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HESABAT – 2020-ci ilin birinci yarımilliyi
Bu hesabat Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 28 oktyabr tarixli 138
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Əsasnaməsinin 5.7-ci bəndinə
müvafiq olaraq hazırlanmışdır.
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Nazim Rəcəbov - Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini - Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi, III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri

Hesabatın hazırlanmasına məsul:
Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi
Məsul icraçı: Əflatun Hüseynov (İdarənin prokuroru)
Komputer tərtibatı: Şamxal Dolxanov (Çapçı)

© Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin mətbəəsində çap
edilmişdir.
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“Qanun qarĢısında hamı bərabərdir, Azərbaycan cəmiyyətində korrupsiya
və rüĢvətxorluq olmamalıdır"

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
Baş prokuror Kamran Əliyevi videoformatda qəbulu zamanı
söylədiyi nitqdən.
1 may 2020-ci il
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“Prezident Ġlham Əliyevin qətiyyətli siyasi iradəsindən qaynaqlanan və hazırda davam
etdirilən islahatlar bu yeni dövrdə Azərbaycan Prokurorluğu qarĢısında yeni və olduqca
mühüm vəzifələr qoyur. Bu kontekstdə Prokurorluğun qarĢısında duran ümdə vəzifələr:
 dövlətin təhlükəsizliyinə qəsd edən cinayətlərə qarĢı mübarizənin kəsərinin artırılması,
dövlətçiliyin daxili və xarici təhdidlərdən müdafiəsi;
 cinayətkarlığın bütün növlərinə qarĢı mübarizə və qanunçuluğun qorunmasında digər
hüquq-mühafizə orqanları, o cümlədən, Daxili ĠĢlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidməti ilə birgə səylərin gücləndirilməsi;
 vətəndaĢların hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsində prokurorluğun iĢtirakının
geniĢləndirilməsi;
 həm dövlət, həm də özəl sektorda korrupsiyanın bütün təzahür formalarına, eləcə də
vəzifəli Ģəxslər tərəfindən törədilən cinayətlərə qarĢı ciddi mübarizə tədbirlərinin həyata
keçirilməsi;
 hazırda ölkəmizdə reallaĢdırılan sosial-iqtisadi inkiĢafa hədəflənən islahatlar kontekstində
vergi və gömrük siyasətinin optimallaĢdırılması, əlveriĢli biznes mühitinin
formalaĢdırılması və sahibkarlığın hüquqi vasitələrlə dəstəklənməsi;
 kölgə iqtisadiyyatına qarĢı təsirli mübarizənin aparılması kimi mühüm strateji tədbirlərdə
yaxından iĢtirak etmək;
 məhkəmələrdə dövlət ittihamının müdafiə edilməsi iĢinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə
qaldırılması, balanslaĢdırılmıĢ cəza siyasətinə riayət edilməklə cəzanın məqsədlərinə nail
olunmasında əsaslı dönüĢ əldə edilməsi;
 beynəlxalq tərəfdaĢlarla əməkdaĢlığın gücləndirilməsi və qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin
cari fəaliyyətimizdə tətbiqi.”
Kamran Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
vəzifəsinə təyin edilməsi ilə əlaqədar Milli Məclisdə
söylədiyi nitqdən çıxarış”
1 may 2020-ci il

4

BaĢ prokuror yanında Korrupsiyaya qarĢı Mübarizə BaĢ Ġdarəsi

MÜNDƏRĠCAT
Səhifə

BÖLMƏ 1: GĠRĠġ
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ÖN SÖZ

on illər dünyada cərəyan edən
proseslər- ərazi, informasiya və
ticarət münaqişələri, habelə elmitexnoloji tərəqqi fonunda baş
qaldıran müxtəlif növ yeni manipulyasiyalar, qüvvələr balansındakı qeyristabillik və digər bu kimi təlatümlü məqamların məntiqi davamı kimi geosiyasi və iqtisadi sferada ümumi mənzərə nəzərəçarpacaq
dərəcədə dəyişmişdir.
Yerləşdiyi coğrafi-strateji mövqe, nail
olduğu kompleks inkişaf göstəriciləri və sərgilədiyi siyasi konfiqurasiya ilə beynəlxalq
münasibətlər zəncirinin önəmli halqasına
çevrilmiş Azərbaycan Respublikası da məhz
belə bir spesifik şəraitdə digər qabaqcıl
ölkələr kimi müasir qlobal sistemin
təzahürləri qismində çıxış edən yeni perspektiv və çağırışlar astanasındadır.
Beynəlxalq müstəvidə müşahidə olunan formasiyaların mürəkkəbliyinə baxma-

yaraq, xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin gələcək nəsillərə miras qoyduğu və
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni
dövrün tələblərinə uğurla keçid etmiş zəngin
dövlətçilik ənənələrinin ölkə həyatının hər
bir sahəsinə sistemli şəkildə tətbiqi nəticəsində bu gün müasir Azərbaycan dövrün sadalanan bütün aktuallıqları ilə ayaqlaşmaqdadır. Başlıca qayəsi əhalinin ümumi
rifahına hesablanmaqla çeviklik, şəffaflıq və
səmərəlilik prinsipləri üzərində bərqərar
olunmuş bu ənənələr milli dövlət idarəçiliyində aparılan islahatlara adekvat yanaşmanı təmin etməklə yanaşı, tarixi təcrübə ilə
günün tələblərinin vəhdətini təşkil etməkdədir.
Sevindirici haldır ki, istinad edilən bu
müsbət tendensiya bəşəriyyətin mübarizəsinə səfərbər olduğu COVİD-19 virusunun
yayıldığı 2020-ci ilin birinci yarımilində də
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səngiməmiş, əksinə yüksələn xətt üzrə
inkişaf edərək ölkəmizin ictimai-siyasi həyatındakı əsas istiqamətlərdə daha aydın
şəkildə təcəssüm edilmişdir.
İstiqamətlərdən ən başlıcası demokratiya və hüququn aliliyinin daha da möhkəmləndirilməsidir ki, məhz bu dəyərlərin əsas
atributlarından hesab edilən qanunverici
orqana- Milli Məclisə cari ilin 9 fevral
tarixində növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi ötən dövrün ən önəmli ictimai-siyasi
hadisələrindən biri kimi xarakterizə edilə
bilər. 125 seçki dairəsindən 1314 nəfər namizədin mübarizə aparması, 246 nəfərin namizədliyinin 19 siyasi partiya tərəfindən, 11
nəfərin namizədliyinin təşəbbüs qrupları
tərəfindən irəli sürülməsi, o cümlədən 1057
nəfər namizədin öz təşəbbüsü ilə seçkiyə
qatılması ilə yadda qalan seçkilər Azərbaycanda siyasi plüralizmin sarsılmaz sütunlar
üzərində durmasının növbəti bariz nümunəsidir.
Hər bir demokratik dövlətin vacib
komponentlərindən biri də bu ideologiyanın
təminatçısı kimi çıxış edən effektiv inzibati
idarəçilik sistemidir. Qeyd edilən yanaşma
kontekstində dövlət aparatının optimallaşdırılması hesabat dövrünü xarakterizə edən
digər hədəf nöqtəsi olmuş, belə ki, Prezident
Administrasiyası, Nazirlər Kabineti, İqtisadiyyat Nazirliyi, Baş Prokurorluq və digər
mühüm dövlət təsisatlarında aparılan struktur və kadr islahatları hökumətin inzibati
funksionallığının çağdaş dövrə ahəngdar
şəkildə
təkmilləşdirilməsinə
xidmət
etmişdir.
Digər tərəfdən, hər bir dövlətin iqtisadi
göstəriciləri nə qədər güclü olarsa, həm
hüquqi, həm də instusional inkişaf naminə

manevr etmə qabiliyyəti də bir o qədər
yüksək olar. Bununla yanaşı, artıq bir
paradiqma olaraq qəbul edilmişdir ki, sosial
və iqtisadi aspektlər biri-birinin ayrılmaz
tərkib hissəsi olmaqla qarşılıqlı əlaqəli
şəkildə nəzərdən keçirilməlidir. Bu baxımdan istər qısa, istərsə də uzunmüddətli strategiyalarda iqtisadiyyatın sosiallaşması prosesini təşviq edən dövlət sahibkarlığın
stimullaşdırılması, qeyri-neft sektorunun
genişləndirilməsi və digər bu kimi tədbirlərlə azad bazar iqtisadiyyatına paralel olaraq
əhalinin sosial təminatını da möhkəmləndirir.
Qeyd edilən konsepsiyanın icrası
zəminində ötən yarımildə koronavirus pandemiyası şəraitinin milli iqtisadiyyata təsiri
ölçülməklə dərhal çevik dəstək proqramları
həyata keçirilmiş, aztəminatlı vətəndaşlara
və sahibkarlıq subyektlərinə münasibətdə
dövlət dəstəyinin daha da artırılması üçün
maddi yardım, vergi güzəştləri, güzəştli
kreditlərin verilməsi və digər bu kimi
stimullaşdırıcı alətlərdən istifadə edilmişdir.
Pandemiya ilə əlaqədar tətbiq edilmiş
xüsusi
karantin
rejimi
günlərində
dövlətimizin başçısı ilə yanaşı Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın öz müraciətləri
və əməli tədbirləri ilə xalqımıza nümayiş
etdirdiyi həmrəylik, diqqət və qayğı
vətəndaşlarımızda qürur və sağlam gələcəyə
inam hissi aşılamaqla, cəmiyyətimizi
ümumbəşəri hal almış bu bəla ilə mübarizədə sıx birləşdirmişdir. Yaranmış vəziyyətin
spesifikliyinə baxmayaraq, dövr ərzində
nəinki müxtəlif profilli yeni istehsal və emal
müəssisələrinin işə salınması prosesi davam
etdirilmiş, eləcə də vətəndaşların konstitu8
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siya ilə təsbit edilmiş sağlamlığın qorunması
hüququ da etibarlı şəkildə təmin edilmişdir.
Belə ki, qısa zaman kəsiyində 10 modul tipli
tibb ocağının əsası qoyulmuş, 5 modul tipli
xəstəxana əhaliyə xidmətə başlamış, o
cümlədən tibbi maska və qoruyucu kombinezonlar
istehsal
edən
müəssisələr
istifadəyə verilmişdir.
Ötən dövrə qısa baxışdan da
göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikası
malik olduğu dayanıqlı inkişaf komponentləri ilə 2020-cı ilin məlum qlobal çətinlik
və məhdudiyyətlərinə əzmlə sinə gərməkdədir. Bu nailiyyətlərin əldə edilməsində
yuxarıda təsvir edilmiş müxtəlif strateji
amillərlə yanaşı, digər mühüm prioritet
sahə- effektiv korrupsiyaya qarşı mübarizə
siyasətinin də önəmli payı vardır. Korrupsiya hallarına qarşı mübarizə tədbirlərinin
gücləndirilməsi aparılan islahatların qarantı
qismində çıxış etmiş və bu istiqamətdə
ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin sədrlik etdiyi müşavirələr, açılış
mərasimləri və qəbullarda istər vəzifəli
şəxslərin, istərsə də sadə vətəndaşların diqqətini şəffaflıq, dürüstlük və korrupsiyaya
qarşı mübarizəyə yönəltməsi bu sahənin
dövlətin başlıca prioritetlərləri arasında
olduğunu bir daha təsdiq edir.
Eyni zamanda, Dövlət Başçısının
prokurorluq orqanlarına göstərdiyi yüksək
etimadın növbəti təzahürü kimi 1 may 2020ci ildə qanunverici orqan qarşısında namizədliyini irəli sürdüyü Baş prokurorun
müavini- Baş İdarə rəisi Kamran Əliyevi
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
vəzifəsinə təyin edilməsi ilə bağlı

videoformatda qəbul edərkən bu mühüm
dövlət təsisatına korrupsiyaya qarşı daha
fəal iş aparılmasını, struktur və kadr
islahatlarının həyata keçirilməsini tövsiyə
etməsi, eləcə də aktual mövzu ətrafında
vurğuladığı digər vacib məqamlar qurumun
üzərinə düşən vəzifələri daha məsuliyyətlə
yerinə
yetirməsi,
habelə
mübarizə
tədbirlərinin daha da artırılması üçün ortaya
qoyduğu siyasi iradənin göstəricisidir.
Bu sahədə mövcud olan qəti siyasi
iradə eyni zamanda konkret əməli-praktiki
addımlarla müşayiət olunmuşdur. Belə ki,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10
iyun 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə Baş
Prokurorluğun
strukturu
mahiyyətcə
tamamilə yenidən formalaşdırılmışdır.
Belə ki, günün tələblərinə uyğun olaraq daha mobil, effektiv və dinamik idarəçiliyin təmin edilməsi məqsədi ilə Baş prokurorun yeni müavini ştatı təsis edilmiş, idarə
və şöbələrin sayı 15-dən 18-ə çatdırılmış,
qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsas götürülməklə Cinayət təqibindən kənar icraatlar və
korrupsiya cinayətlərinin törədilməsi nəticəsində vurulmuş ziyanın aradan qaldırılmasında mühüm əhəmiyyətə malik Xüsusi
müsadirə məsələlərinin əlaqələndirilməsi
idarələri yaradılmışdır.
Həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatların digər istiqaməti kimi milyonlarla vətəndaşa xidmət göstərilməklə dövlət qulluqçusu–vətəndaş münasibətlərində yeni yanaşmanın formalaşmasına mühüm töhfə verən,
bürokratiya, süründürməçilik və korrupsiya
hallarının aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli rol oynayan “ASAN xidmət”
mərkəzlərinin fəaliyyət coğrafiyasının daha
da genişləndirilərək 19 mərkəzə çatdırılma9
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sı, habelə yarandığı gündən keçən qısa
müddət ərzində bu xidmətə 38 milyona
qədər müraciət daxil olması, Azərbaycanda
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində
dövlət və cəmiyyət arasında olan həmrəyliyin bariz nümunəsidir.
Bütün bu müsbət göstəricilər öz
növbəsində Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən üzərinə
qoyulmuş vəzifələrin uğurla və daha

səmərəli icra edilməsində mühüm rol
oynamışdır.
Baş İdarə prokurorluq orqanlarının
digər qurumları ilə birlikdə bütün səylərini
ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi
islahatların əsas təminatlarından olan
ictimai-siyasi sabitliyin qorunmasına, mütəşəkkil cinayətkarlığın ən təhlükəli təzahürlərindən biri olan korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə yönəltmişdir.
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TƏSĠS OLUNMA
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi (bundan sonra – “Baş İdarə”) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya Əleyhinə
Konvensiyasının 36-cı maddəsinin tələblərinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2004-cü il 3 mart tarixli 114 nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmışdır.
Baş İdarə korrupsiya ilə bağlı cinayətlər üzrə həyata keçirilən ibtidai istintaq və
əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsində ixtisaslaşmış prokurorluq orqanıdır və Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroruna (bundan sonra – “Baş prokuror”) tabedir.

FƏALĠYYƏTĠNĠN NORMATĠV-HÜQUQĠ ƏSASLARI
BaĢ Ġdarə fəaliyyətində:
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını;
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri;
Azərbaycan Respublikasının qanunlarını,
O cümlədən, “Prokurorluq haqqında”, “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında”,
“Dövlət qulluğu haqqında”, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında”, “Əməliyyat-axtarış
fəaliyyəti haqqında”, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”,
“Vətəndaşların müraciətləri haqqında” qanunları;
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını,
“Dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə
əlaqədar hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında” 22.06.2009-cu il
tarixli, “Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsində əməliyyat-axtarış
subyektlərinin səlahiyyət bölgüsü haqqında” 19.06.2001-ci il tarixli Fərmanları;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını;
Baş İdarənin Əsasnaməsi və Reqlamentini;
Baş prokurorun əmr, sərəncam və göstərişlərini rəhbər tutur.
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BAġ ĠDARƏNĠN ƏSAS HÜQUQ VƏ VƏZĠFƏLƏRĠ
Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara dair daxil olmuş məlumatlara baxır və araşdırma
aparır;
korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar haqqında daxil olan məlumatlar üzrə ilkin yoxlama
aparır, izahatlar alır, zərurət yarandıqda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada
təşkilatlarda təftişlərin, inventarlaşdırmaların, ekspertizaların və digər yoxlamaların
keçirilməsi üçün tədbirlər görür;
korrupsiya ilə bağlı cinayətlərlə əlaqədar cinayət işi başlayır və ibtidai istintaq aparır;
korrupsiya ilə bağlı cinayətlərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və açılması məqsədilə
əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirir;
korrupsiya ilə bağlı cinayətlərin törədilməsi nəticəsində vurulmuş maddi ziyanın ödənilməsi,
habelə tətbiq oluna biləcək əmlak müsadirəsinin təmin edilməsi üçün qanunvericiliklə
nəzərdə tutulmuş tədbirlər görür;
korrupsiyaya qarşı mübarizənin vəziyyətini öyrənir, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla
bağlı məlumatları toplayır, təhlil edir, ümumiləşdirir və korrupsiyaya qarşı mübarizənin
səmərəliliyinin artırılması üçün təklif və tövsiyələr hazırlayır, həmin fəaliyyəti həyata
keçirərkən normativ hüquqi aktlarda və onların layihələrində korrupsiya hüquqpozmalarına
şərait yaradan hallar müəyyən etdikdə, onların aradan qaldırılması üçün Baş prokuror
qarşısında məsələ qaldırır;
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət orqanları və digər qurumlarla əməkdaşlıq edir;
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəli cinayətlərin mərkəzləşmiş statistikasının elektron
formada aparılmasını təşkil edir, həmin cinayətlərlə bağlı statistik məlumatların toplanması,
emalı və ötürülməsi üzrə informasiya sisteminin fəaliyyətini təmin edir;
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində görülən tədbirlər barədə ictimaiyyəti məlumatlandırır
və fəaliyyətində aşkarlığı təmin edir;
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə tədbirlərini həyata keçirir,
qanunvericiliyi təbliğ edir, korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələləri ilə bağlı tədbirlərin və
proqramların hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak edir;
korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların törədilməsinə şərait yaradan halların aradan
qaldırılması məqsədilə "Prokurorluq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
nəzərdə tutulmuş prokuror aktlarını tətbiq edir;
digər dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qurumları və hüquq mühafizə orqanları
ilə əməkdaşlıq edir, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi istiqamətində iş aparır, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq
təcrübəni öyrənir və bu sahədə səmərəli üsul və vasitələrin tətbiqi ilə əlaqədar təkliflər verir.
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BAġ ĠDARƏNĠN STRUKTURU

2019-cu il ərzində Baş İdarənin 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; (Yeni strukturla ləğv edilmişdir)
 Mütəxəssis təhlilləri şöbəsi.
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BÖLMƏ

2

ÜMUMİ GÖSTƏRİCİLƏR
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ƏSAS GÖSTƏRĠCĠLƏR

Təqdimat

Daxil olan
müraciətlərin
sayı

20

3927
Prokurorun təsir
tədbirləri

“161-qaynar
xətt” əlaqə
mərkəzi

Ərizə və
Ģikayətlər

2123

1804

129 Ģəxs barəsində 91
cinayət iĢi məhkəməyə
göndərilmiĢdir.

13
Ġnzibati
icraat baĢlama

23

TörədilmiĢ cinayət
əməlləri nəticəsində
vurulmuĢ ziyan 42.197.505
manat olmuĢdur.

Ġbtidai istintaq
fəaliyyəti

Üzərinə həbs qoyulmuĢ
əmlaklarla birlikdə
ziyanın ödənilməsi
19.783.955 manat (46,9 %)
təĢkil etmiĢdir.

