif struktur qurumlarında işləyən vəzifəli şəxslər, 3-ü isə həmin
vəzifəli şəxslərlə cinayət əlaqəsinə girmiş digər şəxslər olmuşdur.
Hazırda Dövlət Gömrük Komitəsindən daxil olmuş material üzrə Baş İdarədə
başlanmış 2 cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir.
2019-cu ilin ötən dövrü ərzində İdarədə Vergilər Nazirliyinin müxtəlif struktur
qurumlarında işləyən vəzifəli şəxsləri barəsində 9 cinayət işi üzrə istintaq
aparılmışdır. Həmin cinayət işlərindən 4-ü 2018-ci ildə, 5-i isə 2019-cu ildə
başlanaraq icraata daxil olmuşdur. Onlardan 6 cinayət işinin ibtidai istintaqı
tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilmişdir. Həmin
işlər üzrə 8 şəxs məhkəmə məsuliyyətinə verilmişdir ki, onlardan 6-ı Vergilər
Nazirliyinin müxtəlif struktur qurumlarında işləyən vəzifəli şəxslər, 2-i isə həmin
vəzifəli şəxslərlə cinayət əlaqəsinə girmiş digər şəxslər olmuşdur. Hazırda Vergilər
Nazirliyinin daxil olmuş material üzrə 2019-cu ildə Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsində başlanmış 3 cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir.
Bundan əlavə, Abşeron rayonu, Bakı şəhərinin Səbail, 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 idarəsində CM-nın 192.2.1, 247 və 308.1-ci maddələri ilə cinayət işi
başlanaraq istintaq aparılmışdır.
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2019-cu ilin birinci yarısında Abşeron rayonu, habelə Bakı şəhərinin Qaradağ,
Səbail və Xəzər rayonları ərazisində yerləşən əhəngdaşı yataqlarında qeyri-qanuni
istismar işləri aparan 7 şəxs barəsində 7 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanaraq
baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilmişdir.
Məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərdən 1-i hüquqi şəxsin rəhbəri, 6-sı isə
hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər olmuşdur.
Həmin işlər üzrə dövlətə və təbiətə ümumilikdə vurulmuş 412344 manat maddi
ziyandan 96400 manatının ödənilməsi təmin olunmuşdur.
2019-cu ilin birinci yarısında Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsində Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyindən daxil olmuş materiallar əsasında başlanmış və sonra həmin işlərdən
ayrılmış 10 cinayət işi üzrə istintaq aparılmışdır. Həmin cinayət işlərindən 2-si 2018ci ildən qalıq qalmış digərləri isə 2019-cu ildə icraata qəbul edilmişdir.
Onlardan 8 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanmış, 8 şəxs barəsində 7
cinayət işi baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilmiş, 1 cinayət işinin
icraatına isə CPM-nın 39.1.2-ci maddəsinə əsasən xitam verilmişdir. Məhkəmə
məsuliyyətinə verilmiş şəxslərdən 2-si Qida Təhlükəsizliyi Ağentliyinin tabeliyində
olan qurumlarda çalışan əməkdaşlar olmuşdur.
Bundan başqa, 2019-cu ilin birinci yarısında Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyindən daxil olmuş material əsasında başlınmış 8 cinayət işi üzrə istintaq
aparılmışdır. Həmin cinayət işlərindən 4-ü 2018-ci ildən hesabat dövrünə qalıq
qalmış 4 iş isə 2019-cu ildə başlanaraq icraata qəbul edilmişdir.
Hesabat dövründə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən daxil olmuş
material əsasında başlanaraq istintaq olunmuş 6 cinayət işi üzrə 9 şəxsin barəsində
ibtidai istintaq tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə
göndərilmişdir. Hazırda İstintaq İdarəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyindən daxil olmuş material əsasında başlanmış 2 cinayət işi üzrə istintaq
davam etdirilir.
Hesabat dövründə məhkəmələrə göndərilmiş 187 cinayət işindən 139-u, bundan
başqa icraatına xitam verilmiş 21 işdən 5-i, cəmi 144 iş maddi ziyanla əlaqədar
olmuşdur. Həmin işlər üzrə məhkəməyə göndərilənlər üzrə vurulmuş cəmi
45.568.807 manat məbləğində maddi ziyandan ibtidai araşdırma mərhələsində
14.997.651 manat, yəni 32,9 %-nin ödətdirilməsi təmin olunmuşdur.
Belə ki, dövlət mülkiyyətinə vurulmuş cəmi 5.402.223 manat məbləğində maddi
ziyandan ibtidai istintaq dövründə 2.529.696 manat və ya 46,8%, xüsusi mülkiyyətə
vurulmuş cəmi 39.645.047 manat ziyandan istintaq dövründə 12.442.917 manat və ya
31,3%, bələdiyyə mülkiyyətinə vurulmuş 521.537 manat məbləğində maddi
ziyandan 25.038 manat və ya 4,8 %- nin ödənilməsi təmin edilmişdir.
Bundan əlavə, 2019-cu ilin I yarısında istintaqı başa çatdırılmış 5 cinayət işi
üzrə vurulmuş ziyanın ödənilməsini təmin etmək məqsədilə təqsirləndirilən şəxslərə
məxsus ümumilikdə 5.937.913 manat məbləğində əmlak üzərinə həbs qoyulmuşdur.
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Həmin hal da nəzərə alındıqda, hesabat dövründə ziyanın ödənilməsi faiz etibarilə
45,9 % təşkil edir.
Həmçinin, hesabat dövründə icraatına xitam verilmiş 5 cinayət işi üzrə özgə
əmlakına vurulmuş cəmi 1.020.677 manat tam olaraq ödənilmişdir. İcraatına xitam
verilmiş 2 cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən dövlət büdcəsinə əlavə
olaraq 30.693 manat ödəniş edilmişdir.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2018-ci ilin müvafiq dövründə məhkəmələrə
göndərilmiş 115 cinayət işindən 93 iş maddi ziyanla əlaqədar olmuşdur.
Həmin işlər üzrə vurulmuş cəmi 51.194.318 manat məbləğində maddi ziyandan
ibtidai araşdırma mərhələsində 16.578.367 manat və ya 32,5 %-i ödənilmişdir.
Belə ki, dövlət mülkiyyətinə vurulmuş cəmi 12.751.042 manat məbləğində
maddi ziyandan ibtidai istintaq dövründə 3.757.622 manat və ya 29,5 %, xüsusi
mülkiyyətə vurulmuş cəmi
38.443.276
manat ziyandan istintaq dövründə
12.820.745 manat və ya 33.4 % -nin ödənilməsi təmin edilmişdir.
2018-ci ilin I yarım ili ərzində istintaqı başa çatdırılmış 4 cinayət işi üzrə
vurulmuş ziyanın ödənilməsini təmin etmək məqsədilə təqsirləndirilən şəxslərə
məxsus ümumilikdə 25.341.819 manat məbləğində əmlak üzərinə həbs qoyulmuşdur.
Həmin dövrdə maddi ziyanla əlaqədar olan 5 cinayət işi üzrə özgə əmlakına
vurulmuş 74.338 manat ziyan tam olaraq zərərçəkmiş şəxslərə ödənildiyindən, həmin
işlər üzrə 4 şəxs vurulmuş ziyanın bir misli miqdarında, yəni ümumilikdə 69.838
manat məbləğində pul vəsaitini dövlət büdcəsinə ödədiklərinə görə və 1 şəxs vurmuş
olduğu 4500 manat məbləğində ziyanı ödəyərək zərərçəkmiş şəxslərlə barışdıqlarına
görə barələrində olan cinayət işinin icraatına CPM-nın 39.1.11-ci maddəsinə əsasən
xitam verilmişdir.
Əmlak ziyanı ilə əlaqədar – manatla
İllər

Əmlak ziyanı

Ödəmə

2019- I cəmi:
Dövlət
Bələdiyyə

45.568.807
5.402.223
521.537

14.997.651 (32.9%)
2.529.696 (46.8%)
25.038 (4,8 %)

Xüsusi

39.645.047

12.442.917 (31,3 %)

2018- I cəmi:

51.194.318

16.578.367 (32.5%)

Dövlət
Bələdiyyə

12.751.042
-

3.757.622 (29.5%)
-

Xüsusi

38.443.276

12.820.745 (33.4%)

