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Prezident İlham Əliyev:
Biz işimizi Azərbaycan xalqı, dövləti naminə görürük.

Yanvarın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yanında 2019-cu ilin yekunlarına
həsr olunmuş müşavirə keçirilib.
Dövlətimizin başçısı müşavirədə giriş nitqi söylədi.

Prezident İlham Əliyevin nitqi
– Bu gün biz ötən ilin yekunları haqqında danışacağıq, görüləcək işlər barədə fikir mübadiləsi
aparılacaqdır.
Deyə bilərəm ki, bütövlükdə 2019-cu il ölkəmiz
üçün uğurlu il olmuşdur. İlin əvvəlində qarşımıza
qoyduğumuz bütün vəzifələr uğurla icra edildi,
ölkəmizin dayanıqlı inkişafı təmin olundu. Beləliklə,
həm siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial sahələrdə

böyük uğurlar əldə edilmişdir. Azərbaycan sabitlik
şəraitində yaşamışdır. Sabitlik hər bir ölkənin inkişafı
üçün əsas şərtdir.
Biz il ərzində müxtəlif yerlərdə gərginliyin artmasını görürdük. Qanlı toqquşmalar, müharibələr,
kütləvi etiraz aksiyaları, polis zorakılığı, insan haqlarının kobudcasına pozulması, demokratik dəyərlərin
tapdalanması – bütün bunlar dünyanın demək olar
4

ki, bütün yerlərində müşahidə olunurdu. Avropada,
Asiyada, Latın Amerikasında, postsovet məkanında,
bizim bölgəmizdə, Yaxın Şərqdə, dünyada gərginlik
artır. Azərbaycan isə sabitlik məkanı kimi inkişaf
edir. Azərbaycanda sabitliyin təminatçısı Azərbaycan
xalqıdır. Azərbaycan xalqının iradəsi Azərbaycanda
sabitliyin əsas təminatçısıdır. Xalq tərəfindən bizə
göstərilən dəstək, bizim siyasətimizə verilən yüksək
qiymət həm bizi daha da ruhlandırır və eyni zamanda, ölkəmizdə siyasi və iqtisadi sahələrdə sabitliyi
təmin edir. Sabitlik pozulanda ölkələrdə böhran,
xaotik proseslər baş verir, ölkələr böyük zərər
görürlər. Biz bunu 1990-cı illərin əvvəllərində öz
tariximizdə görmüşük. Azərbaycanda sabitlik pozulmuşdu, ölkə böhran içində idi, bizim böyük itkilərimiz
olmuşdur. Amma artıq 26 ildir ki, Azərbaycan
sabitlik şəraitində yaşayır və bu illər ərzində ölkəmiz
çox böyük inkişaf yolu keçmişdir. Deyə bilərəm ki,
ölkəmiz əsrə bərabər inkişaf yolu keçmişdir və bu
gün Azərbaycan dünya miqyasında güclü ölkələr
sırasındadır.
Keçən il bizim beynəlxalq mövqelərimiz daha
da möhkəmləndi. Azərbaycanda bir neçə mötəbər
beynəlxalq tədbir keçirilmişdir. Bu tədbirlər ölkəmizin
dünyadakı mövqeyini həm əks etdirir, həm də
möhkəmləndirir. Azərbaycan dünya müstəvisində
çox etibarlı tərəfdaş kimi tanınır və bizim beynəlxalq
gücümüz də ildən-ilə artır. İl ərzində ölkəmizə 40dan çox dövlət və hökumət başçısı səfər etmişdir,
həm ikitərəfli formatda, həm də beynəlxalq

tədbirlərdə iştirak üçün. Eyni zamanda, bizim qonşu
dövlətlərin dövlət və hökumət başçıları ilə çoxsaylı
görüşlərim olubdur və bu görüşlər çox önəmlidir.
Çünki qonşularla münasibətlərin qurulması hesab
edirəm ki, hər bir ölkə üçün prioritet olmalıdır.
Azərbaycanın öz qonşuları ilə çox möhkəm və qarşılıqlı maraqlar əsasında formalaşmış əlaqələri
mövcuddur. Bu əlaqələr keçən il daha da möhkəmləndi. Eyni zamanda, keçən il Azərbaycana
Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin səfəri Avropa
İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri də əks
etdirir. Bu səfər bu əlaqələrə böyük töhfə vermişdir.
Bildiyiniz kimi, hazırda Avropa İttifaqı ilə biz yeni
saziş üzərində işləyirik və ümid edirəm ki, bu işlər
nəticə verəcəkdir.
Ölkəmizdə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Zirvə Görüşü keçirilmişdir və Azərbaycan bu
təşkilata sədrliyi öz üzərinə götürmüşdür. Eyni zamanda, ölkəmizdə Qoşulmama Hərəkatının Zirvə
Görüşü keçirilmişdir. Bu Zirvə Görüşü çərçivəsində
120 üzv ölkənin yekdil qərarı ilə Azərbaycan BMTdən sonra bu ikinci böyük beynəlxalq təsisata sədrliyi öz üzərinə götürmüşdür. Bu faktı xüsusilə qeyd
etmək istəyirəm. Çünki Qoşulmama Hərəkatında
birləşən bəzi ölkələr, belə demək mümkündürsə,
bir-biri ilə yola getmirlər, ölkələr arasında münaqişələr, ixtilaflar var. Buna baxmayaraq, bütün ölkələr
Azərbaycanın namizədliyini dəstəklədi. Bu, bir daha
onu göstərir ki, beynəlxalq arenada bizə olan hörmət və etimad yüksək səviyyədədir.
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Dünya dini liderlərinin II Zirvə Görüşü ölkəmizdə
keçirilmişdir. Azərbaycana 70 ölkənin dini liderləri
gəlmiş, bizim reallıqlarımızla tanış olmuş və ölkəmizdə dinlərarası, mədəniyyətlərarası istiqamətdə
görülmüş işlərə yüksək qiymət vermişlər.
Azərbaycanda UNESKO-nun Dünya İrs Komitəsinin sessiyası keçirilmişdir. Bu da dünya miqyasında
çox mötəbər tədbirdir. Bu sessiya çərçivəsində Şəki
Xan Sarayı, Şəkinin mərkəzi hissəsi UNESKO-nun
Dünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir. Hesab edirəm
ki, bu, çox böyük hadisədir. Çünki bu günə qədər
Qobustan və İçərişəhər, Şirvanşahlar sarayı bu
mötəbər siyahıya daxil edilmişdir. Hesab edirəm
ki, Şəki Xan Sarayının bu siyahıda olması həm
ədalətlidir, həm də bizim növbəti böyük uğurumuzdur.
Mən bir beynəlxalq tədbirə də diqqət yetirmək
istərdim. Bu da keçən il Vaşinqtonda keçirilmiş
Dünya Astronavtika Konqresidir. Bu, astronavtika
sahəsində ən mötəbər tədbirdir. Bu konqres çərçivəsində Dünya Astronavtika Konqresinin 2022-ci
ildə Azərbaycanda keçirilməsi haqqında qərar qəbul
edilmişdir. Bu da çox önəmli hadisədir - həm konqresin keçirilməsi böyük hadisədir, eyni zamanda,
Bakı ilə bərabər, daha üç böyük şəhər bu yarışda
iştirak edirdi – Rio-de-Janeyro, Sinqapur və Dehli
şəhərləri. Bu çətin yarışda Azərbaycan qalib gəldi.
Yəni, bu, bizim gördüyümüz işlərə böyük diqqətdir
və bütövlükdə Azərbaycana göstərilən növbəti
etimaddır. Onu da bildirməliyəm ki, təxminən 50 il
bundan əvvəl - 1973-cü ildə Sovet İttifaqında
cəmi bir dəfə Dünya Astronavtika Konqresi
keçirilmişdir, özü də Bakı şəhərində. O vaxt Heydər
Əliyevin səyləri nəticəsində sovet məkanında məhz
Bakı bu konqresin keçirilməsi üçün seçilmişdir. Təxminən 50 ildən sonra növbəti dəfə Bakıda bu
konqres keçiriləcək, artıq müstəqil Azərbaycanın
paytaxtı Bakı şəhərində.
Beynəlxalq müstəvidə bir çox önəmli hadisələr
baş verdi. Sadəcə olaraq, mən əsas məsələlərə
diqqət yetirirəm. Artıq dediyim faktlar əyani şəkildə
göstərir ki, beynəlxalq mövqelərimiz kifayət qədər
möhkəmdir və keçən il bu mövqelər daha da möhkəmlənmişdir.
Bizim hərbi potensialımız da möhkəmləndi.
Keçən il bir çox silahlar, sursatlar, hərbi texnika
alınmışdır və Azərbaycanda istehsal olunmuşdur.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Ordusu hərbi potensialına, maddi-texniki təchizatına və döyüş qabiliyyətinə görə dünyada 52-ci yerdədir. Keçən il əldə
edilmiş nəticələr, o cümlədən hərbi şəhərciklərin
tikilməsi, təmiri, yeni müasir texnika ilə təchizat

məsələlərinin həlli bizim hərbi gücümüzü daha da
artırmışdır.
Keçən il iqtisadi sahədə böyük müsbət nəticələr
əldə edilmişdir. Bu nəticələr göstərir ki, bizim
siyasətimiz düşünülmüş siyasətdir. Hesab edirəm
ki, Azərbaycan 2019-cu ildə iqtisadi sahədə qarşıda
duran bütün vəzifələri uğurla icra etmişdir. Təkcə
rəqəmlərə baxanda demək kifayətdir ki, 2019-cu
il iqtisadi inkişaf baxımından ölkəmiz üçün uğurlu
olmuşdur. Dünya Bankı Azərbaycanı 20 ən islahatçı
ölkə siyahısına salmışdır, bu, böyük nailiyyətdir.
Bu, onu göstərir ki, ölkəmizdə aparılan köklü
islahatlar aparıcı beynəlxalq qurumlar tərəfindən
də təqdirlə qəbul edilir. Deyə bilərəm ki, bütövlükdə
2019-cu il dərin islahatlar ili olmuşdur - həm
siyasi, iqtisadi, sosial sahələrdə, həm də kadr və
struktur islahatları sahələrində. Bu islahatlar
inkişafımızın bundan sonra daha da uğurlu olacağına
imkan verəcək, o cümlədən iqtisadi artım daha da
böyük rəqəmlərlə ölçüləcəkdir.
Hesab edirəm ki, keçən il iqtisadi sahədə əldə
edilmiş nəticələr qənaətbəxşdir. Beləliklə, ümumi
daxili məhsul 2,2 faiz artmışdır, bu, yaxşı nəticədir,
xüsusilə nəzərə alsaq ki, qeyri-neft sektorunda bu
artım 3,5 faizdir. Sənaye istehsalı 1,5 faiz artmışdır,
ancaq qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalı 14
faiz artmışdır. Bu da son illər ərzində sənaye sahəsində görülmüş işlərin təzahürüdür. Azərbaycanda
sənaye istehsalı həm dövlət vəsaiti hesabına, həm
də özəl sektorun fəaliyyəti nəticəsində artmışdır.
Əminəm ki, bu artım bundan sonra da dayanıqlı
olacaqdır.
Kənd təsərrüfatı təxminən 7 faiz artmışdır.
Xüsusilə bitkiçilikdə bu artım daha böyük olmuşdur
- 10 faizdən çox. Bu da görülmüş işlərin nəticəsidir.
İnflyasiya cəmi 2,6 faiz, əhalinin pul gəlirləri isə
7,4 faiz olmuşdur. Yəni, bu, onu göstərir ki, əhalinin
pul gəlirləri inflyasiyanı üstələyib. Beləliklə, əhalinin
real gəlirləri artmışdır. Hesab edirəm ki, bu, hər bir
ölkə üçün əsas məsələlərdən biridir. Bizim qeyrineft ixracımız 14 faiz artmışdır. Bu da çox yaxşı
nəticədir. Son illərdə özəl sektorun fəaliyyətinə
göstərilən diqqət, güzəştli kreditlərin verilməsi,
subsidiyalarla bağlı aparılan islahatlar və digər
tədbirlər bu artımı şərtləndirdi.
Valyuta ehtiyatlarımız isə 6,4 milyard dollar
artmışdır və rekord həddə - 51 milyard dollara
çatmışdır. Bildirməliyəm ki, adambaşına düşən valyuta ehtiyatlarına görə Azərbaycan MDB məkanında
birinci yerdədir. Xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət
saldosu isə 6 milyard dollar təşkil edir və bu, çox
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gözəl göstəricidir. Deyə bilərəm ki, dünya ölkələrinin
mütləq əksəriyyətində xarici ticarət dövriyyəsində
mənfi saldo müşahidə olunur, bizdə isə müsbət
saldodur. Bu, sözsüz, həm manatın məzənnəsinin
sabit vəziyyətdə saxlanmasına, həm də bütövlükdə
makroiqtisadi vəziyyətin sabit olmasına xidmət
göstərəcəkdir. Beləliklə, iqtisadi sahədə əldə edilmiş
nəticələr və rəqəmlər artıq bir daha təsdiqləyir ki,
bizim siyasətimiz düşünülmüş və nəticəyə
hesablanmış siyasətdir.
Vergi və gömrük orqanlarında aparılmış islahatlar
nəticəsində xəzinəyə plandan əlavə 1 milyard
manat vəsait daxil edilmişdir. Bu, öz növbəsində
imkan verdi ki, biz çox geniş sosial paketi əhaliyə
təqdim edək və bunu etdik. Hesab edirəm ki, həm
müasir Azərbaycanın tarixində, həm də MDB
məkanında bu dərəcədə böyük sosial paket bu
günə qədər reallaşmamışdır. Bu, bizim bu sahədə
birinci təşəbbüsümüz deyil. Yaxşı xatırlayırıq ki,
sovet vaxtından qalmış və bir növ dondurulmuş
əmanətlərin qaytarılmasında da biz bu əmanətləri
vətəndaşlar üçün ən məqbul prinsip əsasında, ən
məqbul əmsalla qaytardıq və bu sahədə də MDB
məkanında birinci olduq. Ötən il həyata keçirilən
sosial paket 4,2 milyon insanı əhatə etdi və
vətəndaşların maddi vəziyyəti yaxşılaşdı. Minimum
əməkhaqqı 2 dəfə, minimum pensiya 70 faiz, bəzi
müavinətlər 50 faiz, bəzi müavinətlər 2 dəfə artırılmışdır. Bir sözlə, keçən il aparılmış islahatlar
nəticəsində biz əldə edilmiş əlavə gəlirləri, ilk növbədə, məhz sosial sahəyə yönəltdik. Mən keçən
ilin əvvəlində bunu bəyan etmişdim. Demişdim ki,
yığılacaq bütün əlavə vəsait sosial sahəyə yönəldiləcəkdir və bunu da etdik. Hər zaman olduğu
kimi, sözümüzün üstündə dururuq. Sosial sahədə
gedən müsbət proseslər və vətəndaşların rifah
halının yaxşılaşdırılması bizim üçün prioritet məsələ
olaraq qalır.
Əlbəttə, uğurlu iqtisadi siyasət nəticəsində sosial
infrastrukturla bağlı böyük işlər görülmüşdür, 60
tibb müəssisəsi, 84 məktəb tikilmiş və təmir edilmişdir. Məktəblərdən 50-si modul tiplidir. Bu
məktəblər kiçik və ucqar kəndlərdə inşa edilib. Bu,
onu göstərir ki, ölkəmizin hər bir yerində gedən
proseslər ümumi inkişafımızın potensialından bəhrələnir.
İnfrastruktur layihələri icra edildi, elektrik enerjisi
sahəsində “Şimal-2” elektrik stansiyası istismara
verildi. Bu stansiyanın istehsal gücü 400 meqavatdır.
Bununla paralel olaraq Mingəçevir İstilik Elektrik

Stansiyasında və digər mövcud stansiyalarda
aparılmış təmir-bərpa işləri nəticəsində biz təxminən
400 meqavat itirilmiş generasiya gücünü bərpa
etdik. Beləliklə, keçən il 800 meqavat əlavə generasiya gücü əldə etdik. Əlbəttə ki, bu, həm bizim
tələbatımızı tam ödəyir, həm də böyük ixrac
imkanımız yaranmışdır. Hazırda bizim tələbatımızdan
artıq 1000 meqavat generasiya güclərimiz var.
Elektrik təsərrüfatının yenilənməsi istiqamətində
görülən tədbirləri nəzərə alsaq, demək kifayətdir
ki, bu istiqamətdə çox ciddi iş aparılıbdır.
Ölkəmizdə qazlaşdırma 96 faizə çatmışdır.
Qazılmış 345 subartezian quyusu yüzlərlə kəndin
su ilə təminatını yaxşılaşdıracaq. Onu da bildirməliyəm ki, bu il 400-dən çox subartezian quyusu
qazılacaq. Artıq bütün rayonların kəndlərinin adları
siyahıda var və biz il ərzində investisiya proqramı
çərçivəsində bunu edəcəyik.
Yol tikintisinə gəldikdə, bu il həm magistral,
həm də şəhərlərarası, kəndlərarası və qəsəbədaxili
yollarla bağlı böyük layihələr icra ediləcək. BakıSumqayıt-Rusiya sərhədi yeni yolunun, Gəncə-Gürcüstan sərhədi yolunun, Astara-İran sərhədi yolunun
tikintisi nəzərdə tutulubdur. Keçən il 1300 kilometr
yol çəkilmişdir. Biz təqribən min kilometr planlaşdırırdıq, ancaq il ərzində Prezidentin ehtiyat fondundan və dövlət büdcəsindən yaranmış əlavə gəlirlər
hesabına 1300 kilometr uzunluğunda yol çəkdik.
İnfrastruktur layihələri keçən ilin əvvəlində qəbul
edilmiş regionların sosial-iqtisadi inkişafı dördüncü
Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Bu,
beşillik proqramdır. Bundan əvvəlki üç proqram
müvəffəqiyyətlə icra edildi. Əminəm ki, dördüncü
proqramın icrasında da heç bir problem olmayacaq.
Beləliklə, hesab edirəm ki, proqram başa çatanda
artıq bizim bütün infrastruktur layihələrimiz, o
cümlədən sosial infrastrukturla bağlı layihələr öz
həllini tapacaqdır.
Keçən ilin əvvəlində Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı
rayonlarında böyük zəlzələ baş vermişdi. Xoşbəxtlikdən heç bir insan itkisi olmamışdır. Ancaq minlərlə
ev dağıntıya məruz qaldı. Zəlzələdən dərhal sonra
bölgədə olarkən vətəndaşlara söz verdim ki, qış
gələnə qədər bütün evlər yenidən tikiləcək, təmir
olunacaq, bərpa ediləcək. Həmişə olduğu kimi,
yenə də sözümüzün üstündə durduq və artıq zəlzələnin bütün əsas fəsadları aradan qaldırıldı, minlərlə yeni ev tikildi, təmir olundu, bərpa edildi. Bu,
bir daha onu göstərir ki, vətəndaşların problemlərinin
həlli diqqət mərkəzindədir.
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Mən bunu əvvəllər də demişəm, bir daha demək
istəyirəm ki, Azərbaycanda mülkiyyətin sığortalanması prosesi ilə bağlı çox böyük maarifləndirmə
işləri aparılmalıdır. Vətəndaşlar bilməlidirlər ki,
evlər, əmlak sığortalanmalıdır. Nəzərə alsaq ki,
Azərbaycanda bu sahədə böyük boşluqlar var,
dövlət bütün maliyyə yükünü öz üzərinə götürübdür.
Əlbəttə, bu, böyük vəsait tələb edirdi, ancaq yenə
də deyirəm, vətəndaşların rahatlığı, onların rifahı,
normal yaşayışı bizim üçün əsas məsələdir. Ancaq
hesab edirəm ki, bu il və bundan sonrakı illərdə
əmlakın sığortalanması, o cümlədən maarifləndirmə
ilə bağlı çox ciddi addımlar atılmalıdır. Bu məsələ
ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilməlidir, atılacaq
addımlar haqqında vətəndaşlara ətraflı məlumat
verilməlidir. Hökumətə tapşırıram ki, bu məsələyə
diqqət yetirsin. Eyni zamanda, bu, ölkəmizin sığorta
sektorunun inkişafına müsbət təsir göstərəcəkdir.
Keçən il TANAP qaz kəməri istismara verildi.
Hesab edirəm ki, bu, tarixi nailiyyətdir. Çünki TANAP
Cənub Qaz Dəhlizinin əsas hissəsidir. Məhz 2012ci ildə TANAP üzrə imzalanmış sazişdən sonra
“Şahdəniz-2” qaz-kondensat yatağının işlənilməsi
üçün sanksiya verilmişdir. Əgər TANAP imzalanmasaydı, “Şahdəniz-2”nin işlənilməsi başlamayacaqdı və bu gün biz bu əlavə qaz həcmini əldə edə
bilməyəcəkdik. Bu, böyük problemlər yarada bilərdi.
Ona görə həm TANAP üzrə sazişin imzalanması,
həm də bu qaz kəmərinin vaxtından əvvəl istismara
verilməsi və nəzərdə tutulmuş vəsaitə çox böyük
qənaət edilməsi doğrudan da böyük tarixi nailiyyətimizdir. Cənub Qaz Dəhlizinin qalan dördüncü
layihəsi də uğurla icra edilir. TAP layihəsinin icra
səviyyəsi 90 faizi keçibdir. Əminəm ki, biz bu il
TAP-ın istismara verilməsini də nəzərdə tutulmuş
vaxtda qeyd edəcəyik.
Bir məsələni də diqqətə çatdırmaq istəyirəm.
Bu da o məsələdir ki, görülmüş bütün işlər, o
cümlədən beynəlxalq arenadakı mövqelərimiz, bir
çox ölkələrlə dostluq münasibətlərimizin qurulması,
ölkəmizdə hökm sürən sabitlik və əmin-amanlıq bütün bunlar turizmin inkişafına böyük təkan
vermişdir. Çünki mən dəfələrlə demişəm ki, turizmin
inkişafı yalnız tarixi abidələrlə, yaxud da hansısa
diqqəti, marağı cəlb edən məsələlərlə məhdudlaşmır.
Bugünkü dünyada elə bir bölgə yoxdur ki, orada
problem olmasın, özü də çox ciddi problem. Qeyd
etdiyim kimi, müharibələr, qarşıdurmalar, çevrilişlər,
kütləvi etirazlar, polis zorakılığı, insan haqlarının
tapdalanması - əlbəttə, o ölkələrdə ki, dediyim