Xəbərdarlıq

2 cinayət iĢi üzrə 2 hüquqi
Ģəxs barədə qərar qəbul
olunaraq, hüquqi Ģəxslər
və onların rəhbərləri
məhkəmə məsuliyyətinə
verilmiĢdir.
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ĠNSAN RESURSLARININ ĠDARƏ EDĠLMƏSĠ

2020-ci ilin birinci yarım ili Baş İdarənin kadrlarla komplektləşdirilməsi istiqamətində
əhəmiyyətli kadr dəyişiklikləri baş vermişdir.
Təyinatlar:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 may 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə Nazim
Rəcəbov Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini – Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin
edilmişdir.
Bundan başqa, Baş prokurorun müvafiq əmrləri ilə Baş İdarənin rəis müavini vəzifəsinə
1, Baş İdarənin İstintaq İdarəsinin rəis vəzifəsinə 1, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin
rəisi vəzifəsinə 1, Əməliyyat idarəsinin rəisi vəzifəsinə 1, habelə Daxili təhlükəsizlik
şöbəsinin rəisi vəzifəsinə 1, Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin rəis vəzifəsinə 2, o cümlədən
Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin rəis müavini vəzifələrinə 2, İstintaq İdarəsinin
rəis müavini vəzifələrinə 3, Əməliyyat idarəsinin rəis müavini vəzifəsinə 1, Mütəxəssis
təhlilləri şöbəsinin rəis müavini vəzifələrinin 1 və Baş İdarənin Böyük prokuroru vəzifəsinə 3
nəfər olmaqla cəmi 17 nəfər barəsində rəhbər heyət vəzifəsinə təyinat aparılmışdır.
Eyni zamanda, 2 nəfər Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin
prokuroru təyin edilmiş, 4 nəfər Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin prokuroru
vəzifələrinə təyin olunmuşdur. Habelə 5 nəfər Baş İdarənin İstintaq idarəsinin mühüm işlər
üzrə böyük müstəntiqi, 5 nəfər mühüm işlər üzrə müstəntiqi, 1 nəfər həmin idarənin böyük
prokuroru vəzifələrinə təyin olunmuşdur.
Eləcə də 4 nəfər Əməliyyat idarəsinin mühüm işlər üzrə əməliyyatçısı, 1 nəfər
Əməliyyat təminatı şöbəsinin mühüm işlər üzrə əməliyyatçısı vəzifəsinə təyin olunmaqla –
cəmi 39 kadr təyinatı aparılmışdır.
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Digər təyinatlar:
Hesabat dövrü müddətində, Baş İdarənin rəis müavini Azərbaycan Respublikasının Baş
prokurorunun müavini vəzifəsinə, habelə, Baş İdarənin rəis müavini Baş Prokurorluğun
Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarəsinin rəisi vəzifəsinə, İstintaq İdarəsinin rəisi Baş
Prokurorluğun İstintaq idarəsinin rəisi vəzifəsinə, Baş İdarənin 3 böyük prokuroru Baş
prokurorun xüsusi tapşırıqlar üzrə böyük köməkçisi və köməkçisi vəzifələrinə, Təşkilati və
informasiya təminatı idarəsinin rəis müavini Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun
köməkçisi vəzifəsinə təyin edilmişdirlər.
Həmçinin, İstintaq İdarəsinin rəis müavini həmin idarənin rəisi vəzifəsinə, Daxili
təhlükəsizlik şöbəsinin rəisi Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin rəisi vəzifəsinə,
Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin rəisi Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin rəisi vəzifəsinə, Preventiv
tədbirlər və təhqiqat idarəsinin prokuroru Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin rəisi vəzifəsinə,
Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokuroru Baş Prokurorluğun Maddi-texniki
təminat şöbəsinin rəisi vəzifəsinə (həvalə) təyin edilmişdirlər.
İstintaq idarəsinin rəis müavini Bərdə rayon prokuroru vəzifəsinə, İstintaq idarəsinin
mühüm işlər üzrə müstəntiqi Bərdə rayon prokurorunun müavini vəzifəsinə, Daxili
təhlükəsizlik şöbəsinin rəisi Bakı şəhəri Suraxanı rayon prokuroru vəzifəsinə, İstintaq
idarəsinin rəis müavini Cəlilabad rayon prokuroru vəzifəsinə, İstintaq idarəsinin mühüm işlər
üzrə müstəntiqi Ağdam rayon prokuroru vəzifəsinə, İstintaq idarəsinin mühüm işlər üzrə
böyük müstəntiqi Laçın rayon prokuroru vəzifəsinə, İstintaq idarəsinin mühüm işlər üzrə
böyük müstəntiqi Qax rayon prokuroru vəzifəsinə, Təşkilatı və informasiya təminatı
idarəsinin prokuroru Kəlbəcər rayon prokuroru vəzifəsinə təyin edilmişdirlər.
ġtat vahidləri

ƏməkdaĢ sayı (30 iyun 2020-ci il)
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Həvəsləndirmə tədbirləri:
Hesabat dövründə mükafatlandırma qaydasında Baş İdarənin
2 əməkdaşı Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun Fəxri Fərmanı ilə,
3 əməkdaşı vaxtından əvvəl ədliyyə müşaviri,
2 əməkdaşı vaxtından əvvəl kiçik ədliyyə müşaviri,
1 əməkdaşı vaxtından əvvəl I dərəcəli hüquqşünas xüsusi rütbəsi ilə təltif edilmiş,
Baş İdarənin 7 əməkdaşına isə təşəkkür elan edilmişdir.
Bundan başqa, hesabat ili ərzində Baş İdarənin 9 əməkdaşa kiçik ədliyyə müşaviri, 2
əməkdaşa I dərəcəli hüquqşünas, 6 nəfərə isə II dərəcəli hüquqşünas növbəti xüsusi rütbələri
verilmişdir.
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VƏTƏNDAġLARIN MÜRACĠƏTLƏRĠNƏ BAXILMASI
2020-ci ilin birici yarım ili ərzində Baş İdarə tərəfindən vətəndaşların 3927 müraciətinə:
1804 ərizə, şikayət (837 ilkin, 967 təkrar) və 2123 “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil
olmuş (1981 ilkin, 142 təkrar) müraciətə baxılmışdır.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində Baş İdarə
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.
Müraciətlərə baxılmasının BaĢ Ġdarənin struktur qurumları arasındakı say bölgüsü
2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə aĢağıdakı kimi olmuĢdur:

2020-ci ilin I yarımili
•Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi- 1850 müraciət (1333 Qaynar xətt, 517
ərizə/şikayət)
• Daxili təhlükəsizlik Ģöbəsi- 589 müraciət (500 Qaynar xətt, 89 ərizə/şikayət.)
•Ġstintaq idarəsi- 1080 müraciət (34-ü Qaynar xətt, 1046 ərizə/şikayət)
•Əməliyyat idarəsi- 248 müraciət (137-i Qaynar xətt üzrə araşdırma, 111 ərizə/şikayət)
•Əməliyyat təminatı Ģöbəsi- 156 (117 -Qaynar xətt üzrə araşdırma, 39 ərizə/şikayət)
•TəĢkilati və informasiya təminatı idarəsi və böyük prokurorlar 4-ərizə/şikayət

2019-cu ilin I yarımili
•Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi- 1729 müraciət (1295 Qaynar xətt, 434
ərizə/şikayət)
•Daxili təhlükəsizlik Ģöbəsi- 817 müraciət (653 Qaynar xətt, 164 ərizə/şikayət.)
•Ġstintaq idarəsi- 1553 (18 -i Qaynar xətt, 1535 ərizə/şikayət)
•Əməliyyat idarəsi- 26 (11-i Qaynar xətt üzrə araşdırma, 15 ərizə/şikayət)
•Əməliyyat təminatı Ģöbəsi- 47 (9-u Qaynar xətt üzrə araşdırma, 38 ərizə/şikayət)
•TəĢkilati və informasiya təminatı idarəsi və böyük prokurorlar -6 ərizə/şikayət)
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Ərizə və Ģikayətlərin daxil olduğu əsas qurumlar:

2020-ci ilin
I yarımili

2019-cuilin
I yarımili

1064 - Baş Prokurorluq

1348- Baş Prokurorluq

393- Prezident Adminstrasiyası

487-Prezident Adminstrasiyası
50- Digər prokurorluq orqanlarından

45- Digər prokurorluq orqanlarından
15- Daxili İşlər Nazirliyi

34-Daxili İşlər Nazirliyi

9-Ədliyyə Nazirliyi

29-Ədliyyə Nazirliyi

62-Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti

27-Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti

36-Milli Məclis

36-Milli Məclis

19-Ombudsman

16-Ombudsman

161-digər

165-digər
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BaĢ Ġdarəyə daxil olmuĢ ərizə, Ģikayətlərin sahələr üzrə bölgüsü:
2020-ci ilin
I yarımili
590

2019-cu ilin
I yarımili
772

RĠH

274

79

Banklar

64

115

Təhsil

67

151

DĠN

32

111

Sosial müdafiə

64

77

Səhiyyə

38

24

Ekologiya

3

5

Məhkəmə

7

34

Nəqliyyat

8

4

Əmlak

14

8

Turizm

1

22

Prokurorluq

36

20

Vəkillik fəaliyyət

4

20

Vergi

1

10

Torpaq

6

6

Gömrük

4

8

Bələdiyyə

47

67

AzəriĢıq

2

2

FHN

2

10

Rabitə

25

12

Digər

515

635

Sahələr
Özəl sektor

Cəmi: 1804

21

Cəmi:2192

HESABAT – 2020-ci ilin birinci yarımilliyi
2020-ci ilin hesabat dövrü ərzində Baş İdarənin qəbul otağında 307 vətəndaşın qəbulu
təmin edilmişdir. Bu göstərici 2019-cu ilin müvafiq dövründə 309 şəxsdən ibarət olmuşdur.
Baş İdarədə vətəndaşların vəzifəli şəxslər tərəfindən qəbulunun say nisbəti aşağıdakı kimi
olmuşdur:
2019 -cu ilin I yarımili
-309 vətəndaş qəbul edilib
-Onlardan 93-ü Baş İdarə rəisi tərəfindən,
-83-ü Baş İdarə rəisinin müavinləri, idarə və şöbə
rəisləri tərəfindən,
-133-ü isə Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin
prokurorları tərəfindən qəbul edilib.

2020-ci ilin I yarımili
•307 vətəndaş qəbul edilib
•Onlardan 180-i Baş İdarə rəisi tərəfindən,
•54-ü Baş İdarə rəisinin müavinləri, idarə və şöbə
rəisləri tərəfindən,
•73-ü isə Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin
prokurorları tərəfindən qəbul edilib.

“161-QAYNAR XƏTT” ƏLAQƏ MƏRKƏZĠNƏ DAXĠL OLMUġ
MÜRACĠƏTLƏRƏ BAXILMASI SAHƏSĠNDƏ FƏALĠYYƏT
2020-ci ilin birinci yarımili ərzində Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə cəmi 2123
müraciət daxil olmuşdur ki, bunlardan 1981-i ilkin, 142-i isə təkrar müraciətdir.
Müraciətlərin sahələr üzrə bölgüsü aĢağıdakı kimidir:
№

2020-ci il

Sahələr

I yarımili

2019-cu ilin
I yarımili

1.

Yerli icra hakimiyyəti

377

152

2.

Sosial müdafiə

311

256

3.

Daxili iĢlər orqanları

292

432

4.

Səhiyyə sahəsi

279

212

5.

Bələdiyyə

101

129

22
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6.

Təhsil

62

70

7.

Özəl sahə

113

82

8.

AzəriĢıq

48

54

9.

Azəriqaz

41

48

10.

Ədliyyə

63

83

11.

Əmlak sahəsi

13

20

12.

Azərsu

5

27

13.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər sahəsi

13

20

14.

Məhkəmə

19

38

15.

Bank sahəsi

12

43

16.

Qaçqınkom

11

3

17.

Gömrük sahəsi

14

13

18.

Vəkillik fəaliyyəti

15

10

19.

Meliorasiya və su təsərrüfatı

37

27

20.

Səfərbərlik xidməti

20

20

21.

Nəqliyyat

14

15

22.

Kənd Təsərrüfatı sahəsi

10

9

23.

Müdafiə sahəsi

9

23

24.

Rabitə

8

9

25.

Mədəniyyət və Turizm sahəsi

9

7

26.

Fövqəladə Hallar sahəsi

9

8

27.

Digər

218

176

Cəmi

2123

1986

2020-ci il birinci yarımilində daxil olmuş 2123 müraciətin 1658-i (78%) nəzarətdə
saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə nazirlik, komitə və təşkilatlara göndərilmiş, 65-i (3%)
Prokurorluğun müvafiq struktur qurumlarında, 354-ü (16.6 %) Baş İdarədə araşdırılmış,
bunlardan 22 müraciət (1.03 %) üzrə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin
müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılmışdır. Müraciətlərdən 24-ü (1.37%) üzrə
məhkəməyə müraciət etmək hüququ barədə izahlar verilmişdir.
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Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2019-cu ilin birinci yarımili ərzində daxil olmuş
1986 müraciətin 1811-i (91,1%)– nəzarətdə saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə nazirlik, komitə və
təşkilatlara göndərilmiş, 55-i (2.76%) Prokurorluğun müvafiq struktur qurumlarında, 111-i
(5.69%) Baş İdarədə araşdırılmış, bunlardan 9 (0.45%) müraciət üzrə Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılmışdır.
“161-Qaynarxətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuĢ müraciətlərin təhlili zamanı
müəyyən edilmiĢdir ki, daxil olmuĢ müraciətlərin say çoxluğu üzrə ən çox müraciət
daxil olmuĢ Ģəhər və rayonlar aĢağıdakı kimi olmuĢdur:
Bakı (443 müraciət), Cəlilabad (98), Şəmkir (82), Gəncə (81), Ağcabədi (70) və
Abşeron (63) şəhər və rayonları üzrə daxil olmuş müraciətlər çoxluq təşkil etmişdir.
Habelə, “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə korrupsiya ilə əlaqədar olmayan
məsələlərlə bağlı müraciət etmiş bir sıra vətəndaşlara hüquqları izah edilmişdir.

Regionlar üzrə əhalinin hər 10000 nəfərinə
düĢən Ģikayətlərin say nisbəti
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Respublikanın regionları
üzrə əhalinin sayı barədə son göstəriciləri əsasında aparılmış təhlillə müəyyən edilmiĢdir ki,
əhalinin və şikayətlərin ümumi sayı Bakı şəhərində çoxluq təşkil etməsinə baxmayaraq hər
10000 nəfərə adambaşına düşən şikayət sayı 5 olmaqla Ağcabədi rayonunda çoxluq təşkil
edir.

ġikayətlərin çoxluq təĢkil etdiyi sahələrin bölgüsü:

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, müraciətlərin müəyyən
qismi müsbət həll edilərək vətəndaşların pozulmuş hüquqları bərpa edilmişdir. Eyni
zamanda, “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş müraciətlərlə bağlı Baş İdarədə
aparılan araşdırmalar zamanı aşkar edilmiş qanun pozuntularının aradan qaldırılması məqsədi
ilə müvafiq təşkilatlara təqdimatlar verilmiş, həmin təqdimatlara əsasən bir sıra işçilər
intizam qaydasında cəzalandırılmış, aşkar edilmiş qanun pozuntularının aradan qaldırılması
üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin edilmişdir.
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“161-Qaynar-xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuĢ müraciətlər

Təhlillərdən müəyyən edilir ki:
 2020-ci ilin I yarımili ərzində Baş İdarəyə daxil olmuş vətəndaşların
müraciətlərinin sayı ötən ilin eyni hesabat dövrü ilə müqayisədə 251 vahid azalaraq
3927-ə enmişdir. “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş müraciətlərin
sayı isə əksinə müvafiq dövrlə müqayisədə 137 vahid artaraq 2123 olmuşdur. Bu
tendensiyanı xüsusi karantin rejimində yaşayış yerlərini tərk etmə məhdudiyyəti ilə
əlaqədar olaraq vətəndaşların əsasən telefonla müraciət etməyə üstünlük vermələri
ilə əlaqələndirmək olar.
 Baş İdarəyə daxil olmuş ərizə, şikayətlərin sahələr üzrə bölgüsündə özəl sektor,
təhsil, bank, daxili işlər orqanları, yerli icra hakimiyyəti və sosial müdafiə ilə bağlı
sahələr hər iki ildə say etibarı ilə çoxluq təşkil etmiş, bununla yanaşı ötən illə
müqayisədə DİN və təhsil sahəsində kəskin azalma, yerli icra hakimiyyəti sahəsində
isə kəskin artma müşahidə edilmişdir.
 Baş İdarədə qəbul edilmiş vətəndaşların sayı hər iki ildə say etibarı ilə eynilik təşkil
etmişdir.
 “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş müraciətlərin sahələr üzrə
bölgüsündə say etibarı ilə hər iki ildə daxili işlər orqanları, sosial müdafiə, səhiyyə,
yerli icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyələrlə bağlı sahələr çoxluq təşkil etmiş,
bununla yanaşı mərkəzə daxil olmuş müraciətlərin sayında daxili işlər orqanları və
bələdiyyə kimi sahələrdə ötən illə müqayisədə azalma, rayon icra hakimiyyəti
sahəsində kəskin, səhiyyə sahəsində isə nisbətən artım müşahidə olunmuşdur.
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MATERĠALLARIN ARAġDIRILMASI SAHƏSĠNDƏ FƏALĠYYƏT
2020-ci ilin hesabat dövrü ərzində Baş İdarədə 123 müraciət və digər məlumatlara
cinayət xarakterli material kimi baxılmış, 96 (78%) material üzrə Cinayət Məcəlləsinin
müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanılmış, 21 (17%) material üzrə isə cinayət işinin
başlanılmasının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir, 1 (0.9%) müraciət cinayət
işinə əlavə edilmiş, 5 (4.1%) müraciət isə hal-hazırda icraatdadır.

AraĢdırılmıĢ cinayət xarakterli materialların sahələr üzrə bölgüsü:
Rədd

BaĢlama

Cəmi

Qulluq mövqeyindən istifadə etməklə
dələduzluq

5

32

37

Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə

7

32

39

Qulluq mövqeyindən istifadə etməklə
mənimsəmə

1

7

8

10

10

Sahə

Rüşvət
Dövlət büdcəsinin, məqsədli büdcə
fondlarının və ya büdcədənkənar dövlət
fondlarının vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə
etməmə

1

-

1

Vəzifə saxtakarlığı

3

4

7

Səhlənkarlıq

1

1

Vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə

2

2

Saxta sənəd

5

5

Hədə-qorxu ilə tələb etmə

1

1

1

1

1

1

Istehlakçıları aldatma və ya pis keyfiyyətli
məhsul istehsal etmə və satma
Qanunsuz sahibkarlıq
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Cinayət işinə əlavə edilmişdir

1

İcraatdadır

5

Digər

2
Cəmi

21

2
96

123

Cinayət xarakterli materiallardan 67-si Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsində,
29-u Daxili təhlükəsizlik şöbəsində, 16-sı Əməliyyat idarəsində, 7-si Əməliyyat
təminatı şöbəsində, 3-ü İstintaq idarəsində baxılmış, 1-i isə Baş İdarənin böyük
prokurorları tərəfindən araşdırılmışdır.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 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.
Cinayət xarakterli materialların araĢdırılması üzrə
Materialların
cəmi sayı

Cinayət işi
başlanılıb

Cinayət işinin
başlanılması rədd
edilib

İcraatda olanlar
və cinayət işinə
əlavə edilmiş

2020 I
yarımil

123

96

21

5/1

2019 I
yarımil

170

133

37

İllər

28
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Cinayət xarakterli materialların araĢdırıldığı
struktur qurumlar üzrə bölgüsü:
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2020-ci ilin birinci yarımilliyində araĢdırılmıĢ
cinayət xarakterli materiallara dair

2019-cu iyin birinci yarımilliyində
araĢdırılmıĢ cinayət xarakterli materiallara dair
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Təhlillərdən müəyyən edilir ki:
 2020-ci ilin birinci yarımilində Baş İdarədə cinayət xarakterli materialların
ümumi sayı, habelə cinayət işlərinin başlanması və rədd edilməsi halları
2019-cu illə müqayisədə azalmışdır.
 Hər iki hesabat dövründə qulluq mövqeyindən sui-istifadə etməklə dələduzluq
və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə cinayətlərinin araşdırılması əsas
üstünlük təşkil etmişdir.
 Araşdırılmış digər cinayət xarakterli məlumatlarda nəzərəçarpan
dəyişikliklərlə bağlı göstərmək olar ki, dələduzluq cinayətlərinin araşdırılması
sayı 2019-cu ilin hesabat dövrü ilə müqayisədə 48-dən 37-ə, vəzifə
səlahiyyətlərindən sui-istifadə ilə bağlı cinayətlərin araşdırılması sayı isə 51dən 39-a azalmışdır.
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BÖLMƏ

3

TƏŞKİLATİ VƏ İNFORMASİYA
TƏMİNATI İDARƏSİ
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TƏġKĠLATĠ VƏ ĠNFORMASĠYA TƏMĠNATI
ĠDARƏSĠNĠN FƏALĠYYƏTĠ
esabat dövrü ərzində Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən
statistik, analitik, habelə milli və beynəlxalq qanunvericilik üzrə təhlillər
aparılmış, beynəlxalq əməkdaşlıqdan irəli gələn məsələlərin icrası
istiqamətində işlər görülmüş, maarifləndirici materiallar hazırlanaraq çap
edilmiş, Baş İdarə üzrə vətəndaşların qəbulu işi təşkil edilmiş, Baş Prokurorluğun mətbuat
xidmətinə məlumat layihələri hazırlanaraq təqdim edilmiş, eləcə də Baş İdarənin
reqlamentində və İdarənin Əsasnaməsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyət istiqamətləri üzrə digər
tədbirlər icra edilmişdir. Dövr ərzində İdarədə 279 xidməti sənəddən 171-i icra edilmiş, 108-i
isə məlumat xarakterli sənədlər təşkil etmişdir.

H

Normativ aktlara dair rəy və təkliflər
Dövr ərzində Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən bir neçə normativ
hüquqi aktın, əmr və qaydaların layihələri hazırlanmış, habelə bir sıra normativ aktlara dair
rəy və təkliflər verilmişdir. Onlardan xüsusi aktuallığı ilə seçilən aşağıdakı təklifləri qeyd
etmək olar:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

“Özəl məhkəmə eksperti qismində fəaliyyət göstərmək istəyən şəxsin xüsusi biliklərə
malik olduğunu təsdiq edən beynəlxalq səviyyədə tanınan sənədlərin Siyahısı”nın
layihəsi ilə əlaqədar;
“Məhkəmə ekspertinin etik davranış Kodeksi”nin layihəsi ilə əlaqədar ;
“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 07 fevral 2006-cı il tarixli
54-IIIQ nömrəli Qanun layihəsinə dair;
“Uşaqların cinsi istismarı və cinsi zorakılıqdan müdafiəsi haqqında” Avropa Şurası
Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 22 oktyabr 2019cu il tarixli 1681-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında” ölkə Prezidentinin 31
oktyabr 2019-cu il tarixli 1530 nömrəli sərəncamının 1.1-ci bəndinin icrası ilə bağlı
hazırlanmış Qanun layihəsinə dair;
“Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi Qaydaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsinə dair;
“Korrupsiyaya qarşı Mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun
layihəsinə dair;
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi ilə
əlaqədar təkliflər;
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklərin
edilməsi ilə əlaqədar təkliflər;
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Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sədrliyi ilə keçirilən 2019-cu
ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədən irəli gələn tapşırıqların icrasının təmin edilməsi
üzrə Tədbirlər Planının 4.1-ci bəndində İdarə tərəfindən kölgə iqtisadiyyatının aradan
qaldırılması üzrə mübarizənin gücləndirilməsi barədə, habelə Azərbaycan Respublikası
Prokurorluğunda işin təşkili, kadr və struktur islahatları üzrə 2020-ci il üçün Fəaliyyət
Planına dair təkliflər aidiyyatı dövlət qurumlarına təqdim edilmişdir.
Eləcə də, “Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və
beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul tarixli 2199
nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmış Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın
tərkibində idarənin əməkdaşları fəaliyyət göstərərək qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklər
edilməsi barədə təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti qurumlara təqdim edilmişdir.
Digər tədbirlər:
Hesabat dövründə İdarə tərəfindən “Korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas istiqamətləri
və hədəflər” adlı məqalələr toplusu, azərbaycan, rus və ingilis dillərində “Baş Prokurorluq
barədə məlumat”, “Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi barədə məlumat”, “Siyasi iradə
korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas elementi kimi”, “Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi statistik rəqəmlərlə”, “Beynəlxalq Prokurorlar Assosiyasiyası ilə əməkdaşlıq” və
“Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlıq”, “Beynəlxalq əlaqələr” adlı buklet, bülleten,
jurnal və digər nəşriyyat məhsulları hazırlanmışdır.
Habelə, İdarə tərəfindən əvvəlki illərdə olduğu kimi, Baş Prokurorluğun Mətbuat
xidməti vasitəsilə ictimai maraq doğuran və aktuallığı ilə seçilən Baş İdarə tərəfindən
başlanılan, istintaqı aparılan cinayət işləri, həyata keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri,
habelə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq barədə
kütləvi informasiya vasitələrinə 15 press-reliz hazırlanaraq təqdim edilmişdir.
Beynəlxalq əməkdaĢlıq istiqaməti üzrə:
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, qabaqcıl təcrübənin 5 əməkdaĢ 4 xarici ölkədə
öyrənilməsi məqsədi ilə Baş İdarənin 5 əməkdaşının 4 keçirilən beynəlxalq,
xarici ölkədə keçirilən beynəlxalq, regional və ikitərəfli
regional və ikitərəfli görüĢ
görüş və tədbirə ezam edilməsi, habelə COVİD-19
və tədbirə ezam edilmiĢdir.
pandemiyası ilə əlaqədar xüsusi karantin rejiminin
tətbiqi nəzərə alınaraq, Baş İdarənin 3 əməkdaşının 3
müxtəlif beynəlxalq və yerli tədbirlərdə onlayn kommunikasiya platforması vasitəsilə iştirak
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təmin edilmiş, o cümlədən ölkəmizdə beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi ilə əlaqədar idarə
tərəfindən zəruri təşkilati işlər yerinə yetirilmişdir (Ətraflı: Bölmə 10: Beynəlxalq
tərəfdaĢlarla əməkdaĢlıq).