Əmlak həbsi
5.937.913

25.341.819

Hesabat dövründə məhkəməyə göndərilmiş cinayət işlərindən məhkəmə
tərəfindən ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora
– 45 –

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində görülmüş işlərə dair hesabat

qaytarılanı olmamış, lakin Qəhrəmanova Nərgiz Namiq qızının Azərbaycan
Respublikası CM-nın 313-cü maddəsi ilə təqsirləndirilməsinə dair 182026160
nömrəli və Rüstəmov Atəş İsmayıl oğlunun CM-nın 313-cü maddəsi ilə
təqsirləndirilməsinə dair 192026003 nömrəli cinayət işləri üzrə müvafiq olaraq
Yasamal Rayon Məhkəməsi və Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi, habelə Quliyev Elnur
Məlik oğlu və Eyvazov Vidadi Ramiz oğlunun CM-nın 311.3.1 və 311.3.2 maddələri
təqsirləndirilmələrinə dair 182026223 nömrəli cinayət işi üzrə Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsi tərəfindən hissəvi (Eyvazov Vidadi Ramiz oğluna münasibətdə) olmaqla
cəmi 3 bəraət hökmləri çıxarılmış, hökmlərdən 2-si üzrə dövlət ittihamçıları
tərəfindən apellyasiya protestləri verilmişdir.
Ötən ilin eyni dövründə isə məhkəməyə göndərilmiş cinayət işlərindən
məhkəmə tərəfindən ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən
prokurora qaytarılanı olmamış və bəraət hökmü çıxarılanı olmamışdır.
BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ SAHƏSİNDƏ GÖRÜLMÜŞ İŞLƏR
Ümumbəşəri sosial bəla olan korrupsiya ilə mübarizədə beynəlxalq təşkilatların
tövsiyələrinin, müvafiq konvensiyaların müddəalarının yerinə yetirilməsinin, bu
sahədə digər ölkələrin uğurlarının öyrənilməsinin, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin,
elmi araşdırmaların aparılmasının, ikitərəfli və çoxtərəfli tədbirlərin keçirilməsinin
əhəmiyyəti böyük olduğundan Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsi tərəfindən bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq daha da genişləndirilməklə
korrupsiyaya qarşı təsirin gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların işində fəal iştirak edilir.
Yarandığı ilk dövrlərdən etibarən qurum dövlət başçısı İlham Əliyevin
fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən olan korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı
mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığın önəmini və qarşılıqlı təcrübənin paylaşılmasının
əhəmiyyətini nəzərə almaqla bu sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlarla
əlaqələrin qurulmasına və daha da inkişaf etdirilməsinə daim xüsusi əhəmiyyət
vermişdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsi ilə
(UNODC) Korrupsiya əleyhinə Konvensiyanın (UNCAC) implementasiyası
çərçivəsində əməkdaşlıq
27-29 may 2019-cu il tarixlərdə BMT-nin Korrupsiya əleyhinə
Konvensiyasının İcrasının Təftişi Qrupunun (UNCAC IRG) 10-cu sessiyası, 29-30
may tarixlərdə Aktivlərin bərpası üzrə hökumətlərarası işçi qrupunun 13-cü görüşü və
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31 may tarixində Beynəlxalq əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası ekspert görüşü
keçirilmişdir.
Tədbirlərdə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokuroru
Pirayə Səmədzadə-Əliyeva iştirak etmişdir.
150-dən artıq dövlətin ekspertlərinin və beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələrinin iştirak etdiyi konfransın əsas mövzusu Konvensiyanın Aktivlərin
qaytarılması 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.
30-31 may 2019-cu il tarixlərdə isə Vyana şəhərində BMT-nin qeyd edilən
Təftiş Qrupu tərəfindən həmin beynəlxalq sənədin icra vəziyyətinin nəzərdən
keçirilməsi mexanizminin ikinci dövründə iştirak edən ekspertlər üçün təlim
kursunda Elnur Musayev iştirak etmişdir.
Sadalananlarla yanaşı, BMT-nin qeyd edilən Təftiş Qrupunun növbəti sessiyası
çərçivəsində 2-ci təftiş dövrünün dördüncü ilində Azərbaycan tərəfindən
Macarıstanın 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 iştirakının təsdiqlənməsi hesabat dövrünün
əlamətdar hadisəsi kimi qiymətləndirilə bilər.
Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan Dövlətlər Qrupu
(GRECO) ilə əməkdaşlıq
Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini, Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinin rəisi, II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri
Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti tərkibində Baş İdarənin böyük
prokuroru Elnur Musayev 19-23 mart 2019-cu il tarixlərdə Avropa Şurasının
Korrupsiya əleyhinə Dövlətlər Qrupunun (GRECO) 82-ci, 16-23.06.2019-cu il
tarixlərdə isə 83-cü plenar iclaslarında iştirak etmiş, Norveç Krallığının və Şimalı
Makedoniya Respublikasının 4 və 5-ci raund üzrə hesabatlarında dəyərləndirici
ekspert qismində çıxış etmişdir.
Sonuncu plenar iclasda millət vəkilləri, hakimlər və prokurorlara münasibətdə
korrupsiyanın qarşısının alınması tədbirlərinin dəyərləndirilməsini nəzərdə tutan
Azərbaycan Respublikasının IV raund dəyərləndirilməsi çərçivəsində Uyğunluq
Hesabatı müzakirə edilərək qəbul edilmiş, ölkəmizə ünvanlanan cəmi 21 tövsiyədən
18-nin uğurla icra edilməsi müəyyən edilmişdir.
Bundan başqa, cari ilin 17 iyun tarixində Fransa Respublikasının Avropa
Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrliyi çərçivəsində Fransanın Respublikasının
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Strasburq şəhərində GRECO-nun yaradılmasının 20 illiyinə həsr olunmuş Yüksək
Səviyyəli Konfrans keçirilmişdir.
Tədbirdə ölkəmizi Azərbaycan Respublikasının GRECO-da nümayəndə
heyətinin üzvü, Baş prokurorun müavini – Baş İdarə rəisi Kamran Əliyevin rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti təmsil etmişdir.
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrlik edən Fransa hökumətinin dəstəyi
ilə təşkil olunmuş bu 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.
Tədbirdə çıxış etmiş Kamran Əliyev Azərbaycanla Avropa Şurası arasında
mövcud işgüzar və qarşılıqlı faydalı münasibətlər çərçivəsində GRECO ilə
əməkdaşlığa ölkəmizdə verilən xüsusi diqqəti vurğulayaraq, bu əməkdaşlığın müsbət
nəticələri barədə konfrans iştirakçılarına məlumat vermişdir. Baş İdarə rəisi çıxışında
həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
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 AŞ-nın ekspert qurumu tərəfindən verilmiş
tövsiyələrin böyük qisminin icra edilməklə, dəyərləndirmənin ilk üç raundunun
uğurla başa çatdırılmasını qeyd etmiş, həmçinin ölkəmizin GRECO-nun 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.
Tədbir çərçivəsində nümayəndə heyətimiz ilə GRECO-nun Prezidenti Marin
Mrçela, GRECO-nun İcraçı katibi Canluka Esposito, eləcə də digər ölkələrin
nümayəndə heyətləri arasında ikitərəfli görüşlər keçirilərək, korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq perspektivləri ilə bağlı geniş fikir
mübadiləsi aparılmışdır.
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İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) Şərqi Avropa
və Mərkəzi Asiya üçün Anti-Korrupsiya Şəbəkəsinin İstanbul
Anti-Korrupsiya Fəaliyyət Planı üzrə 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 Anti-Korrupsiya 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 etmişdir.

19-21 mart tarixlərində keçirilmiş Təşkilatın Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya
üçün Anti-Korrupsiya Şəbəkəsinin 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
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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.
Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası (IAP) ilə əməkdaşlıq
Hesabat ilinin 4-5 aprel tarixlərində Norveç Krallığının paytaxtı Oslo şəhərində
Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının (IAP) İcraiyyə Komitəsinin 47-ci iclası
keçirilmişdir. Tədbirdə ölkəmizi Baş prokurorun müavini –Baş İdarə rəisi,
Assosiasiyanın Vitse-prezidenti Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
təmsil etmişdir. Tədbir çərçivəsində Assosiasiyanın İcraiyyə Komitəsinə yeni
üzvlərin seçilməsi məsələsi müzakirə edilərək qərar qəbul edilmişdir. Belə ki,
İcraiyyə Komitəsinə 13 yeni üzvün qəbulu ilə bağlı 16 şəxsin namizədliyi səsverməyə
çıxarılmış, həmçinin, Assosiasiyanın prezidenti vəzifəsinə namizədlər təsdiq
edilmişdir.
İclas müddətində ölkəmizlə Assosiasiya arasında işgüzar əlaqələrin yüksələn
xətt üzrə inkişaf etdiyi qeyd edilməklə, mövcud əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafına
verdiyi töhfələr nəzərə alınaraq Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Zakir
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 IAP-ın 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
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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)
Vitse-prezident qismində Assosiasiyanı təmsil edən Baş prokurorun müavini - Baş
İdarə rəisi Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.