bütün bu mənzərə mövcuddur, orada turist axını
da tənəzzülə uğrayır.
Azərbaycanda mövcud olan sabitlik, beynəlxalq
mövqelərimizin möhkəmlənməsi, ölkəmizdə
keçirilmiş beynəlxalq tədbirlər turizmin inkişafına
xidmət göstərir. Ötən il turistlərin səfərləri rekord
həddə çatıb – 3 milyon 170 min xarici qonaq
ölkəmizə gəlmişdir. Mənə verilən məlumata görə,
təkcə bank kartları ilə xarici turistlər Azərbaycanda
1 milyard 260 milyon manat pul xərcləmişlər.
Ancaq bütövlükdə nəzərə almalıyıq ki, gələn turistlər
əsasən qonşu ölkələrdəndir və bizdə olduğu kimi,
orada da hələ ki, nağd hesablaşmalar üstünlük
təşkil edir. Ümumi hesablama göstərir ki, xarici
turistlər Azərbaycanda bütövlükdə 4,3 milyard
manat pul xərcləyiblər. Mən bunu manatla deyirəm,
amma, əslində, bu, valyutadır. Bu valyuta, eyni zamanda, bir növ ixrac növüdür. Bizim makroiqtisadi
vəziyyətimizin sabit olmasında da bunun çox böyük
rolu var. Əlbəttə, biz əsas valyutanı neft-qaz
satışından qazanırıq. Halbuki qeyri-neft sektorunda
ixracın 14 faiz artması indi bu sektordan da valyuta
axınını təmin edir. Turizmin inkişafı bundan sonra
da diqqət mərkəzində olacaqdır.
Beləliklə, əlbəttə ki, 2019-cu ildə əldə edilmiş
uğurlar haqqında saatlarla danışmaq olar. Mən,
sadəcə olaraq, Azərbaycan vətəndaşlarına əsas
hesab etdiyim məsələləri çatdırdım. Bir daha demək
istəyirəm ki, biz 2020-ci ildə bu uğurlar yolu ilə
gedəcəyik. Əminəm ki, 2020-ci il də ölkəmiz üçün
uğurlu olacaqdır.
İndi isə keçək müzakirələrə. Biz keçən il Azərbaycan tarixində həcm baxımından ən böyük dövlət
büdcəsini qəbul etdik. İcmal büdcə 30 milyard
manata yaxındır, təqribən 17,6 milyard dollardır.
Əlbəttə ki, büdcə xərclərinə nəzarət daha güclü
olmalıdır.
***
Maliyyə naziri Samir Şərifov, Baş Nazirin müavini
Şahin Mustafayev, Mərkəzi Bankın sədri Elman
Rüstəmov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
naziri Sahil Babayev, İqtisadiyyat naziri Mikayıl
Cabbarov, Kənd Təsərrüfatı naziri İnam Kərimov,
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev
çıxış etdilər.
Dövlət başçısı çıxışlarda toxunulan məsələlərə
dair münasibətini bildirdi.
***
Dövlətimizin başçısı müşavirədə yekun nitqi
söylədi.
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Prezident İlham Əliyevin yekun nitqi
– Bir sözlə, artıq bu gün aparılan müzakirələr
həm keçən il görülmüş işlərə yekun vurur, eyni zamanda, bu il görüləcək işlərlə bağlı açıq-aydın
mənzərə formalaşır. Əminəm ki, bu il də uğurlu
olacaqdır.
Bir məsələyə də münasibət bildirmək istərdim.
Son vaxtlar siz də bunu görürsünüz, Ermənistanın
baş naziri öz ölkəsinin dırnaqarası uğurları haqqında
danışarkən Ermənistanı Azərbaycanla müqayisə
edir. Onun gəldiyi qənaətə görə, Ermənistan
Azərbaycanı bir çox parametrlər üzrə qabaqlayır.
Bəri başdan bildirirəm və bunu heç sübut etməyə
ehtiyac yoxdur ki, belə bir fərziyyənin heç bir əsası
yoxdur. Azərbaycan Ermənistanı bütün əsas
parametrlər üzrə böyük fərqlə qabaqlayır. Bunu
təsdiqləmək üçün, sadəcə olaraq, bir neçə hadisəni
və bir neçə rəqəmi səsləndirmək istərdim.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan 2011-ci ildə 155
ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına
qeyri-daimi üzv seçilmişdir. Yəni, bu, özlüyündə
böyük bir göstəricidir. Birinci növbədə, ona görə ki,
biz ilk dəfə bu böyük, şərəfli missiyaya nail olduq
və o vaxt müstəqilliyimizin cəmi 20 yaşı tamam
olmuşdu. Digər tərəfdən, bu, Azərbaycanın beynəlxalq
nüfuzuna bilavasitə dəlalət edən amillərdən biri
idi. Çünki dünya birliyinin mütləq əksəriyyəti bizə
inandı, bizə etimad göstərdi və bizə öz səsini
vermişdi. Bu hadisə ilə bağlı mən əvvəlki dövrlərdə
kifayət qədər geniş məlumat vermişdim. Amma
bir məsələ həmişə diqqətdən kənarda qalır, bir
çoxları bunu bilmir. Həqiqət isə ondan ibarətdir ki,
2011-ci ildə bizdən əvvəl Ermənistan da öz
namizədliyini vermişdi. Ancaq biz namizədliyi
verəndən sonra onlar götür-qoy etdilər və gördülər
ki, bizimlə rəqabətdə onlar 100 faiz uduzacaqlar,
çox sakitcə, qorxaqcasına öz namizədliyini geri
götürdülər. Çünki bilirdilər ki, BMT-də biz onlara
böyük fərqlə qalib gələcəyik və beləliklə, onlar
rüsvay olacaqlar. Yəni, bu, 9 il bundan əvvəl baş
vermiş hadisədir və onu göstərir ki, beynəlxalq
müstəvidə Ermənistanın və Azərbaycanın hörməti
və çəkisi nə dərəcədə fərqlənir. BMT Təhlükəsizlik
Şurasına seçilməyimiz bizim böyük siyasi və diplomatik qələbəmizdir və eyni zamanda, Ermənistan
üzərində böyük qələbə idi.
2016-cı ildə Ermənistan dinc Azərbaycan
əhalisinə qarşı hərbi təxribat törədib və bu təxribat

nəticəsində bir neçə dinc vətəndaş həlak olub.
Onların arasında uşaqlar da olub. Azərbaycan buna
cavab olaraq uğurlu əks-hücum əməliyyatı keçirərək
Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının bir hissəsini,
minlərlə hektar torpağı işğalçılardan azad etdi və
o torpaqlarda Azərbaycan bayrağı ucaldıldı. Bu,
bizim hərbi qələbəmiz idi. Növbəti hərbi qələbə
2018-ci ildə təmin edilmişdir. Uğurlu Naxçıvan
əməliyyatı nəticəsində 10 mindən çox hektar ərazi
işğalçılardan, erməni silahlı qüvvələrindən təmizləndi
və bir neçə önəmli strateji yüksəklik azad edildi.
Bu yüksəkliklər imkan verir ki, biz Ermənistanın
strateji kommunikasiyalarına tam nəzarət edə
bilək. Bu, bizim ikinci hərbi qələbəmiz idi.
Dünyanın ən güclü orduları reytinqində Azərbaycan 52-ci, Ermənistan isə 96-cı yerdədir. O
cümlədən hava gücü üzrə Azərbaycan 63-cü, Ermənistan 86-cı yerdədir. Dəniz gücü üzrə Azərbaycan
67-ci yerdədir, Ermənistanda dəniz yoxdur. Tank
gücü üzrə Azərbaycan 32-ci, Ermənistan 78-ci
yerdədir. Mənbə “Global Firepower 2019” hesabatıdır.
İndi əsas makroiqtisadi göstəricilərə diqqət yetirirəm. Beləliklə, 2019-cu ildə Azərbaycanın ümumi
daxili məhsulu dollar ekvivalentində 47,6 milyard
dollardır, Ermənistanda isə cəmi 13 milyard dollar.
Alıcılıq qabiliyyətinə görə Azərbaycan 187 milyard
dollar daxili məhsula sahibdir, Ermənistan 33
milyard, fərq 5,6 dəfədir. Adambaşına düşən ümumi
daxili məhsul Azərbaycanda 4800 dollar, Ermənistanda 4500 dollardır. Alıcılıq qabiliyyətinə görə
adambaşına düşən ümumi daxili məhsul Azərbaycanda 18 min 600 dollar, Ermənistanda 11 min
dollardır. Valyuta ehtiyatları Azərbaycanda 51 milyard dollar, Ermənistanda 2 milyard dollardır, fərq
25 dəfədir. Xarici ticarət dövriyyəsi Azərbaycanda
33,6 milyard, Ermənistanda 7,4 milyard dollardır,
fərq 4,5 dəfədir. İxrac - Azərbaycan 19,6 milyard,
Ermənistan 2,4 milyard, fərq 8,1 dəfədir. Müsbət
saldo Azərbaycanda 6 milyard dollar, Ermənistanda
mənfi saldo 2,6 milyard dollardır. Sərmayə qoyuluşu
- keçən il Azərbaycana 13,5 milyard dollar qoyulubdur, Ermənistana 900 milyon, fərq 15 dəfədir.
Xarici dövlət borcu - Azərbaycanın xarici dövlət
borcu 7,9 milyard dollar, Ermənistanın 6 milyard
dollardır. Azərbaycanda xarici dövlət borcu ümumi
daxili məhsulun 17 faizini təşkil edir, Ermənistanda
40 faizdən çoxdur. Valyuta ehtiyatları Azərbaycanda
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xarici dövlət borcundan 6,4 dəfə çoxdur,
Ermənistanda xarici dövlət borcu valyuta
ehtiyatlarından 2,3 dəfə çoxdur. Adambaşına düşən
xarici borc Azərbaycanda 799 dollar, Ermənistanda
1900 dollardır.
Əməkhaqları və pensiyalara dair məlumatı
təqdim edirəm. Beləliklə, 2019-cu ilin dekabr ayında
Azərbaycanda orta əməkhaqqı 723 manat - bu,
425 dollar təşkil edir, Ermənistanda 369 dollar.
Alıcılıq qabiliyyətinə görə orta əməkhaqqı üzrə
Azərbaycan MDB-də ikinci, Ermənistan doqquzuncu
yerdədir. Minimum pensiya Azərbaycanda 200
manat, yəni 118 dollar, Ermənistanda 55 dollardır.
Minimum pensiyaya görə Azərbaycan MDB-də
ikinci, Ermənistan doqquzuncu yerdədir. Minimum
pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə Azərbaycan
MDB-də birinci, Ermənistan onuncu, yəni axırıncı
yerdədir. Orta pensiya Azərbaycanda 262 manat,
yəni 154 dollar, Ermənistanda 84 dollardır. MDBdə orta pensiyaya görə Azərbaycan dördüncü,
Ermənistan səkkizinci yerdədir. Orta pensiyanın
alıcılıq qabiliyyətinə görə Azərbaycan MDB-də ikinci,
Ermənistan axırıncı – onuncu yerdədir. Yoxsulluq
səviyyəsi Azərbaycanda 4,8 faiz, Ermənistanda 24
faizdir, fərq beş dəfədir. Şəhid ailələrinə və müharibə
əlillərinə 2019-cu ildə Azərbaycanda 934 mənzil
verilibdir, Ermənistanda sıfır. Bütövlükdə Azərbaycanda bu kateqoriyadan olan insanlara 7590 mənzil
verilib, Ermənistanda, bildiyimə görə, belə proqram
mövcud deyil. Təkcə keçən il bu kateqoriyadan
olan insanlara 600 avtomobil verilib, Ermənistanda
sıfır. Bütövlükdə bu kateqoriyadan olan insanlara
6750 avtomobil verilib, Ermənistanda sıfır.
Keçirik Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun
qlobal rəqabətlilik hesabatına. Beləliklə, 2019-cu
ildəki bəzi rəqəmləri təqdim etmək istərdim. İqtidarın
uzunmüddətli strategiyasına görə Azərbaycan
dünyada onuncu, Ermənistan 59-cu yerdədir.
İqtidarın siyasi sabitliyi təmin etməsi - Azərbaycan
11-ci, Ermənistan 58-ci yerdədir. Məhkəmə azadlığı
- Azərbaycan 39-cu, Ermənistan 67-ci yerdədir.
Polis orqanlarına etimad - Azərbaycan 30-cu,
Ermənistan 44-cü yerdədir. Yolların keyfiyyəti Azərbaycan 27-ci, Ermənistan 91-ci yerdədir. Dəmir
yolu xidmətlərinin səmərəliliyi - Azərbaycan dünya
miqyasında 11-ci, Ermənistan 67-ci yerdədir. Hava
yolları xidmətlərinin səmərəliliyi - Azərbaycan 12ci, Ermənistan 67-ci yerdədir. İnternet istifadəçilərinin
sayına, yəni əhali üzrə payına görə faizlə Azərbaycan

43-cü, Ermənistan 77-ci yerdədir. Əhali arasında
rəqəmsal biliklər üzrə Azərbaycan 19-cu, Ermənistan
50-ci yerdədir. Ümumi daxili məhsul, alıcılıq
qabiliyyəti pariteti üzrə Azərbaycan 69-cu,
Ermənistan 120-ci yerdədir.
İndi keçirik idman sahəsinə. Azərbaycan 2019cu ildə dünya və Avropa çempionatlarında 775
medal qazanıb, onlardan 271-i qızıl medaldır.
Ermənistan cəmi 222 medal qazanıb, onlardan
61-i qızıldır. 2019-cu ildə II Avropa Oyunlarında
Azərbaycan 28 medal qazanıb, Ermənistan 11
medal. 2019-cu ildə keçirilmiş güləş üzrə Avropa
çempionatında Azərbaycan 13 medal qazanıb, o
cümlədən 4 qızıl, Ermənistan 3 medal qazanıb, bir
qızıl.
Keçirik intellektual idman növü olan şahmatda
əldə edilən nəticələrə. 2019-cu ildə Avropa çempionatında səkkiz yaşlı şahmatçılar arasında Dinarə
Hüseynova qızıl medal qazanaraq Avropa çempionu
olmuşdur, Səadət Bəşirli və Yusif Kərimli bürünc
medal qazanmışlar. On dörd yaşlı şahmatçılar arasında Ayan Allahverdiyeva Avropa çempionu olmuşdur. Qadınlardan ibarət milli komandamız Avropa
çempionatında Ermənistana qalib gələrək bürünc
medal qazanmışdır. Gənclərin dünya çempionatında
on dörd yaşlılar arasında Aydın Süleymanlı dünya
çempionu olmuşdur. Teymur Rəcəbov isə dünya
kubokunun sahibi olmuşdur. 2016-cı il Rio Olimpiya
Oyunlarında Azərbaycan 18 medal qazanıb,
Ermənistan cəmi 4 medal. Medalların sayına görə
Azərbaycan 14-cü yeri tutubdur.
Digər önəmli bir məsələ ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan faşizmin qəhrəmanlaşdırılmasına qarşı
ardıcıl mübarizə aparır, Ermənistan isə faşistləri
qəhrəmanlaşdırır. Faşist cəlladı olan Njdeyə İrəvanın
mərkəzində 6 metrlik abidə ucaldılıb. Bu qanlı
cinayətkar SMERŞ tərəfindən həbs edilib, 25 il
məhkum edilib, həbsxanada ölüb və reabilitasiya
olunmayıb. Belə bir adamın şərəfinə İrəvanda abidə
qoyulur və Ermənistanın baş naziri bu cəlladı
Soljenitsın və Molotovla eyniləşdirir. Njdenin məşhur
kəlamı var: Almaniya uğrunda ölən Ermənistan
uğrunda ölür və o, bunu İkinci Dünya müharibəsi
zamanı demişdi. Bu, artıq onun mənfur xislətini
əks etdirən ifadədir. Ona görə bu sahədə də Azərbaycan həqiqətin tərəfindədir, Ermənistan isə şər
qüvvələrin tərəfindədir.
Nüfuzlu “News & World Report” mətbu orqanı
tərəfindən aparılmış təhlilə əsasən dünyanın ən

10

güclü ölkələrinin siyahısı müəyyən edilmişdir. Siyahıda cəmi 80 ölkənin adı var və Azərbaycan bu
siyahıda güclü ölkələr arasında 45-ci yerdədir.
Ermənistanın isə ümumiyyətlə, adı belə yoxdur.
İqtisadi inkişafın templərinə görə isə bizim yerimiz
dünya miqyasında 35-cidir.
Azərbaycan dünya əhəmiyyətli nəhəng layihələr
icra edir. Onların arasında Bakı-Novorossiysk, BakıSupsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərləri, BakıTbilisi-Ərzurum, TANAP qaz kəmərləri var. Cənub
Qaz Dəhlizi bu il istismara veriləcək. Bakı-TbilisiQars dəmir yolu istifadəyə verilib və bu yol vasitəsilə
yükdaşımaların həcmi ildən-ilə artır. Bakı-TbilisiQars Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin tərkib hissəsidir.
Biz bu layihəni qonşu ölkələrlə - Türkiyə və Gürcüstan
ilə uğurla icra etdik. Digər qonşularımızla - Rusiya
və İran ilə Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi üzrə işlər
uğurla gedir və demək olar ki, bu dəhliz fəaliyyət
göstərir. Sadəcə olaraq, bu dəhlizi daha da səmərəli
etmək üçün növbəti addımlar atılır. Bu nəhəng
enerji və nəqliyyat layihələri Ermənistandan yan
keçib. Bu, bizim qonşularımızdır, eyni zamanda,
Rusiya istisna olmaqla, Ermənistanın da qonşularıdır.
Yəni, biz qonşularla dostluq, əməkdaşlıq, səmimiyyət
əsasında münasibətləri qurmuşuq və məhz buna
görə bu layihələrə nail olmuşuq. Ermənistan isə
əsrlərboyu qonşulara xor gözlə baxır, qonşulardan
nəsə qoparmaq istəyir, onların torpağına iddia edir,
tarixi saxtalaşdırır, tarixi abidələri saxtalaşdırır və
özününküləşdirməyə cəhd edir. Fərq bundan ibarətdir.
Ermənistanı bu enerji və nəqliyyat layihələrindən
biz təcrid etmişik və bunu heç vaxt gizlətməmişik.
Mən hələ bir neçə il bundan əvvəl demişdim ki, biz
Ermənistanı regionda bizim iştirakımızla reallaşdırılan
bütün önəmli layihələrdən təcrid edəcəyik və biz
buna nail olduq, həmişə olduğu kimi sözümüzə
sadiq qaldıq. Ermənistan bu gün bizim səylərimiz
nəticəsində siyasi, iqtisadi, investisiya, enerji və
nəqliyyat dalanıdır. Torpaqlarımızdan çıxmayana
qədər bu vəziyyət belə də qalacaq. Beləliklə,
Ermənistan rəhbərliyi növbəti dəfə saxta məlumat
əsasında Ermənistanı Azərbaycanla müqayisə
etmək istəsə, yaxşı fikirləşsin. Çünki idman dili ilə
desək, Azərbaycan ali liqada, Ermənistan isə üçüncü
liqadadır və getdikcə bu fərq daha da böyüyəcək.
Bilirsiniz, əvvəllər mən Azərbaycanı heç bir ölkə
ilə heç vaxt müqayisə etməmişəm. Biz işimizi
kimisə qabaqlamaq üçün görmürük. Biz işimizi
Azərbaycan xalqı, dövləti naminə görürük, sadəcə

olaraq, Ermənistanın növbəti yalanlarını ifşa etmək
üçün məcbur olub, bu müqayisəli təhlili sizə və
Azərbaycan xalqına təqdim etdim. Özü də mənim
gətirdiyim rəqəmlər həqiqəti əks etdirir, Ermənistanın
gətirdiyi rəqəmlər növbəti əfsanədir, növbəti yalandır.
İndi 2020-ci il başlayıb, uğurla başlayıb. Deyə
bilərəm ki, bir neçə gün bundan əvvəl Bakıda iki
böyük investorla iki layihə imzalanıb, İcra Müqaviləsi
imzalanıb. Bu, bərpa olunan enerji növlərinin
yaradılması istiqamətində çox önəmli addımdır. İki
böyük elektrik stansiyası tikiləcək - biri külək, biri
Günəş. Bu hadisənin önəmi ondadır ki, vəsaiti investorlar qoyacaqlar. Yəni, bu, bizə göstərilən
inamdır, Azərbaycanın uzunmüddətli inkişafına
göstərilən dəstəkdir. İki stansiyanın istehsal gücü
440 meqavat olacaqdır. Bu, çox böyük stansiyalardır,
regionda ən böyük Günəş və külək elektrik
stansiyalarıdır. Biz özümüz də bərpa olunan enerji
növlərini yaradırıq, 50 meqavatlıq stansiya inşa
edildi. İndi 84 meqavatlıq stansiyanın layihələndirmə
işləri tamamlanır, bunu da biz edəcəyik. Bizim
enerji balansımızda bərpa olunan enerjinin payı
hazırda təqribən 17-18 faizdir. Bizim uzunmüddətli
strategiyamıza görə, biz bunu ən azı 30 faizə
çatdırmalıyıq. Onu da bildirməliyəm ki, müsabiqədə
9 şirkət iştirak etmişdir. Yəni, özü də 9 ən böyük
şirkət Azərbaycana bərpa olunan enerjini istehsal
etmək üçün vəsait qoymağa hazırdır. Sadəcə olaraq,
iki şirkət seçildi, hansıların ki, şərtləri daha yaxşı
idi. Ancaq o demək deyil ki, qalan şirkətlər kənarda
qaldılar, biz onları da dəvət edirik. Qoy, onlar öz
təkliflərinə bir daha baxsınlar, şərtləri bizim üçün,
ölkəmiz üçün daha məqbul etsinlər və buyursunlar,
onlar üçün Azərbaycanda kifayət qədər yer var.
Allaha şükür, Azərbaycan həm Günəşlə, həm küləklə
zəngin ölkədir, müasir enerji infrastrukturu var.
Yenə də Davosun hesabatında enerjinin əlçatanlığına
görə Azərbaycan dünyada ikinci yerdədir. İxracımız
da var, keçən il 60 milyon dollardan çox ixrac
etmişik. Ona görə əminəm ki, bərpa olunan enerji
növlərinin yaradılması bizim üçün növbəti prioritet
sahə olacaq. Nazirlər Kabinetinə tapşırıram ki,
müsabiqədə iştirak etmiş şirkətlərin təkliflərinə
baxılsın, onlar dəvət olunsun, onlarla fərdi qaydada
danışıqlar aparılsın və onlar da oxşar layihəni
Azərbaycanda icra etsin.
Bir sözlə, əminəm ki, bu il Azərbaycan uğurla
inkişaf edəcək. 2020-ci ildə Azərbaycan daha güclü
dövlətə çevriləcək. Sağ olun.
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Qanlı Yanvar – 30 il