Biznes mühiti və Beynəlxalq Reytinqlər üzrə Komissiyanın iĢində iĢtirak
“Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq
reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 iyul 2016-cı il tarixli 2199 nömrəli
Sərəncamı ilə yaradılmış Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiya və
Komissiyanın Katibliyi və həmin Komissiya çərçivəsində İdarə əməkdaşları təmsil
olunduğu “Korrupsiya və Şəffaflıq” İşçi Qrupunun fəaliyyəti 2020-ci ildə də uğurla davam
etdirilmiş, İşçi Qrupunun Fəaliyyə Planı üzrə görülmüş işlər barədə rüblük hesabatlar
Komissiyanın Katibliyinə təqdim edilmişdir.
Bundan əlavə, Komissiya çərçivəsində jurnalistlərin qanuni peşə fəaliyyəti ilə bağlı
cinayət qanununun müvafiq maddələrinə dəyişikliklər edilməsi ilə əlaqədar layihələr
hazırlanmış və həmin təkliflərin qəbul olunması üçün aidiyyatı dövlət orqanlarına
göndərilmişdir.

“161-Qaynar xətt” Əlaqə Mərkəzi
“161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinin fasiləsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi, əməkdaşlar
tərəfindən növbətçilik qrafikinə və
qaydalarına riayət edilməsi, mərkəzə
daxil olmuş 2123 müraciətdən 1659-inin
aidiyyəti üzrə nəzarət qaydasında
müvafiq təşkilatlara göndərilməsi idarə
tərəfindən təmin edilmişdir. Digər 464
müraciətin bir hissəsi Baş İdarədə və
Prokurorluğun müvafiq struktur qurumlarında araşdırılmış, qalan müraciətlər üzrə
isə vətəndaşların hüquq və vəzifələrinin
izah edilməsi təmin edilmişdir.
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“GiriĢ-çıxıĢ və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaĢdırılmıĢ
məlumat-axtarıĢ sistemi (ĠAMAS)

Cari ilin birinci
yarım ili ərzində “Girişçıxış və qeydiyyat”
idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış
sistemi (İAMAS) vasitəsilə 784 şəxsin anket
məlumatları, 731 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 1767 tapşırığı icra edilmişdir.
Müqayisə üçün qeyd edilməlidir ki, 2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində “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.
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PREVENTİV TƏDBİRLƏR VƏ
TƏHQİQAT İDARƏSİ
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PREVENTĠV TƏDBĠRLƏR VƏ TƏHQĠQAT ĠDARƏSĠNĠN FƏALĠYYƏTĠ

H

esabat dövründə İdarə tərəfindən 67 cinayət xarakterli material araşdırılmış,
onlardan 46-sı üzrə cinayət işi başlanmış, 15-i üzrə isə cinayət işinin
başlanması rədd edilmiş, 1-i cinayət işinə əlavə edilmiş, 5-isə hazırda
icraatdadır

.

Cinayət iĢi baĢlanılmıĢdır
o cümlədən:
ərizə və şikayətlər üzrə
daxil olmuş materiallar üzrə
“Qaynar xətt” məlumatları üzrə
Cinayət iĢinin baĢlanılması rədd
edilmiĢdir
o cümlədən:
ərizə və şikayətlər üzrə
daxil olmuş material üzrə
“Qaynar xətt” məlumatları üzrə
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2020 (I)
46

2019 (I)
69

3
33
10
15

9
57
3
26

0
14
1

2
22
2
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Başlanılmış cinayət işlərinin fəaliyyət
sahələri üzrə bölgüsü
Sosial
Kommersiya hüquqi şəxsi
Təhsil
Qida təhlükəsizliyi
İcra hakimiyyəti
Bələdiyyələr
Kənd təsərrüfatı
Su təsərrüfatı
Bank sektoru
Qaz
Digər
cəmi:

2020-ci ilin I
yarımili ərzində
15
11
7
2
2
2
2
1
1
1
2
46

2019-cu ilin I
yarımili ərzində
12
18
5
2
2
4
1
1
8
1
15
69

PROKUROR AKTLARININ ĠSTĠFADƏ EDĠLMƏSĠ
Hesabat dövründə idarədə baxılan
Qanun pozuntularından çəkindirmüraciətlər üzrə “Prokurorluq haqqında”
mək məqsədilə 13 halda vətəndaşa
Azərbaycan Respublikası Qanununun 22-ci
və ya vəzifəli şəxsə rəsmi xəbərdarmadddəsinə müvafiq olaraq, qanun pozuntulalıq edilmiş, 8 təqdimat
rından çəkindirmək məqsədilə 13 halda vətəndaşa və ya vəzifəli şəxsə rəsmi xəbərdarlıq
göndərilmişdir.
edilmişdir.
Bundan başqa, hesabat dövründə idarədə
baxılan müraciətlər üzrə aparılan araşdırmalar zamanı 6 halda inzibati pozuntu aşkar
edildiyindən, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 220, 410 və 447-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 qərardad qəbul 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 8 təqdimat göndərilmişdir.
Sadalanan misallardan əlavə, idarədə araşdırılmış materialların nəticəsi olaraq müxtəlif
qurumlara göndərilmiş təqdimatlara baxılmasının nəticəsi olaraq, həmin qurumlar tərəfindən
nöqsan və pozuntulara yol vermiş şəxslərin barəsində rəsmi xəbərdarlıq, töhmət, şiddətli
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töhmət, vəzifədən azad etmə və digər intizam xarakterli tədbirlərin görülməsi təmin
edilmişdir.
Hesabat dövründə idarədə baxılan törədilmiş və ya hazırlanan korrupsiya ilə əlaqədar
hüquqpozmalara dair məlumatlar üzrə araşdırma müddətində 49.300 manat məbləğində
maddi ziyanın ödənilməsi təmin edilmiĢdir.
Qeyd olunmalıdır ki, ötən illə müqayisədə prokuror təsir tədbirləri aktlarının, inzibati
icraat işlərinin sayında, habelə ödətdirilmiş maddi ziyanın və tətbiq edilmiş vergi sanksiyaları
ilə cərimələrin məbləğlərində müəyyən qədər azalmanın müşahidə edilməsi hesabat dövründə
bütün dünyada, eləcə də ölkəmizdə yayılmış koronavirus (COVİD-19) infeksiyasının
qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında
Operativ Qərargah tərəfindən tətbiq edilmiş bir sıra məhdudiyyətlərin nəticəsi ilə əlaqədardır.

“QAYNAR XƏTT” ƏLAQƏ MƏRKƏZĠNƏ DAXĠL OLMUġ
MÜRACĠƏTLƏRĠN TƏHLĠLĠ
Hesabat dövründə “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tələblərinə müvafiq olaraq nəzarətdə saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə yoxlanılması
üçün göndərilmiş “Qaynar xətt” müraciətlərinin baxılması nəticəsində müvafiq qurumlar
tərəfindən aparılmış xidməti yoxlamalar nəticəsində vəzifəli şəxslərin hərəkətlərində aşkar
edilmiş cinayət xarakterli olmayan hüquqpozmalar üzrə
1 vəzifəli Ģəxs xəbərdarlıq,
1 vəzifəli Ģəxs töhmət növündə intizam məsuliyyətinə cəlb edilmiĢ,
2 nəfər isə vəzifəsindən azad edilmiĢdir.
Eyni zamanda, qeyd olunmalıdır ki, müvafiq qurumlardan daxil olmuş cavabların
təhlili göstərmişdir ki, bilavasitə həmin qurumlara göndərilmiş müraciətlərin baxılmasının
nəticəsi olaraq bir sıra şikayətlər obyektiv olaraq öz həllini tapmış, bir sıra müraciətlər üzrə
şikayətçilərin həmin dövlət qurumunun rəhbər vəzifəli şəxsləri tərəfindən qəbul edilməsi
təmin edilmiş, müraciət müəlliflərinin tələbləri təmin olunmuş və müraciət müəllifləri
şikayətlərinin olmadığını göstərmişlər.
2019-cu ilin I yarımili ərzində 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 Ģəxs xəbərdarlıq,
9 vəzifəli Ģəxs töhmət,
1 vəzifəli Ģəxs Ģiddətli töhmət növündə intizam məsuliyyətinə cəlb edilmiĢ,
3 nəfər isə vəzifəsindən azad edilmiĢdir.
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PREVENTĠV TƏDBĠRLƏR SAHƏSĠNDƏ GÖRÜLMÜġ ĠġLƏR
2019-cu ilin sonlarında icra hakimiyyətlərinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən, habelə,
tikinti, təhsil, səhiyyə, bank, sosial, nəqliyyat, ekologiya, özəl, qaz, su, enerji, əmlak, kənd
təsərrüfatı sahələrində yol verilən qanun pozuntuları, korrupsiya və korrupsiyaya şərait
yaradan hüquqpozmaların təhlili aparılmaqla, həmin sahələr üzrə maarifləndirmə tədbirləri
çərçivəsində müasir standartlara uyğun nəşr vəsaitlərinin hazırlanması işinin təşkili 2020-ci
ilin I yarımili ərzində də davam etdirilərək tamamlanması təmin edilmişdir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizədə qabaqlayıcı tədbirlərin mühüm əhəmiyyəti nəzərə
alınaraq, korrupsiya cinayətləri və hüquqpozmaları yayılmış sahələrin müəyyənləşdirilməsinə
diqqət artırılmaqla preventiv tədbirlərin təsir gücü məhz bu istiqamətlərə yönəldilmişdir.
Bundan başqa, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 yanvar 2020-ci il
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sədrliyi ilə
keçirilən 2019-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədən irəli gələn tapşırıqların icrasının
təmin edilməsi üzrə Tədbirlər Planı”nın 4.1-ci bəndində qeyd olunmuş və icrası Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə həvalə edilmiş “Kölgə iqtisadiyyatının
aradan qaldırılması üzrə mübarizənin gücləndirilməsi barədə təkliflərin təqdim edilməsi”
məsələləri mövzusunda idarə tərəfindən geniş ümumiləşdirmə və təhlillər aparılmışdır.
Qeyd olunan sahələrin ümumiləşdirilməsindən əlavə, idarə tərəfindən 2018-2019-cu
illər ərzində tikinti sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları ilə əlaqədar Baş İdarəyə, o
cümlədən “161-qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş müraciətlər üzrə aparılmış
araşdırma materiallarının təhlil olunması, bu sahədə korrupsiyaya şərait yaradan halların
müəyyən edilməsi və onların aradan qaldırılmasına dair təkliflərin hazırlanması, 2018-2019cu illər ərzində qida təhlükəsizliyi sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları ilə əlaqədar Baş
İdarəyə, o cümlədən “161-qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş müraciətlər üzrə
aparılmış araşdırma materiallarının təhlil olunması, bu sahədə korrupsiyaya şərait yaradan
halların müəyyən edilməsi və onların aradan qaldırılmasına dair təkliflərin hazırlanması təmin
edilmişdir.
2018-2019-cu illər ərzində tikinti sahəsində korrupsiya hüquqpozmaları ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinə daxil olmuş araşdırma materiallarının
vəziyyəti öyrənilmişdir.
Tikinti sahəsində Baş İdarənin “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş
müraciətlər, ərizələr və materiallar üzrə aparılan ümumiləşdirmə və təhlillər zamanı əsasən
aşağıdakı korrupsiya və korrupsiyaya şərait yaradan xarakterik pozuntuları aşağıdakı 5 qrup
üzrə təsnif etmək olar:
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Dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən yol verilən pozuntular;
Mənzil-tikinti kooperativləri tərəfindən yol verilən pozuntular;
Vətəndaşlar tərəfindən yol verilən pozuntular;
Müvafiq icazə almadan tikinti işlərinin aparılması;
Mənzil-tikinti kooperativləri və tikinti sahəsində olan digər vəzifəli şəxslər
tərəfindən işçilərin qeyri-rəsmi əmək münasibətlərinə cəlb edilməsi.

Sadalanan qanun pozuntularının aradan qaldırılması məqsədi ilə aidiyyəti qurumlar
(ASAN xidmət, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və sair) tərəfindən bir çox
səmərəli tədbirlər həyata keçirilmiş, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi ilə əməkdaşlıq istiqamətində aparılan işlər nəticəsində qeyd olunan pozuntulara yol
vermiş bir sıra vəzifəli şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmələri təmin edilmişdir.

Təhlillə müəyyən edilmiĢdir ki,
2020-ci ilin birinci yarım ilində ötən illə müqayisədə 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 vəzifəli
şəxslər barəsində tətbiq edilmiş xəbərdarlıq növündə intizam tənbehinin sayı 3 vahid
artaraq 4, barəsində töhmət növündə intizam tənbehi tətbiq edilmiş şəxslərin sayı isə
kəskin şəkildə artaraq 8 olmuş, bundan başqa vəzifədən azad edilmiş şəxslərin sayı isə
2019-cu il ilə müqayisədə 1 vahid artaraq 3-ə çatmışdır.
Hesabat dövründə korrupsiyaya daha çox uğramış sahələr üzrə korrupsiya
hüquqpozmalarını doğuran səbəb və şəraitin ümumiləşməsi aparılması müsbət hal kimi
qiymətləndirilir. Buna baxmayaraq, riskli sahələrin identifikasiyası, dövlət və özəl sektorda
korrupsiyaya uğrama meyarlarının hazırlanması və həmin meyarlar əsasında
dəyərləndirmələrin aparılması ilə bağlı təkliflər irəli sürülməmişdir.
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BÖLMƏ

5

DAXİLİ TƏHLÜKƏSİZLİK ŞÖBƏSİ

QEYD: Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun 01 iyul 2020-ci il tarixili əmri ilə yeni
struktura əsasən Daxili təhlükəsizlik şöbəsi ləvğ olunaraq Preventiv tədbirlər və təhqiqat
idarəsinə birləşdirilmişdir.
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DAXĠLĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠK ġÖBƏSĠNĠN FƏALĠYYƏTĠ
Hesabat dövründə hazırda ləğv edilmiş Şöbədə araşdırılmış cəmi 83 müraciət
baxılmışdır ki, onlardan qanunsuz hərəkətləri ilə əlaqədar olmuşdur.

14-ü prokurorluq,

1-i vergi,

25-i polis,

3-ü vəkil,

2-si ədliyyə orqanları,

1-i məhkəmə,

1-i fövqəladə hallar orqanları,

1-i icra hakimiyyəti,

1-i müdafiə nazirliyi,

3-ü özəl sektor əməkdaşı

1-i müdafiə sənayesi nazirliyi,

27-si isə ayrı-ayrı fiziki şəxslərin

3-ü gömrük orqanları,
“Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuĢ məlumatlar - Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində fəaliyyət göstərən “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzindən Daxili təhlükəsizlik şöbəsinə hesabat dövründə 500 məlumat daxil olmuşdur. Onlardan
448 məlumat baxılması üçün aidiyyəti üzrə müvafiq orqanlara göndərilməklə icrasına nəzarət
olunması həmin şöbəyə həvalə edilmişdir.
“Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olan və baxılması üçün aidiyyəti üzrə müvafiq
orqanlara göndərilmiş məlumatlardan 307-si icra olunmuşdur.
“Vətəndaşların müraciətləri haqqında Azərbaycan Respublikası” Qanununun tələblərinə
əsasən araşdırılması üçün aidiyyəti üzrə Daxili İşlər Nazirliyinə göndərilmiş müraciətlər üzrə
12 və Ədliyyə Nazirliyinə göndərilmiş müraciətlər üzrə 1 halda əməkdaşların intizam
məsuliyyətinə cəlb olunması, eləcə də aidiyyəti üzrə göndərilən məlumatlarda göstərilən
xüsusatların öz təsdiqini tapmaması barədə həmin nazirliklərdən, komitə və xidmətlərdən Baş
Prokurorluğa məlumatlar verilmişdir.
Bundan başqa, hesabat dövründə nəzarətdə saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə göndərilmiş
“Qaynar xətt” əlaqə mərkəzindən daxil olmuş məlumatların qanunla müəyyən edilmiş
müddətdə baxılaraq cavablar verilməsinin təmin olunması məqsədilə mütəmadi olaraq
ümumiləşdirmələr aparılıb, aidiyyəti Nazirlik, Komitə və prokurorluq orqanlarına sorğular
göndərilməklə cavablar alınması təmin olunmuşdur. Lakin, qeyd edilməlidir ki, Baş İdarə
tərəfindən göndərilmiş məlumatlara qurumlar tərəfindən verilmiş cavablarda müəyyən boşluq
və çatışmazlıqların olması səbəbilə şikayətlərin mahiyyəti üzrə müvafiq araşdırmanın
aparılması və bu barədə müraciət müəlliflərinə müvafiq cavabların verildiyi göstərilsə də, bir
çox hallarda bunun formal olaraq bildirildiyi və vətəndaşların aparılmış araşdırmanın nəticəsi
barədə məlumatsız qaldıqları müəyyən edilmişdir.
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ġöbəyə daxil olmuĢ müraciətlərə və "Qaynar xətt"
məlumatlarına dair diaqram
653
500

164
89

Q/xətt

2019
653

2020
500

Müraciət

164

89

MATERĠALLARIN ARAġDIRILMASI SAHƏSĠNDƏ FƏALĠYYƏT
2020-ci ilin I yarimili ərzində şöbəyə törədilmiş və hazırlanan cinayətlər haqda fiziki və
hüquqi şəxslərdən cəmi 29 cinayət xarakterli material (o cümlədən,

Baş Prokurorluqdan (vətəndaşdan)

11

Ədliyyə Nazirliyindən

2

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən

6

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən

2

Vergilər Nazirliyindən

1

Dövlət Gömrük Komitəsindən

2

Vəkillər Kollegiyasından

1

Ali Məhkəmədən

2

Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən

1

Hərbi Prokurorluqdan

1

material daxil olmuşdur.
Qeyd edilən 29 cinayət xarakterli materialdan 24 material üzrə cinayət işi başlanmış və 5
material üzrə cinayət işinin başlanması rədd edilmişdir.
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2020-ci ilin I yarımili ərzində Ģöbədə araĢdırılmıĢ
cinayət xarakterli materiallara dair diaqram
rüşvət alma və vermə

7% 3%
28%

52%

vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə
Saxta sənəd hazırlama və istəfadə
etmə
dələduzluq

10%

Mənimsəmə və ya israf etmə

Həmçinin, qeyd edilməlidir ki, Şöbənin icraatında 2019-cu ilin müvafiq dövründə
törədilmiş və hazırlanan cinayətlər haqda fiziki və hüquqi şəxslərdən daxil olan cəmi 45
cinayət xarakterli materialdan 35 material üzrə cinayət işi başlanmış, 10 material üzrə cinayət
işi başlanması rədd edilmişdir.
Başlanmış cinayət işlərinin sayı və növləri ötən illə müqayisədə aşağıdakı kimi
olmuşdur:
2020-ci ilin 2019-cu ilin
Cinayətlərin növləri
I yarımili
I yarımili

Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, vəzifə saxtakarlığı
və vəzifə səlahiyyətlərini aşma
Qulluq mövqeyindən istifadə etməklə, xeyli və külli
miqdarda ziyan vurmaqla törədilən dələduzluq
Saxta sənədlərdən istifadə etməklə dələduzluq
Rüşvət alma və vermə
Mənimsəmə və ya israf etmə
Saxta sənədlər hazırlama, satma və istifadə etmə
Vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə
Nüfuz alveri
Qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma
Səhlənkarlıq
Hədə qorxu ilə tələb etmə
Cəmi:

7

13

13

10

2
1
1
24

1
3
7
1
35

Yuxarıda qeyd olunan cinayət işlərindən əsassız başlanan, icraatına xitam verilən,
həmçinin də cinayət işi başlanmasına dair qərarlardan ləğv olunanı olmamışdır.
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Prokuror təsir tədbirlərinin tətbiqi
Hesabat dövründə şöbədə aparılmış araşdırmalar nəticəsində yol verilmiş qanun
pozuntularının aradan qaldırılması və gələcəkdə bir daha təkrar törədilməməsi üçün müxtəlif
dövlət qurumlarına və vəzifəli şəxslərə 1 təqdimat göndərilmişdir. Ötən illə müqayisədə
təqdimatların sayında 2 vahid (3/1) azalma müşahidə olmuşdur.
Həmçinin, hesabat dövründə şöbədə baxılmış törədilmiş və ya hazırlanan korrupsiya ilə
əlaqədar hüquqpozmalara dair məlumatlar üzrə araşdırma müddətində keçən ilin müvafiq
dövründən fərqli olaraq 37.500 (otuz yeddi min beş yüz) manat məbləğində maddi ziyanın
ödənilməsi təmin edilmişdir.
Bununla yanaşı aparılan müqayisəli təhlildən görünür ki, hesabat dövründə əvvəlki ilin
müvafiq dövrünə nisbətən Şöbənin əməkdaşları tərəfindən araşdırılan cinayət xarakterli
materiallar xarakterinə və ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə görə daha ağır cinayətlərin
törədilməsi ilə bağlı olmaqla əhatə dairəsi geniş olmuşdur.
Əvvəlki illərdə olduğu kimi hesabat dövründə də Daxili təhlükəsizlik şöbəsi tərəfindən
digər hüquq mühafizə orqanlarının daxili nəzarət funksiyalarını yerinə yetirən qurumları ilə
əlaqə saxlanılmış, mütəmadi məlumat mübadiləsi aparılmış və əməkdaşlar arasında işgüzar
münasibətlər qurulmuşdur.