Rusiya Federasiyası Baş prokurorunun birinci müavini Aleksandr Busmanın,
Avropa Şurasının İnsan Haqları və Qanunun Aliliyi Baş İdarəsinin Baş direktoru
Xristos Yukomolosun, Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə aparan
Dövlətlər Qrupunun (GRECO) 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 Assosiyasiyanın rəsmi
saytının Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılan rus dili
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
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etdiyini vurğulamış, qeyd edilənlərə bariz nümunə kimi təmsil etdiyi Beynəlxalq
Prokurorlar Assosiasiyası ilə Azərbaycan Respublikası Prokurorluq orqanları
arasında yüksələn xətt üzrə 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.
Eyni zamanda, 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 prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin inzibati
binasında baş tutan tədbirdə beynəlxalq səviyyəli ekspertlər qismində dəvət edilən
Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının sabiq Prezidenti və Paris Apellyasiya
Məhkəməsinin Baş prokuroru Falletti Fransua, Niderlandın 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, 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 prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin 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, onları maraqlandıran sualları cavablandırmışdır. Sonda
Assosiasiyaya qəbul edilmiş yeni üzvlərə qurumun üzvlük vəsiqələri təqdim
edilmişdir.
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.
Azərbaycan Respublikasının Belarus Respublikasındakı Fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri Lətif Qəndilov da tədbirdə iştirak etmişdir.
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Müasir dövrdə milli təhlükəsizliyə əsas təhdidlərdən birini təşkil edən
terrorçuluğun təhlükəli təzahür formaların 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
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müzakirələr aparılmış, iştirakçılara Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin fəaliyyətini əks etdirən kitab və bukletlər təqdim edilmişdir.
Avropa İttifaqının Avropa Qonşuluq Siyasətinin “Şərq Tərəfdaşlığı” 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 antikorrupsiya ekspertizası” mövzusunda təlim tədbiri
keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu, Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi, Hərbi Prokurorluq, Ədliyyə Nazirliyi və
vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin qatıldığı iki günlük tədbirdə Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya
təminatı idarəsinin böyük prokuroru Əmir Ocaqverdiyev salamlama nitqi ilə çıxış
edərək, korrupsiyaya qarşı mübarizənin ölkəmizdə dövlət siyasətinin prioritet
istiqaməti olmasını vurğulamaqla bu mübarizənin möhkəm siyasi iradəyə
əsaslandığını qeyd etmiş, bu sahədə ölkə daxilində, eyni zamanda beynəlxalq
səviyyədə əməkdaşlığın böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirmiş və təlimin mövzusu
olan antikorrupsiya ekspertizasının preventiv tədbirlər sırasında xüsusi əhəmiyyətə
malik olduğunu qeyd etmişdir.
Tədbirdə çıxış edən Avropa İttifaqının 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 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 ölkələrin 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
edilmişdir.
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Təhlil edilən dövrün 30 aprel 2019-cu il tarixdə Belçika Krallığının Brüssel
şəhərində Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Qanunun aliliyi
panelinin növbəti iclası keçirilmişdir.
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri, həmçinin bəzi Avropa Birliyinə üzv-dövlətlərin, o
cümlədən bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların (OECD, GRECO, UNODC və s.)
nümayəndələrin iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunu
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və
informasiya təminatı idarəsinin prokuroru Ziya Hacıyev təmsil etmişdir. Ölkəmizin
nümayəndə heyətinə, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə Komissiyasının və Xarici İşlər Nazirliyinin İnsan hüquqları və
demokratiya idarəsinin nümayəndələri də daxil edilmişdir.
İclas iştirakçıları təmsil etdikləri ölkələrdə mövcud olan vəzifəli şəxslərin
əmlaklarının bəyan edilməsinə dair mexanizmlər və bu sahədə qazanılmış uğurlu
təcrübə, həmçinin mövcud çatışmazlıq və nöqsanlar barədə təcrübələrini bölüşmüş,
həmin mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində faydalı fikir mübadiləsi
aparmışlar.
Tədbirdə Şərq Tərəfdaşlığı proqramının Qanunun aliliyi panelinin iştirakçı
ölkələrində vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim
edilməsi sahəsində effektiv mexanizmin yaradılmasının panelin reallaşması 2020-ci
ilədək nəzərdə tutulmuş 20 hədəfdən 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 prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsini Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin böyük prokuroru
Əmir Ocaqverdiyev təmsil etmişdir.
Əmir Ocaqverdiyev tədbirin müvafiq sessiyasında çıxış edərək 2015-2018-ci
illərdə həyata keçirilmiş “Yaxşı İdarəçilik Uğrunda 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 cari 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 “Fairmont Baku” Otelində Avropa İttifaqı
və Avropa Şurası tərəfindən həyata keçirilən Yaxşı İdarəçilik Təşəbbüsü Proqramının
2-ci mərhələsi çərçivəsində nəzərdə tutulmuş “Azərbaycanda çirkli pulların
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yuyulmasına qarşı mübarizənin və aktivlərin bərpası sahəsində fəaliyyətin
gücləndirilməsi” layihəsinin Texniki Komitəsinin iclası keçirilmişdir.
Sözügedən tədbirdə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin 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 İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin müşaviri
Simona Gatti və Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsni
müvəqqəti icra edən Kamil Heydərov çıxış etmişlər.
Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin rəisi S.Alıyev
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 nəticə gözləntilərinin olduğunu
vurğulamışdır.
Daha sonra Proqram əlaqələndiriciləri tərəfindən layihə çərçivəsində nəzərdə
tutulmuş tədbirlər barədə ətraflı məlumat verilmiş və tədbirlə iştirakçılarını
maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.
Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Qurumları Assosiasiyası (IAACA) ilə əməkdaşlıq
Cari ilin 22-24 yanvar tarixlərində Avstriyanın Vyana şəhərində Beynəlxalq
Antikorrupsiya Qurumlarının Assosiasiyasının (IAACA) İllik Konfransı və Ümumi
Yığıncağı keçirilmişdir.
70 dövlətdən 260-dan çox nümayəndənin, o cümlədən prokurorluq, məhkəmə,
ədliyyə, ixtisaslaşmış antikorrupsiya orqanlarının, habelə nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların rəhbər şəxslərinin, tanınmış hüquqşünasların və alimlərin iştirak etdiyi
tədbirdə 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.
Assosiasiyanın Ümumi Yığıncağında IAACA-nın yeni Konstitusiyası təsdiq
edilmiş, təşkilatın gələcək fəaliyyətinə və antikorrupsiya tədrisinə dair proqramlar
qəbul olunmuş, İcraiyyə Komitəsinin səlahiyyətlərinə dair məsələyə baxılmışdır.
İllik Konfransda BMT-nin Korrupsiyaya qarşı Konvensiyasının qəbul
olunmasının 15 illiyi və bu müddət ərzində onun implementasiyası, BMT-nin 2030cu ilədək Dayanıqlı İnkişaf üzrə Gündəliyində bu sosial bəla ilə mübarizənin rolu,
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həmçinin antikorrupsiya tədrisi, beynəlxalq əməkdaşlıq və s. bu kimi aktual məsələlər
müzakirə olunmuşdur.
Konfransda ilk məruzə ilə Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, IAACAnın vitse-prezidenti F.Məmmədov çıxış edərək korrupsiyaya qarşı qlobal mübarizə
tədbirlərindən, Korrupsiyaya qarşı Konvensiyanın dünyada implementasiyasının
nəticələrindən, bu sahədə IAACA-nın mühüm rolundan və səmərəli fəaliyyətindən
məlumat vermiş, ölkəmizin Assosiasiya ilə fəal əməkdaşlığını qeyd etmişdir.
Tədbirin “Korrupsiya hüquqpozmaların qarşısının alınmasında təhsilin rolu”
mövzusuna həsr olunmuş sessiyasında çıxış edən 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 Antikorrupsiya Akademiyası (AZAKA), Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiyasiyasının veb-portalında korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan prokurorların
şəbəkəsi (NACP) kimi təşəbbüslər, ölkəmizlə IACA arasında 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 antikorrupsiya
qurumlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına dair Bəyannamə qəbul
olunmuşdur.
Səfər çərçivəsində ölkəmizin nümayəndə heyəti ilə IACA-nın rəhbəri Martin
Kroytner, İAACA-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 iştirak etmişdir.
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 olaraq Akademiyanın
proqramlarında iştirak edirlər. Bu baxımdan hesabat dövründə Baş İdarənin
əməkdaşları İsfəndiyar Hacıyev və Vüqar Əhmədlinin Beynəlxalq Anti-Korrupsiya
Akademiyasının magistratura proqramında (MACS) 2-ci semestr üzrə, Səbuhi Alıyev
və və Arif Əyyubov isə 1-ci semestr üzrə təhsillərini davam etdirmişlər.
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Bununla yanaşı, Əməliyyat idarəsinin əməkdaşları olan Teymur Novruzlu və
Elnur Həsənov Akademiyanın yay məktəbi kursuna qəbul olunmuşlar.
Korrupsiyaya qarşı Avropa Tərəfdaşları Təşkilatı (EPAC) və Korrupsiyaya qarşı
Avropa Əlaqələndiricilər Şəbəkəsi (EACN) ilə əməkdaşlıq
Cari ilin 28-29 may tarixlərində Avstriya Respublikasının paytaxtı Vyana
şəhərində Korrupsiyaya qarşı Avropa Tərəfdaşları Təşkilatı və Korrupsiyaya qarşı
Avropa Ələqələndiricilər Şəbəkəsi tərəfindən “Avropa Birliyində dürüstlük” İşçi
Qrupunun “Dürüstlük və anti-korrupsiya standartları” adlanan alt-işçi qrupunun
birinci iclası keçirilmişdir.
Avropa İttifaqının 15 üzv-dövlətin nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə
ölkəmizi Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati
və informasiya təminatı idarəsinin böyük prokuroru İsfəndiyar Hacıyev təmsil
etmişdir.
“Dürüstlük və anti-korrupsiya standartları” alt-işçi qrupunun I iclasında
korrupsiyanın qarşısının alınmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən dövlət
idarəetməsində dürüstlük və etik davranış sahələrində əldə edilmiş müsbət təcrübə
mübadiləsi aparılmaqla mövcud sahədə vahid termin və təlimatın hazırlanmasının
əhəmiyyəti xüsusi qeyd olunmuşdur.
Tədbirdə iştirak etmiş İsfəndiyar 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-işçi qrupunun növbəti iclasının cari ilin dekabr ayında
keçirilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir.
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 Təşkilat-GUAM-ın korrupsiya və
çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə üzrə işçi alt-qrupunun 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 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
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alınması yolları, cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlərin müəyyən edilməsi və ofşor
zonalara köçürülmüş pulların qaytarılması yolları müzakirə olunmuşdur.
İclasda iştirak edən Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin böyük prokuroru Orxan Əhmədov
çıxış edərək, ölkəmizdə aparılan korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsindəki vəziyyət
haqqında və bu sahədə Baş İdarə tərəfindən görülmüş işlər barədə geniş məlumat vermiş,
seminar iştirakçılarını maraqlandıran sualları cavablandırmışdır.
Həmçinin iclas zamanı “Korrupsiya əməlləri nəticəsində əldə olunmuş pulların
yuyulması faktlarının maliyyə araşdırılması” mövzusunda Ukrayna və Moldova
nümayəndə heyətlərinin prezentasiyaları dinlənilmiş, çirkli pulların kazino və daşınmaz
əmlak alveri 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
22 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı
Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Sadiq Sadıqov ölkəmizdə səfərdə olan
Özbəkistan Respublikasının Tikinti nazirinin müavini Erkin İskandarov və onun
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdə olaraq bir sıra yüksək vəzifəli
dövlət rəsmiləri ilə görüşlər keçirilmişdir.
Bu çərçivədə Özbəkistan Respublikası Baş Prokurorluğunun da daxil olduğu
nümayəndə heyəti Baş İdarənin inzibati binasında olmuş və müxtəlif səviyyəli
konfransların və tədbirlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş iclas zalları, normativhüquqi aktlarla zəngin və digər dövlət orqanlarının elektron kitabxanalarına çıxışla
təmin edilmiş kitabxana, kriminalistika otağı, müasir proqram təminatı ilə təchiz
edilmiş 161 saylı “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzi, dövlət orqanlarının məlumat
bazalarına çıxışı olan informasiya-kommunikasiya şəbəkəsi və əməliyyatların idarə
edilməsi mərkəzi, vətəndaşların qəbulu otağı ilə yaxından tanış olmuşlar.
Görüş zamanı qonaqları salamlayan Baş prokurorun müavini – Baş İdarə rəisi
Kamran Əliyev Prezident cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsinə uyğun olaraq
ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən qanunvericilik və
institusional tədbirlər, habelə Baş İdarənin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat vermiş,
beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlığı xüsusi vurğulamışdır.
15 mart 2019-cu il tarixdə Belarus Respublikasının İstintaq Komitəsinin
nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdə olmuşdur.
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Səfər zamanı Belarusun İstintaq Komitəsinin sədri İvan Noskeviçin rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti Baş İdarənin inzibati binasında olaraq müxtəlif səviyyəli
konfransların və tədbirlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş iclas zalları, normativhüquqi aktlarla zəngin və digər dövlət orqanlarının elektron kitabxanalarına çıxışla
təmin edilmiş kitabxana, kriminalistika otağı, müasir proqram təminatı ilə təchiz
edilmiş 161 saylı “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzi, dövlət orqanlarının məlumat
bazalarına çıxışı olan informasiya-kommunikasiya şəbəkəsi və əməliyyatların idarə
edilməsi mərkəzi, vətəndaşların qəbulu otağı ilə yaxından tanış olmuşlar.
Qonaqları salamlayan Baş prokurorun müavini - Baş İdarə rəisi Kamran Əliyev
Prezident cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsinə uyğun olaraq ölkəmizdə
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən qanunvericilik və
institusional tədbirlər, habelə Baş İdarənin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat vermiş,
həm inzibati, həm də vətəndaş-məmur təmaslarının minimuma endirilməsinə yönələn
qabaqlayıcı tədbirlər, o cümlədən Prezident cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə
yaradılmış “ASAN xidmət” mərkəzlərinin şəbəkəsinin genişləndirilməsi barədə
məlumat verərək, şəffaflığın artırılması və müasir innovasiyaların tətbiqi baxımından
qurumun ciddi nailiyyətlər əldə etdiyini bildirmişdir.
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.
50-dən artıq ölkənin 500-dən artıq nümayəndəsinin qatıldığı sayca 7-ci olan bu
simpoziumda Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin
Təşkilati və informasiya idarəsinin rəisi Səbuhi Alıyev və Baş İdarənin 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 (ICAC) 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 HonqKonqun Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Müstəqil Komissiyası (ICAC) tərəfindən
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təşkil edilmiş korrupsiyaya qarşı mübarizədə qabaqlayıcı və cinayət-hüquqi, eləcə də
maarifləndirmə tədbirləri istiqamətlərini əhatə edən təlimlərdə iştirak etmişlər.
Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq
Hesabat dövründə vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əlaqələrin daha da inkişaf
etdirilməsi istiqamətində bir sıra işlər görülmüş, vətəndaşların korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində maarifləndirilməsi üçün buklet bülleten və jurnallar nəşr
olunmuş, kütləvi informasiya vasitələri ilə Baş İdarə tərəfindən həyata keçirilən
uğurlu əməliyyat tədbirləri və istintaqı aparılan cinayət işləri barədə ictimaiyyətə
mütəmadi məlumatlar verilmişdir.
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Həmçinin, cari ilin 15 yanvar tarixində kütləvi informasiya vasitələri və qeyrihökümət təşkilatları nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş mətbuat konfransında
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən 2018-cı il
ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində görülmüş işlərlə bağlı çıxış edən Baş
İdarə rəisi Kamran Əliyev bu barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat vermişdir.
Digər qurumlarla əməkdaşlıq
Cari ilin 28 iyun tarixində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsinin 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 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 etmişdir.
Baş prokurorun müavini 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
– 64 –