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
yanvarın 20-də – Ümumxalq Hüzn Günündə Şəhidlər
xiyabanında 20 Yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsini
yad ediblər.
Dövlətimizin başçısı “Əbədi məşəl” abidəsinin
önünə əklil qoydu.
Müdafiə Nazirliyinin əlahiddə nümunəvi hərbi
orkestrinin ifasında Azərbaycan Respublikasının dövlət
himni səsləndi.
***
Qanlı Yanvar hadisələrindən 30 il keçir. 1990-cı il
yanvarın 20-si Azərbaycanın müasir tarixinə ən faciəli
günlərdən biri, eyni zamanda, xalqımızın qəhrəmanlıq
səhifəsi kimi daxil olub, milli müstəqillik, azadlıq
uğrunda mübarizəsinin və yenilməz iradəsinin rəmzinə
çevrilib. Təpədən-dırnağadək silahlanmış keçmiş sovet
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ordusunun cəza tədbirlərinə məruz qalan xalqımız
azadlıq əzmini itirməmiş, əksinə, haqq səsini daha
ucadan bəyan etmişdi. Doğma Vətəninin, xalqının
azadlığını, şərəf və ləyaqətini hər şeydən uca tutan
vətənpərvər Azərbaycan övladları düz 30 il əvvəl
həmin müdhiş gecədə canlarından keçərək şəhidlik
zirvəsinə ucaldılar. Sovet qoşunlarının Azərbaycanda
törətdiyi qanlı qırğından uzun illər keçməsinə baxmayaraq, xalqımız o dəhşətli günlərin ağrı-acısını
unutmur, öz vətəndaşlarına divan tutan sovet
imperiyasının ovaxtkı rəhbərlərinə və onların
Azərbaycandakı əlaltılarına dərin nifrətini bildirir.
Keçmiş SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı qərəzli, ermənipərəst siyasətinə, əzəli torpaqlarımıza iddia
edən Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin açıq-aşkar
dəstəklənməsinə və respublikanın ozamankı rəhbərliyinin xəyanətkar mövqeyinə etiraz əlaməti olaraq

söndürə bilmədi. Xalqımız qanı bahasına da olsa
istəyinə – azadlıq və müstəqilliyinə qovuşdu və bu
nailiyyəti heç vaxt əlindən verməyəcək.
Keçmiş sovet hərb maşınının Azərbaycanda törətdiyi
qanlı qırğın mahiyyətinə görə dövlətin öz vətəndaşlarına
qarşı tarixdə misli görünməmiş təcavüzü, qətliamı,
SSRİ və Azərbaycan SSR konstitusiyalarının kobudcasına
pozulması, ayaqlar altına atılması idi. Həmin gün
keçmiş SSRİ dövləti dinc əhalinin üstünə qoşun
yeritməklə BMT Nizamnaməsinə, beynəlxalq hüquq
normalarına məhəl qoymamış, iştirakçısı olduğu Mülki
və Siyasi Hüquqlar Haqqında Beynəlxalq Paktın bir
sıra müddəalarını cinayətkarcasına pozmuşdu.
Vaxtında dərindən araşdırılmayan və lazımi
qiymətini almayan faciəyə yalnız xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə
qayıdışından sonra məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə
dövlət səviyyəsində siyasi-hüquqi qiymət verildi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “20 Yanvar
faciəsinin 4-cü ildönümünün keçirilməsi haqqında”
1994-cü il 5 yanvar tarixli Fərmanında Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə Qanlı Yanvar hadisələri
ilə bağlı xüsusi sessiyanın keçirilməsi məsələsinə

ayağa qalxmış geniş xalq kütlələrinin üzərinə sovet
ordusunun iri hərbi birləşmələrinin yeridilməsi Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda misli görünməmiş faciəyə
gətirib çıxardı, böyük itkilərlə, günahsız insanların
ölümü ilə nəticələndi. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın
ovaxtkı səriştəsiz, kölə psixologiyalı rəhbərlərinin yenə
də xalqla bir olmağa cəsarəti çatmadı və onlar sovet
rəhbərliyinin ətəyindən yapışmaqda davam etdilər.
Onlardan fərqli olaraq, həmin vaxt Moskvada
yaşayan xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyev özünün
və ailə üzvlərinin həyatının təhlükədə olmasına baxmayaraq, faciənin ertəsi günü Azərbaycanın daimi
nümayəndəliyinə gəldi, Qanlı Yanvar qırğınını törədənləri
pisləyən kəskin bəyanatla çıxış etdi, xalqımızın başına
gətirilən müsibəti dünyaya çatdırdı. Bununla da Ulu
Öndər cəsarətini, mərdliyini, xalqının sədaqətli oğlu
olduğunu bir daha sübut etdi. Məhz ümummilli lider
Heydər Əliyevin bu cəsarətli addımı sayəsində dünyanın
mütərəqqi qüvvələri də Azərbaycan xalqının məruz
qaldığı bu dəhşətli və amansız terroru qətiyyətlə
pislədi.
Əlbəttə, ermənilərin fitvası ilə törədilmiş bu cinayət
Azərbaycan xalqının iradəsini qıra, azadlıq eşqini
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ailə üzvləri, doğmaları da hər zaman dövlət qayğısı
ilə əhatə olunub. Eləcə də 20 Yanvar hadisələrində
sağlamlığını itirən əlillərin sosial müdafiəsi, pensiya
təminatı həmişə dövlətimizin başçısının diqqətindədir.
20 Yanvar şəhidlərinin ailə üzvləri və əlillərin sosial
müdafiəsinin təmin olunması istiqamətində mütəmadi
tədbirlər həyata keçirilir. Şəhid ailələrinin pensiya
təminatı, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, yaşayış
səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlı mükəmməl qanunvericilik bazası yaradılıb. Dövlətimizin başçısı bu
istiqamətdə sərəncamlar və fərmanlar verib. Bundan
başqa, əlillərin reabilitasiyası üçün respublikada yeni
sağlamlıq mərkəzləri inşa olunub. Ötən il əlil və
şəhid ailələrinə yeni mənzillər verilib ki, onların
arasında 20 Yanvar əlilləri və şəhidlərinin ailələri də
var. 20 Yanvar faciəsində şəhid olan şəxslərin ailələrinə
Prezident təqaüdü verilir. Şəhid ailələrinin, əlillərin
sosial təminatı ildən-ilə daha da yaxşılaşdırılır.

baxmaq tövsiyə edildi. Milli Məclisin 1994-cü il martın
29-da qəbul etdiyi Qərarda 20 Yanvar faciəsinin
günahkarları konkret qeyd olundu və bu qanlı aksiya
Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatını boğmaq, xalqın
inamını, iradəsini qırmaq üçün totalitar kommunist
rejimi tərəfindən törədilmiş hərbi təcavüz və cinayət
kimi qiymətləndirildi. 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn
Günü elan edildi.
Azərbaycan xalqı hər il 20 Yanvar şəhidlərinin
xatirəsini dərin ehtiramla yad edir. Faciənin otuzuncu
ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanda və dünyanın
müxtəlif ölkələrində silsilə anım mərasimləri, sərgilər,
konfranslar keçirilir, bu qanlı qırğın, eləcə də Azərbaycan
xalqının müstəqillik əzminin sarsılmazlığı bütün
dünyaya çatdırılır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
2019-cu il dekabrın 13-də “20 Yanvar faciəsinin
otuzuncu ildönümü haqqında” Sərəncam imzalayıb.
20 Yanvar faciəsinin Azərbaycan xalqının müstəqillik
mübarizəsində yeri və rolunun xüsusi vurğulandığı
həmin Sərəncamda deyilir: “1990-cı ilin 20 yanvarında
Azərbaycan xalqı öz azadlığı və müstəqilliyi uğrunda
çox sayda şəhid verdi. Lakin onun iradəsi sınmadı və
milli ruhu sarsılmadı. Həmin qırğın zamanı ümummilli
mənafelərin müdafiəsi naminə canlarından keçmiş
və şəhidlik zirvəsinə ucalmış Vətən övladları misilsiz
fədakarlıqları ilə xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə
yeni parlaq səhifə yazdılar”.
Vətənin azadlığı uğrunda canlarından keçən
şəhidlərin xatirəsi daim əziz tutulduğu kimi, onların

***
Yanvarın 20-də - Ümumxalq Hüzn Günündə dövlət
və hökumət rəsmiləri, respublikamızdakı dini icmaların
başçıları, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri,
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də şəhidlərin
əziz xatirəsini yad etdilər.
Şəhidlər xiyabanının ziyarət olunması mərasimində
Baş Nazir Əli Əsədov, Milli Məclisin Sədri Oqtay
Əsədov və Prezident Administrasiyasının rəhbəri
Samir Nuriyev iştirak ediblər.
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20 YANVAR FACİƏSİNİN OTUZUNCU İLDÖNÜMÜ HAQQINDA
xalqının məruz qaldığı bu dəhşətli və amansız terroru
dünyanın mütərəqqi qüvvələri də qətiyyətlə pislədi.
Azərbaycanda vaxtında dərindən araşdırılmayan və
adekvat qiymətini almayan faciəyə yalnız bir neçə il sonra
ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə dövlət
səviyyəsində siyasi-hüquqi qiymət verildi. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin “20 Yanvar faciəsinin 4-cü
ildönümünün keçirilməsi haqqında” 1994 cü il 5 yanvar
tarixli Fərmanında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə
Qanlı Yanvar hadisələri ilə bağlı xüsusi sessiyanın keçirilməsi
məsələsinə baxmaq tövsiyə edildi. Milli Məclisin 1994-cü
il martın 29-da qəbul etdiyi Qərarda 20 Yanvar faciəsinin
günahkarları konkret qeyd olundu və bu qanlı aksiya
Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatını boğmaq, xalqın
inamını, iradəsini qırmaq üçün totalitar kommunist rejimi
tərəfindən törədilmiş hərbi təcavüz və cinayət kimi qiymətləndirildi.
1990-cı ilin 20 yanvarında Azərbaycan xalqı öz azadlığı
və müstəqilliyi uğrunda çox sayda şəhid verdi. Lakin onun
iradəsi sınmadı və milli ruhu sarsılmadı. Həmin qırğın
zamanı ümummilli mənafelərin müdafiəsi naminə canlarından keçmiş və şəhidlik zirvəsinə ucalmış Vətən övladları
misilsiz fədakarlıqları ilə xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə
yeni parlaq səhifə yazdılar.
Azərbaycan bu mübariz oğul və qızlarının şücaətini
daim yüksək qiymətləndirir, onların ruhuna ehtiram göstərir,
xatirəsini hər zaman uca tutur. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü,
xalqımızın azadlığı və dövlətimizin müstəqilliyi yolunda
canlarını fəda etmiş həmvətənlərimizin – günahsız Qanlı
Yanvar qurbanlarının əziz xatirəsini bir daha dərin hüznlə
yad edərək, faciənin otuzuncu ildönümü ilə əlaqədar, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin
32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının ərazisində və ölkəmizin
hüdudlarından kənarda 20 Yanvar faciəsinin otuzuncu
ildönümünə həsr olunmuş anma mərasimləri keçirilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası
20 Yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümü ilə bağlı tədbirlər
planını hazırlasın və onun həyata keçirilməsini təmin etsin.

Azərbaycan tarixinə Qanlı Yanvar faciəsi kimi daxil
olmuş 1990-cı il 20 Yanvar hadisələrindən otuz il keçir.
Xalqımız indiyədək bu faciənin ağrı-acısı ilə yaşayır.
1987-ci ilin sonlarında yenidən ortaya atılmış qondarma
Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
pozulmasına, torpaqlarımızın işğalına, Ermənistanda və
Dağlıq Qarabağda yaşayan yüz minlərlə azərbaycanlının
öz doğma yurdlarından qovulmasına yönəlmişdi. Keçmiş
Sovet İttifaqının iki respublikası arasında başlanan bu
münaqişə XIX–XX yüzilliklərdə ermənilərin Azərbaycan
torpaqlarında ardıcıl məskunlaşdırılması, habelə xalqımıza
qarşı məqsədyönlü şəkildə aparılmış etnik təmizləmə və
soyqırımı siyasətinin növbəti mərhələsi idi.
Ermənistan SSR-in respublikamıza ərazi iddialarına,
radikal erməni millətçiləri tərəfindən qızışdırılan separatizmə
və soydaşlarımız əleyhinə törədilən kütləvi zorakılıqlara
SSRİ rəhbərliyinin bilavasitə və ya dolayısı ilə dəstək verməsi, habelə Azərbaycanın o zamankı rəhbərlərinin cinayətkar qətiyyətsizliyi və milli maraqlara zidd addımları
xalqımızı respublikanın ərazi bütövlüyünün qorunması
naminə ayağa qalxmağa sövq etdi. Beləliklə, respublikada
geniş sosial spektrli xalq hərəkatı yarandı və proseslərin
gedişi onun tədricən milli azadlıq hərəkatına çevrilməsinə
zəmin yaratdı.
Azərbaycan xalqının haqq-ədalətin bərqərar edilməsi
uğrunda səsini hiddətlə ucaldaraq imperiya buxovlarından
birdəfəlik qurtulmağa can atmasından təşvişə düşən SSRİ
rəhbərliyi, əslində, sovet totalitar rejiminin süqutunu daha
da sürətləndirən müdhiş cinayətə əl atdı. Mərkəzi hakimiyyət
1990-cı il yanvar ayının 19 dan 20-nə keçən gecə beynəlxalq hüquq normalarını və ölkə qanunlarını büsbütün tapdalamaqla, əhalini xəbərdar etmədən Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyətin tətbiqinə başladı. Sovet Ordusu hissələrinin,
xüsusi təyinatlı dəstələrin, daxili qoşunların iri kontingentinin
və hətta SSRİ-nin ermənilərin sıx yaşadığı digər regionlarından olan ehtiyatdakı hərbçilərin iştirakı ilə həyata keçirilmiş hərbi təcavüz nəticəsində paytaxtda dinc əhaliyə
divan tutuldu, yüzlərlə insan qətlə yetirildi, yaralandı və
itkin düşdü. Həmin qətliamdan bir gün sonra, yanvarın
21-də xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev Azərbaycanın
Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə gedərək Bakıda kütləvi
qırğın törətmiş SSRİ hakimiyyətini və Azərbaycanın yarıtmaz
rəhbərliyini kəskin ittiham edən bəyanat verdi. Azərbaycan

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 dekabr 2019-cu il.

anvarın 20-də Bakı vaxtı ilə saat 12:00-da Azərbaycanın bütün ərazisində 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad olunub, gəmilərdən, avtomobillərdən və qatarlardan səs siqnalları verilib, hüzn əlaməti
olaraq dövlət bayraqları endirilib.
Qanlı Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümünün keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər planına uyğun olaraq, respublikanın
bütün şəhər və rayon, kənd və qəsəbələrində, idarə və təşkilatlarında 20 Yanvar hadisələri ilə bağlı anma mərasimləri
keçirilir. Yüz minlərlə insan yanvarın 20-də səhər saatlarından başlayaraq Şəhidlər xiyabanını ziyarət edir, qəhrəman
Vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla anır, məzarları üzərinə qərənfillər düzürlər.
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Prezident İlham Əliyev: «Biz elmi tərəqqini, inkişafı təmin etməliyik,
ölkəmizi gələcəyə aparmalıyıq, müasirləşdirməliyik.»

Fevralın 3-də “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr olunan konfrans keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev konfransda iştirak edib.
Dövlətimizin başçısı konfransda giriş nitqi söylədi.

Prezident İlham Əliyevin giriş nitqi
Üç proqram çərçivəsində böyük işlər görülmüşdür.
Ancaq hələ də görüləsi işlər çoxdur. Hesab edirəm ki,
dördüncü proqram çərçivəsində ölkə qarşısında duran
əsas infrastruktur vəzifələri icra olunacaq və beləliklə,
ölkəmizin gələcək inkişafı üçün daha gözəl imkanlar
yaranacaqdır.

- Bu gün biz Azərbaycan regionlarının dördüncü
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının
birinci ilinin yekunlarını müzakirə edəcəyik, bu il
görüləcək işlər haqqında danışacağıq. Proqram bir il
bundan əvvəl qəbul edildi. Dördüncü proqram əvvəlki
dövrlərdə qəbul edilmiş proqramların məntiqi davamıdır.
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bizə göstərilən etimad yüksək səviyyədədir və sabitliyin,
əmin-amanlığın əsas şərtləri məhz budur.
Hesab edirəm ki, keçən il iqtisadi sahədə yaxşı
nəticələr əldə edilib. Azərbaycan indi iqtisadi inkişaf,
ciddi islahatlar yolundadır. İslahatlar cəmiyyət
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Çünki bu islahatlar
insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırır, ölkəmizin
iqtisadiyyatını sürətləndirir, ölkəmizdə mövcud olan
xoşagəlməz problemlərin həllində isə çox önəmli rol
oynayır. Adətən çox köklü iqtisadi və siyasi islahatlar
böyük problemlər də gətirir. Yəni, bu islahatlar bəzi
hallarda, daha doğrusu, bir çox hallarda insanların
həyat tərzinə mənfi təsir göstərir. Azərbaycanda isə
islahatlar ardıcıl şəkildə aparılır. Bu, düşünülmüş
siyasətdir. Sadəcə olaraq, biz indi islahatların yeni
mərhələsinə qədəm qoymuşuq. Ona görə həm iqtisadi
sahədə, həm siyasi sahədə apa rılan islahatlar
xalqımızın, dövlətimizin maraqlarına xidmət edir. Eyni
zamanda, çox ciddi struktur və kadr islahatları aparılmışdır.
Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, bizim
siyasətimizdə əsas məqsəd dövlətimizin möhkəmlənməsi, xalqımızın daha yaxşı yaşaması, sabitliyin
təmin edilməsidir. Biz bütün bu məqsədlərə çatırıq.
Keçən il əldə edilmiş iqtisadi və sosial nailiyyətlər

Keçən il ərzində proqramın icrası ilə bağlı bütün
lazımi tədbirlər görülüb. Deyə bilərəm ki, proqram
artıqlaması ilə icra edilib. Proqramda nəzərdə tutulmuş
məsələlər həll olunub. Ancaq bəzi məsələlərdə
müəyyən ləngimələr var. Ona görə bu məsələlərin
həllinə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Hesab edirəm
ki, proqramın bu il icra ediləcək bütün tədbirləri
həyatda öz əksini tapacaq.
Bütövlükdə keçən il ölkəmiz uğurla inkişaf edibdir.
Azərbaycan inkişaf, sabitlik yolu ilə getmişdir. Dünyada
gedən proseslər isə əlbəttə ki, bizi də narahat edir.
Dünyada yeni münaqişə ocaqları, yeni gərginlik yerləri
yaranır. Mövcud problemlər öz həllini tapmır, əksinə,
yeni problemlər əlavə olunur. Demək olar ki, dünyanın
bütün yerlərində - Avropada, Afrikada, Asiyada, Latın
Amerikasında, bizim bölgəmizdə, postsovet məkanında
müəyyən gərginlik müşahidə olunur. Bəzi hallarda
bu gərginlik daha şiddətli formalar alır. Ancaq
Azərbaycan uzun illər ərzində sabitlik yolu ilə gedir.
Ölkəmizdə mövcud olan sabitlik Azərbaycan xalqının
iradəsi ilə təmin edilir. Bizim apardığımız siyasət
xalq tərəfindən dəstəklənir. Siyasət konkret işlərlə
ölçülür. Bizim siyasətimizin təməlində konkret işlər,
real inkişaf, söz yox, əməl dayanır və verilən hər bir
söz həyatda öz əksini tapır. Ona görə də xalq tərəfindən
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rekord həddə çatmışdır, biz yenə də valyuta
ehtiyatlarımızı artırmışıq. Bu, daim belə olubdur.
Hətta bizim üçün ən ağır, böhranlı illərdə, - o vaxt ki,
dünya bazarlarında neftin qiyməti dörd dəfə düşmüşdü,
- yenə də biz valyuta ehtiyatlarımızı artırmışdıq.
Ancaq keçən il 6,4 milyard dollar həcmində artım,
əlbəttə ki, düşünülmüş siyasəti əks etdirir. Biz
vəsaitimizə qənaət edirik. Ancaq strateji əhəmiyyət
daşıyan layihələrə dövlət investisiyaları qoyuruq. Eyni
zamanda, valyuta ehtiyatlarımızın idarə edilməsindən
də daha böyük vəsait əldə edirik. Burada bir çox
amillər özünü göstərir. Çünki bu gün Azərbaycan
dünya miqyasında çox böyük hörmətə malik bir
ölkədir, həm siyasi müstəvidə, həm iqtisadi sahədə,
biznesin inkişafı baxımından. Mənim bu yaxınlarda
14-cü dəfə Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunda
iştirakım və Forum çərçivəsində apardığım danışıqlar
və iştirak etdiyim tədbirlər bir daha göstərir ki,
Azərbaycana həm böyük maraq, həm də böyük rəğbət
var. İyirmidən çox görüş keçirildi. Onu deyə bilərəm
ki, bütün görüşlər qarşı tərəfin təşəbbüsü ilə həyata
keçirildi. Yəni, bunu ona görə deyirəm ki, ölkəmizin
inkişafına maraq doğrudan da böyükdür. Azərbaycanda
iş görmək istəyən şirkətlərin sayı artır. Bilirsiniz ki,
Davos Forumunda iştirak edən şirkətlər dünya
miqyasında ən böyük şirkətlərdir. Yəni, oraya – Foruma
daxil olmaq üçün bir çox meyarlar olmalıdır. Onlardan
biri də əlbəttə ki, şirkətlərin kapitallaşdırılmasıdır.
Beləliklə, bu böyük sərmayə qoyuluşu və valyuta
ehtiyatlarımızın artımı bir daha göstərir ki, biz düzgün
yoldayıq və bu yolla gedəcəyik. Yanvar ayını nəzərə
alsaq, bizim valyuta ehtiyatlarımız artıq 52 milyard
dollara çatıbdır, təkcə keçən ay ərzində 1 milyard
dollar artmışdır. Bu, bizim strateji ehtiyatımızdır. Bu,
bizim iqtisadi müstəqilliyimizi və böyük dərəcədə
siyasi müstəqilliyimizi təmin edir. Azərbaycan bu gün
dünyada sayı o qədər də çox olmayan o ölkələrdəndir
ki, tam müstəqil siyasət aparır. Müstəqil siyasət
aparmaq üçün bir çox amillər olmalıdır - ölkələrin
ərazisi, onların potensialı, ümumi daxili məhsulu,
hərbi qüdrəti və s. Biz bilirik ki, dünyada güc mərkəzləri
hansı ölkələrdir. Əlbəttə, Azərbaycan öz həcminə və
coğrafi ərazisinə görə böyük ölkələrlə rəqabət apara
bilməz, belə fikri də yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq,
müstəqil siyasət aparmaq üçün bizdə kifayət qədər
imkanlar var. Bunların başlıcası xalqın dəstəyidir,
bizim siyasətimizə göstərilən dəstək və etimaddır.
Əlbəttə ki, iqtisadi göstəricilərimiz, siyasi arenadakı
fəaliyyətimiz bizim gücümüzü artırır və Azərbaycan
ildən-ilə daha da güclənir və güclənəcəkdir.
Bizim ixracımız da, xüsusilə qeyri-neft sektorunda
artıbdır, xarici ticarət dövriyyəsi də artıbdır. Bir sözlə,
iqtisadi sahəyə aid olan bütün məsələlər öz həllini
tapıb.