AparılmıĢ təhlillər zamanı müəyyən edilmiĢdir ki,
 Hesabat dövründə şöbədə aparılmış araşdırmalar nəticəsində yol verilmiş qanun
pozuntularının aradan qaldırılması və gələcəkdə bir daha təkrar törədilməməsi üçün
müxtəlif dövlət qurumlarına və vəzifəli şəxslərə göndərilmiş təqdimatların sayında ötən
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2 (3/1) vahid azalma müşahidə olmuşdur.
 Şöbədə baxılmış törədilmiş və ya hazırlanan korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara
dair məlumatlar üzrə araşdırma müddətində 37.500 (otuz yeddi min beş yüz) manat
məbləğində maddi ziyanın ödənilməsi təmin edilmişdir. Belə ki, ötən ilin hesabat
dövründə şöbədə maddi ziyanın ödənilməsi halı qeydə alınmamışdır.
 Daxili təhlükəsizlik şöbəsində araşdırılmış törədilmiş və hazırlanan cinayətlər haqda
fiziki və hüquqi şəxslərdən daxil olan məlumatların sayının ötən ilin I yarımilliyi ilə
müqayisədə 16 vahid (45/29) azalması müəyyən edilmişdir.
 Başlanmış cinayət işlərindən ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə vəzifə
səlahiyyətlərindən sui-istifadə, vəzifə saxtakarlığı və vəzifə səlahiyyətlərini aşma
cinayətində 6 vahid (13/7), həmçinin saxta sənədlər hazırlama, satma və istifadə etmə
cinayətində 6 vahid (7/1) azalma, qulluq mövqeyindən istifadə etməklə, xeyli və külli
miqdarda ziyan vurmaqla törədilən dələduzluq cinayətində 3 vahid (13/10) artım,
başlanmış cinayət işlərinin ümumi sayında isə 11 vahid azalma (35/24) müşahidə
edilmişdir.
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ƏMƏLĠYYAT ĠDARƏSĠNĠN FƏALĠYYƏTĠ
Dövlət orqanlarının fəaliyyətində qanunçulu10 əməliyyat tədbiri nəticəğun təmin edilməsi, rüşvətxorluq və digər korrupsiya
sində 13 Ģəxs cinayət baĢında
təzahürlərinə qarşı mübarizə, xüsusilə sahibkarlıq fəayaxalanmıĢdır.
liyyətinin həyata keçirilməsində ciddi narazılıq
yaradan halların aradan qaldırılması sahəsində
tədbirlərin həyata keçirilməsi hesabat dövründə Əməliyyat idarəsinin də fəaliyyətinin əsasını təşkil etmişdir.
2020-ci ilin 1-ci yarımilliyində idarənin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş 10 əməliyyat
tədbiri nəticəsində 13 şəxs cinayət başında yaxalanmışdır. Müqayisə üçün 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 tutulmuşdur.
15 cinayət işi başlanılaraq materiallar
2020-ci ilin 1-ci yarımilliyində
İstintaq idarəsinə göndərilmişdir.
Əməliyyat idarəsi tərəfindən ümumilikdə 15
cinayət işi başlanılaraq materiallar İstintaq
idarəsinə göndərilmişdir.

Hesabat dövründə Ġdarə tərəfindən baĢlanılmıĢ cinayət iĢlərindən
2-si Baş İdarənin «Qaynar xətt» əlaqə mərkəzinə daxil olmuş məlumatlar,
3-ü vətəndaşların ərizələri,
2-si Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyindən daxil olmuş materialların
araşdırılması,
1-i Azərbaycan Respublikasının Gömrük Komitəsindən daxil olmuş ərizə,
4-ü Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən daxil olmuş
məlumatlar,
3-ü isə keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində əldə olumuş materiallar
əsasında başlanılmışdır.
Baş İdarənin əməliyyat qurumları tərəfindən korrupsiya riskləri aşkarlanan həssas
sektorlar müəyyən edilərək birbaşa və aidiyyəti dövlət qurumları ilə birgə şəkildə əməliyyataxtarış tədbirləri keçirilmişdir. Buna misal olaraq, qeyd edilən aktual sahələr sırasından
gömrük, vergi, sosial müdafiə, reket jurnalistikası və digər sahələri əhatə edən əməliyyat
tədbirlərini göstərmək olar.
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2020-ci ilin I yarımilində Əməliyyat
Ġl ərzində idarəyə daxil olmuĢ əməliyyat
idarəsinə 14 nəfər şəxs barəsində axtatapĢırıqlarına dair
rışda olan şəxslərin tutulması barədə
Daxil olduğu qurum
Say
tapşırıq daxil olmuş və 9 nəfər axtarışda
İstintaq idarəsi
84
olan şəxs keçirilmiş əməliyyat-axtarış Preventiv tədbirlər və təhqiqat
11
tədbirləri nəticəsində tutularaq İstintaq idarəsi
idarəsinə təhvil verilmişdir. Axtarışda Daxili təhlükəsizlik şöbəsi
10
olan şəxslər barəsində axtarış işləri
Cəmi
105
açılmış və keçirilmiş əməliyyat-axtarış
tədbirlərinin nəticələri həmin işlərdə cəmləşdirilmişdir. Hazırda 5 nəfər şəxsin yerinin
müəyyən edilərək saxlanılması istiqamətində axtarış tədbirləri davam etdirilir ki, onlardan 4
nəfər ölkə hüdudlarını tərk etdiyinə görə beynəlxalq axtarışa, 1 nəfər isə yerli axtarışa verilmişdir.
Ümumilikdə
isə
ötən
illərdə barələrində axtarış elan
olunmuş şəxslər də nəzərə alınmaqla 60 nəfər axtarışda olmuş,
onlardan 59 nəfəri ölkə hüdudlarını tərk etdiyinə görə beynəlxalq axtarışa, 1 nəfər isə yerli
axtarışa verilmiş şəxslər olmuşlar. Hazırda onların tutulması
istiqamətində tədbirlər davam
etdirilir.

Təhlillərdən müəyyən edilir ki,
Hesabat dövrü ərzində İdarə tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbirlərinin, baxılmış
cinayət xarakterli materialların, başlanmış cinayət işlərinin və icra edilmiş əməliyyat
tapşırıqlarının sayında artım qeydə alınmışdır ki, bu da fəaliyyətdə müsbət məqamlar kimi
qeyd edilə bilər. Hesabat ilinin yekununda İdarə tərəfindən cari axtarışda olan cəmi 60
şəxsin 59-u beynəlxalq axtarışda olan şəxslər təşkil edir. Odur ki, bu sahədə digər aidiyyatı
dövlət qurumları ilə daha intensiv əməkdaşlığın həyata keçirilməsinə, eləcə də digər
ölkələrin müvafiq səlahiyyətli orqanları ilə qarşılıqlı əlaqələrin qurulması və inkişaf
etdirilməsinə diqqət yetirilməklə qeyd edilən istiqamətdə fəaliyyətin gücləndirilməsi zərurəti
mövcuddur.
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ƏMƏLĠYYAT TƏMĠNATI ġÖBƏSĠNĠN FƏALĠYYƏTĠ

H

esabat dövrü ərzində Əməliyyat təminatı şöbəsinin kadrlarla komplektləşdirilməsi sahəsində əsaslı dəyişikliklər baş vermiş, şöbənin fəaliyyətində bir
sıra göstəricilər üzrə müsbət dinamika qeydə alınmışdır ki, bunu da fəaliyyətin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində görülmüş əlavə tədbirlərlə izah etmək olar.
Daxil olmuş müraciət və materialların həll olunmasının nəticələri aşağıdakı kimi
olmuşdur:

NƏTĠCƏ

Cinayət işi başlandı
Cinayət işinin başlanması rədd
edildi
Şöbədə araşdırılıb işə alındı
Araşdırılması üçün digər idarə
və təşkilata göndərildi
Cinayət işinin materiallarına
əlavə edildi

Ərizə və
Ģikayətlər

“Qaynar
xətt”

Material

1

3

-

3

-

-

-

-

-

-

13

23

-

-

-

7

30

-

-

-

3

-

-

-

-

Məxfi Xidməti
material sənəd

Dövlət hesabına və Heydər Əliyev Fondunun “Biz birlikdə güclüyük” aksiyası üzrə
aztəminatlı ailələrə verilməsi nəzərdə tutulan ərzaq yardımı ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikanın İcra Hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndələri
barəsində, respublikanın müxtəlif şəhər, rayon, kənd və qəsəbə sakinlərindən «Qaynar xətt»
əlaqə mərkəzinə daxil olmuş müraciətlər araşdırılmışdır.
Göstərilənləri nəzərə alaraq, vətəndaşları səlahiyyətli şəxslər tərəfindən qəbul edilməsi,
şikayətə səbəb olan halların araşdırlması məqsədilə müraciətlərin aidiyyəti yerli icra
hakimiyyəti orqanlarına göndərilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir.
Müraciətlərdən 54-də korrupsiya cinayətlərinin əlamətləri olmadığından, şikayətçinin
ərizə, izahat verməkdən və şikayətindən imtina etməsi səbəbindən, habelə şikayətçi digər
dövlət orqanlarına məlumat verdiyindən əməliyyat tədbirlərinin keçirilməsi mümkün
olmadığına görə baxılmamış saxlanılmışdır.
Hesabat dövründə 7 cinayət işi başlanmışdır. Belə ki, 14 nəfər barəsində 7 cinayət işi
Əməliyyat təminatı şöbəsi əməkdaşlarının apardığı araşdırmaların nəticələrinə əsasən
başlanılaraq materiallar İstintaq idarəsinə, 1
7 əməliyyat tədbiri nəticəsində 14 şəxs
nəfərə İnzibati qaydada icraatın açılması
cinayət başında yaxalanmışdır.
üçün materiallar Baş Prokurorluğun
aidiyyətı İdarəsinə göndərilmişdir. Qeyd
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olunan cinayət işlərinin 1-i Baş Prokurorluqdan daxil
olmuş vətəndaşların və hüquqi şəxslərin yazılı
müraciətləri əsasında, 1 cinayət işi Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən
daxil olmuş məlumatlar əsasında, 3 cinayət işi əldə
olunmuş məlumatın araşdırılması nəticəsi əsasında, 2 cinayət işi “Qaynar xətt” əlaqə
mərkəzindən daxil olmuş vətəndaşların müraciəti əsasında başlanmışdır.

Hesabat dövründə 7 cinayət
iĢi baĢlanmıĢdır.

BaĢlanmıĢ cinayət iĢlərinin sahələr üzrə bölgüsü aĢağıdakı kimidir:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SAHƏLƏR
Kommunal Müəssisələr
Mədəniyyət Nazirliyi
Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) Sahil Mühafizəsi
Dövlət Sosial Fondu
Abşeron rayon İcra Hakimiyyəti
Digər

Cinayət iĢlərinin sayı
1
1
1
1
1
2

Qeyd olunanların sayı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə aĢağıdakı kimi
olmuĢdur:

Əməliyyat tapşırığı və sorğu
Xidməti məktub
Bildiriş
Əməliyyat-texniki tədbir
Baxılmış cinayət xarakterli
materiallar
Başlanmış cinayət işlərinin
sayı

2019-cu ilin I
yarımilliyi
607
149
116
2
17

2020-ci ilin I
yarımilliyi
575
115
6
23
7

Fərq

16

7

-9

53

-32
-34
-110
+21
-10

HESABAT – 2020-ci ilin birinci yarımilliyi
Bundan əlavə, hesabat dövründə
Əməliyyat təminatı şöbəsinin əməkdaşları cinayət işləri üzrə keçirilmiş
əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində
şəxsiyyəti tam olaraq istintaqa məlum
olmayanların şəxsiyyətinin və ünvanlarının müəyyən edilməsi, ayrı-ayrı
şəxslərin istintaqa cəlb edilməsi, habelə iş üzrə digər əməliyyat tapşırıqlarının icrası təmin edilmişdir.
Cari ilin I yarımilliyində 6 nəfər axtarışda olan şəxsdən 3-ü şöbə əməkdaşları tərəfindən
müəyyən edilərək İstintaq idarəsinə təhvil verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin 2020-ci ilin I yarım illiyinə dair təsdiq olunmuş iş planının icrası ilə əlaqədar Baş
İdarədə “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. Hesabat dövründə Əməliyyat təminatı
şöbəsinin informasiya təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə İcbari sığorta Bürosu ilə
informasiya ehtiyatlarından birbaşa rejimdə istifadə vəziyyəti öyrənilmiş və yaradılmış işçi
qrupları çərçivəsində təşkilati işlər davam etdirilmişdir.

AparılmıĢ təhlillər zamanı müəyyən edilmiĢdir ki,
 Hesabat dövrü ərzində Şöbə tərəfindən icra edilmiş əməliyyat tapşırığı və sorğuların, baxılmış cinayət xarakterli materialların, başlanmış cinayət işlərinin sayında
azalma, keçirilmiş əməliyyat-texniki tədbirlərin sayında artım müşahidə
edilmişdir.
 Baş İdarədə fəaliyyət göstərən “Giriş-çıxış və qeydiyyat” İAMAS-dan və digər
dövlət orqanlarının informasiya ehtiyatlarından birbaşa rejimdə istifadə məsələlərinin həlli sürətləndirilməli, korrupsiya cinayətləri ilə, ilk növbədə əhalinin sıx təmasda olduğu sahələrdə hər cür korrupsiya təzahürləri ilə mübarizə tədbirlərinin
gücləndirilməsi isiqamətində Respublikanın digər əməliyyat-axtarış subyektləri ilə
əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi təmin edilməlidir.
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BÖLMƏ

8

İSTİNTAQ İDARƏSİ
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ĠSTĠNTAQ ĠDARƏSĠNĠN FƏALĠYYƏTĠ
2019-2020-ci illərin I yarısında Ġdarənin icraatına verilmiĢ cinayət iĢlərinin
hərəkəti müqayisəli Ģəkildə aĢağıdakı cədvəldə göstərilən kimi olmuĢdur:

Sıra №

Ġcraatda olmuĢ cinayət iĢləri

2019-cu
ilin
I yarısı

2020-ci
ilin
I yarısı

Artma
azalma
(+,-)

1.

Hesabat dövrünün əvvəlinə ibtidai
istintaqı yekunlaşmamış işlərin qalığı

147

137

-10

2.

Hesabat dövründə icraata qəbul edilib

288

234

-54

İstintaq orqanının özü tərəfindən başlanıb
(Baş İdarə rəisi)

133

96

-37

2.2

Aidiyyəti üzrə digər orqanlardan daxil
olub

25

19

-6

2.3

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

50

80

+30

2.4

Digər işlərdən ayrıca icraata ayrılıb

80

39

-41

435

371

-64

2.1

Hesabat dövründə icraatda olmuş işlərin - cəmi

Cədvəldə əks olunan təhlildən görünür ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə hesabat
dövründə icratda olmuş işlərin sayı 64 vahid, başqa sözlə 17,2 %, o cümlədən Baş İdarə
rəisi tərəfindən başlanan işlərin sayı 37, digər işlərdən ayrıca icraata ayırılan işlərin sayı
41, digər orqanlardan daxil olmuş işlərin sayı 6 vahid azalmış, icraatı təzələnən işlərin sayı
isə 30 vahid artmışdır.

HESABAT DÖVRÜNDƏ ĠSTĠNTAQI TAMAMLANMIġ CĠNAYƏT ĠġLƏRĠ
VƏ ONLARIN MƏHKƏMƏ AĠDĠYYƏTĠNƏ DAĠR
2020-ci ilin birinci yarısı ərzində İstintaq idarəsi tərəfindən 140 şəxs barəsində 121
cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanmışdır. İstintaqı tamamlanmış cinayət işlərindən 129
şəxs barəsində 91 iş ittiham aktı ilə baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə
göndərilmişdir. Həmin işlərdən 2-si üzrə həmçinin hüquqi şəxs barəsində cinayət-hüquqi
tədbirlərin tətbiq edilməsi üzrə məhkəməyədək icraat aparılaraq, hüquqi şəxslər və onun
rəhbərləri məhkəmə məsuliyyətinə verilmişdir.
2020-ci ilin birinci yarısında məhkəmələrə göndərilmiş 91 cinayət işindən 11 iş böyük
ictimai təhlükə törətməyən, 34 iş az ağır, 46 iş isə ağır cinayətlər kateqoriyasına aid olmuşdur.
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2020-ci ilin birinci yarısı ərzində
baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri üzrə 190 subyektin
140 Ģəxs barəsində 121 cinayət iĢinin ibtidai
zərərçəkmiş şəxs qismində tanınması
istintaqı tamamlanmıĢ, 129 Ģəxs barəsində
haqqında qərarlar qəbul edilmişdir ki,
91 iĢ məhkəmələrə göndərilmiĢdir.
onlardanda 144-ü fiziki, 46-sı isə
hüquqi şəxs olmuşdur.
2020-ci ilin birinci yarısı ərzində
məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin hamısı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olmuşdur. Məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş təqsirləndirilən şəxslərdən 118
nəfəri kişi, 11-i isə qadın olmuşdur.
Hesabat dövründə İstintaq idarəsində ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün
məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin 55-i (60,4%-i) çoxepizodlu olmuş, həmin işlərin
istintaqı zamanı 10-dan artıq epizodla bağlı çoxsaylı istintaq hərəkətləri yerinə yetirilərək,
tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırmanın aparılması təmin olunmuşdur.
2019-2020-ci illərin birinci yarısında ibtidai istintaqı baĢa çatmıĢ cinayət
iĢlərinin məhkəmə aidiyyəti müqayisəli Ģəkildə aĢağıdakı cədvəldə
göstərilən kimi olmuĢdur:
Sıra
№

2019-cu
ilin
I yarısı

Məhkəmələr

2020-ci
ilin
I yarısı

Artma,
Azalma (+-)

iĢ

Ģəxs

iĢ

Ģəxs

iĢ

Ģəxs

1.

Ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə,
o cümlədən,

70

142

46

69

-24

-73

1.1

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

57

108

34

47

-23

-61

1.2

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

5

8

5

13

eyni

+5

1.3

Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

6

10

5

6

-1

-4

1.4

Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

2

16

2

3

eyni

-13

2.

Hərbi məhkəmələr

5

18

1

2

-4

-16

3.

Şəhər (rayon) məhkəmələri üzrə cəmi :

112

156

44

58

-68

-98

187

316

91

129

-96

-187

Cəmi:

Cədvəldən göründüyü kimi, 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2020-ci ilin
hesabat dövrü ərzində məhkəmələrə göndərilmiĢ cinayət iĢlərinin sayı 96, məhkəməyə
məsuliyyətinə verilmiĢ Ģəxslərin sayı 187 vahid azalmıĢdır.
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2020-ci ĠLDƏ MƏHKƏMƏLƏRƏ GÖNDƏRĠLMĠġ CĠNAYƏT
ĠġLƏRĠNĠN TƏSNĠFATINA DAĠR
2019-2020-ci illərin I yarısında ibtidai istintaqı tamamlanaraq məhkəmələrə
göndərilmiş cinayət işlərinin təsnifatı və həmin təsnifatlara uyğun olaraq məhkəmələrə
göndərilmiş işlərin və məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin sayı, artıb-azalma
göstəriciləri müqayisəli şəkildə aşağıdakı cədvəldə göstərilən kimi olmuşdur.
Sıra
№

2019-cu ilin
I yarısı
üzrə

Cinayətlərin təsnifatı üzrə
(CM-nin maddəsi)

2020-ci ilin
I yarısı
üzrə

Artma
azalma
(+-)

iş

şəxs

iş

şəxs

iş

şəxs

1.

Mənimsəmə və israf etmə mad.(179)

37

62

15

15

-22

-47

2.

Dələduzluq mad. (178)

31

37

24

29

-7

-8

3.

Vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə etmə
mad. (308)

15

31

4

7

-11

-24

4.

Vəzifə səlahiyyətlərini aşma mad. (309)

2

2

1

1

-1

-1

5.

Vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə
mad.310

-

-

-

-

-

-

6.

Rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq) mad. (311)

11

38

6

10

-5

-28

7.

Rüşvət vermə) mad. (312) və
Rüşvət verməyə təhrik etmə 32.4, 312

28

50

19

32

-9

-18

8.

Vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmə
(nüfuz alveri) mad.312-1.

2

6

1

1

-1

-5

9.

Vəzifə saxtakarlığı mad.(313)

8

13

-

-

-8

-13

10.

Səhlənkarlıq mad. (314)

2

3

4

4

-2

-1

11.

Saxta sənədlərdən istifadə etmə (320)

10

12

3

4

-7

-8

12.

Müəlliflik hüquqlarını və ya əlaqəli hüquqları
pozma mad.(165)

2

7

-

-

-2

-7

13.

İstehlakçıları aldatma mad. (200)

1

1

2

9

+1

+8

14.

Dərman vasitələrinin qanunsuz
dövriyyəsi (200-1) və qaçaqmalçılıq 206

2

6

1

1

-1

-5

15.

Torpaq üzərində mülkiyyət, istifadə və ya icarə
hüququnu pozma (188) və mad. 222-2.1

5

8

-

-

-5

-8

16.

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və
ya digər əmlakı leqallaşdırma mad.(193-1.)

5

7

2

3

-3

-4

17.

Qanunsuz sahibkarlıq mad.192

1

1

-

-

-1

-1
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18.

Oğurluq mad.(177)

4

7

-

-

-4

-7

19.

Əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə
mad.(186.1)

-

-

1

1

+1

+1

20.

Tarix və mədəniyyət abidələrini qəsdən məhv
etmə və ya korlama mad.(246)

2

2

-

-

-2

-2

21.

Ekoloji cinayətlər mad.(247-261)

10

10

2

2

-8

-8

22.

Aksiz markasız mad.(213-1)

1

2

1

1

eyni

-1

23.

Qanunsuz kredit alma və krediti
təyinatı üzrə istifadə etməmə mad.(195)

5

6

4

5

-1

-1

24.

Narkotik vəsitələrin, Güclü təsir edən və ya
zəhərli maddələrin satış məqsədilə qanunsuz
dövriyyəsi mad.(240)

3

5

-

-

-3

-5

25.