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində görülmüş işlərə dair hesabat

vəkillərin sayı əhəmiyyətli dərədəcə artmış, 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.
Belə ki, Prezident cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında vəkilliyin
inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 22.02.2018-ci il tarixli Sərəncamında
Vəkillər Kollegiyasına fəaliyyətində şəffaflığın artırılması tövsiyə edilmişdir.
Eyni zamanda, Anar Bağırov “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların
dərinləşdirilməsi haqqında” 03.04.2019-cu il tarixli Fərmanda Vəkillər Kollegiyasına
verilmiş tövsiyələr çərçivəsində bu Memorandumun imzalanmasının, hər iki qurum
arasında səmərəli əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulmasının mühüm əhəmiyyət kəsb
etdiyini xüsusi vurğulamışdır.
Qeyd olunmuşdur ki, əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulmasının başlıca
qayəsini vətəndaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının səmərəli müdafiəsi təşkil edir ki,
Memorandumun imzalanması son nəticədə məhz bu məqsədə xidmət edir.
Digər tədbirlər, seminar və dəyirmi masalarda iştirak
2019-cu ilin 15-24 yanvar tarixlərində Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin
“Yaponiyanın Dostluq Əlaqələri Proqramı”nın Avropa regionunu əhatə edən
“MİRAİ” layihəsi çərçivəsində həmin ölkəyə mübadilə proqramı baş tutmuşdur.
“Qanunun aliliyi” mövzusunda keçirilmiş tədbirdə Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 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 olmuşdur.
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 nümayəndə heyətimiz tərəfindən
ölkəmizdə məhkəmə-hüquq quruculuğu, korrupsiyaya qarşı mübarizə və biznes
mühitinin əlverişliyinin artırılması istiqamətində həyata keçirilən islahatlar barədə
geniş təqdimat həyata keçirilmiş, ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın perspektivlərinə
dair fikir mübadiləsi aparılmışdır. Proqramın yekununda Səbuhi Alıyevə müvafiq
sertifikat təqdim edilmişdir.
20 mart 2019-cu il tarixində isə Rusiya Federasiyası Hökuməti yanında
Qanunvericilik və müqayisəli hüquqşünaslıq İnstitutu tərəfindən Rusiya
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Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində "Hüquq korrupsiyaya qarşı: missiya və
yeni trendlər" adlı VIII Avrasiya anti-korrupsiya Forumu keçirilmişdir.
Tədbirdə Azərbaycan, Almaniya, Fransa, İtaliya və 14 xarici dövlətin
həmçinin, Avropa Şurasının, YUNESKO-nun, YUNİSEF-in, Avropa Şurasının
Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan Dövlətlər Qrupunun (GRECO) ekspertləri iştirak
etmişdirlər.
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və
informasiya təminatı idarəsinin prokuroru, kiçik ədliyyə müşaviri Elnur Hümbətov
çıxış edərək, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən aparılan institusional və
qanunvericilik islahatları, o cümlədən, cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsi
nəticəsində cinayətkarlığa qarşı, korrupsiyaya və çirkli pulların yuyulması ilə
mübarizə sahəsində Azərbaycanın böyük təcrübəsindən bəhs etmiş, ölkəmizin
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi
istiqamətində göstərdiyi səylər, müxtəlif beynəlxalq və regional təşkilatlar, o
cümlədən digər ölkələrin ixtisaslaşmış anti-korrupsiya qurumları ilə qurulmuş
səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri barədə ətraflı məlumat vermiş, həmçinin, Baş İdarənin
və “ASAN xidmət”in bu sahədə böyük rolundan söhbət açmışdır.
Daha sonra tədbir iştirakçıları bu sahədə iştirakçı ölkələr arasında əldə olunmuş
ən yüksək təcrübələrin öyrənilməsi, çirkli pulların yuyulmasına qarşı əks tədbirlərin
görülməsi,
beynəlxalq qurumlarla bu sahədə qarışıqlı əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsi, milli qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, elektron pulların
tətbiqi və bu sahələrdə aparılan təhlillərin nəticələrinə dair müzakirələr aparmışlar.
Tədbirdə korrupsiyaya qarşı mübarizənin ölkəmizdə dövlət siyasətinin prioritet
istiqaməti olmasını vurğulayaraq, dövlət başçısının siyasi iradəsinə uyğun olaraq bu
sahədə çoxsaylı institusional və qanunvericilik islahatlarının keçirildiyi bildirilmişdir.
Sonra ekspertlər tərəfindən mövzu ətrafında dinləyiciləri geniş məlumat
verilmiş, ətrafında fikir mübadiləsi aparılmaqla müxtəlif qurumların nümayəndələrini
maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır. Tədbirin sonunda iştirakçılara müvafiq
sertifikatlar paylanılmışdır.
Bundan başqa, cari ilin 30 may tarixində Holiday İnn mehmanxanasında
Avropa Şurasının Azərbaycan üçün Fəaliyyət Planının rəsmi təqdimat mərasimi
keçirilmişdir.
Sözügedən tədbirdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası, FPnin 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. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsini tədbirdə İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı
idarəsinin rəisi Səbuhi Alıyev və həmin idarənin böyük prokuroru Əmir
Ocaqverdiyev təmsil etmişlər.
Tədbirdə salamlama nitqləri ilə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
nazirinin müavini Mahmud Məmməd-Quliyev, Avropa Şurasının Bakıdakı Ofisinin
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rəhbəri Zoltan Hernyes və Avropa Şurasının Ümumi Proqramlar üzrə Direktoratın
rəhbəri Verena Taylor çıxış 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.
Daha sonra Fəaliyyət Planının təqdimatı keçirilmiş və media nümayəndələrinin
çoxsaylı sualları cavablandırılmışdır.
Maarifləndirmə sahəsində görülən tədbirlər
Hesabat dövrü ərzində Baş İdarənin əməkdaşları mütəmadi olaraq
cinayətkarlığa, o cümlədən korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsinə dair keçirilmiş
dəyirmi masalar, konfrans və seminarlar, habelə ictimai dinləmələrdə iştirak etmişlər.
Cari ilin 15 yanvar tarixində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən 2018-ci il ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində görülmüş işlərlə bağlı kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökümət
təşkilatları nümayəndələrinin iştirakı ilə mətbuat konfransı keçirilmişdir. Mətbuat
konfransında çıxış edən Baş prokurorun müavini-Baş İdarə rəisi Kamran Əliyev
görülmüş işlər barədə ətraflı məlumat vermişdir.
Hesabat dövründə “AzTV” və “İctimai” televiziyada Baş İdarə tərəfindən
həyata keçirilən uğurlu əməliyyat tədbirləri və istintaqı aparılan cinayət işləri barədə
ictimaiyyətə mütəmadi məlumatlar verilmişdir.
Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində bülleten, buklet,
kitablar, metodiki vəsaitlər hazırlanaraq nəşr edilmişdir.
Cari ilin 20 iyun tarixində Baş İdarənin əməkdaşı Arif Əyyubov korrupsiyaya
qarşı mübarizəyə dair Baş İdarənin fəaliyyəti barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Polis
Akademiyasında mühazirələr oxumuşdur.
Həmçinin, qeyd edilən dövrdə Baş İdarə tərəfindən istintaqı aparılan cinayət
işləri, həyata keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri, beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlıq barədə kütləvi informasiya vasitələrində yayılması üçün məlumatlar
hazırlanaraq Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətinə təqdim edilmişdir.
ƏLDƏ EDİLƏN GÖSTƏRİCİLƏRDƏN HASİL OLUNAN NƏTİCƏLƏR