bunu bir daha təsdiqləyir. İqtisadiyyatımız 2,2 faiz
artmışdır. Hesab edirəm ki, bu, yaxşı nəticədir. Neftin
qiyməti sabitdir, ancaq Azərbaycanda neft hasilatı
bir qədər aşağı düşüb. Ümumi daxili məhsulun 2,2
faiz artması, hesab edirəm ki, yaxşı nəticədir. Xüsusilə
nəzərə alsaq ki, qeyri-neft sektorunda artım 3,5
faizdir. Sənaye istehsalı 1,5 faiz artıb. Bunun da
səbəbi məhz neftin hasilatı ilə bağlıdır. Ancaq bizim
əsas prioritetimiz olan qeyri-neft sektoru 14 faizdən
çox artıb. Burada, əlbəttə ki, keçən il istismara verilmiş
nəhəng sənaye müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması,
eyni zamanda, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı,
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması xüsusi rol oynayıb.
Biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasını Dünya Bankı da
qeyd edir. “Doing Business” hesabatında Azərbaycan
keçən il 20 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilibdir.
Əlbəttə ki, bütün biznes qurumları bunu görür, hiss
edirlər. Vergi və gömrük inzibatçılığı, biznes dairələrinə
göstərilən dövlət dəstəyi, əlbəttə ki, qeyri-neft
sənayesində də özünü büruzə verir.
Beləliklə, 14 faizdən çox artan qeyri-neft sənayemiz
yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir. Qeyd etməliyəm
ki, keçən il 98 min yeni iş yeri yaradılmışdır. Mən
bunu dəfələrlə demişəm, bir daha demək istəyirəm
ki, bu, daimi proses olmalıdır. Çünki Azərbaycanda
əhali yüksək templərlə artır və iqtisadiyyat, iqtisadi
inkişaf, o cümlədən iş yerlərinin yaradılması demoqrafik
inkişafı daim üstələməlidir. Buna görə biz daim bu
məsələyə xüsusi diqqət verməliyik. Ancaq o da
həqiqətdir ki, hər bir iş yerinin yaradılması üçün həm
dövlət, həm də özəl sektor tərəfindən böyük vəsait
tələb olunur. Çünki iş yerlərinin yaradılması elə boş
yerə olmur, gərək infrastruktur, şərait, imkanlar olsun.
Özəl sektor, əlbəttə ki, iş yerlərini yaradan əsas
sektor olaraq öz sözünü deyir və deməlidir.
Beləliklə, əsas iqtisadi göstəricilər bunlardır. Əgər
buraya ölkəmizə qoyulan sərmayəni əlavə etsək,
mənzərə daha gözəl olacaqdır. Keçən il ölkəmizə
13,5 milyard dollar sərmayə qoyulubdur. Azərbaycan
həm xarici, həm daxili investorlar üçün çox cəlbedici
məkandır. Bu sərmayələrin bir hissəsi dövlət investisiyalarıdır. Bu da təbiidir. Çünki hələ ki, iqtisadi artımda
dövlət investisiyaları önəmli rol oynayır. Xüsusilə
nəzərə alsaq ki, hələ də infrastruktur layihələri ilə
bağlı görüləsi işlər vardır. Ona görə həm dövlət, həm
yerli, həm də xarici şirkətlər ölkəmizə 13,5 milyard
dollar həcmində vəsait qoyublar. Hesab edirəm ki,
bu, çox yüksək nəticədir.
Makroiqtisadi vəziyyət tam sabitdir. İnflyasiya
cəmi 2,5 faiz təşkil etmişdir, əhalinin gəlirləri isə 7,4
faiz. Yəni, həmişə olduğu kimi, əhalinin gəlirləri
inflyasiyanı üstələmişdir. Valyuta ehtiyatlarımız 6,4
milyard dollar artmışdır. Bu, deyə bilərəm ki, son illər
ərzində rekord göstəricidir. Baxmayaraq ki, büdcəmiz
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stansiyaların da itirilmiş gücləri bərpa edilib və biz
400 meqavatı məhz buradan əldə etdik. Bu proses
davam edir. Bu il də təqribən həmin rəqəm səviyyəsində
generasiya gücü bərpa olunacaq. Biz indi elektrik enerjisini ixrac edən ölkəyə çevrilmişik.
Qazlaşdırma prosesi də davam etdirilib. Bu gün
ölkəmizin demək olar ki, bütün yerlərində qazlaşdırma
təmin edilibdir. Qazlaşdırmanın səviyyəsi 96 faizə
çatıb. Bu da dünya miqyasında ən yüksək göstəricilərdən biridir. 1300 kilometr avtomobil yolu salınıb.
Min kilometr nəzərdə tutulmuşdu. Ancaq il ərzində
rayonlara səfərlərim zamanı mənə edilən müraciətlər,
sonra vətəndaşlar tərəfindən ünvanlanan məktublar
əsasında biz əlavə 300 kilometr yolun çəkilişinə nail
olduq. Avtomobil yollarının keyfiyyətinə görə bu gün
Azərbaycan dünyada 27-ci yerdədir, bir çox inkişaf
etmiş ölkələri qabaqlayır. Əminəm ki, görüləcək işlər
nəticəsində daha da irəli gedəcəyik.
O cümlədən meliorativ tədbirlər infrastruktur layihələri arasında önəmli yer tutur. Təqribən 80 min
hektar torpağa suyun verilməsi təmin edilmişdir,
300-dən çox subartezian quyusu qazılmışdır. Bu proses bu il də davam etdiriləcək.
Bu infrastruktur layihələri dövlət investisiya
proqramı hesabına icra edilmişdir. Bu, bir daha onu
göstərir ki, ölkəmizin dayanıqlı inkişafı üçün gözəl
zəmin yaradılır. Təbii ki, bütün bu işlər və eyni
zamanda, aparılan islahatlar kənd təsərrüfatının inkişafına da güclü təkan verdi. Kənd təsərrüfatı istehsalı
son illərlə müqayisədə rekord həddə çatdı. Yəni,
artım tempi 7 faizdən çox olmuşdur, xüsusilə bitkiçilikdə
artım 10 faizdən çoxdur. Bizim kənd təsərrüfatı
məhsullarının ixracı artır. Daxili tələbat yerli məhsullar
hesabına təmin edilir. Çünki bütün bu işlər bir-biri ilə
sıx bağlı olan məsələlərdir.
Keçən il, eyni zamanda, nəqliyyat sahəsində bizim
böyük layihələrimiz icra edilibdir. Onların arasında
Bakıətrafı dəmir yolu xəttinin çəkilişini xüsusilə qeyd
etmək istərdim. Biz vaxtilə “elektriçka” adlandırılan
dəmir yolu nəqliyyatını ən müasir səviyyədə bərpa
etmişik, ən aparıcı şirkətin istehsal etdiyi qatarları
gətizdirmişik. Qəsəbələrdə dəmir yolu stansiyaları
tikilibdir və bu proses davam etdiriləcək. Bu il artıq
Bakıətrafı dəmir yolunun çəkilişinin əsas mərhələsi
başa çatacaq, yəni, dairə birləşəcəkdir. Ondan sonra
hələ ki, dəmir yolu olmayan qəsəbələrə dəmir yolunun
çəkilişi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, qonşularla
bizi birləşdirən dəmir yollarında bərpa işləri aparılır
ki, sürət daha da artsın. Buna böyük dərəcədə nail
olmuşuq, xüsusilə qərb istiqamətində. Şimal və cənub
istiqamətində görüləcək işlər üçün hazırlıq aparılır
və bu il bu proses daha sürətlə gedəcəkdir.
Əlbəttə ki, biz keçən ilin uğurlarını qeyd edərkən
TANAP layihəsinin Avropa sərhədinə çatdırılmasını

Eyni zamanda, keçən il sosial sahədə çox böyük
təşəbbüslər irəli sürülmüşdür. Daha doğrusu, 2018ci ilin ikinci yarısından artıq bu proqramlar hazırlanırdı
və 2019-cu ilin əvvəlindən bu proqramların icrası
başlanmışdır. Şəhid ailələrinə böyük məbləğdə vəsait
təmin edilmişdir. Ümumiyyətlə, 4,2 milyon insanın
sosial və maddi vəziyyəti yaxşılaşdırıldı. Çünki çox
böyük sosial paket 4,2 milyon insanı əhatə edib.
Minimum əməkhaqqı təxminən 2 dəfə, minimum
pensiya 70 faizdən çox artmışdır. Hazırda minimum
pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinə görə Azərbaycan MDB
məkanında birinci yerdədir. Bəzi müavinətlər 50 faiz,
bəzi müavinətlər 2 dəfə artırılıb, tələbələrin təqaüdləri
artırılıb, şəhid ailələrinə birdəfəlik maddi yardım
göstərilib, bundan əlavə, şəhid ailələrinin və məcburi
köçkünlərin aylıq müavinətləri artırılıb. Yəni, bütün
bunlar böyük vəsait tələb edən məsələlərdir və bir
neçə milyard manata başa gəlir. Ancaq biz bunu
edirik. İlk növbədə, ona görə ki, siyasətimizin mərkəzində
Azərbaycan vətəndaşı dayanır. İkincisi, ona görə ki,
buna imkanımız var. Əgər istəyimiz olsaydı, imkanımız
olmasaydı, bunu necə etmək olardı? Bax, iqtisadi
gücümüzü toplayaraq bugünkü reallığı təmin etdik
ki, biz bunu edə bilirik. Deyə bilərəm ki, yaxın ətrafda
bu cür sosial təşəbbüs göstərən ikinci ölkə yoxdur.
Əgər varsa, qoy mənə desinlər, yoxdur. Biz bunu ona
görə edirik və hesab edirik ki, bu, düzgündür.
Azərbaycan xalqı ildən-ilə daha yaxşı yaşamalıdır.
Bizim artan iqtisadi gücümüz ölkəmizin güclənməsinə,
ilk növbədə, xalqımızın rifah halının yaxşılaşmasına
yönəlməlidir və biz bunu edirik. Ona görə sosial
sahədə görülmüş bu işlər bir daha bizim siyasətimizi
əks etdirir, bizim gücümüzü göstərir və bundan sonra
da bu sahə daim diqqət mərkəzində olacaqdır.
Eyni zamanda, keçən il sosial infrastrukturun
yaradılması ilə bağlı önəmli addımlar atıldı - 84
məktəb, 60 tibb müəssisəsi tikildi və təmir edildi.
Ona görə bu proses də daim gedir. Biz məktəblərin
böyük hissəsinin təmirini başa çatdırmışıq. Amma
hələ də qəzalı vəziyyətdə olan məktəblər var və
onların da təmiri ilə bağlı gələcək illərdə konkret
addımlar atılacaqdır.
İnfrastruktur layihələrinin icrası ilə ciddi məşğul
olmuşuq, xüsusilə elektrik enerjisi sahəsində. Bu
sahədə də ciddi irəliləyiş olubdur. Deyə bilərəm ki,
keçən il biz əlavə 800 meqavat elektrik enerjisi ala
bilmişik. Bunun 400 meqavatı yeni tikilmiş “Şimal 2”
stansiyasının hesabına, 400 meqavatı isə itirilmiş
güclərin bərpası nəticəsində əldə olunub. Çünki vaxtilə
stansiyaların düzgün istismar olunmaması səbəbindən
bu güclər itirilmişdi. Ancaq hazırda bu işlər aparılır
və 400 meqavat gücün daha çox hissəsi Mingəçevir
İstilik-Elektrik Stansiyasında aparılan təmir-bərpa
işlərinin hesabına əldə edilmişdir. Əlbəttə, digər
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neft ixracı 5,2 dəfə artmışdır. Bizim valyuta
ehtiyatlarımız 27 dəfə artmışdır. 2003-cü ildə valyuta
ehtiyatlarımız 1,8 milyard dollar idi, keçən ilin
yekunlarına görə 51, indi isə 52 milyard dollara
çatmışdır. Yəni, bu, özlüyündə böyük bir göstəricidir.
Yoxsulluq təxminən 50 faizdən 4,8 faizə düşmüşdür.
Bu da onu göstərir ki, neftdən əldə edilmiş gəlirlər
düşünülmüş şəkildə və ədalətli bölünmüşdür. Biz bu
gəlirlərdən istifadə edərək ölkəmizin bütün əsas infrastruktur problemlərinin böyük hissəsini həll etdik,
eyni zamanda, vətəndaşların rifah halını yaxşılaşdırdıq.
Son 16 ildə orta əməkhaqqı 11 dəfə, orta pensiya 8
dəfə artmışdır, 300 mindən çox məcburi köçkünə,
6700 şəhid ailəsinə evlər, mənzillər verilmişdir. Yəni,
bu böyük sosial proqramlar böyük vəsait tələb edir.
Təsəvvür edin, 300 min insan üçün evlər, mənzillər
tikilib. Biz bu illər ərzində təxminən Sumqayıt, yaxud
Gəncə boyda şəhər tikmişik. Bunu etmək üçün həm
siyasi iradə, düşünülmüş siyasət, eyni zamanda,
imkanlar olmalı idi.
İnfrastruktur layihələrinə gəldikdə, bu illər ərzində
33 elektrik stansiyası tikildi, onların generasiya gücü
3 min meqavatdır. Əgər bu stansiyalar tikilməsəydi,
bu gün ölkəmizin yarısını qaranlıq bürüyərdi, biz
elektrik enerjisini yenə də idxal edərdik və buna
böyük pullar verərdik. Amma biz bu stansiyaları
tikməklə, 3 min meqavat generasiya gücünü əldə
etməklə bu gün elektrik enerjisini ixrac edirik. Keçən
il bu ixracdan ölkəmizə təqribən 60-65 milyon dollar
vəsait daxil olubdur.
2003-cü ildə Azərbaycanda qazlaşdırmanın
səviyyəsi 51 faiz idi, rayonlarda ümumiyyətlə qaz
yox idi. Hazırda bu rəqəm 96 faizə çatıbdır. Elə rayon
yoxdur ki, orada qaz olmasın. Elə rayon yoxdur ki,
orada qazlaşdırma təqribən 70 faizdən aşağı olsun.
Rayonlarda 100 faiz, 95 faizdir. 16 min 700 kilometr
avtomobil yolu tikilmişdir. Bizi bütün qonşu ölkələrlə
müasir avtomobil magistralları birləşdirir. Yüzlərlə
(bəlkə də mindən çox) kəndin yolu abadlaşdırılıb.
Meliorativ tədbirlər. İki böyük su anbarı - Taxtakörpü
və Şəmkirçay tikilib. Bunlar olmasaydı, orada yerləşən
rayonlarda su qıtlığı yaranacaqdı. Əgər Taxtakörpü
su anbarı tikilməsəydi, keçən il Bakı şəhərini su ilə
təmin etmək mümkün olmazdı. Çünki keçənilki quraqlıq
bəlkə də tarixdə olmayıb. Biz məhz Taxtakörpüdə
yığılan suları Ceyranbatana ötürməklə Bakını fasiləsiz
su ilə təmin etdik. Bakıda heç kim hiss etmədi ki,
belə ciddi quraqlıq olub.
Bütün bu işləri biz ona görə görürük ki, insanlar
daha yaxşı yaşasınlar. Hər bir böyük layihənin arxasında
düşünülmüş siyasət dayanır. Kəndlərdə su təminatını
yaxşılaşdırmaq üçün bu illərdə 1500-dən çox artezian
quyusu qazılmışdır və bu proses davam etdirilir.
Yüzlərlə kənddə modul tipli sutəmizləyici qurğular

mütləq qeyd etməliyik. Bu, tarixi hadisədir, bu, tarixi
layihədir. Cənub Qaz Dəhlizinin əsas hissəsi olan
TANAP demək olar ki, tam istifadəyə verilmişdir.
Keçən ilin noyabr ayında biz Türkiyə-Yunanıstan
sərhədindəki mərasimdə bu layihənin tam istismara
verilməsini qeyd etmişdik. Ondan əvvəl TANAP-ın
Türkiyəyə çatdırılmasını qeyd etmişik. Bu, doğrudan
da tarixi layihədir. Bu layihə artıq Cənub Qaz Dəhlizinin
dördüncü seqmenti olan TAP layihəsinin uğurlu
inkişafını və başa çatmasını şərtləndirir. Əminəm ki,
bu il bu nəhəng infrastruktur layihəsi - uzunluğu
3500 kilometr olan, bir neçə ölkəni birləşdirən Cənub
Qaz Dəhlizi tam istismara veriləcəkdir. Bu, bizim
növbəti böyük tarixi qələbəmiz olacaqdır.
Keçən il bir çox başqa hadisələr də baş vermişdir.
İndi onların hamısını burada qeyd etmək mümkün
deyil. Hesab edirəm ki, dediyim məsələlər və gətirdiyim
rəqəmlər ölkəmizdə gedən proseslər haqqında kifayət
qədər məlumat verir və bunlar bizim uğurlarımızdır.
Biz bu uğurları deməliyik, onları təbliğ etməliyik, eyni
zamanda, bu uğurlarla kifayətlənmək olmaz. Biz
həmişə gərək həll olunmamış məsələlər ətrafında
səylərimizi gücləndirək və bunu edirik. Ona görə bu
ənənəvi konfransın əsas məqsədi görülmüş işlərə
yekun vurmaq və il ərzində görüləcək işlərə təkan
verməkdir. Ona görə də 2004-cü ildən başlayaraq
biz bu yolla gedirik. 2004-cü ildə qəbul edilmiş birinci
proqram tarixi hadisə idi. O vaxt o proqram mənim
seçkiqabağı proqramımın tərkib hissəsi idi. O vaxt ilk
dəfə prezident vəzifəsinə seçilən zaman vətəndaşlara
demişdim ki, əgər mənə etimad göstərilərsə, o
cümlədən regionların inkişafı ilə ciddi məşğul olacağam.
Çünki bilirdim ki, Azərbaycanın regionlarında vəziyyət
o qədər də yaxşı deyil. Bunun da əlbəttə ki, təbii
səbəbləri var idi - infrastruktur köhnəlmişdi, demək
olar ki, sıradan çıxmışdı, bir çox müəssisələr fəaliyyətini
dayandırmışdı, kənd təsərrüfatında durğunluq yaşanırdı.
Ona görə hesab edirdim ki, Regional İnkişaf Proqramı
bizim üçün əsas təkanverici proqram olacaq. Eyni
zamanda, Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti
bölgələrdə yaşayır, rayonlarda, kəndlərdə yaşayır.
Onların yaşayışı yaxşılaşmalı idi. Ona görə bu proqramın
qəbul edilməsi bir daha demək istəyirəm ki, tarixi
hadisə idi. O vaxtdan bu günə qədər hər il biz
proqramın icrasını müzakirə edirik. Dediyim kimi, üç
proqram qəbul edildi və icra olundu, dördüncü proqram
indi icra edilir.
Deyə bilərəm ki, 2003-cü ildən bu günə qədər
bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,4 dəfə artmışdır.
Bu, dünyada rekord göstəricidir. Bütün statistik
məlumatlar araşdırıla bilər, inanmıram ki, buna bənzər
artım tempi olsun. Bu 16 il ərzində sənaye istehsalı
2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 2 dəfə, xarici ticarət
dövriyyəsi 6,4 dəfə, ixrac 7,6 dəfə, o cümlədən qeyri-
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struktur layihələrindən biridir, bunun təxminən 40
milyard dollar maliyyəsi vardır. Bir neçə ölkəni
birləşdirir, 3500 kilometr uzunluğunda dörd
seqmentdən ibarət nəhəng layihədir. Burada həm
siyasi məharət, həm diplomatik addımlar, həm iqtisadi
gücümüz, həm də beynəlxalq banklarla əlaqələrimiz,
bu yolboyu yerləşən ölkələrlə səmərəli əməkdaşlığımız,
bütün bunlar rol oynayıb. Bu layihəni həyata keçirmək
üçün nə qədər çətinliklər olub. Bu barədə danışmaq
üçün ayrıca bir tədbir lazımdır. Amma biz bunu da
başa çatdırmışıq. Təşəbbüskar da Azərbaycandır.
Artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycanda ənənəvi olaraq
Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası keçirilir. Növbəti
Şuranın toplantısı bu ayın sonunda keçiriləcək.
Yəni, qəbul edilmiş faktdır ki, bu layihələrin aparıcı
qüvvəsi, təşəbbüskarı, təşkilatçısı, əsas maliyyə yükünü
öz üzərinə götürən ölkə bizik - Azərbaycandır və
bunu etmişik. Bu layihələrin hər biri tarixi əhəmiyyət
daşıyır. Bu layihələrin, ümumiyyətlə, görülən işlərin
hamısı Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətlərdir.
Çıxışımın əvvəlində dediyim kimi, uğurlu inkişafımızı,
sabitliyi şərtləndirən, cəmiyyətdə xoş əhval-ruhiyyəni
formalaşdıran bizim siyasətimiz və addımlarımızdır.
Nəyi demişiksə, onu da etmişik. Bir dənə də icra
edilməmiş vəd yoxdur. Heç kim bunu tapa bilməz.
2003-cü ildə və ondan sonrakı illərdə nəyi demişəmsə,
onu da etmişəm. Ona görə bizim sözümüzə də,
işimizə də xalq tərəfindən böyük inam var. Mən
həmişə demişəm ki, bizim sözümüzün qüvvəti imzamız
qədər olmalıdır və bu gün bu, belədir.
Əlbəttə ki, son 16 il ərzində görülmüş bütün işlər
haqqında danışmaq mümkün deyil və buna ehtiyac
yoxdur. Hesab edirəm ki, mən sizə və Azərbaycan
ictimaiyyətinə əsas məqamları çatdırdım.
İndi isə keçək müzakirələrə.