Saxta aksiz markalarının dövriyyəsi mad.(205-1)

-

-

1

4

+1

+4

187

316

91

129

CƏMĠ

Cədvəl üzrə aparılan müqayisəli təhlildən müəyyən edilmiĢdir ki,
2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2020-ci ilin birinci yarısı ərzində Baş İdarənin
İstintaq idarəsində ibtidai istintaqı tamamlanmış korrupsiya cinayətlərinin bəzi növlərində
artım, bəzilərində isə azalma müşahidə olunmuşdur.
Belə ki, yuxarıdakı cədvəldən də göründüyü kimi 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə
müqayisədə 2020-ci ilin hesabat dövründə istehlakçıları aldatma, əmlakı qəsdən məhv etmə
və ya zədələmə, saxta aksiz markalarının dövriyyəsi kimi cinayət faktlarında az da olsa
artım qeydə alınmışdır.
Hesabat dövründə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma faktları üzrə ibtidai istintaqı yekunlaşmış
cinayət işlərinin və məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin sayında azalma baş vermişdir.
2019-cu ilin birinci yarısı ərzində bu qəbildən olan 7 şəxs barəsində 5 cinayət işinin ibtidai
istintaqı başa çatdırıldığı halda, hesabat dövründə 3 şəxs barəsində 2 cinayət işinin ibtidai
istintaqı tamamlanmışdır ki, həmin cinayətlərdən 1-i Azərbaycan Respublikası CM-nin 179cu, 1-i isə həmin Məcəllənin 311.3.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan cinayətlərinin
törədilməsi nəticəsində baş vermişdir.
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Eləcə də, rüşvət vermə (aktiv rüşvətxorluq) və ya şəxsi rüşvət verməyə təhrik
etmə cinayətləri, əsasən Azərbaycan Respublikası CM-nin 178-ci maddəsində
nəzərdə tutulan dələduzluq, yəni etibardan sui-istifadə etmə və ya aldatma yolu ilə
özgənin əmlakını ələ keçirmə, bir sıra hallarda isə eləcə də, vəzifəli şəxsin
səlahiyyətlərini mənimsəmə (CM 310 mad.) cinayətlərinin törədilməsi zamanı baş
vermişdir. Yəni həmin işlər üzrə təqsirləndirilən şəxslər rüşvətxorluqda vasitəçilik
etmək adı altında hər hansı hərəkətin (hərəkətsizliyin) edilməsinə görə səlahiyyətli
vəzifəli şəxsə vermək adı ilə digər şəxsi rüşvət verməyə təhrik etmiş və vədinə əməl
etmək niyyətində olmayaraq pul və ya sair nemətləri onlardan alıb ələ keçirmişlər.

2020-ci ilin I yarısı ərzində məhkəmələrə göndərilmiĢ
cinayət iĢlərinin xarakteri faiz etibarı ilə aĢağıdakı
diaqramdagöstərilən kimi olmuĢdur:

İstehlakçıları aldatma
(200)
2,20%

Dərman vasitələrinin
qanunsuz dövriyyəsi
(200-1) ; (206)
1,10%

2020-I
Cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərini
leqallaşdırmа (193-1.)
2,20%

Saxta sənədlərdən istifadə
etmə (320)
3,30%

Aksiz markasız (213-1)
1,10%

Səhlənkarlıq (314)
4,40%

Qanunsuz kredit alma və
krediti təyinatı üzrə
istifadə etməmə (195)
4,40%

Nüfuz alveri (312-1)
1,10%

Saxta aksiz markalarının
dövriyyəsi mad(205-1)
1,10%

Rüşvət vermə (312) və
Rüşvət verməyə təhrik
etmə 32.4, (312)
20,88%

Rüşvət alma (passiv
rüşvətxorluq) (311)
6,59%

Əmlakı qəsdən məhv etmə
və ya zədələmə
mad(186.1)
1,10%
Ekoloji cinayətlər (247261)
2,20%

Mənimsəmə və israf etmə
16,48%

Vəzifə səlahiyyətlərini
aşma (309)
1,10%

Vəzifə səlahiyyətlərindən
sui istifadə etmə (308)
4,40%
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26,37%
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Qanunsuz sahibkarlıq
0,53%
Cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərini
leqallaşdırma
2,67%
Torpaq üzərində
mülkiyyət hüququnu
pozma
2,67%

2019-I

Oğurluq
2,14%
Aksiz markasız
0,53%

Qanunsuz kredit alma və
krediti təyinatı üzrə
istifadə etməmə
2,67%

Ekoloji cinayətlər
5,35%

Qaçaqmalçılıq
1,07%
İstehlakçıları aldatma
0,53%

Tarix və mədəniyyət
abidələrini qəsdən məhv
etmə və ya korlama
1,07%
Güclü təsir edən
maddələrin satış məqsədilə
qanunsuz dövriyyəsi
1,60%

Mənimsəmə və israf etmə
19,79%

Müəlliflik hüquqlarını
pozma
1,07%

Dələduzluq
16,58%

Səhlənkarlıq
1,07%

Vəzifə səlahiyyətlərindən
sui istifadə etmə
8,02%

Nüfuz alveri
0,53%
Rüşvət vermə
15,51%
Rüşvət alma
5,88%

Vəzifə səlahiyyətləri aşma
1,07%
Saxta sənədlərdən istifadə
etmə
5,35%

Vəzifə saxtakarlığı
4,28%

Yuxarıdakı diaqramlardan göründüyü kimi 2019-cu ilin I yarısında olduğu kimi 2020-ci
ilin müvafiq dövründə də, mənimsəmə və ya israf etmə, dələduzluq, vəzifə səlahiyyətlərindən
sui-istifadə, rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq), rüşvət vermə və şəxsi vəzifəli şəxsə rüşvət
verməyə təhrik etmə, qanunsuz kredit alma və krediti təyinatı üzrə istifadə etməmə kimi
cinayətlərinin sayı və faiz göstəricisi yenə də, digər cinayətlərdən əhəmiyyətli dərəcədə çox
olaraq qalmaqdadır. Hesabat dövründə məhkəməyə göndərilmiş həmin işlər ümumi işlərin
79,2 %-ni, 2019-cu ilin eyni dövründə isə 67,9%-ni təşkil etmişdir.
2016-2020-ci illərin birinci yarısında (yəni son beş ilin eyni dövründə) ibtidai istintaqı
tamamlanaraq baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin sayı artan dinamika
üzrə olsa da, bu artım 2020-cu ilin hesabat dövründə məlum səbəblər üzündən müəyyən qədər
azalmışdır.
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Belə ki, 2016-2020-cu illərin hesabat dövrü ərzində məhkəmələrə göndərilmiĢ
cinayət iĢləri və məhkəmə məsuliyyətinə verilmiĢ Ģəxslərin sayı müqayisəli Ģəkildə
aĢağıdakı diaqramda göstərilən kimi olmuĢdur:

316

184
143
100

2016-cı ilin I
yarımili ərzində
iş
100
şəxs
143

187

133
103

2017-ci ilin I
yarımili ərzində
103
133

129

115
91

2018-ci ilin I
yarımili ərzində
115
184

2019-cu ilin I
yarımili ərzində
187
316

2020-ci ilin I
yarımili ərzində
91
129

HESABAT DÖVRÜNDƏ ĠCRAATA DAXĠL
OLMUġ CĠNAYƏT ĠġLƏRĠNĠN HƏRƏKƏTĠNƏ DAĠR

2020-ci ilin hesabat dövründə Baş İdarə rəisi tərəfindən başlanmış cəmi 96 cinayət
işindən 46 iş Baş İdarənin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsində, 24 iş Daxili təhlükəsizlik
şöbəsində, 15 iş Əməliyyat idarəsində, 7 iş Əməliyyat təminatı şöbəsində, 1 iş Baş İdarənin
böyük prokuroru tərəfindən aparılan araşdırma nəticəsində başlanaraq istintaq aparılması üçün
göndərilmiş, 3 iş isə İstintaq idarəsində başlanmışdır.
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2019-2020-ci illərin müvafiq dövründə icraata daxil olmuĢ cinayət iĢlərinin hərəkət
trayektoriyası müqayisəli Ģəkildə aĢağıdakı cədvəldə göstərilən kimi olmuĢdur.

2020-ci ilin I yarısında əvvəllər icraatı dayandırılmış işlərdən 80 cinayət işinin icraatı
təzələnərək ibtidai istintaq aparılmış və həmin işlərin bəziləri üzrə istintaq tamamlanmışdır.
2019-2020-ci illərin I yarısında əvvəllər icraatı dayandırılmış işlərdən icraatı təzələnən
işlərin hərəkəti müqayisəli şəkildə aşağıdakı cədvəldə göstərilən kimi olmuşdur.
2019-cu
Ilin
I yarısı

2020-ci
ilin
I yarısı

Artma,
azalma
(+,-)

İcraatı təzələnən cinayət işlərin sayı

50

80

+30

1

Məhkəməyə göndərilmişdir

13

10

-3

2

İcraatına xitam verilmişdir

12

18

+6

3

Aidiyyəti üzrə digər orqanlara göndərilmişdir

14

36

+22

4

İcraatda olan digər işlərə birləşdirilmişdir

3

8

+5

5

Hesabat dövrünün sonuna qalıq qalmışdır

8

8

eyni

Sıra
№si

Hesabat dövründə icraatı təzələnən
cinayət iĢlərinin hərəkətinə dair
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ĠCRAATI DAYANDIRILMIġ CĠNAYƏT ĠġLƏRĠ ÜZRƏ
2020-ci ilin I yarımili ərzində 13 cinayət işinin icraatı dayandırılmışdır. İcraatı
dayandırılmış 13 cinayət işindən 12-si təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin
istintaqdan və məhkəmədən gizlənməsi əsası ilə, 1 cinayət işi isə CPM-nin 53.1.4-53.1.6
maddələrində göstərilən əsaslarla dayandırılmışdır.
2019-2020-ci illərin müvafiq dövründə Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual
Məcəlləsinin 53-cü maddəsi ilə
icraatı dayandırılmış cinayət işləri üzrə icraatın
dayandırılması əsasları müqayisəli şəkildə aşağıdakı cədvəldə göstərilən kimi olmuşdur.

Cədvəldən göründüyü kimi hesabat dövründə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə icraatı
dayandırılan cinayət işlərinin sayı 2 vahid azalmış, o cümlədən təqsirləndirilən şəxs qismində
cəlb edilməli olan şəxsin istintaqdan və məhkəmədən gizlənməsi əsası ilə dayandırılan cinayət
işlərinin sayı 2 vahid artmışdır.
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KORRUPSĠYA CĠNAYƏTLƏRĠNĠN DAHA GENĠġ
ƏHATƏ ETDĠYĠ SAHƏLƏRƏ DAĠR
Korrupsiya cinayətləri və hüquqpozmalarının daha geniş əhatə etdiyi sahələrin
müəyyənləşdirilməsinin mühüm əhəmiyyəti və bu məsələnin aktuallığı nəzərə alınaraq, 2020ci ilin birinci yarısında İstintaq idarəsi tərəfindən məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin
istintaq təcrübəsinin sahələr üzrə müqayisəli təhlili aparılmış, korrupsiya cinayət və
hüquqpozmalarının nisbətən daha geniş əhatə etdiyi sahələr müəyyənləşdirilmişdir.
Belə ki, aparılmış müqayisəli təhlil nəticəsində 2019-2020-ci illərin birinci yarısında
İstintaq idarəsi tərəfindən istintaqı tamamlanaraq məhkəmələrə göndərilmiş korrupsiya
cinayətlərinin nisbətən daha geniş əhatə etdiyi sahələr üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi müşahidə
olunmuşdur:

SIRA
№

Sahələr

Artma, azalma
(+,-)

2019-cu ilin
I yarısı

2020-ci ilin
I yarısı

iş

şəxs

iş

şəxs

iş

şəxs

1.

Əmək və Əhalinin Sosial
müdafiəsi

3

6

7

9

+4

+3

2.

Yerli icra hakimiyyəti

5

7

1

2

-4

-5

3.

Bələdiyyə

8

16

2

2

-6

-14

4.

Səhiyyə

2

8

1

2

-1

-6

5.

Təhsil

10

25

8

15

-2

-10

6.

Kütləvi informasiya vasitələri

2

3

-

-

-2

-3

7.

Nəqliyyat, Rabitə və YTN-yi

-

-

1

1

+1

+1

8.

Mədəniyyət və turizm şöbəsi

2

5

-

-

-2

-5

9.

Bank və BOKT

13

34

5

7

-8

-27

10.

Qanunsuz kredit almış müəssisənin
vəzifəli şəxsləri

5

6

4

5

-1

-1

11.

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

2

3

-

-

-2

-3

12.

Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin işləri
üzrə DK

1

2

-

-

-1

-2

13.

Azəriqaz və SOCAR

1

3

1

1

eyni

-2

14.

MİS, komunal xidmət, Lifttəmir

2

2

4

4

+2

+2

15.

Səfərbərlik və hərbi xidmət

-

-

1

1

+1

+1

16.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naz.

6

9

1

1

-5

-8

17.

Prokurorluq

-

-

2

2

+2

+2

18.

DİN

2

3

-

-

-2

-3
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19.

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti

2

7

-

-

-2

-7

20.

Ədliyyə Nazirliyinin qurumları

5

6

-

-

-5

-6

21.

Məhkəmə

2

4

-

-

-2

-4

22.

Vəkillər Kollegiyası

1

2

2

3

-1

+1

23.

Vergilər Nazirliyi

6

9

2

2

-4

-7

24.

FHN

1

1

1

1

eyni

eyni

25.

Dövlət Gömrük Komitəsi

8

13

-

-

-8

-13

26.

Kənd Təsərrüfatı

1

3

1

1

eyni

-2

27.

Ticarət

12

12

2

2

-10

-10

28.

Özəl sektor

25

36

10

21

-15

-15

29.

Tikinti (MTK) dələduzluq

12

17

6

10

-6

-7

30.

Tikinti (dələduzluqla bağlı olmayan)

8

11

1

1

-7

-10

31.

Ekoloji sahədə fəaliyyət göstərən
vəzifəli şəxslər

9

9

2

2

-7

-7

32.

Digər

31

54

26

34

-6

-22

187

316

91

129

1

1

2

2

+1

+1

Cəmi:
Hüquqi şəxslər

Müsbət təcrübə kimi qeyd etmək olar ki, cədvəldən göründüyü kimi hesabat dövründə
hüquqi şəxslərə cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiq olunması barədə 2 cinayət işi üzrə 2 hüquqi
şəxs barədə qərar qəbul olunaraq, hüquqi şəxslər və onların rəhbərləri məhkəmə məsuliyyətinə
verilmişdir.
Sahələr üzrə müqayisəli təhlildən görünür ki, 2020-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi sektoru ilə bağlı cinayətlərin dinamikasında əhəmiyyətli artım müĢahidə olunur. Belə ki, 2020-ci ilin birinci yarısında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi sektoru ilə
bağlı 9 şəxs barəsində 7 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün
məhkəmələrə göndərilmişdir. Onlardan 6 şəxs Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin tabeliyində olan müxtəlif qurumların vəzifəli şəxsləri, 3 şəxs isə həmin vəzifəli
şəxslərlə cinayət əlaqəsində olmuş şəxslər olmuşdur.
2020-ci ildə həmçinin təhsil sektorunda yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı istintaq
olunaraq məhkəmələrə göndərilmiĢ cinayət iĢlərinin sayında əhəmiyyətli artım baĢ
vermiĢdir. 2020-ci ildə ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə ittiham
aktı ilə məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərindən 15 şəxs barəsində 8 cinayət işi təhsil
sahəsində yol verilmiş qanunsuzluqlarla bağlı olmuşdur.

Həmin şəxslərdən 13-ü Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində
olan müxtəlif Ali və orta təhsil müəssisələrində işləyən vəzifəli şəxslər, 2-si isə həmin
vəzifəli şəxslərlə cinayət əlaqəsində olmuş digər şəxslər olmuşdur.
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Bank sektorunda yol verilmiĢ qanunsuzluqlarla bağlı istintaq olunmuĢ
cinayət iĢlərinin sayı 2019-cu illə müqayisədə 2020-ci ildə müəyyən qədər azalsada,
bu sahədə istintaq olunan cinayət iĢləri yenə də, aktual olaraq qalmaqdadır.
Belə ki, 2020-ci ildə ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə
məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərindən 6 şəxs barəsində 4 cinayət işi bank və 1
şəxs barəsində 1 iş bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) vəzifəli şəxsləri və
onlarla cinayət əlaqəsində olmuş digər şəxslərin barəsində olmuşdur.
Bank sektoru ilə bağlı cinayət işlərinə həmçinin banklardan hüquqi şəxslərin
rəhbəri və ya fərdi sahibkarlar tərəfindən təşkilatın, yaxud fərdi sahibkarın təsərüffat və
ya maliyyə vəziyyəti barədə bilə-bilə yalan məlumatlar verməklə kredit, güzəştli
şərtlərlə kredit və ya məqsədli dövlət krediti almış, habelə ondan təyinatı üzrə istifadə
etməmiş hüquqi və fiziki şəxslərin barəsində istintaq olunmuş (4 iş 5 şəxs) işlərdə əlavə
olunduqda, bank sektoru ilə bağlı olan cinayət işlərinin sayı 9 (ümumi işlərin 9,9 faizi),
məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin sayı isə 12 (ümumi şəxslərin 9,3 faizi)
nəfərdir.
Həmin cinayət işləri əsasən «Amrahbank» ASC, «Royalbank»ASC, “Texnikabank” ASC, “Zaminbank” ASC, “Accessbank” ASC-nin vəzifəli şəxsləri və həmin
banklardan qanunsuz kredit götürmüş və ondan təyinatı üzrə istifadə etməmiş hüquqi
şəxslərin rəhbərləri və fərdi sahibkarlar barəsində istintaq olunmuşdur.
Hesabat dövründə Vergilər Nazirliyinin tabeliyində olan struktur qurumlarında iĢləyən vəzifəli Ģəxslər barədə istintaqı tamamlanmıĢ cinayət iĢlərinin sayında azalma müĢahidə olunmuĢdur.
2020-ci ilin birinci yarısında ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün
aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərindən 2 şəxs barəsində 2 cinayət
işi Vergilər Nazirliyinin tabeliyində olan struktur qurumlarında işləyən vəzifəli şəxslər
barəsində olmuşdur.
2020-ci ilin I yarısında yerli özünüidarə qurumları olan bələdiyyələrin vəzifəli
Ģəxsləri barəsində olan cinayət iĢlərinin sayında əhəmiyyətli azalma müĢahidə
olunmuĢdur.
Belə ki, hesabat dövrü ərzində bələdiyyələrin vəzifəli şəxsləri barəsində 2 cinayət
işinin ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə
göndərilmişdir.
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HESABAT DÖVRÜNDƏ ĠCRAATINA XĠTAM VERĠLMĠġ
CĠNAYƏT ĠġLƏRĠ ÜZRƏ
Hesabat dövründə, yəni 2020-ci ilin I yarısında həmçinin cinayət təqibini istisna edən
hallar və cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə
hallarının mövcudluğu ilə əlaqədar olaraq 30 cinayət işi üzrə icraata xitam verilmişdir.
İcraatına xitam verilmiş 30 cinayət işindən 24-ü bəraətverici əsaslarla olmuşdur.
Belə ki, icraatına xitam verilmiş 30 cinayət işindən 15-i Azərbaycan Respublikası CPMnin 39.1.1 (cinayət hadisəsi olmadıqda); 9-u CPM-nin 39.1.2 (əməldə cinayət tərkibi
olmadıqda); 3-ü CPM-nin 39.1.11 (cinayət qanunu müddəalarının qüvvəsinə görə şəxsin
cinayət məsuliyyətindən azad edilməsi üçün əsaslar olduqda); 2-i CPM-nin 39.1.3 (cinayət
məsuliyyətinə cəlbetmə müddətləri keçdikdə); 1-i isə həmin Məcəllənin 39.1.5-ci maddəsinə
(şəxs cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətdikdən sonra öldükdə) əsasən xitam
olunmuşdur.
İcraatına xitam verilmiş 30 cinayət işindən 3-ü 2020-ci ildə, 8-i 2019-cu ildə, 3-ü 2018-ci
ildə, 4-ü 2017-ci ildə, 2-i 2016-cı ildə, 1-i 2015-ci ildə, 2-i 2014-cü ildə, 4-ü 2013-cü ildə, 2-i
2012-ci ildə, 1-i 2011-ci ildə, başlanaraq istintaq olunmuş cinayət işləri olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə edilmiş dəyişiklik və əlavələr
mülkiyyət əleyhinə törədilmiş cinayətlər zamanı ziyanın ödənilməsi, ziyanın ödənilməsi ilə
yanaşı, dövlət büdcəsinə ödəniş edilməklə cinayət məsuliyyətindən azad etmə kimi humanist
halları nəzərdə tutmuşdur.
Odur ki, 2020-ci ilin I yarısında cinayət təqibini istisna edən hallar və cinayət qanunu ilə
nəzərdə tutulmuş cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə hallarının mövcudluğu ilə
əlaqədar olaraq 11 şəxs barəsində cinayət təqibinə xitam verilərək, onlar cinayət
məsuliyyətindən azad olunmuşlar. Cinayət məsuliyyətindən azad olunmuş şəxslərdən 5-i
bəraətverici əsaslarla, 6-sı isə bəraət verməyən
əsaslarla olmuşdur.
Ġcraatına xitam verilmiĢ cinayət
2020-ci ilin I yarısında icraatına xitam
iĢlərindən 3-ü maddi ziyanla
verilmiş cinayət işlərindən 3-ü maddi ziyanla
bağlı olmuĢ, həmin iĢlər üzrə
bağlı olmuşdur. Həmin işlər üzrə özgə əmlakına
özgə əmlakına vurulmuĢ 11.824
vurulmuş 11.824 manat maddi ziyan tam
manat maddi ziyan tam olaraq
olaraq ödənilmişdir. Eyni zamanda həmin işlər
ödənilmiĢdir.
üzrə cinayət məsuliyyətindən azad olunmuş
şəxslər tərəfindən mövcud qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq dövlət büdcəsinə əlavə
olaraq 11.824 manat məbləğində pul vəsaiti ödənilmişdir.
Müqayisə üçün 2019-cu ilin birinci yarısında 21 cinayət işi üzrə icraata cinayət təqibini
istisna edən hallara görə xitam verilmişdir. Həmin işlərdən 6-sı Azərbaycan Respublikası
CPM-nin 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 olunmuşdur. İcraatına
xitam verilmiş işlər üzrə 6 şəxs bəraətverici əsaslarla, 6 şəxs isə bəraət verməyən əsaslarla
cinayət məsuliyyətindən azad olunmuşlar.
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ĠSTĠNTAQ MÜDDƏTĠNƏ ƏMƏL OLUNMASI VƏZĠYYƏTĠNƏ DAĠR

2020-ci ilin birinci yarısında ibtidai istintaqı baĢa çatmıĢ 121 cinayət iĢindən 32-i
(26,4%-i) Azərbaycan Respublikası CPM-nin 218.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan istintaq
müddətindən artıq müddətdə tamamlanmışdır. Bunun əsas səbəbi 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 2019-ci ilin birinci yarısında baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmiş
187 cinayət işindən 51-i (27,3%-i) Azərbaycan Respublikası CPM-nin 218.2-ci maddəsində
nəzərdə tutulan istintaq müddətindən artıq müddətdə tamamlanmışdır.
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QƏTĠMKAN TƏDBĠRLƏRĠNĠN SEÇĠLMƏSĠ VƏ ĠSTĠNTAQDAN
YAYINAN ġƏXSLƏR BARƏDƏ GÖRÜLƏN TƏDBĠRLƏRƏ DAĠR
2019 - 2020-ci ilin hesabat dövründə ibtidai istintaqı tamamlanmış cinayət işləri, həmin
işlər üzrə məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin sayı və həmin şəxslərin barəsində
seçilmiş qətimkan tədbirlərinin muqayisəli təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilən kimi
olmuşdur.
2019-2020-ci illərin I yarısında ibtidai istintaqı
tamamlanmıĢ iĢlər üzrə təqsirləndirilən Ģəxslər barəsində
seçilmiĢ qətimkan tədbirləri
2019-cu ilin I
Artma, azalma
2020-ci ilin I yarısı
yarısı
(+,-)
ĠĢlərin və Ģəxslərin
sayı

187 iĢ - 316
Ģəxs

91 iĢ - 129 Ģəxs

-96 iĢ -187 Ģəxs

Qətimkan tədbirlərinin
növləri

Ģəxslər üzrə

Ģəxslər üzrə

Ģəxslər üzrə

həbs

83

49

-34

ev dustaqlığı

2

8

+6

baĢqa yerə getməmək
barədə iltizam

164

47

-117

polisin nəzarəti
altına vermə

60

28

-32

vəzifədən
kənarlaĢdırma

-

9

+9

komandanlığın nəzarəti
altına vermə

1

-

-1

Qətimkan tədbiri
seçilməyən

8

5

-3

2020-ci ilin hesabat dövründə məhkəmələrə həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi barədə
59 vəsatət və təqdimat verilmiş və onların hamısı təmin olunmuşdur. Həmin dövrdə həmçinin
təqsirləndirilən şəxslərin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin müddətinin uzadılması
barədə 42 vəsatət və təqdimat verilmiş və onların da hamısı təmin olunmuşdur.
2020-ci ilin birinci yarısında 13 şəxsin barəsində axtarış elan olunması barədə qərar
qəbul olunaraq aidiyyəti üzrə əməliyyat-axtarış orqanlarına göndərilmiş, həmin şəxslərdən 9-u
tutularaq istintaq orqanına təqdim olunmuşdur.
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2020-cu ilin I yarısında istintaqı tamamlanmış və məhkəməyə göndərilmiş cinayət işləri
üzrə barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçiləri
tərəfindən həbs qətimkan tədbirinin qanunsuz və əsassız seçilməsi, dəyişdirilməsi,
uzadılmasına və ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz edilməsinə dair cəmi 34 apellyasiya
şikayəti verilmişdir ki, həmin şikayətlərdən 20-si təqsirləndirilən şəxslərin barəsində həbs
qətimkan tədbirinin seçilməsi, 9-u ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz edilməsi və 6-sı isə
təqsirləndirilən şəxslərin həbsdə saxlama müddətlərinin uzadılması ilə bağlı qərarlardan
olmuş, qeyd edilən təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçiləri tərəfindən verilmiş apellyasiya
şikayətləri təmin edilməmişdir.