2019-cu ilin birinci yarım ili 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
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halların aradan qaldırılması məqsədi ilə aidiyyəti orqan və qurumlara təqdimatların
göndərilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər görülmüşdür.
Müsbət hal kimi qeyd edilməlidir ki, Baş İdarənin Preventiv tədbirlər və təhqiqat
idarəsində analitik işin və qabaqlayıcı tədbirlərin daha da gücləndirilməsi, idarə
prokurorlarının korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində analitik düşüncə və təhlil
qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə bütün əməkdaşlar tərəfindən vəzifə
bölgüsü əsasında onlara həvalə edilmiş sahələr üzrə ümumiləşdirmələr və təhlillər
aparılması təmin edilmiş, çoxluq təşkil edən sahə üzrə müraciətləri doğuran səbəblər
qruplaşdırılmışdır.
Misal üçün göstərmək olar ki, 2019-cu ilin I yarımilində Baş İdarəyə daxil
olmuş sosial müdafiə sahəsində daxil olmuş məlumatlar ümumiləşdirilmiş və
müvafiq təhlillər aparılmış, həmin sahələrə xarakterik qanun pozuntuları və bunların
hansı məsələləri əhatə etməsi qruplaşdırılmışdır.
Bundan başqa, hesabat dövründə araşdırma materialları üzrə 34, cinayət işləri
üzrə 32 olmaqla ümumilikdə 66 təqdimat verilmişdir. Həmin təqdimatlara əsasən bir
sıra vəzifəli şəxslər intizam qaydasında cəzalandırılmış, aşkar edilmiş qanun
pozuntularının aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin edilmişdir.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2018-ci ilin birinci yarım ilində araşdırma
materialları üzrə 50, cinayət işləri üzrə 28 olmaqla ümumilikdə 78 təqdimat
verilmişdir.
Bundan başqa, ilkin yoxlama materialları və müraciətlər üzrə korrupsiya ilə
əlaqədar hüquqpozmaların törədilməsinə şərait yaradan halların aradan qaldırılması
məqsədilə “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə nəzərdə
tutulmuş prokuror aktlarından istifadə edilmiş, 2018-ci ilin müvafiq dövründə 23
halda vətəndaşa rəsmi xəbərdarlıq edilmişdirsə, hesabat dövründə bu göstərici
azalaraq 18-ə enmişdir.
Bundan əlavə, dövr ərzində Baş İdarənin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi
tərəfindən baxılan müraciətlər üzrə aparılan araşdırmalar zamanı 8 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 aidiyyəti üzrə baxılması üçün göndərilməsi təmin
edilmişdir. Müqayisə üçün 2018-ci ilin birinci yarım ilində yalnız 13 xüsusat üzrə
aşkar edilmiş inzibati pozuntuya dair başlanmış inzibati xəta haqqında işə dair
icraatın aidiyyəti üzrə baxılması üçün göndərilməsi təmin edilmişdir.
Göründüyü kimi cari ilin birinci yarımilində inzibati icraat işlərinin
başlanılmasında, xəbərdarlıqların elan olunmasında, təqdimatların göndərilməsində
azalma baş vermişdir ki, bunun səbəbi 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 azalması (2018-ci ilin I yarımili ərzində 23
material, 2019-cu ilin I yarımili ərzində cəmi 7 material olmuşdur) və həmin
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Agentliklə birgə bu sektorda görülmüş qabaqlayıcı və maarifləndirmə tədbirlərinin öz
müsbət səmərəsini verməsi ilə əlaqədar olmuşdur.
Bununla yanaşı, təhlil edilən yarımildə ibtidai araşdırma çərçivəsində inzibati
xətaların aşkar edilməsi və bu hüquqpozmaları törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb
edilməsi işində isə artım baş vermişdir. Belə ki, ötən il Baş İdarənin İstintaq idarəsi
tərəfindən istintaq gedişində aşkar edilmiş inzibati xətalara dair işlər üzrə 1 inzibati
icraat başlandığı halda, bu il həmin göstərici 9 olmuşdur.
Qeyd edilənlərlə yanaşı, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə hesabat dövründə
maddi ziyanın ödənilməsində demək olar ki, əsasən dinamika qorunub saxlanılmışdır.
Belə ki, 2019-cu ilin birinci yarımilində istintaq olunmuş cinayət işləri üzrə (həm
məhkəməyə göndərilmiş, həm də xitam edilmiş işlər üzrə) 16.018.328
(45.568.807+1.020.677) manat məbləğində maddi ziyanın ödənilməsi təmin
edilmişdir ki, ötən ilin eyni dövründə bu rəqəm cəmi 16.652.705
(16.578.367+74.338) manat olmuşdur.
Cari ilin birinci yarım ilində Baş İdarədə baxılan törədilmiş və ya hazırlanan
korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara dair məlumatlar üzrə isə araşdırma
müddətlərində 206,067,4 manat ziyanın ödənilməsi təmin edilmişdir. Halbuki, bu
rəqəm 2018-ci ilin eyni dövründə 1.327.298,9 manat olmuşdur.
Bunun səbəbi araşdırma materialları üzrə vurulmuş ziyanın məbləğinin aşağı
olması ilə bağlı olmuşdur və həmin məbləğlərə proporsional qaydada ziyanın
ödənilməsi təmin edilmişdir.
2019-cu ilin I yarımili ərzində baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmiş 187
cinayət işindən 51-i və ya 27,5 %-i cinayət-prosessual qanunvericiliyində nəzərdə
tutulduğundan artıq müddətdə tamamlanmışdır. Müqayisə üçün göstərmək olar ki,
2018-ci ilin I yarımili ərzində bu göstərici 115 cinayət işindən 24 və ya 20,9 %-i
təşkil etmişdir.
Müqаyisədən göründüyü kimi hesabat dövrü ərzində məhkəməyə göndərilmiş
işlərin sаyı аrtdığı halda, ibtidai istintaq müddətlərinə əməl оlunmаsı vəziyyəti də
demək olar ki, əsasən eyni vəziyyətdə qalmışdır. Belə ki, bu sahədə faiz etibarilə
cəmi 6.6 faiz dəyişiklik baş vermişdir.
Sadalananlarla yanaşı, hesabat dövründə 316 şəxsdən 83-ü (26,2 %-i) barəsində
həbs qətimkan tədbiri seçilmiş və istintaqın sonrakı gedişində həmin şəxslərdən 2-i
barəsində seçilmiş qətimkan tədbiri ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz olunmuş
(ziyanın tam ödənilməsi ilə bağlı), 60-ı (19,1 %-i) barəsində polisin nəzarəti altına
vermə, 164-ü (51,9%-i) barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam, 1 şəxs
barəsində komandanlığın nəzarəti altına vermə qətimkan tədbirləri seçilmiş, 8 şəxs
(2,5%) barəsində isə başqa cinayət işləri üzrə müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum
etmə cəzalarına məhkum olunmaları nəzərə alınaraq qətimkan tədbiri seçilməmişdir.
Bu isə onu göstərir ki, ötən illərlə müqayisədə həbs qətimkan tədbirlərinin sayı
cinayət işlərinin sayına nisbətdə bir qədər (7,2 %) atmışdır.
Hesabat dövründə məhkəmələrə göndərilmiş 187 cinayət işindən 139-u, bundan
başqa icraatına xitam verilmiş 21 işdən 5-i, cəmi 144 iş maddi ziyanla əlaqədar
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olmuşdur. Həmin işlər üzrə məhkəməyə göndərilənlər üzrə vurulmuş cəmi
45.568.807 manat məbləğində maddi ziyandan ibtidai araşdırma mərhələsində
14.997.651 manat, yəni 32,9 %-nin ödənilməsi təmin olunmuş, eləcə də, 5 cinayət işi
üzrə vurulmuş ziyanın ödənilməsini təmin etmək məqsədilə təqsirləndirilən şəxslərə
məxsus ümumilikdə 5.937.913 manat məbləğində əmlak üzərinə həbs qoyulmuşdur.
Həmin hal da nəzərə alındıqda, hesabat dövründə ziyanın ödənilməsi faiz etibarilə
45,9 % təşkil edir.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2018-ci ilin müvafiq dövründə məhkəmələrə
göndərilmiş 115 cinayət işindən 93 iş maddi ziyanla əlaqədar olmuş, həmin işlər üzrə
cəmi 51.194.318 manat ziyandan ibtidai araşdırma mərhələsində 16.578.367 manat
və ya 32,5 % ödənilmiş, eləcə də 4 cinayət işi üzrə ümumilikdə 25.341.819 manat
dəyərində əmlak üzərinə həbs qoyulmuşdur.
Bu baxımdan əmlakın bərpa vəziyyətində də demək olar ki, əsasən dəyişikliklər
baş verməmiş və dinamika mövcud vəziyyətdə qalmışdır.
Qeyd edilənlərdən başqa, müvafiq dövr ərzində məhkəməyə göndərilmiş cinayət