quraşdırılmışdır. Ona görə bizim proqramımızın
icrasında infrastruktur layihələri xüsusi yer tuturdu.
Biz sosial təşəbbüslərlə paralel olaraq, bu layihələri
həyata keçirməklə bugünkü reallığı əldə etdik.
Azərbaycan bu illər ərzində kosmik dövlətə çevrilib.
Bizim üç peykimiz var, 16 il bundan əvvəl bu, bəlkə
də bizim yuxumuza da gəlməzdi. Amma bu gün bu,
reallıqdır. Nəinki üç peykimiz var, hətta iki ildən sonra
dünyanın aparıcı tədbiri - Dünya Astronavtika Konqresi
də Bakıda keçiriləcək, təxminən 50 ildən sonra. Çünki
birinci dəfə Sovet İttifaqında da yeganə konqres
1973-cü ildə Bakıda keçirilmişdir. İndi 49 ildən sonra
bu tədbir yenə də Bakıda, amma müstəqil Azərbaycan
dövlətinin paytaxtı olan Bakıda keçiriləcək.
Nəqliyyat sahəsində. Yeddi aeroport tikildi. Onların
altısı beynəlxalq aeroportdur. Davosun hesabatında
Azərbaycan hava xidmətlərinə görə 11-ci yerdədir.
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu artıq beşulduzlu
aeroport kimi tanınır. Dünyada belə aeroportların
sayı təqribən 10-na yaxındır. Onlardan biri də Heydər
Əliyev Aeroportudur.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu tikildi. Bu, bizim tarixi
qələbəmizdir. Təkcə ona görə yox ki, Ermənistan
əbədi dalanda qaldı. Halbuki bu da vacib məsələdir.
Ona görə ki, indi bu yol həm böyük gəlir gətirir, həm
də beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirir. İndi bu yol
ilə onu tikməyə başlayanda nəzərdə tutulmayan
yerlərdən də yüklər daşınır. Yəni, bu yol beynəlxalq
əməkdaşlıq üçün çox önəmli infrastruktur layihəsinə
çevrilib və Azərbaycan burada aparıcı ölkədir. ŞərqQərb və Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin
yaradılmasında biz xüsusi rol oynamışıq. Biz o ölkəyik
ki, hər iki layihədə iştirak edirik. Ələt Beynəlxalq
Dəniz Limanı Xəzərdə ən böyük dəniz limanıdır.
Gəmiqayırma zavodu bizim üçün tankerlər, yük
gəmiləri və istənilən gəmini istehsal edə bilər. İndi
pulumuz Azərbaycanda qalır, xaricə getmir. Biz indi
tankerləri, yük gəmilərini özümüz istehsal edirik. Mən
ancaq 16 il ərzində görülmüş işlərin əsas məqamlarını
qeyd edirəm.
Energetika, neft-qaz sahəsində - 2006-cı ildə
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, 2007-ci ildə Bakı-TbilisiƏrzurum qaz kəmərləri istifadəyə verildi. Bunlar
tikilməsəydi, kim gəlib Azərbaycanın neft sənayesinə,
özü də dənizdən çıxarılacaq neftə pul qoyardı? Heç
kim. Sıfır investisiya olacaqdı. Nə edəcəkdik? Xaricdən
neft alacaqdıq. Biz bu kəmərləri mürəkkəb geosiyasi
vəziyyətdə inşa etdik, minimum risklərlə. Sonra BakıTbilisi-Qars dəmir yolu tikildi. Çünki o kəmərlər
tikilməsəydi, o dəhliz açılmasaydı, dəmir yolu dəhlizi
də heç vaxt olmazdı. Bu yolu tikməyə bizim pulumuz
da olmazdı. Gürcüstana 800 milyon dollara yaxın
kredit verməyə də gücümüz olmazdı. Ondan sonra
Cənub Qaz Dəhlizi. Bu da Avropanın ən böyük infra-

***
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, Qəbələ Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı Səbuhi Abdullayev,
Mingəçevir Sənaye Parkındakı “Mingəçevir Tekstil”
MMC-nin direktoru Mehman Hüseynov, Gəncə Şəhər
İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, “Naxçıvan
Duz İstehsalı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru Anar Əsədullayev, Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, “Brightman Business
Managment Consultans” meyvə və tərəvəz konservlərinin istehsalı müəssisəsinin direktoru Afət Əhmədova,
Astara Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Qəzənfər
Ağayev, “Ağstafa Aqrar Sənaye Kompleksi” müəssisəsinin icraçı direktoru Anar Orucov, Kürdəmir Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı Ceyhun Cəfərov çıxış etdilər.
***
Daha sonra dövlətimizin başçısı yekun nitqi söylədi.
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Prezident İlham Əliyevin yekun nitqi

– Konfransın ikinci hissəsində dörd panel təşkil
olunacaq və bütün sahələri əhatə edən məsələlər, o
cümlədən iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, infrastruktur,
bank-kredit məsələləri və digər məsələlər müzakirə
ediləcək. Həm yerli icra orqanları, həm sahibkarlar
mərkəzi icra orqanlarının nümayəndələri ilə birlikdə
bu məsələləri müzakirə edəcəklər, mövcud problemlər
haqqında danışacaqlar və əlbəttə ki, bu il görüləcək
işlər haqqında da söhbət gedəcək. Elə etməliyik ki,
proqramda nəzərdə tutulan bütün məsələlər öz həllini
tapsın. 2020-ci ildə bəzi məsələlər bu yaxınlarda
ortalığa çıxıb, onların da həlli üçün imkanlar olmalıdır.
Dövlət İnvestisiya Proqramı təsdiq edilmişdir, kifayət
qədər böyük proqramdır. Eyni zamanda, müəyyən
dərəcədə ehtiyatlar da vardır. Çünki il ərzində bəzi
məsələlər ortalığa çıxır ki, onların da həlli vacibdir.
İndi isə görüləcək əsas işlər, layihələr haqqında
demək istərdim ki, bu il də proqramın icrası və ümumiyyətlə, ölkəmizin inkişafı təmin edilsin. İlk növbədə,
infrastruktur layihələrindən başlamaq istərdim. Baxmayaraq ki, bu sahədə böyük uğurlar əldə edildi,
məsələlərin böyük hissəsi öz həllini tapdı. Ancaq
həyat yerində durmur. Ölkəmizin tələbatı, əhalisi,
sənaye potensialı artır, yeni müəssisələr istifadəyə
verilir. Ona görə infrastruktur layihələrinin icrası bundan sonra da təmin edilməlidir.
Mən elektrik enerjisinin istehsalı ilə bağlı giriş
sözümdə bəzi məlumatları verdim. Əlavə etmək
istəyirəm ki, bu ilin yanvar ayında önəmli hadisə baş
vermişdir. İki böyük xarici investor Azərbaycan ilə

bərpaolunan enerji növlərinin istehsalı üzrə niyyət
protokolu imzalamışdır. Əslində, bu, icra müqaviləsi
adlandırılır və il ərzində, bir neçə ay ərzində bu
müqavilələr üzərində daha müfəssəl iş aparılacaqdır.
Əminəm ki, bu ilin sonunda müvafiq kontraktlar da
imzalanacaq. Bu məsələnin çox böyük əhəmiyyəti
var. Çünki bu, sırf xarici sərmayə hesabına istehsal
ediləcək bərpaolunan enerji növləridir. Əlbəttə ki, mən bunu giriş sözümdə də demişəm, - əgər bizim
kredit reytinqimiz yüksək olmasa idi, biznes mühitinə
görə Azərbaycan 20 ən islahatçı ölkə kimi tanınmasaydı, xarici investorlar vəsait qoymazdılar.
Mən o böyük şirkətlərin rəhbərləri ilə görüşərkən
onu da yəqin etdim ki, bu qərarın əsas səbəbi
ölkəmizdə mövcud olan sabitlik, əmin-amanlıq və
Azərbaycanın uzunmüddətli inkişafına investorların
inamıdır. Bunlar çox böyük layihələrdir. İki elektrik
stansiyası tikiləcək - biri külək, biri Günəş. Bu iki
stansiyanın ümumi generasiya gücü 440 meqavat
səviyyəsindədir, çox böyük stansiyalardır. Təqribən,
400 milyon dollara qədər xarici sərmayə qoyuluşu
nəzərdə tutulur. Ona görə əminəm ki, bundan sonra
digər investorlar da maraq göstərəcəklər. Deyə bilərəm
ki, bu layihəni icra etmək üçün bizə dünyanın 9
aparıcı şirkətindən müraciətlər daxil olmuşdur. Artıq,
əgər belə demək mümkündürsə, kənarda qalmış
şirkətlərlə də fərdi qaydada iş aparılır, onlar üçün
yeni təkliflər hazırlanır. Əminəm ki, bərpaolunan
enerji növlərinin ümumi generasiya gücümüzdəki
payı getdikcə artacaq və artmalıdır.
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Bununla paralel olaraq, “Azərenerji”nin xətti ilə bu
il yeni böyük elektrik stansiyasının tikintisinə
başlanılacaq. Bu stansiyanın generasiya gücü təqribən
350-400 meqavat ətrafındadır. Buna ehtiyac var,
tələbat var. Çünki qeyd etdiyim kimi, bizim ixrac
imkanlarımız genişlənir, daxili tələbat getdikcə artacaq
və daxili istehlak daim nəzərə alınmalıdır. Bizim
hazırda 1000 meqavata yaxın generasiya gücümüz
var ki, daxildə istifadə edilmir. Onun da böyük hissəsi
ixrac olunur.
“Azərenerji”nin xətti ilə yeni külək elektrik
stansiyasının tikintisinə də başlanılmalıdır. Bu yaxınlarda
50 meqavat gücündə bir stansiya istifadəyə verilmişdir.
İkinci stansiyanın generasiya gücü 84 meqavatdır.
Bu da Azərbaycanda bərpaolunan enerji növünün
növbəti təzahürüdür. İndi dünyanın bir neçə ölkəsində
buna oxşar layihələr icra edilir, xüsusilə təbii resurslarla
zəngin olmayan ölkələrdə. Bizim isə siyasətimiz
bundan ibarətdir, - baxmayaraq ki, neftimiz də,
qazımız da var, - neftdən, qazdan qənaətlə istifadə
etmək və daha çox ixraca yönəltmək üçün bərpaolunan
enerji növlərindən istifadə etməliyik. Xüsusilə, nəzərə
alsaq ki, Günəşimiz də, küləyimiz də boldur.
Eyni zamanda, Mingəçevir İstilik Elektrik
Stansiyasının qalan üç blokunda bərpa-tikinti işləri
aparılacaq. Beş blok təmir olunub və bu da əlavə
təqribən 400 meqavata yaxın generasiya gücü
deməkdir. Ona görə biz yaxın iki-üç il ərzində böyük
dərəcədə enerji gücümüzü artıracağıq. Bununla paralel
olaraq, əlbəttə ki, transformatorların quraşdırılması,
yeni yarımstansiyaların fəaliyyətə başlaması, elektrik
xətlərinin təzələnməsi gündəlikdə duran məsələlərdir.
Qazlaşdırmaya gəldikdə, baxmayaraq ki, artıq
qeyd etdiyim kimi, biz 96 faizə çatmışıq, yenə də
dövlət investisiya proqramında Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkətinə dövlət büdcəsindən qazlaşdırmaya
130 milyon manat vəsait nəzərdə tutulur. Bu vəsaitdən
istifadə edərək bir çox kəndlər - bu gün hələ qaz almayan kəndlər qazlaşdırılacaq.
Avtomobil yollarının çəkilişi ilə bağlı bir neçə
önəmli layihə həyata keçirilir. Onlardan biri GəncəGürcüstan sərhədi avtomobil yolunun dörd zolağa
genişləndirilməsidir. İşlər gedir və əminəm ki, başa
çatacaq. Sumqayıtdan Rusiya sərhədinə gedən yeni
dördzolaqlı yolun tikintisi aparılır və hesab edirəm ki,
ilin sonuna qədər bu yol da istifadəyə veriləcək. Astara-İran sərhədi avtomobil yolunun tikintisi də
gündəlikdədir. İndi magistral yol tam yeni məcra ilə
cənub istiqamətinə gedir. Ancaq Astara şəhərinin
içərisindən keçir. Ona görə həm vətəndaşlar üçün
narahatlıq yaradır, həm də ki, yükburaxma qabiliyyəti
aşağı düşür. Ona görə Astara şəhərinə girmədən
rayonun ərazisindən İran sərhədinə qədər yeni magis-

tral yolun çəkilişi, o cümlədən avtomobil körpüsünün
tikintisi nəzərdə tutulur. Bu layihə də bu ilin sonuna
qədər başa çatmalıdır.
Eyni zamanda, Şamaxı-İsmayıllı-Qəbələ yolunun
bərpası və genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Bu yol
sürüşmə zonasından keçir, ona görə yolun bərpası
uzun illər ərzində mümkün olmamışdır. Ancaq yeni
texnologiyalar əsasında və yeni məcranın tapılması
istiqamətində aparılmış işlər nəticəsində bu yolun da
genişləndirilməsi və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması
nəzərdə tutulur.
Bu il Bakı qəsəbələrində yeni yolların çəkilişi xüsusi
əhəmiyyət daşıyacaq. Keçən il biz bu işlərlə daha
geniş miqyasda məşğul olmağa başlamışıq. Əlbəttə
ki, bəzi qəsəbələrdə yollar bərbad vəziyyətdədir və
bu, dözülməzdir. Biz ən ucqar dağ kəndlərinə gözəl
yollar çəkirik. Amma burada - Bakının ətrafında bəzi
yerlərdə yollar pis gündədir. Ona görə müvafiq
göstərişlər verilib. Keçən il bu sahəyə daha böyük
diqqət ayrılıb və bu il də yol çəkilişi proqramları
arasında bu sahə prioritet təşkil edəcək.
Bütövlükdə bu il min kilometr avtomobil yolunun
çəkilişi nəzərdə tutulur. Keçən il də min kilometr
nəzərdə tutulurdu. Ancaq dediyim kimi, keçən il 1300
kilometr çəkildi. İstisna olunmur ki, bu il də çəkiləcək
yolların uzunluğu daha böyük olacaqdır.
Dəmir yolunun bərpası və çəkilişi ilə bağlı. GəncəGürcüstan sərhədi dəmir yolunun sürətinin artırılması
nəzərdə tutulur. Bakı-Gəncə dəmir yolunun çəkilişi
tamamilə başa çatıb. Mən o vaxt Gəncədə olarkən
söz vermişdim ki, bu, təmin ediləcək. Elə də oldu. İndi
çox rahat, sürətli qatarla Bakıdan Gəncə şəhərinə
getmək olar. İndi sərhədə qədər bu dəmir yolunun
bərpası başa çatdırılmalıdır. Eyni zamanda, ŞimalCənub nəqliyyat dəhlizinin tərkib hissəsi olan BakıYalama dəmir yolunun yenidən qurulması gündəlikdədir.
Bununla yanaşı, Xudatdan Şahdağa dəmir yolunun
çəkilişi nəzərdə tutulur. Şahdağ dağ-xizək kurortu
indi nəinki MDB məkanında, dünyada tanınır. Bunun
ikinci mərhələsi işə düşəndən sonra maraq daha da
artıbdır. Ona görə mütləq bu kurorta dəmir yolu
çəkilməlidir. Bu, həm bölgədə yaşayan vətəndaşlara,
xarici qonaqlara və Bakı sakinlərinə rahatlıq gətirəcəkdir.
Artıq müvafiq Sərəncam da verilib və vəsait də
ayrılıb.
Ələt-Astara dəmir yolunun yenidən qurulması və
yolun marşrutunun dəyişdirilməsi, sahildən
kənarlaşdırılması üzərində iş aparılır. Bu il vəsait də
nəzərdə tutulur. Bu il şəhərlərarası dəmir yolları
arasında Ləki-Qəbələ dəmir yolunun fəaliyyətə
başlaması nəzərdə tutulur. Giriş sözümdə dediyim
kimi, Bakıətrafı, Bakı qəsəbələrinə gedən dəmir
yolunun davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.
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İçməli su layihələri ilə əlaqədar bildirməliyəm ki,
bu günə qədər ölkəmizin cəmi beş şəhərində içməli
su və kanalizasiya layihələri başlamamışdır. Yəni,
bütün qalan şəhərlərdə bu işlər ya tamamlanıb, ya
da ki, icradadır. Ona görə bu beş şəhərin içməli su
problemi nəzərə alınmalıdır. Bu ildən bu layihələrin
icrasına start verilməlidir. Əminəm ki, yaxın gələcəkdə
ölkəmizdə bir dənə də şəhər olmayacaq ki, 24 saat
ərzində Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartlarına
cavab verən içməli su ilə təmin edilməsin. Eyni zamanda, biz bu il suvarma üçün 400-dən çox subartezian quyusunun qazılmasını təmin etməliyik. Bu
quyuların sayı ildən-ilə artır, tələbat var və biz bunu
edəcəyik. Bu, dövlət investisiya proqramında nəzərdə
tutulub.
Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması daim diqqət
mərkəzindədir. Bu istiqamətdə bir çox önəmli tədbirlər
görülür. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin xətti
ilə çaylar boyu yerləşən bir çox kənddə modul tipli
təmizləyici qurğular quraşdırılmışdır. Ancaq mənə
bəzi yerlərdən gələn məlumata görə, bu qurğuların
bir neçəsi sıradan çıxmışdır. Ona görə birinci növbədə
bu qurğuların fəaliyyəti ilə bağlı monitorinq
keçirilməlidir, geniş təhlil aparılmalıdır, mənə məruzə
edilməlidir ki, onların vəziyyəti nə yerdədir. İkincisi,
bu qurğuların istismarı ilə bağlı gərək təkliflər verilsin.
Əfsuslar olsun ki, bu günə qədər bu qurğular başlıbaşına buraxılıb. Yerli icra orqanları, bələdiyyələr,
əslində, bu qurğuların istismarı ilə məşğul olmalıdırlar.
Bir çox yerlərdə belə deyil. Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi bu qurğuları quraşdırıb və sanki işini
yekunlaşdırıb. Ona görə həm monitorinq aparılmalıdır,
həm də lazımdırsa, yeni kəndlərdə bu cür qurğular
quraşdırılmalıdır və onların istismarı ilə bağlı konkret
bir məsul qurum müəyyən edilməlidir.
Ağacəkmə prosesi davam etdiriləcək. Keçən il
Nəsiminin 650 illiyi ilə bağlı bir gündə 650 min ağac
əkildi. Son illərdə isə əkilən ağacların sayı bəlkə də
10-20 milyonu ötüb. Bu, çox müsbət haldır. Xüsusilə
təbiəti ağacla o qədər də zəngin olmayan bölgələrdə
bu proses geniş vüsət alıbdır və almalıdır. Bununla
paralel olaraq, çirklənmiş yerlərin təmizlənməsi,
torpaqların rekultivasiyası prosesi davam etdirilir.
Abşeron yarımadasında bu işlər aparılır, aparılacaqdır.
Bizim mövcud göllərin təmizlənməsi prosesi daha
geniş vüsət almalıdır. Biz hələlik yalnız Böyükşor
gölünün bir hissəsini təmizləmişik. Bu da çox böyük
layihədir. İndi digər hissənin və həmçinin digər göllərin
təmizlənməsi gündəlikdədir.
Son illərdə bu istiqamətdə çox böyük işlər görülüb.
Bakı sakinləri və qonaqlar bunu hiss edirlər ki, havanın
keyfiyyəti böyük dərəcədə yaxşılaşıb. Nəyin hesabına?
Çünki biz havanı çirkləndirən bir çox mənbələri ləğv

etdik. Onlardan biri Bibiheybət zonası idi, hansı ki, o,
ekoloji fəlakət mənzərəsi idi. İndi orada park salınıb,
idman qurğuları, xiyabanlar yaradılıb, bulvar o zonaya
qədər uzadılıb. İkincisi, havanı, ekologiyanı böyük
dərəcədə çirkləndirən “Qara şəhər” idi. İndi onun
yerində “Ağ şəhər” yerləşir. Bu da böyük şəhərsalma
layihəsidir. Yaxın gələcəkdə neftayırma zavodunun o
ərazidən köçürülməsi nəticəsində həm bulvarın
uzunluğu artacaq, həm də o zonada ekoloji vəziyyət
daha da yaxşılaşacaq. Əlbəttə, Balaxanı zibilxanası
havanı demək olar ki, zəhərləyirdi. Çünki orada yanan
məişət tullantılarının söndürülməsi mümkün deyildi.
Hazırda orada böyük zibilyandırma zavodu və
çeşidləmə poliqonu fəaliyyət göstərir. Bu ərazi ekoloji
təmiz zonaya çevrilib.
Yəni, bütün bunları biz edirik ki, Bakının ekoloji
vəziyyəti yaxşılaşsın və insanların sağlamlığına ziyan
vurmasın. Eyni zamanda, vaxtilə ekoloji vəziyyəti
ağır olan Sumqayıt da indi ekoloji cəhətdən təmiz
şəhərdir. Mən orada olarkən sumqayıtlılara deyirəm
ki, Sumqayıtın havası Bakının havasından daha
təmizdir. Ancaq Bakının havası da böyük dərəcədə
təmizlənib. Bizim əsas diqqət mərkəzimiz məhz böyük
şəhərlərdir, xüsusilə Abşeron yarımadası və sənaye
müəssisələri olan şəhərlər. Azərbaycanın qalan
yerlərində təbiət toxunulmazdır, biz bunu qorumalıyıq
və bütün bölgələrdə təbiət qorunmalıdır. Çünki bu,
bizim sərvətimizdir. Bəzi hallarda ağaclar qırılır, onların
yerində binalar tikilir. Buna qətiyyən yol vermək
olmaz. Müvafiq göstərişlər verilib. Təbiətin qorunması
hər bir vətəndaşın işi olmalıdır, çünki bu, bizim
ölkəmizdir, bizim həyatımızdır.
Bu il tarixi abidələrin bərpası üçün dövlət investisiya
proqramında vəsait ayrılıb, biz buna da diqqət
yetirməliyik. Bizim əsas tarixi abidələrimizin hamısı
bərpa olunubdur, konservasiya edilibdir. Ancaq
Azərbaycanda bir çox tarixi abidələr var və onların
hər biri bizim üçün əzizdir. Ona görə bu tarixi abidələrin
bərpası, onların əsl vəziyyətinə çatdırılması və bəzi
hallarda konservasiyası xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu
məsələlərə maksimum diqqət göstərilməlidir.
Bakı şəhərinin nəqliyyatı yaxşılaşdırılır, indi həm
dövlət, həm özəl sektor xətti ilə daha səmərəli
fəaliyyət göstərir. Xüsusilə mən özəl sektoru qeyd
etmək istəyirəm. Çünki onlar da görürlər ki, dövlət
xətti ilə gətirilən avtobuslar bütün standartlara cavab
verir. Onların isə istifadə etdikləri avtobuslar artıq
çoxdandır yararsız vəziyyətə düşüb. Ona görə
məsuliyyətli sahibkarlar dərhal bu işlərlə məşğul
olmağa başlayıblar. Əminəm ki, bundan sonra da
həm özəl qurumlar, həm dövlət sektoru bu işdə fəal
olacaqdır. Ancaq Sumqayıtdan fərqli olaraq bizim
başqa şəhərlərdə vəziyyət acınacaqlıdır. Şəhər
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nəqliyyatı bərbad vəziyyətdədir. İstifadə olunan avtobuslar heç bir meyarlara cavab vermir. Ona görə
mən həm yerli icra orqanlarına, həm də Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə müvafiq
göstəriş vermişəm ki, mənə geniş məlumat versinlər,
mövcud avtobus parkı nə vəziyyətdədir? Biz bu
məsələni də həll etməliyik. Hər bir şəhərdə nəqliyyat
yaxşı olmalıdır. Yollar yaxşıdır, nəqliyyat da yaxşı
olmalıdır ki, vətəndaşlar mənzil başına, iş yerinə
rahat çata bilsinlər.
Bu il sosial infrastrukturla bağlı önəmli addımlar
atılacaq. Onlarla məktəb, tibb müəssisəsi tikiləcək,
təmir ediləcəkdir. İki Olimpiya İdman Kompleksinin
açılışı nəzərdə tutulur. Bu il beş “ASAN xidmət”
mərkəzi istifadəyə veriləcək və beləliklə, “ASAN
xidmət” mərkəzlərinin sayı 21-ə çatacaq. Ancaq,
əlbəttə, bu proses davam etdirilir. Bildirməliyəm ki,
beş mərkəz bu il istifadəyə veriləcək, bundan əlavə
daha altı mərkəzin açılışı da gündəlikdədir. Onlardan
ikisi Bakıda tikiləcək və beləliklə, Bakıda mərkəzlərin
sayı yeddiyə çatacaq. Çünki indi bəzi mərkəzlərdə
növbələr yaranır. Biri Gəncədə. Gəncədə ikincisi
olacaqdır. Biri Sumqayıtda, orada da ikincisi olacaqdır.
Biri Lənkəran, biri isə Salyanda. Beləliklə, bu proqram
maksimum 2021-ci ilin sonuna qədər başa çatmalıdır,
bəlkə ondan da tez. Beləliklə, “ASAN xidmət”
mərkəzlərinin sayı 27-yə çatacaq.
“DOST” mərkəzlərinin yaradılması daha geniş
vüsət alacaq. Artıq iki mərkəz keçən il istifadəyə
verilib və ümumiyyətlə, 30-dan çox “DOST” mərkəzinin
yaradılması nəzərdə tutulur.
Digər sosial layihə şəhid ailələri üçün tikiləcək və
təmin ediləcək mənzillərdir. Keçən il 934 şəhid ailəsinə
mənzil verilmişdir. Bu il göstəriş vermişəm ki, bu
rəqəm artırılsın və ən azı 1500 şəhid ailəsi dövlət
tərəfindən gözəl evlərlə, mənzillərlə təmin ediləcək.
Məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına gəldikdə isə, bu il yenə bu sahədə
də rekord il olacaq. Çünki bu il 7 min köçkün ailəsi
üçün mənzillərin, evlərin verilməsi nəzərdə tutulur.
Keçən il bu rəqəm 5 min idi. Beləliklə, təqribən 3040 min köçkün yeni evlərlə təmin ediləcəkdir.
Sosial layihələr arasında ödənişli ictimai iş yerlərinin
yaradılması da var. Bu da mənim təşəbbüsümlə irəli
sürülmüş məsələdir, o vaxt ki, ölkəmizdə işsizlik bir
qədər artmışdı. Onun da səbəbi o idi ki, neftin qiyməti
4 dəfə aşağı düşdü, biz məcbur olub investisiya
xərclərimizi ixtisar etdik. Mən giriş sözümdə dedim,
valyuta ehtiyatlarımızı, hətta bizim üçün ən ağır
illərdə artıra bilmişik. Amma investisiya xərclərini
azaltdıq və beləliklə, bu layihələrdə iştirakı nəzərdə
tutulan insanlar işsiz qaldılar. Ona görə mənim
göstərişimlə ödənişli ictimai iş yerləri yaradıldı. Ancaq