KORRUPSĠYA CĠNAYƏTLƏRĠNĠN TÖRƏDĠLMƏSĠ NƏTĠCƏSĠNDƏ
VURULMUġ ZĠYANIN ÖDƏNĠLMƏSĠ VƏZĠYYƏTĠNƏ DAĠR
Aparılan təhlillər zamanı müəyyən olunmuşdur ki, İstintaq idarəsində 2020-ci ilin I
yarısında ibtidai istintaqı tamamlanaraq ittiham aktı ilə məhkəmələrə göndərilmiş 91
cinayət işindən 75-i, bundan başqa icraatına xitam verilmiş 30 işdən 3-ü, cəmi 78 iş maddi
ziyanla əlaqədar olmuşdur. Hesabat dövründə ibtidai istintaqı başa çatdırılaraq məhkəməyə
göndərilmiş işlər, yəni ittiham aktları üzrə dövlətə, bələdiyyələrə, ayrı-ayrı fiziki və hüquqi
şəxslərə təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən ümumilikdə 42.197.505 manat məbləğində
maddi ziyan vurulduğu müəyyən olunmuşdur. İbtidai araşdırma mərhələsində həyata
keçirilmiş zəruri istintaq-əməliyyat tədbirləri nəticəsində həmin ziyandan 18.669.969
(44,2%) manatının ödənilməsi təmin olunmuşdur.
Bundan əlavə, 2020-ci ilin I yarısında istintaqı başa çatdırılmış 3 cinayət işi üzrə
vurulmuş ziyanın ödənilməsini təmin etmək məqsədilə təqsirləndirilən şəxslərə məxsus
ümumilikdə 1.113.986 manat məbləğində əmlak üzərinə həbs qoyulmuşdur. Həmin hal da
nəzərə alındıqda, hesabat dövründə ziyanın ödənilməsi faiz etibarilə 46,9 % təşkil edir.
Bundan başqa, hesabat dövründə icraatına xitam verilmiş 3 cinayət işi üzrə özgə
əmlakına vurulmuş cəmi 11824 manat maddi ziyan tam olaraq ödənilmiş, təqsirləndirilən
şəxslər tərəfindən dövlət büdcəsinə əlavə olaraq qanunvericiliyin tələblərinə əsasən 11824
manat ödəniş edilmişdir.
Vurulmuş maddi ziyanın mülkiyyət sahələri üzrə təhlili aparılarkən müəyyən
olunmuşdur ki, hesabat dövründə ibtidai istintaqı başa çatmış işlər üzrə ümumilikdə dövlət
mülkiyyətinə vurulmuş cəmi 3.657.458 manat məbləğində maddi ziyandan ibtidai istintaq
dövründə 1.023.648 manat (27,9%), xüsusi mülkiyyətə vurulmuş 37.896.217 manat
ziyandan 17.646.321 (46,5%) manatının ödənilməsi təmin olunmuş, bələdiyyə mülkiyyətinə
vurulmuş 643.830 manat məbləğində maddi ziyan isə ödənilməmişdir.
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2019-2020-ci illərin birinci yarısı ərzində istintaqı tamamlanaraq ittiham aktı ilə
baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmiĢ cinayət iĢləri üzrə mülkiyyət sahələri üzrə
vurulmuĢ ziyan, ziyanın ödənilməsi, eləcə də vurulmuĢ ziyanın ödətdirilməsi məqsədilə
əmlak üzərinə həbs qoyulması vəziyyəti müqayisəli Ģəkildə aĢağıdakı kimi olmuĢdur.

Ġllər

Əmlak ziyanı

Ödəmə

2020- I cəmi:

42.197.505

18.669.969 (44,2%)

3.657.458

1.023.648 (27,9%)

1.113.986

643.830

0

37.896.217

17.646.321 (46,5%)

Üzərinə həbs qoyulmuĢ
əmlaklar nəzərə
alındıqda ziyanın
ödənilməsi

Dövlət
Bələdiyyə
Xüsusi

Əmlak üzərinə həbs

46,9 % təĢkil edir
11.824

11.824

2019- I cəmi:

45.568.807

14.997.651 (32,9 %)

Dövlət

5.402.223

2.529.696 (46,8 %)

5.937.913

521.537

25038 (4,8%)

Xüsusi

39.645.047

12.442.917 (31,4 %)

Üzərinə həbs qoyulmuĢ
əmlaklar nəzərə
alındıqda ziyanın
ödənilməsi

Xitam

1.020.677

1.020.677 (100 %)

Xitam

Bələdiyyə
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2020-ci ilin hesabat dövründə ibtidai istintaqı baĢa çatmıĢ cinayət iĢləri üzrə
təqsirləndirilən Ģəxslər tərəfindən dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətə vurulmuĢ
ziyanın faiz göstəriciləri müqayisəli Ģəkildə aĢağıdakı diaqramda göstərilən kimi
olmuĢdur.

Müqayisə üçün 2019-cu ilin I yarısında bu göstəricilər aĢağıdakı faiz nisbətində
olmuĢdur:
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AKTUALLIĞI ĠLƏ SEÇĠLƏN AYRI-AYRI KORRUPSĠYA
CĠNAYƏTLƏRĠNĠN ĠSTĠNTAQINA DAĠR
2019-ci ilin I yarısında istintaqı tamamlanmış və baxılması üçün məhkəməyə
göndərilmiş cinayət işlərindən aktuallığı, habelə cəmiyyətdə rezonans doğurmuş bir sıra
cinayət işləri üzrə təqsikar şəxslər məhkəmə məsuliyyətinə verilmişlər.
Belə işlərə nümunə kimi göstərmək olar ki, “RoyalBank” ASC-nin müşahidə şurasının
sədri Cam Əli Məhəmmədhəsən oğlu və onun oğlu həmin Bankın kredit departamentinin
direktoru, İdarə heyətinin sədr müavini və baş direktor vəzifələrində işləmiş Cam Fuad Əli
oğlu tərəfindən törədilmiş qanunsuzluq faktları, həmçinin “RoyalBank” ASC-nin “Yasamal”,
“Xətai” və digər filiallarında vətəndaşların adlarına saxta kredit müqavilələri
rəsmiləşdirilməklə pul vəsaitlərinin talanması və digər xüsusatlar üzrə 18 avqust 2017-ci il
tarixdə Azərbaycan Respublikası CM-nin müvafiq maddələri ilə digər cinayət işindən ayrıca
icraata ayrılaraq istintaq olunmuşdur.
Fuad Cam 24 iyun 2019-cu ildə
Azərbaycan ərazisinə qayıdarkən tutulmuş,
Əli Cam isə 6 iyul 2019-cu il tarixdə
Azərbaycan Respublikasına ekstradisiya
olunmuşdur.
Əli Cam öz qulluq mövqeyindən
istifadə etməklə özgə əmlakını talamaq və
cinayət yolu ilə əldə edəcəyi həmin əmlakı
leqallaşdırmaq məqsədilə Bankda İdarə
heyətinin sədr müavini vəzifəsində işləyən
oğlu Fuad Cam və qeyriləri ilə qabaqcadan
əlbir olub cinayət əlaqəsinə girərək Hüseynov Hüseyn Eyyub oğlu, Əliyeva Nailə Əzizağa qızı
və Ağayev Xoşbaxt Ağa Rəfi oğlunun adına rəsmiləşdirdiyi iri məbləğli kreditlər üzrə
ümumilikdə 7.316.075 manat məbləğində pul vəsaitini Hindistan Respublikası, Fransa
Respublikası və digər ölkələr olmaqla, cəmi 19 ölkədə yerləşən bank hesablarına və şirkətlərə
köçürmək yolu ilə həmin pulların əldə edilməsinin həqiqi mənbəyini gizlətməklə
leqallaşdırmışdır.
Cinayət işi baxılması üçün aidiyyatı üzrə 30.04.2020-ci il tarixdə Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinə göndərilmişdir.
Digər bir nümunə kimi, Hümbətov Tofiq Mürşüd oğlu 23 noyabr 2009-cu ildən
"İsmayıllı Olimpiya İdman Kompleksi" MMC-nin direktoru vəzifəsində işləyərkən tanışı
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universitetinin Fiziki tərbiyə və
çağırışa qədərki mülki müdafiə kafedrasının müdiri, həmin kafedranın laborantı, Azərbaycan
Tibb Universitetinin müəllimi, Dövlət Pedaqoji Universitetinin İxtisasartırma və
Yenidənhazırlanma fakültəsinin dekanı, Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialının müəllimi və
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istintaqla müəyyən edilməyən digərləri ilə sabit cinayətkar qrup yaradaraq mütəşəkkil dəstə
tərkibində qabaqcadan birləşməklə əlbir olub, aralarında cinayətkar məqsədlərinə uyğun ciddi
vəzifə bölgüsü apararaq, bir sıra dövlət təşkilatlarının möhür və ştamplarını qanunsuz olaraq
hazırlamaqla, ümumilikdə 24 nəfərdən aldığı müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitini dəstənin
üzvləri ilə öz aralarında bölüb şəxsi məqsədlərinə sərf edərək, sonuncularla mütəşəkkil dəstə
tərkibində öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə aldatma və etibardan sui-istifadə etmə yolu
ilə 24 nəfərə məxsus cəmi 188.727 manat məbləğində pul vəsaitini vahid niyyətlə ələ keçirib
külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq etmişlər.
Həmin cinayət işi üzrə Tofiq Hümbətov daxil olmaqla 8 nəfər Ģəxs CM-nin müvafiq
maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq, cinayət işi üzrə ittiham aktı 30 mart
2020-ci ildə təsdiq olunaraq baxılması üçün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə
göndərilmişdir.

MƏNZĠL-TĠKĠNTĠ KOOPERATĠVLƏRĠNĠN VƏZĠFƏLĠ
ġƏXSLƏRĠ BARƏSĠNDƏ
2020-ci ilin I yarısında 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 10 şəxs barəsində 6 cinayət işinin ibtidai istintaqı
tamamlanmış və baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilmişdir.
Qeyd olunan işlər üzrə 44 şəxsə vurulmuş 1.752.947 manat məbləğində maddi ziyandan
565.035 manatının və ya 32,2 faizinin ödənilməsi təmin olunmuşdur.
Həmin cinayət işləri «İşıq İnşaat» və «Ferah İnşaat» MMC (MTK), «Birlik İnşaat»
MMC (MTK), «Abşeron-A1» MTK, “Bulaq-2” MTK və «Omaks 3» Mənzil-Tikinti
Kooperativinin vəzifəli şəxslərinin barəsində başlanaraq istintaq olunmuşdur.
Hazırda İstintaq idarəsində «Svit Haus» MMC, «Sahil-D Company» MTK, «Yeni
Yasamal» MTK, «Hom Paş Prestij» MTK, «Meqa Siti» MMC, «Qarabağ Səyyar İnşaat»
MMC (MTK), «AENT-E» MMC (MTK), «Birlik İnşaat» «Hayan-E» və «Xəmsə» MMC
(MTK), «Konstra» MTK, «Kaspian İnşaat MB“ MMC (MTK), «Aqana Servis» MMC
(MTK)-nın vəzifəli şəxslərinin dələduzluq əməlləri ilə bağlı istintaq-əməliyyat tədbirləri
davam etdirilir.
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KORRUPSĠYA CĠNAYƏTLƏRĠNĠN ĠSTĠNTAQI ZAMANI DĠGƏR
PROKUROR TƏSĠRĠ TƏDBĠRLƏRĠNĠN TƏTBĠQĠNƏ DAĠR
2020-ci ilin I yarısında icraatda olan cinayət işlərinin ibtidai istintaqı zamanı ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror tərəfindən 17 inzibati xəta haqqında
iş üzrə icraata başlama haqqında qərarlar qəbul olunaraq aidiyyəti üzrə göndərilmişdir.
Müqayisə üçün 2019-ci ilin hesabat dövründə 9 şəxs barəsində 9 inzibati xəta haqqında
iş üzrə icraata başlama haqqında ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən
prokuror tərəfindən qərar qəbul olunmuşdur. Aidiyyəti üzrə baxılması üçün inzibati xəta
haqqında qəbul edilmiş qərarlardan 1-i Daxili İşlər Nazirliyinə, 1-i Fövqaladə Hallar
Nazirliyinə, 1-i Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, 3-ü Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyinə, 1-i Dövlət Gömrük Komitəsinə, 1-i Şəmkir rayon məhkəməsinə, 1-i isə Füzuli
rayon polis şöbəsinə göndərilmişdir.
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 11 təqdimat verilmişdir.
Müqayisə üçün 2019-cu ilin hesabat dövründə istintaqı başa çatdırılmış işlər üzrə
cinayətin törədilməsinə şərait yaradan halların aradan qaldırılması məqsədilə aidiyyəti
müəssisə və təşkilatların rəhbərlərinə 32 təqdimat verilmişdir.
Həmin təqdimatlara əsasən bir sıra işçilər intizam qaydasında cəzalandırılmış, aşkar
edilmiş qanun pozuntularının aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin
edilmişdir.

MƏHKƏMƏLƏRDƏ BAXILAN CĠNAYƏT ĠġLƏRĠ ÜZRƏ
2020-ci ilin I yarısında məhkəməyə göndərilmiş cinayət işləri üzrə aparılmış ibtidai
istintaq zamanı Azərbaycan Respublikası CPM-nin tələblərinə dönmədən əməl olunmuşdur.
Hesabat dövründə məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərindən məhkəmə tərəfindən
Azərbaycan Respublikası CPM-nin 303 və 318-ci maddələrinə əsasən ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılanı və barəsində bəraət hökmü
çıxarılanı olmamışdır.
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AYRI-AYRI CĠNAYƏT ĠġLƏRĠNĠN ĠSTĠNTAQI ZAMANI MƏHKƏMƏLƏRƏ
VERĠLMĠġ TƏQDĠMATLARA DAĠR
Bundan əlavə, 2020-ci ilin hesabat dövründə icraatda olan cinayət işləri üzrə hüquqi
yardım göstərilməsi barədə Baş Prokurorluğun Beynəlxalq əlaqələr idarəsinə 5 vəsatət,
həmçinin 2 cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxslərin ekstradisiyası ilə bağlı sənədlər
göndərilmişdir. Hüquqi yardım göstərilməsi barədə vəsatətlərin 2-si İtaliya, 1-Ukrayna, 2-i isə
Rusiya Federasiyasının müvafiq qurumlarına ünvanlanmışdır.
Hesabat dövründə məhkəmə qərarlarının alınmasını nəzərdə tutan müxtəlif istintaq
hərəkətlərinin aparılması ilə bağlı məhkəmələrə verilmiş təqdimatların hamısı əsaslı hesab
olunaraq təmin olunmuş, məhkəmə qərarlarından protest verilməmişdir.

Belə ki, 2020-ci ilin I yarısında
Məhkəmələrə əmlak üzərinə həbs qoyulması ilə bağlı
Bank hesabı və əmlak üzərindən həbsin götürülməsi ilə bağlı
Maliyyə və vergi fəaliyyətinin yoxlanılması ilə bağlı
Telefon məlumatlarının ələ keçirilməsi ilə bağlı
Sənədlərin götürülməsi ilə bağlı
Həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı
Həbsdə saxlama müddətinin uzadılması ilə bağlı
Vəzifədən kənarlaşdırma ilə bağlı
Axtarış və götürmə aparılması ilə bağlı,
Telefon danışıqlarının dinlənilməsi ilə bağlı
Təqsirləndirilən şəxsin etap olunması ilə bağlı
Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına razılıq verilməsi, hüquqi şəxslər
barəsində
olmaqla cəmi 277 vəsatət və təqdimat verilmiĢdir.
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MÜTƏXƏSSĠS TƏHLĠLLƏRĠ ġÖBƏSĠNĠN FƏALĠYYƏTĠ
Hesabat dövrü ərzində Mütəxəssis təhlilləri şöbəsi tərəfindən Baş İdarənin struktur
qurumlarında araşdırılan materiallar, istintaq edilən cinayət işləri üzrə qəbul edilmiş qərarlar
əsasında mütəxəssis yoxlamaları aparılmışdır.
Belə ki, 2020-ci ilin I yarımili ərzində mütəxəssis araşdırmalarının aparılması üçün
şöbəyə
İstintaq idarəsindən
Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsindən
Əməliyyat idarəsindən
Daxili təhlükəsizlik şöbəsindən
Baş İdarənin böyük prokurorundan

37
4
2
2
1

qərar daxil olmuş, həmçinin 2019-cu ildə İstintaq idarəsindən daxil olmuş 95, Preventiv
tədbirlər və təhqiqat idarəsindən daxil olmuş 1 qərar 2020-ci ilin əvvəlinə icraatda qalıq
qalmışdır.
İstintaq idarəsinin 36, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin 1 qərarının icra
edilməsi mümkün olmamışdır.
Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin icraatında olan işlər üzrə 2020-ci ilin I yarımili ərzində
İstintaq idarəsinin 87, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin 2, Əməliyyat idarəsinin 2,
Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin 2 qərarı icra olunmuş, 01.07.2020-ci il tarixə İstintaq idarəsinin
9, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin 2, Baş İdarənin böyük prokurorunun 1 qərarı
icraatda qalıq qalmışdır.
2019-cu ilin I yarımilində mütəxəssis araşdırmalarının aparılması üçün İstintaq
idarəsindən 75, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsindən 15, Əməliyyat idarəsindən 2,
Əməliyyat təminatı şöbəsindən 1, Daxili təhlükəsizlik şöbəsindən 1 qərar daxil olmuş,
həmçinin 2018-ci ildə İstintaq idarəsindən daxil olmuş 37, Preventiv tədbirlər və təhqiqat
idarəsindən daxil olmuş 5 qərar 2019-cu ilin əvvəlinə icraatda qalıq qalmışdır.
Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin icraatında olan işlər üzrə 2019-cu ilin I yarımili ərzində
İstintaq idarəsinin 61, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin 17, Əməliyyat idarəsinin 2,
Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin 1 qərarı icra olunmuş, sənədlər araşdırmaya təqdim olunmadığı
üçün İstintaq idarəsinin 1, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin 1 qərarının icra edilməsi
mümkün olmamış, 01.07.2019-cu il tarixə İstintaq idarəsinin 50, Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarəsinin 2, Əməliyyat təminatı şöbəsinin 1 qərarı icraatda qalıq qalmışdır.
Şöbə tərəfindən icra edilmiş qərar və materiallarla bağlı müqayisəli cədvəl
Ġllər

ĠĠ
Ġcra edilib
(qalıq)

PTTĠ
Ġcra edilib
(qalıq)

DTġ
Ġcra edilib
(qalıq)

ƏĠ
Ġcra edilib
(qalıq)

ƏTġ
Ġcra edilib
(qalıq)

2020 I
2019 I

87 (9)
61 (50)

2 (2)
17 (2)

2 (0)
1 (0)

2 (0)
2

1
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Cəmi:
Ġcra
edilib
(qalıq)
93 (11)
82 (52)
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2020-ci ilin I yarımilində mütəxəssis araşdırmalarının nəticələrinin 56-sı bank və bank
olmayan kredit təşkilatlarının fəaliyyəti və verilmiş kreditlərin istifadəsi, 10-u sahibkarlıq
subyektlərinin təsərrüfat fəaliyyəti, 8-i əmlakların qiymətləndirilməsi, 6-sı dövlət büdcəsindən
ayrılmış vəsaitlərin istifadəsi, 3-ü vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətləri,
3-ü kənd təsərrüfatı, 2-si əhalinin sosial müdafiəsi, 2-si tikinti, 1-i təhsil, 1-i karxana
fəaliyyəti, 1-i valyuta mübadiləsi ilə bağlı olmuşdur.