işlərindən ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora
qaytarılanı olmamasını və 1 hüquqi şəxs barəsində cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiq
edilməsi barədə iş üzrə icraatın baxılması üçün məhkəməyə göndərilməsini da
mühüm nailiyyət kimi göstərmək olar.
2019-cu ilin I yarımilində əvvəlki ildə olduğu kimi Korrupsiya cinayətlərinin
istintaqı və araşdırılması üçün Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin əməkdaşlarının ləğv
olunmuş bankların fəaliyyətləri ilə bağlı İstintaq idarəsində istintaq olunan 7,
Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən qum-çınqıl karxanalarında yol verilmiş
qanun pozuntuları ilə bağlı başlanmış 4 cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat qrupunun
üzvü kimi iştirak etmələrini Baş İdarənin struktur qurumları ilə qarşılıqlı əlaqələrin
genişləndirilməsi istiqamətində müsbət təcrübə kimi qiymətləndirmək olar.
Habelə, hesabat dövründə Baş İdarənin əməliyyat qurumları tərəfindən
peşəkarlıqla həyata keçirilmiş 3 əməliyyat tədbiri nəticəsində korrupsiya cinayəti
törədən 4 şəxsin cinayət başında yaxalanması da xüsusi vurğulanmalıdır.
Hesabat göstəricilərindən də göründüyü kimi, dövr ərzində Baş İdarə ilə
Azərbaycan
Respublikasının
Vəkillər
Kollegiyası
arasında
anlaşma
memorandumunun imzalanması Baş İdarənin korrupsiyaya qarşı mübarizədə həmin
qurumla əlaqəli şəkildə daha səmərəli fəaliyyət göstərməsində mühüm rol
oynamışdır.
2019-cu ilin müvafiq dövrü ərzində Baş İdarənin Təşkilati və informasiya
təminatı idarəsi tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşan
beynəlxalq təşkilatlar və xarici ölkələrin aidiyyəti dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq
əlaqələrinin genişləndirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi
təmin edilsə də, bu istiqamətdə qeyd olunan idarənin prokurorlarının, habelə Baş
İdarənin əməkdaşlarının beynəlxalq iş təcrübəsinin artırılması istiqamətində
tədbirlərin davam etdirilməsi zəruridir.
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Digər müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər ki, 2019-cu ilin I yarımili ərzində
icraatı dayandırılmış cinayət işlərinin sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
əhəmiyyətli sayda azalaraq 15 cinayət işindən ibarət olmuş, bunlardan 1 cinayət işi
üzrə icraat təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin müəyyən
olunmaması, 1 cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan
şəxsin olduğu yer müəyyən olunmadığına, 10 cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs
qismində cəlb edilməli olan şəxs istintaqdan gizləndiyinə görə, 3 cinayət işi isə CPMnin 53.1.4-53.1.6 maddələrində göstərilən əsaslarla dayandırılmışdır.
Lakin yenə də bu sahədə mövcud çatışmazlıqlar təhlil edilməli, mövcud olan
vəziyyətdə kifayətlənilməyərək əsassız cinayət işi dayandırılması halları aşkar
edildiyi təqdirdə, bunlara son qoyulması istiqamətində işlərin görülməsi təmin
edilməlidir.
Hesabat dövrü ərzində Baş İdarənin fəaliyyətində bir sıra nöqsanlar da mövcud
olmuşdur.
Hеsabаt dövründə məhkəməyə göndərilmiş 3 cinаyət işi üzrə isə bəraət hökmü
çıxarılmışdır.
Belə ki, məhkəməyə göndərilmiş Qəhrəmanova Nərgiz Namiq qızının
Azərbaycan Respublikası CM-nın 313-cü maddəsi ilə təqsirləndirilməsinə dair 10
dekabr 2018-ci il tarixdə Yasamal Rayon Məhkəməsinə göndərilmiş 182026160
nömrəli, Rüstəmov Atəş İsmayıl oğlunun CM-nın 313-cü maddəsi ilə
təqsirləndirilməsinə dair 25 yanvar 2019-ci il tarixdə Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə
192026003 nömrəli, habelə Quliyev Elnur Məlik oğlu və Eyvazov Vidadi Ramiz
oğlunun CM-nın 311.3.1 və 311.3.2 maddələri təqsirləndirilmələrinə dair 31 yanvar
2019-cu il tarixdə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilmiş 182026223
nömrəli cinayət işi üzrə hissəvi (Eyvazov Vidadi Ramiz oğluna münasibətdə)
olmaqla cəmi 3 bəraət hökmləri çıxarılmış, hökmlərdən 2-si üzrə dövlət ittihamçıları
tərəfindən apellyasiya protestləri verilmişdir.
Bundan başqa, qeyd edilən müddət ərzində cinayət işləri üzrə vurulmuş maddi
ziyanın ödənilməsi sahəsində müəyyən işlər görülsə də, cinayət işləri üzrə ziyanın
ödənilməsi faizi 32,9 % təşkil etməklə əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi dəymiş zərərin
1/3-dən artıq olmamışdır. Göstərilənləri nəzərə alaraq cinayət nəticəsində vurulmuş
maddi ziyanın istintaq müddətində ödətdirilməsi, cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması yolu ilə əldə edilmiş əmlakın
izlənməsi, müəyyən edilməsi və geri qaytarılması sahəsində əməliyyat, maliyyə
monitorinqi və digər qurumlarla əlaqələrin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində
müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədəmüvafiqdir.
Eyni zamanda, 2018-ci ilin eyni dövründə məhkəmələrə göndərilmiş cinayət
işləri üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş 184 şəxsdən 35-i və ya 19 %-i
barəsində həbs qətimkan tədbiri seçildiyi halda, 2019-cu ilin eyni dövründə 316
şəxsdən 83-ü və ya 26,2 %-i barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir.
Bununla bağlı, həbs qətimkan tədbirlərinin seçilməsində kəskin artım müşahidə
olunmasının səbəbləri təhlil edilməli, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və
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cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza və prosessual
məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi daim diqqətdə saxlanılmalıdır.
Hesabat dövründə Baş İdarənin böyük prokurorlarından və Əməliyyat
idarəsindən əvvəlki dövrdə olduğu kimi icraatda olan materiallarla bağlı Mütəxəssis
təhlilləri şöbəsinə qərar və ya digər sənəd daxil olmaması Baş İdarənin struktur
qurumlarının birgə və qarşılıqlı fəaliyyətinin tələb olunan səviyyədə olmaması kimi
qiymətləndirilməlidir.
Habelə, Baş İdarənin struktur qurumlarında “Elektron sənəd dövriyyəsi” və
“Elektron cinayət” proqramlarından istifadə qaydalarına tam riayət edilməməsi də
mənfi hallardan biridir.
BAŞ İDARƏNİN FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
İSTİQAMƏTİNDƏ TƏDBİRLƏR
Baş İdarənin fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi
istiqamətində aşağıda sadalanan tədbirlərin görülməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir:
1. Növbəti hesabat dövrü ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin çıxışlarda 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;
2. Ölkədə həyata keçirilən siyasi, iqtisadi və institusional islahatların
korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri ilə dəstəklənməsi;
3. 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;
4. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində
həyata keçirilən kompleks və sistemli tədbirlərin yerinə yetirilməsi məqsədilə
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair
2017–2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda və Baş Prokurorluq üzrə təsdiq
edilmiş 29 noyabr 2016-cı il tarixli müvafiq Tədbirlər Planında, Azərbaycan
Respublikasının qanunları, Baş prokurorun əmr, sərəncam və göstərişləri ilə Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi qarşısında müəyyən
edilmiş vəzifələrin icrası istiqamətində görülən zəruri tədbirlərin daha da
təkmilləşdirilməsi;
5. 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
– 72 –