əfsuslar olsun ki, bu sahədə bölgələrdə pozuntulara
yol verildi və bu pozuntulara yol verən şəxslər
cəzalandırıldı. Əgər bu biabırçı faktlar təkrarlanarsa,
heç kim cəzadan yaxa qurtara bilməyəcək. Çünki
kasıb təbəqə üçün nəzərdə tutulan iş yerlərinin pulunu
mənimsəmək böyük vicdansızlıqdır. Ona görə çox
ciddi nəzarət var. Əminəm ki, belə hallar
təkrarlanmayacaq. Amma yenə də ciddi nəzarət
olmalıdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə
tapşırıq verilib ki, bütün iş yerləri qeydiyyatdan keçsin
və nəzarət güclü olsun. Baxmayaraq ki, işsizliklə
bağlı vəziyyət ötən il yenə də böyük dərəcədə
yaxşılaşdı, amma əhali artır. Biz bunu nəzərə almalıyıq.
Ona görə bu il də dövlət xətti ilə təxminən 40 minə
yaxın iş yeri yaradılacaq.
Digər önəmli proqram özünüməşğulluq proqramıdır.
Buna da biz bir neçə il əvvəl start verdik və böyük
tələbat var. Bu, onu göstərir ki, biz düzgün addım
atmışıq və bu proqramı genişləndiririk. Tələbat təqribən
40-50 min ətrafındadır. Ancaq biz keçən il 7-8 min
insanı bu proqrama cəlb etdik. Bu il ən azı 10 min
insan cəlb olunacaq. Onlara lazımi vasitələr, avadanlıq,
mal-qara veriləcək. Bizim təşəbbüsümüzlə bu proqramı
Dünya Bankı ilə birgə icra edirik. Yəni, yaradılacaq bu
10 min iş yeri üçün Dünya Bankının xətti ilə də vəsait
nəzərdə tutulur. Bizə onların vəsaitindən çox təcrübəsi,
ekspertizası lazımdır. Çünki Dünya Bankı dünyanın
bir çox ölkələrində belə layihələr icra edib. Ona görə
həm ekspertiza, həm əlavə maliyyə vəsaiti cəlb olunacaq. Mən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl
banklara da demək istərdim ki, onlar da baxsınlar, bu
proqrama qoşulsunlar və proqram daha geniş vüsət
alsın. Çünki qeyd etdiyim kimi, maraq böyükdür,
tələbat da artır.
Bank sektorunda sağlamlaşdırma prosesi davam
etdirilir və davam etdirilməlidir. Biz banklara çox
böyük dəstək vermişik. Bütün əmanətlər sığortalanıb
və bu prosesi uzatmışıq. Hesab edirəm və tam
əminəm ki, artıq böhranlı dövr arxada qalıbdır. Ancaq
əhalinin banklara inamının artırılması üçün dövlət bu
məsələni yenə də öz üzərinə götürür. Azərbaycan
nadir ölkələrdəndir ki, bütün bank əmanətləri dövlət
tərəfindən sığortalanır. Bu, banklara verilən böyük
dəstəkdir, edilən güzəştdir, eyni zamanda, onların
məsuliyyətini artırır. Əgər banklar tərəfindən, özəl
banklar tərəfindən hər hansı bir sürpriz olarsa, onlar
özlərindən küssünlər. Mərkəzi Banka verilən yeni
səlahiyyətlər çərçivəsində nəzarət daha güclü olmalıdır
ki, sağlamlaşma prosesi uğurla başa çatsın.
İqtisadiyyat artdıqca, iqtisadi vəziyyət yaxşılaşdıqca,
uçot dərəcəsi də aşağı düşür. Bu il də aşağı düşübdür,
təqribən 7 faizdən bir qədər çoxdur. Əlbəttə ki, özəl
banklar da faiz dərəcələrini aşağı salmalıdırlar. Çünki
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Mərkəzi Bank tərəfindən artıq qərar qəbul edildi,
keçən il və bu il uçot dərəcəsi müntəzəm olaraq
aşağı düşür. Bu proses davam etdirilir.
Bütövlükdə özəl banklar iqtisadi inkişafımıza təkan
verməlidir. Onların işi ancaq oturub pul qazanmaq
olmamalıdır. Onlar öz məsuliyyətini dərk etməlidirlər.
Dövlət onlara fəaliyyət göstərmək üçün imkan yaradıb,
lisenziya verib. Əgər o banklarda hansısa problemlər
olarsa, bu lisenziya ləğv ediləcəkdir. Son vaxtlar bir
çox bankların lisenziyası ləğv olundu. Onlar bu imkanlardan məhrum olacaqlar. Ona görə məsuliyyətli
yanaşmalıdırlar. Heç bir sürpriz olmamalıdır. Onlar
biznes-kreditlərə üstünlük verməlidirlər. Mən bunu
ilin yekunlarına həsr edilmiş müşavirədə qeyd etdim.
Yenə də bu meyil görünməkdədir. İstehlak kreditlərinə
üstünlük verilir. Əlbəttə, bu, çox asandır. İstehlak
kreditini verir, sonra da faizini alır. Amma bank krediti
ölkə iqtisadiyyatı üçün, real sektor üçün, iş yerlərinin
yaradılması üçün lazımdır. Ona görə burada mən bir
daha göstəriş verirəm, Mərkəzi Bank və aidiyyəti
nazirliklər, o cümlədən Nazirlər Kabineti bunu nəzarətə
götürsün və mənə müntəzəm olaraq məlumat verilsin
ki, biznes-kreditlərinin pay faizi nə qədərdir. İstehlak
kreditləri və monitorinq daimi olmalıdır.
Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Rayon
və kənd yerlərində təklif olunan girov əmlaklar bir
çox hallarda banklar tərəfindən girov kimi qəbul
edilmir. Onlar Bakıda girov əmlak istəyirlər. Buna son
qoyulmalıdır. Burada heç bir ayrı-seçkiliyə yol vermək
olmaz. Ona görə aidiyyəti qurumlar bu məsələ ilə də
ciddi məşğul olsunlar.
Sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət bu il də kifayət
qədər böyük vəsait nəzərdə tutur. Bu, artıq verilmiş
və qaytarılmış kreditlərin hesabına baş verir. Güzəştli
şərtlərlə 200 milyon manata yaxın kreditlər veriləcək.
Deyə bilərəm ki, son illər ərzində sahibkarlara güzəştli
şərtlərlə 2 milyard manatdan çox vəsait verilmişdir.
Ancaq verilən bu kreditlərə həm nəzarət
gücləndirilməlidir, həm də biznes layihələrinə yenidən
baxmaq lazımdır. Çünki aparılan təhlil göstərir ki, hər
bir iş yerinin yaradılması üçün kifayət qədər böyük
vəsait xərclənir. Əvvəlki illərdə üstünlük daha çox iri
layihələrə verilirdi, bu da təbii idi. Çünki bu aqroparkların
və digər iri sənaye müəssisələrinin yaradılması hesab
edirəm ki, zəruri idi. Ancaq hazırda daha çox güzəştli
kreditlər portfelində kiçik və orta sahibkarlığa üstünlük
verilməlidir. Çünki biz yaxşı bilirik ki, inkişaf etmiş
ölkələrin ümumi daxili məhsulu böyük dərəcədə kiçik
və orta sahibkarlıq tərəfindən formalaşır. Biz də bu
yolla getməliyik. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bizim
iqtisadiyyatımızın aparıcı hissəsi neft-qaz sənayesidir.
Ona görə bu il güzəştli biznes-kreditlərinin tərkibində
kiçik və orta sahibkarlığa üstünlük verilməlidir.

O ki qaldı, iri layihələrin icrasına, qeyd etdiyim
kimi, onların arasında aqroparklar xüsusi yer tutur.
Aqroparkların da yaradılması ərzaq təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi ilə bağlıdır. Biz indi aqroparkların
timsalında görürük ki, burada məhsuldarlıq daha
yüksəkdir. Çünki yeni texnologiyalar tətbiq olunur,
texnika gətirilir, dövlət tərəfindən dəstək göstərilir.
Misal üçün keçən il taxılçılıqda bizim orta
məhsuldarlığımız kifayət qədər yüksək olub - hektardan
32 sentner, böyük irəliləyişdir. Ancaq iri fermer
təsərrüfatlarında bu, 50 sentner, bəzi yerlərdə 60
sentnerdir. Bu, onu göstərir ki, aqroparkların yaradılması
çox düzgün qərar idi. Ancaq mənə məlumat verildi ki,
bir neçə yerdə nəzərdə tutulmuş aqroparkların
yaradılması yubanır, yaxud da ki, işlər ümumiyyətlə
getmir. Ona görə mən İqtisadiyyat Nazirliyinə, Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinə tapşırıram ki, bu məsələ
araşdırılsın. Təqribən 50-dən çox aqroparkın yaradılması
nəzərdə tutulurdu. Araşdırılsın, təhlil aparılsın və
mənə məlumat verilsin, əgər o yerlər, sadəcə olaraq,
sahibkarlar tərəfindən götürülüb və istifadə olunmur,
o yerlər geri qaytarılmalıdır və iş görən sahibkara
verilməlidir.
Sahibkarlara çox böyük hərtərəfli dəstək göstərilir.
Birincisi, Prezidentin dəstəyi. Mən dəfələrlə demişəm
ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi sahibkarlığın
inkişafından asılıdır. Digər tərəfdən, icra edilmiş bütün
infrastruktur layihələri. İndi təsəvvür edin, əgər rayonlarda işıq, yol olmasaydı, hansı sahibkar orada iş
görə bilərdi. Qaz olmasaydı, hansı istixananı işlədə
bilərdi. Ona görə bunlar dövlət tərəfindən edilibdir yol da, elektrik də, qaz da, su da. Bundan əlavə,
güzəştli kreditlər – dediyim kimi, aşağı faizlə 2
milyard manatdan çox vəsait ayrıldı. Fermerlərə subsidiyalar verilir, onlar torpaq vergisi istisna olmaqla,
- o da cüzi rəqəmdir, - vergilərdən azaddırlar. Dövlət
tərəfindən sənaye zonalarının, sənaye parklarının,
infrastrukturun yaradılması. Təşviq mexanizmi təşkil
edilib və digər stimulverici amillər tətbiq olunubdur.
Yəni, sahibkarlara çox böyük imkanlar yaradılıb. Ona
görə sahibkarlardan da tələbimiz var, onlar dürüst
olsunlar, təmiz işləsinlər, əyri yola getməsinlər, vergiləri
gizlətməsinlər. Vergiləri tam ödəsinlər, vergilərdən
başqa heç kimə, heç bir quruma, heç bir şəxsə bir
manat pul verməsinlər. Çünki rüşvətxorluğun iki tərəfi
var: alan və verən. İndi mən potensial rüşvət verənlərə
deyirəm ki, dayandırın bunu. Əgər kimsə sizdən
əsassız nəsə tələb edirsə, Prezident Administrasiyasına,
Nazirlər Kabinetinə, mərkəzi icra orqanlarına dərhal
məlumat verin. Bu, qətiyyən yolverilməzdir. Çünki
sahibkarlığın inkişafının qabağını alan bir çox hallarda
məmur özbaşınalığıdır. Məmurlar görən kimi haradasa
iş başlayır, bəzi hallarda dərhal cumurlar ora, öz
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payını tələb edirlər, yaxud da ki, nəsə qoparmaq
istəyirlər. Buna son qoyulmalıdır. Ona görə sahibkarlar
vergini tam verməlidirlər. Çünki onların vergisi ölkəmizin
yaşamasıdır, xalqımızın yaşamasıdır. Əlbəttə ki, vergi
orqanlarında aparılan islahatlar da sahibkarlara böyük
kömək göstərir. Çünki sahibkarlar indi bilirlər qaydalar
nədən ibarətdir. Qaydalar da çox sadədir. Fəaliyyətini
qanunvericiliyə uyğun qurmalıdırlar, əmək müqavilələri
bağlamalıdırlar, işçiləri istismar etməməlidirlər. Çünki
mənə verilən məlumata görə, bəzi hallarda işçiləri
vaxtından çox işlədirlər. Bizim 8 saatlıq iş günümüz
var. Heç kim ondan artıq işləməməlidir. Amma daha
çox pula qənaət etmək üçün 10 saat, 12 saat, ondan
da çox işlədirlər. Buna son qoyulmalıdır və Nazirlər
Kabineti buna nəzarət etməlidir. Xüsusi müşavirə
keçirilsin ki, bu məsələlər müzakirə olunsun və əgər
belə hallara yol verilirsə, o sahibkar cəzalandırılacaq.
İşçilərə də müraciət edirəm. Siz də əmək müqaviləsi
olmadan işləməyin. Mən bilirəm ki, bəzi hallarda sizi
məcbur edirlər. Amma bilin ki, əgər əmək müqaviləsi
olmasa, sabah pensiya, tibbi sığorta ala
bilməyəcəksiniz. Ona görə sahibkarlar vergisini ödəməli,
bütün qanuni tələblərə riayət etməli və məsuliyyətli
olmalıdırlar. İmkanlı sahibkarlar, əlbəttə ki, öz sosial
məsuliyyətini də dərk etməlidirlər. Eyni zamanda,
əsassız olaraq işçiləri ixtisar etməməlidirlər. Çünki
ixtisar edilən hər bir iş yeri bir ailəni çörəksiz qoyur.
Buna getmək olmaz. Baxın, dövlət ünvanlı sosial
yardım alanların sayını artırır. Baxmayaraq ki, yoxsulluq
4,8 faizdir və bəzi şəhərlərdə olduğu kimi,
Azərbaycanda küçələrdə yoxsullar dolaşmır. İndi
inkişaf etmiş ölkələrin şəhərlərinə baxın, ən böyük
ölkələrin paytaxtlarında minlərlə evsiz-eşiksiz adam
var. Onlar ya qutuda, ya skamyalarda, ya da ki, özləri
üçün balaca çadır qurub yatırlar. Bunu biz televizordan
görürük. Bizdə belə şey varmı? Yoxdur! Nəyə görə?
Ona görə ki, vətəndaşlara qayğını dövlət öz üzərinə
götürübdür. Baxmayaraq ki, işsizlərin, yoxsulların sayı
azalır, mən göstəriş vermişəm, ünvanlı sosial yardımı
alanların sayı artırılsın. Bunu etmək üçün yeni meyarlar
tətbiq olunmalıdır, ona görə ki, ölkəmizdə kasıb adam
olmasın. Əgər bir sahibkar 5 manat çox qazanmaq
istəyirsə, adamı işdən çıxarır. Bu, dözülməzdir. Faktlar
varsa, mənə deyin, biz o sahibkarlarla lazımi qaydada
danışacağıq. Ona görə dövlət, xalq və qanun qarşısında
məsuliyyət olmalıdır. O cümlədən kölgə iqtisadiyyatına
qarşı mübarizə bundan sonra da aparılacaq. Burada
da iki tərəf var. Bu işlərə göz yuman dövlət məmuru
və bu işləri görən sahibkar. Bu sövdələşmə də
tamamilə pozulmalıdır və pozulur. Dövlət indi göz
yummur, sahibkar da gərək öz biznesini kölgədən
100 faiz çıxarsın. Dövlət, mərkəzi icra orqanlarımız
xüsusi anlayış göstərərək bu prosesi tədricən edirlər.

Çünki bu işi görənlər onilliklər ərzində, sovet dövründə
də, müstəqillik dövründə də belə işləyiblər, öyrəşiblər.
Ona görə buna son qoyulmalıdır. Kölgə iqtisadiyyatı
olmamalıdır, vəssalam, çox sadə. Düzdür, hər yerdə
var, hər ölkədə var. Bizdə bu, dözülməz dərəcəyə
gəlib çıxmışdır. O təhlil mənə veriləndə, sözün düzü,
çox dəhşətə gəldim. Ona görə buna son qoyulur.
Vergi və gömrük orqanları keçən il proqnozdan əlavə
1 milyard manatdan çox vəsaiti nəyin hesabına
toplayıblar? Onun hesabına ki, bu pullar kiminsə
cibinə gedirdi və bu pullardan Azərbaycan vətəndaşı
məhrum idi. Biz bu şəffaflığı təmin edərkən, mən
qeyd etdiyim sosial təşəbbüsü reallaşdıra bildik. O
pul qəpiyinə qədər insanların maaşına, pensiyasına,
təqaüdünə, müavinətinə getdi. İndi biz kölgə
iqtisadiyyatına göz yuma bilərikmi? Qətiyyən yox!
Yenə də deyirəm, kölgə iqtisadiyyatına son qoyulmalıdır
və dövlət orqanları bir keçid dövrü də müəyyən edib.
Çünki bəri başdan çox sərt tədbirlər görmək düzgün
olmaz. İnsanlar buna gərək yavaş-yavaş öyrəşsinlər.
Amma biz bu güzəşt müddətini də çox uzada bilmərik.
Ona görə bu il bütün iqtisadiyyat kölgədən çıxmalıdır,
bütün sahibkarlar vergisini ödəməlidir. Əgər kimsə
mənim bu sözlərimdən sonra yenə də köhnə qayda
ilə işləmək, kiməsə arxalanmaq istəyəcəksə, bilsin ki,
bu, alınmayacaq. Heç kimə güzəşt yoxdur. Bunu indi
hamı bilir. Hər kəs bərabərdir. Heç bir toxunulmaz
sahibkar da yoxdur, heç bir toxunulmaz məmur da
yoxdur. Hər kəs qiymətini də, mükafatını da, cəzasını
da öz əməlinə görə alacaq. Bunu bilməlisiniz.
Onu da bildirməliyəm ki, bu müsbət proses bu il
də gedir. Hələ yanvar ayının sosial-iqtisadi yekunları
mənə məruzə edilməyib. Bu, bir qədər vaxt tələb
edir. Amma bir neçə rəqəm artıq mənə deyilib, o
cümlədən yenə də vergi və gömrük orqanlarının
yanvar ayındakı fəaliyyəti. Beləliklə, bu ilin yanvar
ayında vergi orqanları proqnozdan əlavə 120 milyon
manat, gömrük orqanları isə 40 milyon manat vəsait
yığıblar. Yəni, bir ayda ancaq kölgə iqtisadiyyatı ilə
mübarizə sayəsində 160 milyon manat əldə olunub.
Qeyd etdiyim kimi, sənaye istehsalı ilə bağlı qeyrineft sektoruna üstünlük veriləcək. Keçən il bu sektor
14 faizdən çox artıb, bu il də artmalıdır. Burada mən
bir neçə məsələyə toxunmaq istərdim. Hesab edirəm
ki, emal sənayesinə daha çox üstünlük verilməlidir.
Dövlət orqanları da bu sahəyə diqqət yetirməlidirlər.
Güzəştli kreditlər də bu sahəyə istiqamətləndirilməlidir.
Sahibkarlar özləri də bu sahəyə daha böyük diqqət
göstərsinlər. Biz gərək hər şeyi ardıcıllıqla edək. Biz,
əlbəttə ki, meyvə-tərəvəz məhsullarımızı tədarük
edirik, ixrac edirik. Bu ixrac da artır, çox yaxşı. Ancaq
emal olunmuş malların daha böyük dəyəri var.
Dəyərlər zənciri yaradılmalıdır. Ona görə hesab edirəm
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ki, kənd təsərrüfatında emal sektoruna xüsusi diqqət
göstərilməlidir. Bir neçə misal gətirə bilərəm. Bizdə
indi üzümçülük çox sürətlə inkişaf edir. Son illər
ərzində salınmış minlərlə hektar üzüm bağları indi
bar verir. Təkcə keçən il üzüm tədarükü 34 min ton
artıbdır. Bu, birbaşa şərabçılıq sənayesini yaradır və
biz indi şərab məhsullarımızı bir çox ölkəyə ixrac
edirik. O cümlədən tütünçülük. Tütünçülüyün inkişafı
sayəsində Sumqayıtda yeni siqaret fabriki yaradıldı,
Bakı siqaret fabriki yenidən quruldu. Biz daxili tələbatı
tam ödəməliyik və ödəyəcəyik, ixrac da edəcəyik.
Yoxsa ki, əvvəlki illərdə tütün tədarük etməyən ölkələr
bizə siqaret satırdı. Bu, bir nonsensdir. Bizim tütünümüz
də, şəraitimiz də var. Ona görə bax, bu, emal
sənayesinin inkişafının təzahürüdür. Baramaçılıq da
həmçinin. Çünki burada da zəncir yaradılır - kümçüdən
ta Şəki ipək kombinatına qədər. Orada da artıq
yüzlərlə adam işlə təmin edilib. Kəndlərdə də minlərlə
adam işlə təmin olunub və 30-40 gün ərzində böyük
vəsait əldə edir, özü də az əziyyət çəkməklə.
Pambıqçılıq birbaşa emal sənayesini şərtləndirir.
Bizdə pambıqçılıqda 46 faiz artım var. İxrac keçən il
158 milyon dollar olubdur. Ancaq biz pambığın 50
faizini ölkəmizdə emal edə bilirik. Ona görə nə
lazımdır, yeni iplik fabrikləri, ondan sonra tekstil
fabrikləri, daha sonra hazır məhsul fabrikləri. Bu
zəncir bir-birinə bağlıdır, ona görə sahibkarlar bu
sahəyə diqqət yetirsinlər və dövlət orqanları sahibkarları
bu istiqamətlərə yönəltsinlər. Beləliklə, yüngül
sənayenin inkişafı təmin ediləcək, iş yerləri yaradılacaq,
hazır məhsul istehsal edəcəyik, hazır məhsulu idxal
etməyəcəyik. Aydın məsələdir, bunlar bir-biri ilə
bağlıdır. Pul burada, ölkəmizdə qalacaq.
Tərəvəzçilikdə də həmçinin. Emal sənayesi
tərəvəzçilikdə çox aşağıdır. Biz tərəvəzi yığırıq, özümüz
istehlak və ixrac edirik. Yaxşıdır, amma emal olunmalıdır.
Misal üçün, bizdə keçən il tərəvəzçilikdə ixrac 243
milyon dollar olubdur. Bunun 190 milyon dolları pomidor ixracı idi və pomidor ixracı 7 faiz artıbdır.
Ancaq əgər kifayət qədər tomat pastası zavodu olsa,
daha da böyük qiymətə satıla bilər. Özü də bütün
bazarlarda tələb olunan məhsuldur. Sahibkarlar buna
diqqət yetirməlidirlər. Mən bu rəqəmləri, Azərbaycanın
özünütəminetmə əmsalını müntəzəm olaraq
səsləndirirəm ki, harada boşluqlar var, yerli sahibkarlar
bu boşluqları doldursunlar. Ancaq mən bir qədər passivlik görürəm. Ona görə dövlət orqanları gərək
sahibkarları tərpətsinlər, özləri də təşəbbüs göstərsinlər.
Xüsusilə nəzərə alsaq ki, dövlət bütün şəraiti yaradıb
və bütün sərgiləri keçirir, sahibkarları xaricə aparır.
İndi biz şərab ixracını artırmışıq, nəyin hesabına?
Dövlətin səyləri hesabına. Çünki dövlət xətti ilə,