2020-ci ilin I yarımilində mütəxəssis araĢdırmalarının
nəticələrinin sahələr üzrə bölgüsü
Sahə

Say

bank və bank olmayan kredit təşkilatlarının fəaliyyəti və verilmiş
kreditlərin istifadəsi

56

əmlakların qiymətləndirilməsi

8

sahibkarlıq subyektlərinin təsərrüfat fəaliyyəti

10

dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərin istifadəsi

6

əhalinin sosial müdafiəsi

2

tikinti

2

təhsil

1

dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərin istifadəsi

6

kənd təsərrüfatı

3

karxana fəaliyyəti

1

vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətləri

3

valyuta mübadiləsi

1
Cəmi

99

2019-cu ilin I yarımilində də Korrupsiya cinayətlərinin istintaqı və araşdırılması üçün
Baş idarənin struktur qurumları ilə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində də işlər
görülmüşdür.
Belə ki, şöbənin əməkdaşları ləğv olunmuş bankların fəaliyyətləri ilə bağlı İstintaq
idarəsində istintaq olunan 7, Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən qum-çınqıl və əhəng
daşı karxanalarında yol verilmiş qanun pozuntuları ilə bağlı başlanmış 3, həmçinin
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Azərbaycan Respublikası Müdafiə
Sənayesi Nazirliyinin, “Aqrolizinq” ASC-nin, Mərkəzi Qan Bankının vəzifəli şəxslərinin
qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı istintaq olunan cinayət işləri üzrə istintaq əməliyyat qrupunun
üzvü kimi fəal iştirak etmişlər. Bundan əlavə şöbənin əməkdaşları Baş İdarənin struktur
qurumlarında araşdırılan materiallar, istintaq olunan cinayət işləri üzrə axtarış, baxış və
80
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götürmə istintaq hərəkətlərinin aparılmasında, ifadələrin və izahatların alınmasında, bu
məqsədlə əvvəlcədən sualların yığılmasında da fəal iştirak etmişlər.
Bundan başqa, Baş İdarədə üzərinə həbs qoyulmuş daşınar və daşınmaz əmlaklar,
əmlak hüquqları, bank hesabları, o cümlədən müsadirə edilmiş əmlaklar, götürülmüş maddi
qiymətlilər və maddi sübutların statistikasının aparılması, izlənilməsi və idarə edilməsi ilə
əlaqədar xüsusi proqramdan istifadə edilməklə yaradılmış məlumat bazasında məlumatlar
toplanmışdır.
AparılmıĢ təhlillər zamanı müəyyən edilmiĢdir ki,
 2019-cu ilin birinci yarımilliyi ilə müqayisədə hesabat dövründə şöbənin icraatında
olan qalıq işlərin sayında azalma müşahidə edilmiş, bu da müsbət hal kimi
qiymətləndirilir.
 2020-ci ilin I yarımilində daxil olmuş işlərlə 2019-cu ilin I yarımilində daxil olmuş
işlərin müqayisəsində Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinə 2020-ci ilin I yarımilində Daxili
təhlükəsizlik şöbəsindən 1 qərar çox, İstintaq idarəsindən 38, Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarəsindən 11 qərar az, Əməliyyat idarəsindən eyni sayda qərar daxil
olmuşdur. 2020-ci ilin I yarımilində Əməliyyat təminatı şöbəsindən material daxil
olmamışdır. 2019-cu ilin I yarımilindən fərqli olaraq, 2020-ci ilin I yarımilində Baş
İdarənin böyük prokurorundan 1 qərar daxil olmuşdur.
 Həmçinin, 2020-ci ilin I yarımilində icra olunmuş işlərlə 2019-cu ilin I yarımilində icra
olunmuş işlərin müqayisəsində İstintaq idarəsinin 26, Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin 1
qərarı çox, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin 15 qərarı az, Əməliyyat idarəsinin
eyni sayda qərarı icra edilmişdir. Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin qərarlarının
az icra edilməsinin səbəbi əvvəlki ilə nisbətən az qərarın daxil olması ilə əlaqədardır.
 Beynəlxalq pul köçürmələri, Respublika ərazisindən pul vəsaitlərinin nağdlaşdırılması
məqsədilə çıxarılması, xarici dövlətlərdə olan əmlakın Respublika ərazisində törədilmiş
cinayət yolu ilə qazanılmış gəlir hesabına əldə edilməsi hallarının araşdırılması ilə
əlaqədar Mütəxəssis təhlilləri şöbəsi vasitəsi ilə xarici dövlətlər və ixtisaslaşmış
qurumlarla əməkdaşlıq əlaqələri qurulması məqsədəmüvafiqdir.
 FATF (Financial Action Task Force), OLAF (European Anti-Fraud Office) Dünyada
seçilən 13 bankın yaratdığı “Wolfsberg qroup” və sair iri təşkilatlarla əməkdaşlığın
edilməsinin formalarının tapılması, mövcud biliklərin xarici sistemə inteqrasiya
edilməsi, bu sahədə ixtisaslı kadr potensialının yaradılması məqsədəmüvafiqdir.
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BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAġLIQ SAHƏSĠNDƏ GÖRÜLMÜġ ĠġLƏR
2020-ci ilin birinci yarım ili ərzində Baş İdarə korrupsiya ilə mübarizədə beynəlxalq
təşkilatların tövsiyələrinin, müvafiq konvensiyaların müddəalarının yerinə yetirilməsi, bu
sahədə digər ölkələrin yaxşı təcrübələrinin və əldə olunmuş nailiyyətlərinin öyrənilməsi,
qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin, elmi araşdırmaların aparılması, ikitərəfli və çoxtərəfli
tədbirlərin keçirilməsi, habelə anti-korrupsiya qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi,
beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, digər dövlətlərin hüquq mühafizə orqanları və
ixtisaslaşdırılmış anti-korrupsiya qurumları ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması, bu sahədə
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi istiqamətində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir.
Yarandığı ilk dövrlərdən etibarən qurum dövlət başçısı cənab 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.
Qeyd edilməlidir ki, COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar xüsusi karantin rejiminin
tətbiqi nəzərə alınaraq, cari il ərzində bəzi beynəlxalq və yerli tədbirlər onlayn
kommunikasiya platforması vasitəsilə həyata keçirilmişdir.

BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə
Ġdarəsi ilə (UNODC) Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının (UNCAC)
implementasiyası çərçivəsində əməkdaĢlıq
Cari il fevralın 24-dən 26-dək Qətərin paytaxtı
Doha şəhərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsinin (UNODC)
Qlobal Məhkəmə Dürüstlüyü Şəbəkəsinin növbəti
iclası baş tutmuşdur.
“Keçmiş, bu gün, gələcək” mövzusunda keçirilmiş iclasda 100-dən çox ölkəni təmsil edən 650-dən artıq məhkəmə, ədliyyə, prokurorluq və
digər hüquq mühafizə orqanlarının, habelə beynəlxalq təşkilatların yüksək vəzifəli
nümayəndələri iştirak etmişlər.
Tədbirdə prokurorluq və məhkəmə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi prosesində mühüm
rol oynayan, eyni zamanda prokurorların dürüstlüyünü təşviq edən Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiasiyasını (BPA) qurumun Vitse-prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil etmişdir.
Baş prokuror cənab Kamran Əliyev BPA-nın prokurorluq və digər korrupsiyaya qarşı
mübarizə aparan təşkilatların əməkdaşlarını bir araya gətirərək təcrübə mübadiləsi üçün
səmərəli platforma yaradan, eyni zamanda korrupsiyaya qarşı mübarizədə qabaqcıl alətləri
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təqdim edən Antikorrupsiya Prokurorları Şəbəkəsinin (NACP) fəaliyyəti barədə məlumat
vermiş, Qlobal Məhkəmə Dürüstlüyü Şəbəkəsi ilə ayrı-ayrı dövlətlərin prokurorları arasında
əlaqələndirici körpünün yaradılmasını təklif etmişdir. Həmin təklif iclasın tövsiyələrinə daxil
edilərək gələcəkdə Şəbəkənin fəaliyyətində prokurorların iştirakının təmin olunacağı qeyd
edilmişdir.
Tədbir çərçivəsində ölkəmizin nümayəndə heyəti ilə Qətər Dövlətinin MəhkəməHüquq Şurası, Türkiyə Respublikasının Ali Məhkəməsinin sədrləri, eləcə də bir sıra
beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri arasında ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlər keçirilərək səmərəli
fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Akademiyası (IACA) ilə əməkdaĢlıq
Azərbaycan Respublikası IACA-ya 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.
Bu baxımdan hesabat dövründə Baş
İdarənin Preventiv tədbirlər və təhqiqat
idarəsinin rəisi Səbuhi Alıyev Beynəlxalq
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Anti-Korrupsiya Akademiyasının magistratura proqramında (MACS) 2-ci semestr üzrə,
Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokurorları Pirayə Səmədzadə-Əliyeva və
Zenfira Məmmədovanın isə 1-ci semestr üzrə təhsillərini davam etdirmişlər.
Ümumilikdə, cari ildə Baş prokurorluğun 5 əməkdaşı Akademiyanın Anti-Korrupsiya
Təlimləri üzrə Magistr proqramı üzrə təhsillərini davam etdirirlər.
Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq və ĠnkiĢaf TəĢkilatının (OECD) ġərqi Avropa və
Mərkəzi Asiya üçün Anti-Korrupsiya ġəbəkəsinin Ġstanbul Anti-Korrupsiya
Fəaliyyət Planı üzrə əməkdaĢlıq
Cari ilin 28 may tarixində onlayn kommunikasiya
platforması vasitəsilə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatının (OECD) Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə
Anti-Korrupsiya Şəbəkəsinin Rəhbər Qrupunun 25-ci görüşü
keçirilmişdir.
Şəbəkəyə daxil olan ölkələrin İstanbul Anti-Korrupsiya
Fəaliyyət Planının icrası üzrə məsul olan milli koordinatorlarının, müxtəlif beynəlxalq və
regional təşkilatların 100 nəfərədək nümayəndəsinin qatıldığı görüşdə Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin rəisi
Səbuhi Alıyev iştirak etmişdir.
Tədbir çərçivəsində Şəbəkənin Rəhbər Qrupunun 24-cü iclasının hesabatı və Şəbəkənin
2020-ci il üzrə İş Planı müzakirə edilərək qəbul edilmiş, eləcə də Moldova Respublikasının
İstanbul Anti-Korrupsiya Fəaliyyət Planına qoşulması təsdiq edilmişdir.
Bununla yanaşı, Katiblik tərəfindən monitorinq mərhələsində tətbiq ediləcək
dəyərləndirmə indikatorlarının təqdimatı keçirilmiş və pilot V monitorinq mərhələsinin cari
ildə həyata keçirilməsi müəyyən edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasını da əhatə edəcək pilot V monitorinq mərhələsinin cari ilin
iyun-oktyabr aylarında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

DĠGƏR TƏRƏFDAġLARLA ƏMƏKDAġLIQ
 2020-ci ilin 29-30 yanvar tarixlərində Avropa İttifaqı və Avropa Şurası tərəfindən
həyata keçirilən PGG-2 (Yaxşı İdarəçilik uğrunda Tərəfdaşlıq-2) layihəsi çərçivəsində
Moldovanın Kişinyov şəhərində “Əmlakın bərpasından əmlakın idarə olunması” mövzusunda
regional seminar keçirilmişdir.
Türkiyə, Gürcüstan, Moldova, Serbiya, Almaniya, Bolqarıstan və digər Avropa
ölkələrinin ixtisaslaşmış dövlət qurumlarının, habelə beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə Baş İdarəni Təşkilati və informasiya təminatı
idarəsinin (sabiq) müavini Əmir Ocaqverdiyev təmsil etmişdir.
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Tədbir çərçivəsində iştirakçılara Avropa ölkələrinin əmlakın bərpası idarələrinin ümumi
fəaliyyəti, qarşılıqlı əlaqələndirilməsi, habelə əmlakın bərpası və əmlakın idarə olunması
sahəsində Avropa İttifaqı çərçivəsində tətbiq olunan yeni qanunvericilik və texniki alətlər
barədə məlumat təqdim edilmiş, əmlakın bərpası idarələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə
edilmişdir.
 Cari ilin 17 fevral tarixində Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunu Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları Belçikanın Brüssel
şəhərində Avropa Komissiyası tərəfindən Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin Aktivlərin
Qaytarılması Ofisləri (ARO) Platformasının növbəti iclasında iştirak etmişlər.
Tədbir çərçivəsində maliyyə vəsaitlərinin bərpası sahəsində Avropa İttifaqı çərçivəsində
tətbiq olunan yeni qanunvericiliyin və texniki alətlərin, o cümlədən hüquq mühafizə
orqanlarının korrupsiya ilə əlaqəli cinayətlərin istintaqı zamanı bank məlumatlarına çıxışının
asanlaşdırılmasına yönəlmiş qanunvericilik təşəbbüsləri müzakirə edilmiş, bu sahədə statistik
məlumatlar iştirakçıların diqqətinə çatdırılmışdır.
 2020-ci ilin 4-5 mart tarixlərində Brüsseldə Avropa İttifaqı (Aİ) - Azərbaycan
Əməkdaşlıq Komitəsi çərçivəsində fəaliyyət göstərən Ədliyyə, Azadlıq və Təhlükəsizlik,
İnsan hüquqları və Demokratiya üzrə alt-komitənin 8-ci iclası keçirilmişdir.
Tədbirdə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və
informasiya təminatı idarəsinin (sabiq) prokuroru iştirak etmişdir.
Avropa İttifaqının Azərbaycan Respublikası ilə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri ilə ikitərəfli
münasibətlər çərçivəsində fəaliyyət göstərən Əməkdaşlıq Komitəsinin Ədliyyə, Azadlıq və
Təhlükəsizlik, İnsan hüquqları və Demokratiya üzrə alt-komitənin 8-ci iclası zamanı qeyd
olunan dövlət qurumlarının nümayəndələri 2019-cu il ərzində öz fəaliyyət sferaları ilə
əlaqədar görülmüş işlər barədə məlumat vermişlər.
Alt komitənin iclasının gündəliyinə uyğun olaraq məruzə ilə məlumat veriləcək
mövzulardan “Korrupsiya” və “Çirkli pulların yuyulması və aktivlərin bərpası” ilə bağlı
mövzular Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin bilavasitə
fəaliyyəti ilə əlaqədar olduğundan Baş İdarənin əməkdaşı ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində görülmüş işlər barədə ətraflı məlumat vermişdir.
 Pandemiya dövründə distant təlimlərin önəmi nəzərə alınaraq, Bolqarıstan Milli
Ədliyyə İnstitutu tərəfindən cari ilin may ayının 20-də “COVİD-19 pandemiyası şəraitində
cinayətkarlığın tendensiyaları" mövzusunda onlayn qaydada vebinar keçirilmişdir.
Avropa, Asiya və Şimali Amerikanın 20-dən çox ölkəsindən 120-dən artıq hakim və prokurorların iştirak etdikləri tədbirə Azərbaycanın birinci və apellyasiya instansiyası məhkəmələrinin hakimləri, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin
prokurorları və Ədliyyə Akademiyasının əməkdaşları qatılmışlar.
Təlimdə Milli Ədliyyə İnstitutunun direktoru xanım Miqlena Taçeva, Avropa Hakimlərin Tədrisi şəbəkəsinin baş katibi, hakim Markus Brukner çıxış edərək hakimlərin təlimləri
baxımından belə təşəbbüslərin əhəmiyyətini vurğulamışlar.
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MAARĠFLƏNDĠRMƏ VƏ ĠCTĠMAĠYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR
esabat 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.
Həmçinin,
2020-ci
ilin 15 yanvar tarixində Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində görülmüş işlərlə bağlı
kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökümət təşkilatları
nümayəndələrinin
iştirakı ilə keçirilmiş mətbuat konfransında görülmüş
işlər barədə ətraflı məlumat
vermişdir.
Ümumilikdə ötən dövr ərzində “AzTV” və “İctimai” televiziyada, eləcə də Baş
Prokurorluğun Mətbuat xidməti vasitəsi ilə Baş İdarə tərəfindən istintaqı aparılan cinayət
işləri, həyata keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq
barədə ictimaiyyətə mütəmadi məlumatlar verilmiş,
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində bülleten, buklet,
kitablar, metodiki vəsaitlər
hazırlanaraq nəşr edilmiş,
Baş İdarənin əməkdaşları
tərəfindən
korrupsiyaya
qarşı mübarizə məsələlərinə
dair müxtəlif təhsil müəssisələrində, Baş Prokurorluğun Elm-tədris mərkəzində,
habelə digər dövlət və özəl
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təşkilatlarda mühazirələr oxunmuş bununla yanaşı, Baş İdarənin əməkdaşları tərəfindən
korrupsiya ilə mübarizə sahəsində milli və beynəlxalq qanunvericiliyin tələbləri, Baş İdarənin
fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərini əhatə edən məqalələr hazırlanaraq dövri mətbuatda dərc
edilmişdir.

Dövr ərzində Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində müxtəlif
bülleten, buklet, kitablar, metodiki vəsaitlər hazırlanaraq nəşr edilmişdir.

Hesabat dövrü ərzində Baş İdarənin əməkdaşları cinayətkarlığa, o cümlədən
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsinə dair keçirilmiş dəyirmi masalar, konfrans və seminarlar,
habelə ictimai dinləmələrdə iştirak etmiş, bir sıra maarifləndirmə tədbirlərinə cəlb olunmuşlar.
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COVĠD-19 PANDEMĠYASI DÖVRÜNDƏ
KORRUPSĠYAYA QARġI MÜBARĠZƏ
ünyada COVİD-19 virusunun yayılması insanların həyat və sağlamlığına təhlükə
yaratmaqla yanaşı, müxtəlif ictimai-iqtisadi sahələrə öz mənfi təsirini göstərməkdədir.
Pandemiyanın yayılması və ona qarşı təxirəsalınmaz mübarizə tədbirlərin görülməsi
zərurəti müxtəlif beynəlxalq və regional təşkilatlar və dövlətlər tərəfindən bir çox sahələrdə
yeni tənzimləmə qaydalarının, xüsusi hüquqi rejimlərin tətbiq olunmasına, yeni ictimai–
hüquqi münasibətlərin əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur.
Belə təşəbbüslərdən biri kimi, Avropa Şurasının Korrupsiya Qarşı Mübarizə Aparan
Dövlətlər Qrupu (GRECO) 15 aprel 2020-ci il tarixdə “Korrupsiya riskləri və COVID-19
kontekstində faydalı hüquqi tövsiyələr” adında təlimat bülleteni dərc etmişdir.
Bülletendən görünür ki, COVID-19 dövründə aşağıdakı sahələr korrupsiya risklərinə
məruz qalır:
Səhiyyə sektorunda rüşvətxorluq tibb xidmətlərini daha bahalı və aşağı keyfiyyətli edir.
O, xüsusən daha həssas durumda olan qrupların tibbi yardıma çıxış imkanlarında qeyribərabərliyə gətirib çıxarır, həm də pasiyentlərin səhiyyə xidmətlərinə etimadını sarsıdır və
ayrı-ayrı şəxslərin ciddi zərər çəkməsinə səbəb ola bilir (məsələn, aşağı keyfiyyətli tibbi
məhsullardan istifadə nəticəsində). Bundan əlavə, rəqabətə xələl gətirir və dövlət büdcəsi üçün
ciddi maliyyə nəticələri doğurur.
Səhiyyə sektorunda müxtəlif korrupsiya növləri aşağıdakıları özündə ehtiva edir:
satınalmalar sistemi, tibb xidmətləri sahəsində rüşvətxorluq, yeni məhsulların tədqiqi və
hazırlanması sahəsində korrupsiya, o cümlədən maraqlar toqquşması və lobbiçiliyin rolu,
COVİD-19-la əlaqədar fırıldaqçılıq. Səhiyyə sektorunda nəzarət və hüquqpozmalarla bağlı
məlumat verən şəxslərin (informatorların) müdafiəsi aktuallıq kəsb edən məsələlərdən birinə
çevrilir.
Özəl sektor böhran dövründə getdikcə artan korrupsiya riskləri ilə üzləşir. Bu risklərə
aşağıdakılar daxildir: personalın çatışmazlığı və ya dövlət idarələrinin bağlı olması səbəbindən
əngəllənən prosesləri irəliyə aparmaq üçün ödənişlər edilməsi (rüşvət verilməsi), pandemiyaya
görə dövlətin yardım tədbirləri sxemlərinin şərtlərinə uyğun olmaları üçün sənədlərin
saxtalaşdırılması, məhsulların sertifikatlaşdırılması tələblərindən yan keçmə, alternativ
təchizat zəncirlərinin, ianələrin sertifikatlaşdırılmaması, ayrı-ayrı işçilərin hüquqa zidd
davranışlarına nəzarət üçün resursların çatışmaması və s.
Pandemiya ilə əlaqədar dünyada cərəyan edən məlum hadisələr dövründə Azərbaycan
Respublikası cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu növ beynəlxalq çağırışlarda
yaxından işitrak etmiş, virusa qarşı mübarizəyə dair qəbul edilmiş ümumdünya standartlarını
tətbiq etməklə bir neçə mötəbər beynəlxalq tədbirin təşəbbüskarı kimi çıxış etmiş, o cümlədən
də digər dövlətlərə humanitar yardımlar göstərmişdir.
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Bununla yanaşı, ölkə əhalisi arasında yaranmış narahatlıqdan sui-istifadə edən kölgə
iqtisadiyyatı subyektlərinə, o cümlədən qara mühasibatlıqdan istifadə edərək dövlət
nəzarətindən və qeydiyyatından gizli şəkildə qanunsuz fəaliyyət göstərən möhtəkirlərə qarşı
effektiv mübarizə tədbirləri aparılmışdır.
Qeyd edək ki, bu dövr ərzində vətəndaşlar tərəfindən Baş İdarəyə daxil olmuş
müraciətlərin bir qismi əvvəlki dövrdə rast gəlinən qanunsuz əməllər və sair neqativ hallarla
bağlı olsa da, xüsusi karantin rejiminə xarakterik yeni növ hüquqpozmalar barədə şikayətlər
də qeydə alınmışdır.
Belə ki, vətəndaşlar tərəfindən Baş İdarəyə daxil olmuş şikayətlər, habelə “161 Qaynarxətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş müraciətlərin təhlili zamanı müəyyən olunmuĢdur ki,
Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanlarında işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə COVİD-19
pandemiyası ilə əlaqədar xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu dövrdə aylıq 190 manat
məbləğində birdəfəlik müavinətin verilməməsi ilə bağlı müraciət edən vətəndaşlar ödəmə
prosesində süründürməçilik, işsizlər siyahısında salınmasından imtina və ödəmə müqabilində
məsul şəxslər tərəfindən rüşvətin tələb etməsi kimi hallar barədə məlumat vermişdir.
Həmçinin, bir sıra hallarda vətəndaşlar birdəfəlik müavinət üçün müraciət edərkən adlarının
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müvafiq bazalarında işsiz kimi naməlum
şəxslər tərəfindən uzun müddət əvvəl qeydiyyata alınmasının və onların adlarına işsizliklə
bağlı müavinətin onların xəbəri olmadan köçürülüb mənimsənilməsinin aşkar olunması barədə
məlumat vermişlər.
Pandemiya dövrü ərzində (cari ilin mart ayının sonları - iyun ayları) dövlət tərəfindən
vətəndaşlara edilən güzəştlərdən sui-istifadə edən vəzifəli şəxslərin qanunsuz əməlləri barədə
Baş İdarəyə daxil olan Ģikayətlər aşağıdakı kimi kateqoriyalar üzrə bölmək olar:

№

Müraciətin məzmunu

Müraciətlərin ümumi sayı

1.