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi tərəfindən 2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində görülmüş işlərə dair hesabat

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;
6. İstintaq idarəsində istintaq olunan cinayət işləri üzrə qətimkan tədbirləri
(xüsusən də həbs qətimkan tədbiri) seçilərkən 2017-ci ilin fevral ayının 10-da
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının “Penitensiar
sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və
cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza və prosessual
məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi barədə” Sərəncamından və
cinayət-prosessual qanunvericiliyindən irəli gələn tələblərə dönmədən əməl edilməsi,
qətimkan tədbirlərinin tətbiqi əsaslarına ciddi riayət olunması, qətimkan tədbirlərinin
tətbiqi əsaslarına istinad edərkən şəxsi mülahizələrə və ehtimallara deyil, konkret
faktlara söykənilməsinin təmin edilməsi;
7. 10 fevral 2017-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən imzalanan “Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, 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;
8. İstintaq fəaliyyəti ilə bağlı digər istintaq qurumları ilə qurulmuş qarşılıqlı
əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsinin təmin edilməsi;
9. 2018-ci il ərzində və 2019-cu ilin birinci yarımilində müxtəlif qurumlarla
imzalanmış anlaşma memorandumları əsasında qurulmuş birgə fəaliyyət
strategiyasının səmərəliliyinin artırılmasının təmin edilməsi, bu istiqamətdə mövcud
müsbət təcrübəni qoruyaraq digər qurumlarla da oxşar əməkdaşlıq sazişlərinin
bağlanması üçün tədbirlərin görülməsi;
10. Cinayət işlərinin ayrılması, birləşdirilməsi və dayandırılması zamanı
cinayət-prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə ciddi əməl edilməsinin təmin
edilməsi;
11. İbtidai istintaqının vaxtında və keyfiyyətlə tamamlanması məqsədi ilə
başlanacaq cinayət işləri üzrə toplanmış ilkin araşdırma materiallarının İstintaq
idarəsi tərəfindən öyrənilməsi və nəticəsi barədə hüquqi rəyin verilməsinin təmin
edilməsi;
12. 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
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rəyinin əldə edilərək iş materiallarına əlavə edilməsinin təmini, bu istiqamətdə
yaranmış müsbət tendensiyanın davam etdirilməsi;
13. 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;
14. İstintaq sahəsində mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədilə
sahəvi ümumiləşdirmələrin aparılması və müəyyən edilmiş sistemli xarakter daşıyan
nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində işlərin görülməsi;
15. Milli qanunvericiliyə yeni gətirilmiş hüquq institutlarının, o cümlədən
hüquqi şəxs barəsində cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiqi imkanlarının
genişləndirilməsi və bu sahədə qanunvericilikdəki mövcud çatışmazlıqların aradan
qaldırılması məqsədilə müvafiq dövlət orqanları qarşısında məsələ qaldırılması üçün
təkliflərin irəli sürülməsi;
16. 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;
17. 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;
18. 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;
19. Bank sektorunda xüsusi əhəmiyyət kəsb edən hüquqpozmaların aşkar
edilməsi, ləğvetmədə olan banklarla bağlı cinayət işlərinin daha da sürətləndirilməsi,
ibtidai istintaqın operativliyinin təmin edilməsi və keyfiyyətinin artırılması üçün
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İstintaq idarəsi və Baş İdarənin digər aidiyyəti struktur qurumlarının əməkdaşlarının
konkret cinayət işlərinin istintaqı zamanı birgə fəaliyyət göstərmələri, bu sahədə
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu və ləğvetmədə olan bankların müvəqqəti
inzibatçıları ilə əlaqəli şəkildə ziyanın ödənilməsi, əmlakın bərpası və digər bu kimi
zəruri məsələlərlə əlaqədar tədbirlərin görülməsi, habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş
pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının qarşısının alınması, bu
sahələrdə nəzarət sisteminin şəffaflığının və çevikliyin təmin edilməsi məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin Maliyyə Monitorinqi Xidməti ilə
birgə fəaliyyətin gələcəkdə də davam etdirilməsi;
20. 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 ən ciddi
mübarizə tədbirlərinin davam etdirilməsi;
21. Vətəndaşların mənzil hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində müxtəlif fiziki
və hüquqi şəxslər tərəfindən yol verilən hüquqpozmaların aşkar edilməsi, bu faktlarla
əlaqədar Baş İdarədə ibtidai istintaqı aparılan cinayət işləri üzrə istintaqın
keyfiyyətinin artırılması, vətəndaşlara dəymiş ziyanın ödənilməsi, əmlakın bərpası və
digər bu kimi zəruri məsələlərlə əlaqədar tədbirlərin daha da gücləndirilməsi, bu
sahədə milli qanunvericiliyin daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq
təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti dövlət qurumlarına təqdim edilməsi;
22. 2011-2019-cu illər ərzində Mənzil Tikinti Kooperativlərinin vəzifəli
şəxslərinin dələduzluq və sair cinayətlərinə dair icraatda olan və ya dayandırılmış işlər
üzrə vurulmuş ziyanın ödənilməsi işinin səmərəli təşkil edilməsi;
23. Baş İdarənin əməliyyat qurumları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyataxtarış fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi üçün bu sahədə milli qanunvericiliyin
daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti
dövlət qurumlarına təqdim edilməsi;
24. 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 əməkdaşlarının növbəti beynəlxalq
tədbirlərdə fəal iştirakının təmin edilməsi, Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin
beynəlxalq reytinqlərdə daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərin görülməsi;
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25. 2019-2021-ci illər üzrə qəbul edilməsi nəzərdə tutulan açıq hökumətin
təşviqinə dair yeni milli fəaliyyət planı layihəsi üzrə yaradılmış işçi qrupunun
tərkibində fəaliyyət göstərən Baş İdarə əməkdaşlarının layihənin hazırlanmasında
fəallığı və təşəbbüskarlığının daha da artırılması, bununla bağlı 2016-2018-ci illər
üzrə cari milli fəaliyyət planını təhlil etməklə müxtəlif subyektiv və obyektiv amillər
səbəbindən icra edilməmiş bəndlərin icrasının növbəti dövr ərzində təmin edilməsi
üçün layihəyə daxil edilməsinə dair təkliflərin irəli sürülməsi;
26. 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;
27. 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;
28. Baş İdarədə quraşdırılmış “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin imkanlarının genişləndirilərək daşınmaz əmlak,
rabitə müəssisələrinin (operatorlarının) abunəçiləri, vergi ödəyiciləri, seçicilər barədə
məlumatları, habelə digər fərdi məlumatları özündə əks etdirən altsistemlərə
qoşulmaya Baş İdarəyə icazə verilməsi, həmçinin altsistemlərdən istifadə imkanlarının
əlaqələndirilməsi, nəticə etibarilə bu sahədə "vahid pəncərə" prinsipinin tətbiqinin
təmin edilməsi;
29. 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, habelə pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar vahid məlumat bazasının yaradılması istiqamətində
aidiyyəti qurumlarla qarşılıqlı fəaliyyət göstərilməsi;
30. 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
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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;
31. 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;
32. Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi və Daxili təhlükəsizlik şöbəsi
tərəfindən korrupsiya cinayətlərinin törədilməsinə imkan yaradan halların müəyyən
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;
33. 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;
34. 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;
35. Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokurorlarının beynəlxalq iş
təcrübəsinin artırılması, icraya nəzarət, vətəndaş qəbulu işlərinin təkmilləşdirilməsi, o
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cümlədən müraciətlərin obyektiv, vaxtında və hərtərəfli həll edilməsi məqsədilə
müvafiq tədbirlərin görülməsinin davam etdirilməsi;
36. Baş prokurorun "Prokurorluq işçilərinin nəzəri və peşə hazırlığı ilə əlaqədar
işin təkmilləşdirilməsi haqqında" 28 dekabr 2001-ci il tarixli 08/174 nömrəli əmrinə
uyğun olaraq Baş İdarənin struktur qurumları tərəfindən tədris məşğələlərinin
keçirilməsinə formal yanaşmanın tam aradan qaldırılması, dərs saatlarında ümumi
biliklərlə yanaşı əməkdaşlar tərəfindən yeni qəbul edilmiş milli qanunvericilik
aktlarının öyrənilməsinə ayrıca diqqət ayırmaqla onların nəzəri biliklərinin və peşə
hazırlığının artırılması üçün öz üzərlərində daim çalışmalarına təşviq edilməsi;
37. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən “Etik Davranış Kodeksi”nə əməl
edilməsi məsələlərinə əməliyyat qurumları ilə əlaqəli şəkildə Daxili təhlükəsizlik
şöbəsi tərəfindən nəzarətin artırılması;
38. 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;
39. Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi,
vətəndaşların korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirilməsi və kütləvi
informasiya vasitələrinin məlumatlandırılması.
40. Baş İdarə əməkdaşlarının nəzəri və təcrübi bilikləri əsasında metodiki
vəsaitlərin hazırlanmasını müsbət hal kimi dəyərləndirməklə, bu istiqamətdə
fəaliyyətin daha da genişləndirilməsi.
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.
Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi,
II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri
“___” iyul 2019-cu il
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