dövlətin hesabına beynəlxalq sərgilərdə iştirak təmin
olunub, orada kontraktlar bağlanıb. Axı, sahibkar özü
bunu etmir.
Əfsuslar olsun ki, bizdə alkoqollu içkilər sahəsində
böyük pozuntular olur, statistika tam baş-ayaq idi.
Nəyə görə? Çünki araq da istehsal edir, şərab da.
Amma yazır ki, mən filan məhsulu istehsal etmişəm,
çünki daha çox pul qazansın. Əlbəttə, buna da son
qoyulur və qoyulacaq. Hər sahədə şəffaflıq olmalıdır,
bunu hamı bilsin. Ona görə belə bicliklər gərək
keçmişdə saxlansın.
Misal üçün meyvəçilikdə. 240 milyon dollarlıq
meyvə ixrac olunub, artım 11 faiz. Amma bu meyvənin
içində fındıq da var. 125 milyon dollarlıq fındıq ixrac
olunub, artım 33 faiz. Nəyin hesabına? Yenə də
dövlətin hesabına. Mən o vaxt göstəriş verdim ki,
fındıq bağları salınsın. Bizim 30 min hektar sahədə
fındıq bağımız var idi. İndi biz bunu 80 min hektara
çatdırmışıq. Kim edib? Dövlət edib. Bəs, sahibkar özü
niyə gedib əkmir? Yaxşı, baramanı da dövlət edib,
pambığı da dövlət edib, nə vaxta qədər? Sahibkar da
gedib etsin. İndi pambıqdan, fındıqdan böyük pul
əldə edir, çox yaxşı, qoy, daha da varlansın. Amma
özü də bir təşəbbüs göstərsin.
Biz bu işləri onsuz da aparacağıq. Çünki bu,
dövlətimiz üçün lazımdır, sahibkar da bizim
vətəndaşımızdır. Sahibkar da onlarla, yüzlərlə, bəlkə
də minlərlə işçini saxlayır, ona maaş verir. Ona görə
burada bu birliyin, bu konfransların məqsədi nədir?!
Burada oturanların bir hissəsi yerli icra başçıları,
mərkəzi icra orqanlarının rəhbərləri və sahibkarlardır.
Bu konfransın ikinci hissəsində açıq söhbət aparılmalıdır.
Daha şüarlar, hansısa bəyanatlar lazım deyil. Açıq
söhbət olmalıdır, problem nədir, həlli yolu nədir
sahibkar desin. Dövlət nümayəndəsi də ona desin ki,
o, harada pozuntulara yol verir, dostcasına desin ki,
“get bunu düzəlt, bax, son dəfə sənə deyirəm,
düzəltməsən, onda özündən küs”. Bu gün burada,
bax, bu məsələlər müzakirə olunmalıdır. Elə etməliyik
ki, 2020-ci ildən başlayaraq, bütün bu bicliklər, manipulyasiyalar, saxtakarlıqlar, kassadan kənar ödəmələr
qıraqda qalsın. Bəyan edilməmiş yüklərin gətirilməsi,
yükün içində bir məhsul ola-ola başqa məhsulun
bəyan edilməsi - bütün bunları dövlət orqanları bilir
və bilirdi. Sadəcə olaraq, bəziləri göz yumurdular,
sövdələşirdilər. Daha bu dövr bitdi. Mən sizə bunu
deyirəm, qurtardı. Ona görə mən dediyim kimi
işləməlisiniz, vəssalam.
Eyni zamanda, bizdə sənaye sahəsində də hazır
məhsulun buraxılması məsələsi gündəlikdədir. Məsələn,
SOCAR Polymer zavodu istifadəyə verildi və indi biz
polimerləri xaricə ixrac edirik. O ölkələrə ixrac edirik
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İçərişəhərdən, Qız qalasından, Şirvanşahlar sarayından
sonra bu, bizim növbəti böyük uğurumuzdur. Harada
ki, boşluqlar var, biz öz turizm imkanlarımızı gərək
səfərbər edək. Məsələn, keçən il Yanardağ tamamilə
yenidən quruldu, çox gözəl şərait yaradıldı və demək
olar ki, Bakıya gələn turistlərin böyük əksəriyyəti
oranı ziyarət edir. Bizim palçıq vulkanlarımız var.
Amma oraya heç yol da yoxdur. Hətta yol olsa belə,
oraya gedib, bir stəkan çay içmək üçün yer də tapmaq
mümkün deyil. Ona görə göstəriş vermişəm ki, bizim
Turizm Agentliyimiz bu il bu məsələ ilə ciddi məşğul
olsun. Necə ki, bu gün Yanardağa, yaxud da ki, Qobustana hər kəs gedir, palçıq vulkanlarına da hər kəs
gedəcək. Çünki biz palçıq vulkanlarının sayına görə
dünyada birinci yerdəyik.
Bizim tarixi yerlərimizi, tarixi kəndlərimizi turizm
zonasına çevirmək üçün praktiki addımlar atılır. Qış
turizminin inkişafı, Şahdağ xizək kompleksinin gələcək
inkişafı ilə bağlı göstəriş verilmişdir. Onu da bildirməliyəm ki, bu gün mənə məlumat verildi, bu ilin
yanvar ayında 2019-cu ilin yanvar ayı ilə müqayisədə
turistlərin sayı 18 faiz artıb. Özü də turistlər üçün o
qədər də cəlbedici olmayan yanvar ayında. Keçən il
11 faiz, ondan əvvəl 4 faiz, ondan əvvəl 24 faiz,
ondan əvvəl 22 faiz, ardıcıllıqla. İndi ancaq yanvar
ayında 18 faiz. Ona görə hesab edirəm ki, əgər
keçən il ölkəmizə 3 milyon 170 min turist gəlmişdisə,
bu il daha çox gələcək.
Əlbəttə ki, ölkəmizin əhəmiyyətini, rolunu və bizə
olan münasibəti əks etdirən son hadisə Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində Davos Forumu ilə Azərbaycan arasında Dördüncü Sənaye
İnqilabı üzrə Bakıda regional mərkəzin yaradılması
hadisəsidir. Bu, çox əlamətdar hadisədir. Çünki Davos
Ümumdünya İqtisadi Forumu dünyada birnömrəli
Forumdur, bundan yuxarı yoxdur. Bu, həm siyasi,
həm iqtisadi sahədə nömrə birdir və bu bölgədə,
Cənubi Qafqazda, Orta Asiyada Azərbaycanı mərkəz
kimi seçmək, əlbəttə, böyük hadisədir, mən və Forumun
prezidenti niyyət protokolunu imzaladıq, indi işlər
başlanacaq və Dördüncü Sənaye İnqilabında Azərbaycan lider olmalıdır. Necə ki, Davos Forumu bizi
lider kimi görür, biz də lider olmalıyıq. Ona görə ki,
bu, gələcək inkişafımız deməkdir. Biz elmi tərəqqini,
inkişafı təmin etməliyik, ölkəmizi gələcəyə aparmalıyıq,
müasirləşdirməliyik. Beləliklə hesab edirəm ki, bu
hadisə bizim növbəti uğurumuzdur, növbəti qələbəmizdir. Əminəm ki, bundan sonra qələbələrimizin
sayı çox olacaq.
Sağ olun.
***
Konfrans işini panellərlə davam etdirib.

ki, həmin ölkələr ondan hazır məhsul istehsal edir,
bizə satır. Ona görə biz özümüz burada klasterləri
yaratmalıyıq və lazım olarsa, dövlət dəstək göstərəcək
ki, polimerdən məhsullar Azərbaycanda istehsal olunsun, pul ölkəmizdə qalsın. Ona görə bu məsələyə də
diqqət yetirmək lazımdır.
Kənd təsərrüfatı sahəsində də ciddi islahatlar
aparılır. Əminəm ki, bundan sonra da artım çox sürətli
olacaq. Bildirməliyəm ki, keçən il bütövlükdə fermerlərə
380 milyon manat subsidiya verilmişdir. İndi bu subsidiyalar Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sistemi
vasitəsilə verilir. Bu, çox mütərəqqi sistemdir. Eyni
zamanda, Aqrar sığorta mexanizminin işlənməsinə
start verilmişdir. Əminəm ki, bu il bu məsələ də öz
həllini tapacaq.
Kənd təsərrüfatında artımla bağlı bəzi rəqəmləri
də səsləndirmək istərdim. Beləliklə, barama istehsalı
25, pambıq 26, yumurta 9, günəbaxan 43, kartof 12,
tərəvəz 12, bostan məhsulları 11, meyvə və giləmeyvə
9, yaşıl çay yarpağı 7, üzüm 20 faiz artmışdır. İxrac
da əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bir dəfə demişəm, bir
daha demək istəyirəm ki, mən turizmi də ixrac növü
hesab edirəm. Çünki keçən il xarici turistlər
Azərbaycanda 4,3 milyard manat pul xərcləyiblər.
Yəni, əgər bunu ixrac növü kimi hesablasaq, neftdən
sonra ikinci sahə turizmdir. Məhz ona görə mən
turizmin inkişafı üçün kompleks tədbirlərin görülməsini
təmin etdim, son illər Azərbaycanda turistlərin sayı
artıb və bu gün də artır. Əminəm ki, bu, belə də
davam edəcək. Ancaq hər şeyin vaxtı var. Misal üçün
biz 10 il bundan əvvəl bu haqda fikirləşsəydik, bəlkə
də düzgün olmazdı. Çünki turistlər hara gələcəkdilər
– yol yox, işıq yox, otel yox. Hara gələcəkdilər? İndi
isə hər şey var. Ən müasir nəqliyyat infrastrukturu –
Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu, dediyim kimi,
beşulduzlu aeroportdur. Bundan başqa turistlərin
daha çox gəldikləri yerlərdə də 5 beynəlxalq aeroport
var. Həmçinin gözəl otellər var. Azərbaycanda dünyanın
bütün aparıcı otellərinin brendləri fəaliyyət göstərir.
Onlar nəyə görə buraya gəliblər? Niyə başqa ölkələrə
getmirlər? Çünki ölkəmizdə sabitlik var, inam var,
vəziyyət proqnozlaşdırılandır və investisiya mühiti,
kredit reytinqlərimiz yaxşıdır. “Doing Business”dəki
yerimiz yaxşıdır. Onlar görür, arayışa baxır. Dünyanın
aparıcı brendi kortəbii olaraq gəlib burada otel tikər?
Əlbəttə ki, yox. İqlim gözəldir, 9 iqlim zonamız var,
xalqımızın qonaqpərvərliyi, tarixi abidələr, mətbəximiz
və əlbəttə ki, sabitlik və təhlükəsizlik. Ona görə turizm
sahəsində bu işlər görülür. Keçən il UNESKO-nun
Ümumdünya İrs Komitəsinin sessiyasında Şəki Xan
Sarayı Dünya İrs Siyahısına daxil edilib. Qobustan və
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keçirilir.
Səsvermə prosesinin
başladığı ilk dəqiqələrdən
Bakı şəhərinin 29 saylı
Səbail seçki dairəsinin 6
nömrəli orta məktəbdə
yerləşən 6 saylı seçki məntə qəsində
canlanma
müşahidə olunurdu.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva və ailə
üzvləri səs vermək üçün
bu seçki məntəqəsinə gəldilər.
Prezident İlham Əliyev
səsvermə otağına daxil
olub seçki bülletenini alaraq kabinəyə keçdi və sonra bülleteni qutuya saldı.
Bu anı respublikamızın
və xarici ölkələrin mətbuat
orqanlarının, televiziya
kanallarının nümayəndələri
izlədilər.
Sonra birinci xanım
Mehriban Əliyeva və ailə
üzvləri səs verdilər.
Qeyd edək ki, Bakı
şəhərinin 29 saylı Səbail
seçki dairəsinin 6 saylı
seçki məntəqəsində 574
seçici qeydiyyata alınıb.
Bu seçki dairəsi üzrə 20
namizəd mübarizə aparır.
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Prezident İlham Əliyev: Əminəm ki, altıncı çağırış Milli Məclis ölkəmizdə
aparılan genişmiqyaslı və çoxşaxəli islahatlara, onların dərinləşməsi
işinə öz töhfəsini verəcəkdir.

artın 10-da altıncı çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk iclası keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
iclasda iştirak edib.
İclası Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev
açaraq dedi:
– Zati-aliləri, möhtərəm cənab Prezident.
Sizi Milli Məclisdə salamlamaq böyük qürurdur.
Milli Məclisə, doğma evinizə xoş gəlmisiniz.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu ulu öndər
Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyasını
yaradıcı surətdə davam etdirdiyinizə və Azərbaycan
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xalqının maraqlarına xidmət edən dövlətçilik fəaliyyətinizə görə Sizə dərin təşəkkürümüzü bildirir, gələcək
işlərinizdə yeni böyük uğurlar arzulayırıq.
Hörmətli deputatlar, hörmətli qonaqlar, xanımlar
və cənablar.
Azad, ədalətli və şəffaf seçkilər nəticəsində formalaşmış altıncı çağırış Milli Məclis fəaliyyətə başlayır.
Hörmətli deputatlar, Milli Məclisə seçilməyiniz münasibətilə sizi səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinin ikinci maddəsinə görə, Milli Məclisin ilk iclasını ən qocaman
deputat aparır. Bu şərəfli missiya Milli Məclisin

bir dövlətə çevirəcəksiniz. Sağ olun, Sizə təşəkkür
edirəm.
Hörmətli deputatlar, Milli Məclisə seçilməyiniz
münasibətilə sizi təbrik edirəm. Parlament fəaliyyətində
sizin hər birinizə böyük uğurlar, cansağlığı arzulayıram.
Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinin ikinci maddəsinə
görə, yeni çağırış Milli Məclisin ilk iclasında Milli Məclisə seçilmiş deputatların siyahısı oxunmalıdır. İcazənizlə,
altıncı çağırış Milli Məclisə seçilmiş deputatların siyahısını oxuyuram.
Z.Səmədzadə altıncı çağırış Milli Məclisə seçilmiş
deputatların siyahısını oxudu.
Sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni
səsləndirildi.
Prezident İlham Əliyev altıncı çağırış Milli Məclisin
birinci iclasında nitq söylədi.

deputatı, akademik Ziyad Səmədzadəyə nəsib olmuşdur. Hörmətli Ziyad müəllim, xahiş edirəm iclasa
başlayasınız.
İclasa sədrlik edən Ziyad Səmədzadə altıncı çağırış
Milli Məclisin ilk iclasını açıq elan etdi.
Ziyad Səmədzadə dedi:
– Hörmətli cənab Prezident, Azərbaycan dövlətinin
iqtisadi və siyasi qüdrətinin güclənməsində böyük
töhfələr verdiyinizə, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasətini
uğurla davam etdirdiyinizə görə Sizə təşəkkürümüzü
bildiririk. Sizə deputatlarımız adından möhkəm cansağlığı, uğurlar arzulayırıq.
Əminik ki, qloballaşan dünyada, risklərin artdığı
bir şəraitdə Siz bundan sonra da Azərbaycan dövlətinə
uğurla rəhbərlik edəcəksiniz, Azərbaycanı gündəngünə çiçəklənən, dünyada sözü, gücü, qüdrəti olan

Prezident İlham Əliyevin nitqi
– Hörmətli deputatlar, hörmətli xanımlar
və cənablar.
Altıncı çağırış Milli Məclis bu gün öz işinə
başlayır. Bu münasibətlə bütün deputatları
ürəkdən təbrik edirəm, onlara uğurlar
arzulayıram.
İlk növbədə, beşinci çağırış Milli Məclisin
deputatlarına göstərdikləri fəaliyyətə görə
təşəkkürümü bildirirəm. Beşinci çağırış Milli
Məclis, onun deputatları, rəhbərliyi ölkəmizin
uğurlu inkişafı istiqamətində böyük rol
oynamışlar, parlament tərəfindən qəbul edilmiş qanunlar bizim uğurlu inkişafımızın
hüquqi bazasını gücləndirmişdir. Əminəm
ki, altıncı çağırış Milli Məclis də uğurla fəaliyyət göstərəcək və beləliklə, ölkəmizdə
aparılan genişmiqyaslı və çoxşaxəli islahatlara, onların dərinləşməsi işinə öz töhfəsini
verəcəkdir.
Fevralın 9-da keçirilmiş parlament seçkiləri
ölkəmizin həyatında önəmli hadisə idi. Hər
bir seçkilər önəmli hadisədir, bu seçkilərin
xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, o, növbədənkənar seçkilər idi. Bu seçkilərin fevral ayında
keçirilməsinin əsas səbəbi islahatları dərinləşdirmək, vaxt itirmədən yeni tərkibdə Milli
Məclisin işini təşkil etməkdir. Hesab edirəm
ki, seçki prosesi uğurla keçdi və bu dəfə
seçkilərə çox böyük maraq göstərilmişdir.
Bunun əyani sübutu odur ki, bu seçkilərdə
1300-dən çox namizəd iştirak etmişdir.
Əlbəttə ki, bu namizədlər fəal iş apararaq
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harada yazılır, onu da biz bilirik. Bir də ki, ATƏT-in
Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun
son dövrdəki bəyanatları və bəzi ölkələrdə seçkilərə
verilən qiymət bir daha onların nə dərəcədə qeyriobyektiv, qərəzli olmasını göstərir və nümayiş etdirir
ki, bu qurum siyasi sifariş icra edir. Son misal 2018ci ildə Ermənistanda keçirilmiş parlament seçkiləri
idi. Bildiyiniz kimi, bu seçkilər ovaxtkı hakim faşist
respublikaçılar partiyası tərəfindən tam saxtalaşdırılmışdı, - mən bu partiyanı faşist adlandırıram, təkcə
onların ideologiyasına, onların mahiyyətinə görə yox,
eyni zamanda, onların embleminə baxmaq kifayətdir
ki, hər kəs görsün, faşist Almaniyasının emblemi ilə
onların emblemi fərqlənmir, - və Respublikaçılar partiyasının özünə 50 faizdən çox səs yazdırdığı bu saxtalaşdırılmış seçkilərə ATƏT Demokratik Təsisatlar
və İnsan Haqları Bürosu müsbət rəy vermişdi. Bir
sözlə, bu saxtakarlığa şərik çıxmışdır və ondan sonrakı
hadisələr hər kəs üçün bəllidir. Ondan sonra bu
qanunsuz və korrupsioner rejim devrildi, onları guya
Ermənistan parlamentində təmsil edən deputatlar
təslim oldu, əllərini qaldırdılar, boyunlarını bükdülər
və kənara çəkildilər. Yeni parlament seçkiləri elan
edildi və yeni parlament seçkilərində respublikaçıların
faşist partiyası heç parlamentə girə bilmədi. Yəni,
bu, nəyi göstərir? Onu göstərir ki, 2 və ya 3 ay ondan
əvvəl saxtalaşdırılmış seçkilərin nəticələri göz
qabağındadır və bu nəticələrə, bu saxtakarlığa ATƏT
Demokratik Təsisatlar və İnsan haqları Bürosu öz
müsbət rəyini vermişdi. Yəni, sadəcə olaraq, bunu
misal kimi gətirməklə bir daha demək istəyirəm ki,
bu qurumun rəyi bizim üçün tamamilə əhəmiyyətsizdir.
Çünki bu rəy yenə də siyasi sifariş əsasında yazılır
və bu, elə bil ki, bəzi dövlətlərin aparıcı dairələrinin
bir təzyiq üsuludur.
Bir məsələni - müşahidəçiləri də qeyd etmək
istərdim. Bir məsələ də məni, sözün düzü, təəccübləndirdi. Deyə bilərəm ki, biz müşahidəçi qismində
dəvət etdiyimiz bütün təşkilatları bu seçkilərdə görmüşük. Ancaq Avropa Parlamentinə biz dəvət göndərməmişik, çünki birincisi, biz bu qurumun üzvü
deyilik, ikincisi, buna lüzum görmürük, təxminən eyni
səbəblərə görə. Çünki Azərbaycana qarşı ədalətsiz
qətnamələrin qəbul olunması sahəsində Avropa Parlamenti birincilik əldə edib. Onların da qətnamələri
bizim üçün tamamilə əhəmiyyətsizdir. Ancaq bildirməliyəm ki, belə meyillər bizə qarşı bu gün də müşahidə olunur.
Beləliklə, biz bu təşkilatı dəvət etmirik. Onlar isə
bəyanat yayırlar ki, bu seçkiləri müşahidə etməkdən
imtina edirlər. Bu, ən yumşaq sözlə desəm, siyasi