Birdəfəlik müavinətin verilməsi ilə bağlı
süründürməçilik, qanunsuz imtina və sair bu
kimi hallar

9

2.

Vətəndaşın xəbəri olmadan adına sosial
müavinətlərin və digər ödənişlərin
köçürülməsinin aşkar edilməsi

4

3.

Dövlət tərəfindən ayrılmış ərzaq
sovqatlarının verilməməsi

52

Cəmi: 65 müraciət
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Pandemiya dövrü ərzində (cari ilin mart ayının sonları - iyun ayları) dövlət tərəfindən
vətəndaşlara edilən güzəştlərdən sui-istifadə edən vəzifəli şəxslərin qanunsuz əməlləri barədə Baş
İdarənin “161 Qaynar-xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olan müraciətlər aşağıdakı kimi kateqoriyalar
üzrə bölmək olar:
№

Müraciətin məzmunu

Müraciətlərin ümumi sayı

1.

Birdəfəlik müavinətin verilməsi ilə bağlı
süründürməçilik, qanunsuz imtina və sair bu
kimi hallar

91

2.

Qanunsuz olaraq sərbəst hərəkət edilməsi ilə
bağlı arayışların verilməsi, bununla əlaqədar
rüşvət tələb edilməsi

5

3.

Vətəndaşın xəbəri olmadan adına sosial
müavinətlərin və digər ödənişlərin köçürülməsinin aşkar edilməsi

9

4.

Dövlət tərəfindən ayrılmış ərzaq sovqatlarının
verilməməsi

123

Cəmi: 228 müraciət
Qeyd olunan müraciətlərə baxılarkən onların müəyyən qismi müsbət həll edilərək
vətəndaşların pozulmuş hüquqları bərpa edilmiş, bir sıra hallarda cinayət işi başlanmış,
digərləri nəzarətdə saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə baxılıb hüquqi qiymət verilməsi üçün
aidiyyəti səlahiyyətli qurumlara göndərilmişdir.
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HESABAT – 2020-ci ilin birinci yarımilliyi
HASĠL OLUNAN NƏTĠCƏLƏR
2020-ci 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 halların aradan
qaldırılması məqsədi ilə aidiyyəti orqan və
qurumlara təqdimatların göndərilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər görülmüşdür.
Prokuror təsir tədbirləri. Belə ki,
hesabat dövründə araşdırma materialları üzrə
9, cinayət işləri üzrə 11 olmaqla ümumilikdə
20 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,
2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində
araşdırma materialları üzrə 34, cinayət işləri
üzrə 32 olmaqla ümumilikdə 66 təqdimat
verilmişdir. Ötən il ilə müqayisədə Baş
İdarənin qurumları tərəfindən aparılmış
araşdırmalar nəticəsində yol verilmiş qanun
pozuntularının aradan qaldırılması və
gələcəkdə bir daha təkrar törədilməməsi üçün
müxtəlif dövlət qurumlarına və vəzifəli
şəxslərə göndərilmiş təqdimatların sayında 4
dəfə azalma müşahidə olmuşdur.
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, 2020-ci ilin
birinci yarım ili ərzində 13 halda vətəndaĢa

və ya vəzifəli şəxsə rəsmi xəbərdarlıq
edilmiş, həmin qurumlar tərəfindən nöqsan
və pozuntulara yol vermiş şəxslərin barəsində
rəsmi xəbərdarlıq, töhmət, şiddətli töhmət,
vəzifədən azad etmə və digər intizam xarakterli tədbirlərin görülməsi təmin edilmişdir.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki,
2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində 18
halda vətəndaşa və ya vəzifəli şəxsə rəsmi
xəbərdarlıq edilmiş,
həmin
qurumlar
tərəfindən nöqsan və pozuntulara yol vermiş
şəxslərin barəsində rəsmi xəbərdarlıq,
töhmət, şiddətli töhmət, vəzifədən azad etmə
və digər intizam xarakterli tədbirlərin
görülməsi təmin edilmişdir.
Qeyd olunmalıdır ki, ötən illə müqayisədə prokuror təsir tədbirləri aktlarının sayında müəyyən qədər azalmanın müşahidə edilməsi hesabat dövründə bütün dünyada, eləcə
də ölkəmizdə yayılmış koronavirus (COVİD19) infeksiyasının qarşısının alınması
məqsədilə
Azərbaycan
Respublikasının
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah
tərəfindən tətbiq edilmiş bir sıra məhdudiyyətlərin nəticəsi ilə əlaqədardır.
Analitik fəaliyyət. Bununla belə,
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 müəyyən sahələr üzrə
ümumiləşdirmələr və təhlillər aparılması
təmin edilmiş, çoxluq təşkil edən sahə üzrə
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müraciətləri doğuran səbəblər qruplaşdırılmışdır.
Misal üçün göstərmək olar ki, ötən ilin
sonlarında icra hakimiyyətlərinin vəzifəli
şəxsləri tərəfindən, habelə, tikinti, təhsil,
səhiyyə, bank, sosial, nəqliyyat, ekologiya,
özəl, qaz, su, enerji, əmlak, kənd təsərrüfatı
sahələrində yol verilən qanun pozuntuları,
korrupsiya və korrupsiyaya şərait yaradan
hüquqpozmaların təhlili aparılmaqla, həmin
sahələr üzrə maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində müasir standartlara uyğun nəşr
vəsaitlərinin hazırlanması işinin təşkili 2020ci ilin I yarımili ərzində də davam etdirilərək
tamamlanması təmin edilmişdir.
Cinayət təqibindən kənar icraatlar.
Dövr ərzində Baş İdarə tərəfindən inzibati
xətaların aşkar edilməsi və bu hüquqpozmaları törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb
edilməsi işində də artım baş vermişdir. Misal
üçün, Baş idarə tərəfindən baxılan müraciətlər üzrə aparılan araşdırmalar zamanı
Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 220, 410 və 447-ci maddələri ilə
23 halda inzibati xəta haqqında iş üzrə
icraatların başlanması haqqında qərarlar
qəbul edilərək aidiyyəti üzrə baxılması üçün
göndərilməsi təmin edilmişdir.
Müqayisə üçün 2019-cu ilin birinci
yarım ilində yalnız 17 xüsusat üzrə aşkar
edilmiş inzibati pozuntuya dair başlanmış
inzibati xəta haqqında işə dair icraatın
aidiyyəti üzrə baxılması üçün göndərilməsi
təmin edilmişdir.
Əmlakın bərpası və vurulmuĢ ziyanın
ödənilməsi. Ötən ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə hesabat dövründə maddi ziyanın
ödənilməsində demək olar ki, müsbət
dinamika qorunub saxlanılmışdır. Belə ki,

2020-ci ilin birinci yarımilində ibtidai
istintaqı başa çatdırılaraq məhkəməyə
göndərilmiş 91 cinayət işindən 75-i, bundan
başqa icraatına xitam verilmiş 30 işdən 3-ü,
cəmi 78 iş maddi ziyanla əlaqədar olmuşdur.
Hesabat dövründə, ittiham aktları üzrə
dövlətə, bələdiyyələrə, ayrı-ayrı fiziki və
hüquqi şəxslərə təqsirləndirilən şəxslər
tərəfindən ümumilikdə 42.197.505 manat
məbləğində maddi ziyan vurulduğu müəyyən
olunmuşdur. İbtidai araşdırma mərhələsində
həyata keçirilmiş zəruri istintaq-əməliyyat
tədbirləri nəticəsində həmin ziyandan
18.669.969 (44,2%) manatının ödənilməsi
təmin olunmuş, eləcə də 3 cinayət işi üzrə
vurulmuş ziyanın ödənilməsini təmin etmək
məqsədilə təqsirləndirilən şəxslərə məxsus
ümumilikdə 1.113.986 manat məbləğində
əmlak üzərinə həbs qoyulmuşdur. Həmin
hal da nəzərə alındıqda, hesabat dövründə
ziyanın ödənilməsi faiz etibarilə 46,9 % təşkil
etmişdir. Habelə, Baş İdarənin digər
qurumları tərəfindən aparılan araşdırmalar
müddətində ümumillikdə 86.800 manat məbləğində maddi ziyanın ödənilməsi təmin
edilmişdir.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki,
2019-cu ilin müvafiq dövründə məhkəmələrə
göndərilmiş 139-u, bundan başqa icraatına
xitam verilmiş 21 işdən 5-i, cəmi 144 iş
maddi ziyanla əlaqədar olmuş, 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 olunmuş, eləcə də, 5 cinayət
işi üzrə vurulmuş ziyanın ödənilməsini təmin
etmək məqsədilə təqsirləndirilən şəxslərə
məxsus ümumilikdə 5.937.913 manat
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ötən yarım il ilə müqayisədə 34 azalma ilə
müşahidə olunsa da, ümumi sayda artım
müşahidə olunur. Belə ki, 129 şəxsdən 49-u
və ya 37.9 %-i barəsində həbs qətimkan
tədbiri seçilmiş, həbs qətimkan tədbiri
seçilmiş şəxslərin yalnız 8-i və ya 16.3%-i
barəsində ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə
əvəz edilmişdir. Bu da mənfi hal kimi
qiymətləndirilir.
Müqayisə üçün 2019-cu ilin birinci
yarımilində isə məhkəmələrə göndərilmiş
cinayət işləri üzrə təqsirləndirilən şəxs
qismində cəlb edilmiş 316 şəxsdən 83-cü və
ya 26.2 %-i barəsində həbs qətimkan tədbiri
seçilmişdir.
Bundan əlavə, 2020-cu ilin I yarısında
istintaqı tamamlanmış və məhkəməyə göndərilmiş cinayət işləri üzrə barələrində həbs
qətimkan tədbiri seçilmiş təqsirləndirilən
şəxslərin müdafiəçiləri tərəfindən həbs
qətimkan tədbirinin qanunsuz və əsassız
seçilməsi, dəyişdirilməsi, uzadılmasına və ev
dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz edilməsinə dair cəmi 34 apellyasiya şikayəti
verilmişdir ki, həmin şikayətlərdən 20-i
təqsirləndirilən şəxslərin barəsində həbs
qətimkan tədbirinin seçilməsi, 9-u ev
dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz edilməsi
və 6-sı isə təqsirləndirilən şəxslərin həbsdə
saxlama müddətlərinin uzadılması ilə bağlı
qərarlardan olmuş, qeyd edilən təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçiləri tərəfindən verilmiş
apellyasiya şikayətləri təmin edilməmişdir.
Baş İdarədə istintaqı aparılan cinayət
işləri üzrə qətimkan tədbirləri (xüsusən də
həbs qətimkan tədbiri) seçilərkən həbsə alternativ qətimkan tədbirlərinə üstünlük verilməli, cinayət-prosessual qanunvericiliyin
tələblərinə dönmədən əməl edilməsi,
qətimkan tədbirlərinin tətbiqi əsaslarına ciddi
riayət olunması, vəsatət və təqdimatlarda

məbləğində
əmlak
üzərinə
həbs
qoyulmuşdur.
Bu baxımdan ötən il ilə müqayisədə
hesabat dövrü ərzində əmlakın bərpa vəziyyətində bir qədər dinamika müşahidə olunur.
Cinayət təqibində prosessual müddətlər. 2020-ci ilin I yarımili ərzində ibtidai
istintaqı başa çatmış 121 cinayət işindən 32-si
(26,4%-i) Azərbaycan Respublikası CPM-nin
218.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan istintaq
müddətindən artıq müddətdə tamamlanmışdır. Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2019cu ilin I yarımili ərzində bu göstərici 187
cinayət işindən 51-i və ya 27,5 %-i təşkil
etmişdir.
Müqаyisədən göründüyü kimi hesabat
dövrü ərzində cinayət prosessual qanunvericiliyində nəzərdə tutulan istintaq müddətindən
artıq müddətdə məhkəməyə göndərilmiş
işlərin sаyında müsbət hal kimi bir qədər
azalma müşahidə olunur. Belə ki, bu sahədə
faiz etibarilə cəmi 1.1 faiz dəyişiklik baş
vermişdir.
Qətimkan tədbirləri. Hesabat dövründə 129 şəxsdən 49-u barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş və istintaqın sonrakı
gedişində həmin şəxslərdən 8-i barəsində
seçilmiş qətimkan tədbiri ev dustaqlığı
qətimkan tədbiri ilə əvəz olunmuş (ziyanın
tam ödənilməsi ilə bağlı), 28-i barəsində
polisin nəzarəti altına vermə, 47-i barəsində
başqa yerə getməmək haqqında iltizam, 9
şəxs barəsində vəzifədən kənarlaşdırma
qətimkan tədbirləri seçilmiş, 5 şəxs barəsində
isə başqa cinayət işləri üzrə müəyyən
müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına
məhkum
olunmaları
nəzərə
alınaraq
qətimkan tədbiri seçilməmişdir. Şəxslər
barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirləri
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konkret faktlara söykənilməsi, habelə Avropa
məhkəməsinin presedent hüququna istinad
olunması təmin olunmalıdır.
Cinayət iĢləri üzrə icraatlarda ümumi
vəziyyət. Müsbət hal kimi qiymlətləndirilə
bilər ki, 2020-ci ilin I yarısında əvvəllər
icraatı dayandırılmış işlərdən 80 cinayət
işinin icraatı təzələnərək ibtidai istintaq
aparılmış və həmin işlərin bəziləri üzrə
istintaq tamamlanmışdır. 2020-ci ilin I
yarımili ərzində 13 cinayət işinin icraatı
dayandırılmışdır. Hesabatdan göründüyü
kimi, 2019-2020-ci illərin müvafiq dövrləri
ilə müqayisədə icraatı dayandırılan cinayət
işlərinin sayı 2 vahid azalmış, o cümlədən
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli
olan şəxsin istintaqdan və məhkəmədən
gizlənməsi əsası ilə dayandırılan cinayət
işlərinin sayı 2 vahid artmışdır. Belə ki,
icraatı dayandırılmış 13 cinayət işindən 12-si
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli
olan şəxsin istintaqdan və məhkəmədən
gizlənməsi əsası ilə, 1 cinayət işi isə CPMnin 53.1.4-53.1.6 maddələrində göstərilən
əsaslarla dayandırılmışdır.
Lakin 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.
Təqsirləndirilən
Ģəxsin
müdafiə
hüququnun təmin edilməsi. Müvafiq dövr
ərzində məhkəməyə göndərilmiş cinayət
işlərindən müsbət hal kimi ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata
keçirən prokurora qaytarılanı və barəsində
bəraət hökmü çıxarılanı olmamasını və 2
hüquqi şəxs barəsində cinayət-hüquqi
tədbirlərin tətbiq edilməsi barədə iş üzrə
icraatın
baxılması
üçün
məhkəməyə

göndərilməsini da mühüm nailiyyət kimi
göstərmək olar.
Müqayisə üçün göstərmək lazımdır ki,
2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində 1 hüquqi
şəxs barəsində cinayət-hüquqi tədbirlərin
tətbiq edilməsi barədə iş üzrə icraatın
baxılması üçün məhkəməyə göndərilmiş və 2
iş üzrə məhkəmələr tərəfindən bəraət hökmü
çıxarılmışdır.
Əməliyyat-axtarıĢ
fəaliyyəti.
Baş
İdarənin əməliyyat qurumları tərəfindən
korrupsiya riskləri aşkarlanan həssas sektorlar
müəyyən edilərək birbaşa və aidiyyəti dövlət
qurumları ilə birgə şəkildə əməliyyat-axtarış
tədbirləri keçirilmiş və əməliyyat qurumları
tərəfindən peşəkarlıqla həyata keçirilmiş 17
əməliyyat tədbiri nəticəsində 27 şəxsin
cinayət başında yaxalanması da xüsusi
vurğulanmalıdır.
Müqayisə üçün 2019-cu ilin birinci
yarım ili ərzində İdarə tərəfindən keçirilmiş 3
əməliyyat tədbiri nəticəsində korrupsiya
cinayəti törədən 4 şəxs cinayət başında
yaxalanmışdır
Beynəlxalq
təcrübənin
tətbiqi.
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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QARġIDA DURAN VƏZĠFƏLƏR
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, o cümlədən, Baş prokuror vəzifəsinə təyin edilməsi ilə əlaqədar
Kamran Əliyevi 1 may 2020-ci il tarixdə videoformatda qəbulu zamanı korrupsiyaya
və rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin daha səmərəli aparılmasına dair prokurorluq
orqanlarına ünvanlandığı mühüm tövsiyələrin icrası ilə bağlı sistemli, ardıcıl və
kompleks tədbirlərin davam etdirilməsi;
2. Kamran Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru vəzifəsinə təyin edilməsi
ilə əlaqədar 1 may 2020-ci il tarixdə Milli Məclisdə çıxışı zamanı irəli sürdüyü
prokurorluq orqanları qarşısında duran vəzifələrin Baş İdarənin fəaliyyətində rəhbər
tutulması;
3. Ölkədə həyata keçirilən siyasi, iqtisadi və institusional islahatların korrupsiyaya qarşı
mübarizə tədbirləri ilə dəstəklənməsi;
4. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin, normativ hüquqi
bazanın və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi məqsədilə “Açıq hökumətin
təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda və Azərbaycan
Respublikası Prokurorluğunda işin təşkili, kadr və struktur islahatları üzrə 2020-ci il
üçün Fəaliyyət Planında, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunları, Baş
prokurorun əmr, sərəncam və göstərişləri ilə Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi qarşısında müəyyən
edilmiş vəzifələrin icrası istiqamətində zəruri tədbirlərin davam etdirilməsi;
5. COVİD-19 pandemiyası dövründə vətəndaşlar tərəfindən Baş İdarəyə daxil olmuş
əhalinin sosial təminatı sahəsinə aid edilən yeni növ hüquqpozmalar barədə şikayətlərin
təhlil olunması, Baş İdarənin əməkdaşları tərəfindən dərindən öyrənilərək
mənimsənilməsinin təmin olunması və gələcəkdə bu hüquqpozmaların qarşısının
alınması məqsədilə metodiki tövsiyənin hazırlanması;
6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların
dərinləşdirilməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanında Baş Prokurorluğa
irəli sürülmüş tövsiyələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində aidiyyəti dövlət qurumları
ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərilməsinin davam etdirilməsi;
7. İstintaqı aparılan cinayət işləri üzrə qətimkan tədbirləri (xüsusən də həbs qətimkan
tədbiri) seçilərkən 2017-ci ilin fevral ayının 10-da Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin
humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza
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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;
8. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın bərpası, o cümlədən vurulmuş maddi ziyanın
istintaq müddətində ödənilməsi, 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 Baş İdarənin təhqiqat, istintaq və əməliyyat
qurumları arasında qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyətə dair müsbət təcrübənin daha da inkişaf
etdirilməsi;
9. İstintaq fəaliyyəti ilə bağlı digər istintaq qurumları ilə qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığın
daha da möhkəmləndirilməsinin təmin edilməsi;
10. Cinayət işlərinin ayrılması, birləşdirilməsi və dayandırılması zamanı cinayət-prosessual
qanunvericiliyinin tələblərinə ciddi əməl edilməsinin təmin edilməsi, işlərin əsassız
birləşdirilməsi və dayandırılması təcrübəsinə son qoyulması;
11. 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, zəruri istintaq hərəkətlərinin əks etdirildiyi əsaslı istintaq planları tərtib
etməklə, plan üzrə nəzərdə tutulan hərəkətlərin ardıcıl, tam və keyfiyyətli şəkildə
yerinə yetirilməsi;
12. 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;
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13. Sosial təminat, səhiyyə, ekoloji, qida təhlükəsizliyi, tikinti və digər bu kimi sahələrdə
aşkar edilmiş korrupsiya hüquqpozmaları üzrə Baş İdarə əməkdaşları tərəfindən əldə
edilmiş istintaq təcrübəsi əsasında həmin sahələrə dair istintaq metodikalarının
hazırlanmasının təmin edilməsi;
14. Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokurorlarının beynəlxalq iş təcrübəsinin
artırılması, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması, icraya
nəzarət, vətəndaş qəbulu işlərinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən müraciətlərin
obyektiv, vaxtında və hərtərəfli həll edilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlərin
görülməsinin davam etdirilməsi;
15. Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi 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;
16. Baş İdarənin əməliyyat qurumları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış
fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi üçün bu sahədə milli qanunvericiliyin daha da
təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti dövlət
qurumlarına təqdim edilməsi;
17. 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;
18. 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;
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19. "Beynəlxalq Şəffaflıq” Təşkilatının (Transparency International) 2019-cu il üzrə tərtib
etdiyi Korrupsiya Qavrama İndeksində Azərbaycanın 30 balla 26 pillə irəliləməsini
uğurlu nümunə hesab edərək, ölkəmizin mövqeyinin qeyd olunan İndeks, habelə digər
beynəlxalq reytinqlərdə də daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində intensiv tədbirlərin
görülməsinin təmin edilməsi;
20. “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;
21. 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;
22. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlərə baxılma işinin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə Baş İdarənin nəzdində fəaliyyət göstərən “161 - Qaynar
xətt” əlaqə mərkəzinin texniki və insan resursu imkanlarının genişləndirilməsi, vahid
elektron müraciət portalının (161.az) yaradılmasının təşkil edilməsi;
23. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən “Etik Davranış Kodeksi”nə əməl edilməsi
məsələlərinə Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən Baş İdarənin
əməliyyat qurumları ilə əlaqəli şəkildə nəzarətin daha da gücləndirilməsi;
24. Baş İdarənin struktur qurumlarında “Elektron sənəd dövriyyəsi” proqramından,
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəli cinayətlər barədə vahid məlumat bazası
üzrə proqram təminatı”ndan, habelə müasir informasiya texnologiyalarından səmərəli
istifadənin
daha
da
genişləndirilməsi
istiqamətində
əlavə
tədbirlərin
müəyyənləşdirilməsi;
25. Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, vətəndaşların
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirilməsi və kütləvi informasiya
vasitələrinin məlumatlandırılması.
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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 BaĢ prokurorunun müavini Azərbaycan Respublikasının BaĢ prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarĢı Mübarizə BaĢ Ġdarəsinin rəisi,
III dərəcəli dövlət ədliyyə müĢaviri
“____” iyul 2020-ci il
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