öz fikirlərini, baxışlarını, ideyalarını seçicilərə azad
şəkildə çatdıra bilmişlər. Bütün namizədlər üçün
bərabər şərait yaradılmışdır, heç bir ayrı-seçkiliyə yol
verilməmişdir. 1300-dən çox namizədin olması,
əslində, seçkilərə onlar tərəfindən göstərilən etimadın
təzahürüdür. Hesab edirəm ki, bütövlükdə seçki prosesi
həm uğurla keçmişdir, həm də seçkilərin nəticələri
Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirmişdir. Əsas
məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı bu
seçkilərdən məmnun qalmışdır və seçkilərdən sonra
müşahidə olunan hadisələr bunu bir daha göstərir.
Biz seçkiləri müşahidə etmək üçün bir çox
beynəlxalq təşkilatları, müşahidəçiləri dəvət etmişdik
və onların mütləq əksəriyyəti seçkilərin həm hazırlıq
dövrünü, həm kampaniya dövrünü və həm də seçkilər
gününü çox müsbət qiymətləndirmişdir. Demək olar
ki, müşahidəçilərin mütləq əksəriyyəti seçkiləri
demokratiyanın inkişafında növbəti uğurlu addım
kimi qiymətləndirmişlər və bəyan etmişlər ki,
Azərbaycan xalqı azad şəkildə öz seçki hüququndan
istifadə edib və seçkilərin nəticələri real mənzərəni
əks etdirir. Bunu bəyan edən beynəlxalq müşahidəçilər,
əlbəttə ki, reallığı əks etdirir. Eyni zamanda, Azərbaycanda seçki prosesinə həmişə ikili standartlar
prizmasından yanaşan və qeyri-obyektivliklə fərqlənən
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu
və onun təsiri altında olan bəzi qurumlar bu dəfə də
hansısa qüsurları qabardıb, onları böyük hadisə kimi
təqdim etməyə çalışmışdılar. Heç bir seçki qüsursuz
olmur. Bu dəfə də qüsurlar olub və 4 dairənin
nəticələrinin ləğv edilməsi onu göstərir ki, bu qüsurların
olmaması üçün Azərbaycan özü maraqlıdır. Seçkidən
sonrakı proseslər bir daha onu göstərir ki, bizim əsas
niyyətimiz ondan ibarət idi ki, Azərbaycan xalqı öz
seçki hüququndan azad şəkildə istifadə etsin, bəyəndiyi
namizədə səs versin, beləliklə, öz fikrini və öz siyasi
iradəsini ifadə etsin. Bütövlükdə biz buna nail olmuşuq
və seçkilərdən sonra artıq müşahidə olunan mənzərə
onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı seçkilərin nəticələri
ilə razılaşıb. Bizim üçün əsas məsələ bundan ibarətdir.
Eyni zamanda, hesab edirəm ki, Avropa İttifaqı
seçkilərin keçirilməsi ilə əlaqədar çox obyektiv bəyanat
vermişdir. Bəyan etmişdir ki, Avropa İttifaqı yeni
seçilmiş deputatlarla, Azərbaycan parlamenti ilə
işləməyə hazırdır. Bu, əslində, seçkilərin tanınması
deməkdir. O ki qaldı, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar
və İnsan Haqları Bürosunun rəyinə, bu dəfə görünür
ki, ciddi hadisə baş vermədiyi üçün onlar da məcbur
olub öz məruzəsini müəyyən dərəcədə balanslaşdırılmış
formada təqdim etsinlər. Halbuki, biz çoxdan bilirik
ki, onların məruzələri seçkilərdən əvvəl yazılır və
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Çünki dialoq üçün tərəf-müqabillər lazımdır və ilkin
təəssürat müsbətdir. Bu təşəbbüs heç bir şərt qoymadan həyata keçirilir. Ancaq yenə də marginallaşmış
və bütün dayaqlarını tam itirmiş dərnək tipli qruplaşma
bu görüşdən imtina etdi. İmtina edib, indi özü bilər.
Hər halda, uduzan biz olmayacağıq. Azərbaycanın
yeni siyasi konfiqurasiyası formalaşır. Hesab edirəm
ki, qanunvericilik sahəsində də siyasi sistemin
təkmilləşdirilməsi üçün Milli Məclis tərəfindən lazımi
addımlar atılacaq və Azərbaycanda çoxpartiyalı sistem
daha da möhkəm əsaslar üzərində qurulacaq. Hazırda
siyasi partiyanı yaratmaq üçün heç bir ciddi meyar
tələb olunmur. Hesab edirəm ki, bu praktikaya son
qoyulmalıdır. Əgər biz doğrudan da istəyirik ki,
Azərbaycanda çoxpartiyalı sistem inkişaf etsin, - biz
bunu istəyirik və iqtidar partiyası kimi bunu təqdim
edirik, - onda, əlbəttə, siyasi partiyaların fəaliyyəti
üçün lazım olan bütün alətlər spektri mövcud olmalıdır.
Bu, hesab edirəm ki, Milli Məclisin gündəliyində duran
məsələlərdən biri olacaqdır.
Bir sözlə, həm seçkilər, həm də seçkilərdən sonra
keçən dövr, iqtidar tərəfindən siyasi partiyalara
yönəlmiş addımlar - bütün bunlar bizim mövcud
siyasətimizin yeni mərhələsini əks etdirir. Bu, bizim
islahatçı kursumuzu əks etdirir. Bildiyiniz kimi,
islahatların yeni mərhələsi 2018-ci ilin prezident
seçkilərindən sonra başlamışdır. Bu islahatları mən
andiçmə mərasimində, bax, bu salonda bəyan
etmişdim. Biz onları ardıcıl olaraq icra edirik və bu,
həyatda öz əksini tapır. Bir də onu göstərir ki, həmişə
olduğu kimi, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç
bir fərq yoxdur.
İslahatlar həm konseptual xarakter, həm də struktur
xarakteri daşıyır. Kadr islahatları aparılır. Son müddət
ərzində Prezident Administrasiyası demək olar ki,
tam yeni tərkibdə formalaşmışdır və yeni şöbələr
yaradılmışdır. Bu şöbələrin yaradılması, eyni zamanda,
dediyim sözləri bir daha təsdiqləyir, bizim niyyətimizi
təsdiqləyir. Nazirlər Kabineti yeni tərkibdə formalaşmışdır. Hazırda Nazirlər Kabineti daha operativ və
çevik fəaliyyət göstərir. Nazirliklərdə kadr islahatları
aparılmışdır, yerli icra orqanlarında bu islahatlar aparılır və aparılacaq. Bəzi yerli icra orqanlarında müşahidə
olunan biabırçı mənzərə bütün xalqımızı hiddətləndirir.
Bundan sonra da təmizləmə işləri aparılacaqdır, həm
mərkəzi, həm də yerli icra orqanlarında, bütün dövlət
qurumlarında. Mən demişəm, bir daha demək istəyirəm
ki, əgər kimsə dövlət işində işləmək istəyirsə, onun
niyyəti də, əməlləri də təmiz olmalıdır. Əgər hansısa
bir adam özündə bu xüsusiyyətləri görmürsə, o,
dövlət işindən getsin, sabah bədbəxt olmasın.

saxtakarlıqdır. Çünki biz sizi dəvət etmirik, biz sizi
burada görmək istəmirik, biz sizə inanmırıq. Belə
olan halda gəlib deyəsən ki, biz imtina edirik, bu,
gülməlidir və təəccüblüdür.
Bir sözlə, seçkilər bir daha bizim siyasi xəttimizin
xalq tərəfindən yüksək qiymətə layiq olduğunu
göstərdi. Hesab edirəm ki, seçkilərdən sonrakı proseslər
müsbət istiqamətdə inkişaf edəcək. Altıncı çağırış
Milli Məclis çoxpartiyalı məclisdir. Bu, çox müsbət
əlamətdir. Hesab edirəm ki, siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi işində Milli Məclisin çox böyük rolu olacaqdır və olmalıdır. Bütün siyasi qüvvələr seçkilərdə
iştirak etmişlər. Sadəcə olaraq, özünü müxalifət
adlandıran marginal qruplaşma seçkiləri sanki boykot
etmişdir. Bu da gülməlidir. Çünki Azərbaycan xalqı bu
rüsvayçı qurumu çoxdan boykot edib və 27 ildir ki,
onlar tarixin zibilxanasındadırlar. Belə olan halda
boykot elan etmək həm gülməlidir, həm də təəccüblüdür.
Beləliklə, bütün siyasi qüvvələrin iştirak etdiyi
seçkilər nəticəsində çoxpartiyalı parlament formalaşıb
və hesab edirəm ki, bu, demokratiyanın inkişafında
önəmli addımdır. Bildiyiniz kimi, Yeni Azərbaycan
Partiyası yerlərin əksəriyyətini qazanıb. Təbii ki, Yeni
Azərbaycan Partiyasının Milli Məclisdə sözü kifayət
qədər qiymətlidir və təsirlidir. Yeni Azərbaycan
Partiyasını təmsil edən deputatlar bu gün səhər
mənim tapşırığımla yığışmışlar və önəmli qərarlar
qəbul etmişlər. Mənim tövsiyəm o olmuşdur ki,
partiyaların nümayəndələri altıncı çağırış Milli Məclisin
rəhbərliyində və komitələrin rəhbərliyində təmsil
olunsunlar. Bu günə qədər belə bir hal olmamışdır.
Keçən çağırış Milli Məclisin komitələrinin rəhbərliyində,
parlamentin rəhbərliyində müxalifət nümayəndələri
təmsil olunmurdu. Ancaq mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi sistemi möhkəmləndirmək, siyasi
münasibətləri sağlam zəmində gücləndirmək üçün
buna ehtiyac var. Əlbəttə, hesab edirəm ki, Yeni
Azərbaycan Partiyası ümumi maraqlar naminə bu
sahədə də çox düzgün addım atır.
Deyə bilərəm ki, həm altıncı çağırış Milli Məclis bu
sahədə, əlbəttə, öz sözünü deyəcək, eyni zamanda,
Prezident Administrasiyasının nümayəndələri son
vaxtlar demək olar ki, bütün siyasi qüvvələrin rəhbərləri
ilə görüşlər keçirir. Mənə bu görüşlər haqqında
müntəzəm olaraq məruzə edilir. Bütövlükdə ilkin rəy
müsbətdir. Hesab edirəm ki, indiki genişmiqyaslı islahatlar dövründə siyasi islahatlar mütləq aparılmalıdır.
Siyasi islahatlar partiyalararası geniş dialoq
aparılmadan həyata keçirilə bilməz. Bir partiya –
hakim partiya təkbaşına siyasi dialoq apara bilməz.
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Ona görə informasiya mühafizəsi ilə, informasiya
təhlükəsizliyi ilə əlaqədar mütləq qanunvericilikdə
yeni yanaşmalar, yeni fikirlər olmalıdır.
Sosial siyasətlə bağlı. Azərbaycan sosial dövlətdir
və bizim atdığımız bütün addımlar bunu təsdiqləyir.
Təkcə keçən il mənim təşəbbüsümlə reallaşan sosialyönümlü paket 4,2 milyon insanı əhatə edir. Minimum
əməkhaqlarının, minimum pensiyaların müntəzəm
olaraq qaldırılması, əlbəttə ki, böyük iqtisadi mənbə
tələb edir və bunu da biz yaradırıq. Ölkəmizdə
şəffaflıqla bağlı gedən proseslər, kölgə iqtisadiyyatına
qarşı olan proseslər bizim iqtisadi imkanlarımızı
gücləndirir, vergi bazasını genişləndirir, kölgə iqtisadiyyatına qarşı çox ciddi zərbə olur. Ona görə qanunvericilikdə bütün bu məsələlər, əlbəttə ki, diqqət mərkəzində olmalıdır.
Gənclər siyasəti ilə bağlı. Azərbaycan əhalisinin
mütləq əksəriyyəti gənclərdir və Azərbaycanda demoqrafik mənzərə çox müsbətdir. Ona görə gənclərin
asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, onların fəal işə
cəlb edilməsi, - misal üçün, könüllülər hərəkatı
çərçivəsində, - vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi
istiqamətində əlbəttə ki, qanunvericilikdə addımlar
atılmalıdır. Gənclər milli ruhda tərbiyə almalıdırlar,
xarici təsir altına düşməməlidirlər, xüsusilə indiki internet dövründə ki, istənilən yalan tezliklə yayılır və
sonra elə bil həqiqət kimi təqdim olunur. Bu da bizə
qarşı aparılan qeyri-təmiz siyasətin bir hissəsidir.
Çünki sirr deyil ki, Azərbaycanda hazırda ictimaisiyasi vəziyyət çox sabitdir. Ölkəmizdə ictimai-siyasi
sabitliyə təhlükə törədə biləcək heç bir amil mövcud
deyil. Ona görə bu amilləri anti-Azərbaycan qüvvələr
ölkəmizin xaricində yaratmaq istəyirlər. Burada özünü
müxalifət adlandıran və tamamilə rüsvayçı halda
guya fəaliyyətini davam etdirən qruplaşmadan artıq
onların əli üzülüb, onlara heç inam da qalmayıb. Ona
görə yeni beşinci kolonun yaradılması istiqamətində
iş aparılır. Çünki indiki beşinci kolon öz sahiblərinin
etimadını doğrultmur. Azərbaycanda çevriliş edə
bilməyib, dırnaqarası inqilab edə bilməyib, xalqın
dəstəyini qazana bilməyib, sadəcə, onlara müntəzəm
olaraq verilən pulları mənimsəyib və beləliklə, öz
havadarlarını pis günə qoyubdur. Odur ki, yeni beşinci
kolon axtarışı gedir. Mən bütün siyasi qüvvələri bu
məsələ ilə bağlı çox ciddi xəbərdar etmək istəyirəm
ki, bu yol xəyanət yoludur, bu yola gedən xalq, dövlət
qarşısında xəyanət edəcək. Ona görə bizim bütün
daxili problemlərimiz Azərbaycanın daxilində həll
olunmalıdır. Biz, öz daxili problemlərimizi, siyasi
çəkişmələri xaricə ixrac etməməliyik. Birincisi, bunun

Ona görə islahatların dərinləşməsi, əlbəttə ki,
parlamentdən yan keçə bilməzdi. Hesab edirəm ki,
yeni tərkibdə formalaşmış Milli Məclis islahatlara
yeni təkan verəcəkdir. Deputatlar qarşısında böyük
vəzifələr durur, ilk növbədə, qanunvericilik sahəsində.
Çünki parlamentin əsas işi qanunvericilikdir. Mənim
tövsiyəm ondan ibarətdir ki, nəinki kəmiyyətə, daha
çox keyfiyyətə fikir verilsin. Çünki mövcud olan
qanunların təkmilləşdirilməsinə baxmaq, onları təftiş
etmək lazımdır. İcra strukturlarına mənim tərəfimdən
göstəriş verilmişdir ki, qəbul edilmiş qanunların icrası
nə yerdədir. Biz bir çox gözəl qanunlar qəbul edirik,
eyni zamanda, Prezident tərəfindən bir çox önəmli
sərəncamlar imzalanır, ancaq onların icrasına nəzarət
lazımi səviyyədə deyil. Ona görə Prezident Administrasiyasında xüsusi şöbə yaradıldı. Hesab edirəm ki,
Milli Məclis, deputatlar da bu işlərlə məşğul olmalıdırlar.
Baxın, görün, qəbul olunmuş qanunlar icra edilir,
yoxsa edilmir, bu qanunları pozurlar, yoxsa pozmurlar.
Əgər belə hallar aşkarlanarsa, onda əlbəttə ki, ciddi
cəza tədbirləri görülməlidir.
Ona görə hesab edirəm ki, bütövlükdə, - əlbəttə,
bu, vaxt aparacaq, amma hər halda bunu etmək
lazımdır, - biz qanunvericilik bazamızı təftiş etməliyik.
Əgər lazım olarsa, onları qarşımızda duran mövcud
hədəflərlə uzlaşdırmalıyıq. Çünki həyat yerində durmur,
yeni çağırışlar, yeni problemlər üzə çıxır. Gözlənilmədən
elə hadisələr baş verir ki, bütün dünya çaş-baş qalır.
Ona görə bu qanunlar doqma deyil, onlara, əlbəttə
ki, baxmaq lazımdır. Yeni qəbul ediləcək qanunların
əsas mahiyyəti islahatları dərinləşdirməkdir. Ona
görə qeyd etdiyim kimi, siyasi sistemin formalaşdırılması və gücləndirilməsi üçün qanunvericilik təşəbbüsləri, əlbəttə ki, lazım olacaq, iqtisadi islahatlarımızın
dərinləşməsi işinə töhfə verən qanunlar qəbul edilməlidir.
Hesab edirəm ki, bizim milli dəyərlərimizlə, milli
ənənəvi dəyərlərimizin qorunması ilə bağlı qanunvericilik bazası daha da geniş olmalıdır.
İnformasiya mühafizəsi ilə bağlı. Çünki biz informasiya dövründə yaşayırıq və saxta xəbərlər, yəni,
“feyk nyus” adlandırılan xəbərlər əfsuslar olsun ki,
geniş vüsət alır və istənilən yalan xəbər çox böyük
fəsadlara gətirib çıxara bilər. Biz Azərbaycan olaraq
bu şər-böhtan kampaniyaları ilə çoxdan üz-üzəyik.
Bunun əsas səbəbi bizim müstəqil siyasətimizdir,
heç kimin qarşısında baş əyməməyimizdir. Amma
bunun fəsadları odur ki, bizə qarşı informasiya
kampaniyası aparılır - qara piar kampaniyası, yalan,
böhtan, uydurma, iftira üzərində qurulmuş kampaniya.
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Milli Məclis də, onun deputatları da bu meyarlara
cavab verməlidirlər. Sabah siz xalq qarşısında cavab
verməli olacaqsınız. Ona görə siz seçildiyiniz dairələrin
problemləri ilə daim maraqlanmalısınız, seçicilərlə
görüşməlisiniz, dairələrdə olmalısınız. Eyni zamanda,
mövcud olan problemləri də üzə çıxarmalısınız. Bunları
icra orqanlarının qarşısına çıxarmalısınız, mərkəzi
icra orqanlarının diqqətinə çatdırmalısınız. Hesab
edirəm ki, yeni tərkibdə formalaşan Milli Məclis bu
sahədə də uğurlu fəaliyyət göstərəcək.
Beynəlxalq fəaliyyətlə bağlı demək istərdim ki,
bizim deputatlar bir neçə beynəlxalq təşkilatda təmsil
olunurlar. Əlbəttə ki, orada əvvəlki illərdə də fəallıq
kifayət qədər yüksək idi. İndiki dövrdə daha da yüksək
olmalıdır. Çünki biz Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmalıyıq. Xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı tarixi həqiqətləri
çatdırmalıyıq. Tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir,
beynəlxalq hüquq da bizim mövqeyimizi dəstəkləyir.
Ona görə bizim arqumentlərə qarşı Ermənistan tərəfi
heç bir ciddi arqument qoya bilmir, ancaq yalan,
böhtan, tarixi saxtakarlıq və mifologiya. Bu, əslində,
onların xislətidir. Onlar geniş şəbəkə çərçivəsində
bəzi siyasətçiləri satın alırlar. Bu da heç kimə sirr
deyil. Belə olan halda onların tarixi saxtakarlığına elə
bil ki, bəraət qazandırılır. Ona görə bizim deputatlar
bütün beynəlxalq təşkilatlarda tarixi həqiqətləri ortaya
qoymalıdırlar. Mən Münxendə Kürəkçay sülh müqaviləsi
haqqında deyəndən sonra bilirəm ki, Ermənistanda
indi bu müqaviləni əzbərləyirlər. Orada açıq-aydın
göstərilir ki, bu müqaviləni kim bağlayıb, nə vaxt
bağlayıb və erməni xalqı haqqında orada ümumiyyətlə,
söhbət belə getmir. Bir tərəfdən Rusiya generalı
Sisianov, bir tərəfdən İbrahim xan, özü də rusca
yazılmışdır İbrahim xan “Karabaxski Şuşinski”. Bax,
budur real tarix. XX əsrin əvvəllərində Rus imperiyası
tərəfindən dərc edilmiş xəritələrə baxmaq kifayətdir
görəsən ki, orada indiki Ermənistan ərazisində
toponimlərin mütləq əksəriyyəti Azərbaycan mənşəlidir.
Bunu demək lazımdır, o xəritələri gətirmək lazımdır.
İşğal edilmiş indiki torpaqlarımızın xəritələrini gətirmək
lazımdır. Bütün beynəlxalq təşkilatları, orada fəaliyyət
göstərən nümayəndələri tanış etmək lazımdır. Eyni
zamanda, müsəlman ölkələrinin parlamentlərinin
nümayəndələri ilə görüşlər əsnasında mütləq ermənilər
tərəfindən dağıdılmış məscidlərimizin şəkilləri
göstərilməlidir. Mən bunu edirəm. Bir çox müsəlman
ölkələrinin liderlərinə bu şəkilləri göstərirəm. Əgər
bunu geniş siyasi elita görsə, onda əlbəttə ki, o
ölkələrin rəhbərləri üçün Ermənistan rəhbərləri ilə

heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki bu gün dünyada elə
bir qüvvə yoxdur ki, hansısa qərarı bizə aşılasın,
yaxud da bizə nəyisə diktə edə bilsin. Belə qüvvə
yoxdur və nə qədər ki, mən prezidentəm, belə qüvvə
olmayacaqdır. Ona görə bu, tamamilə mənasızdır.
Azərbaycanı hansısa təzyiq altına salmaq cəhdləri,
yaxud da ki, sanksiyalarla hədələmək – bütün bunların
heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu, iqtidara qarşı deyil,
bu, dövlətə qarşı edilən cinayətdir və bunu heç kim
unutmasın.
Son illər ərzində biz müxtəlif təzyiqlərlə, müxtəlif
kampaniyalarla üzləşmişik, ancaq öz yolumuzdan
dönməmişik. Ölkəmizin, xalqımızın əmin-amanlığı,
təhlükəsizlik, sabitlik, xalqımızın rifahı, müstəqil
siyasətimiz bizim üçün hər şeydən üstündür. Biz
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirik, bəzi
təşkilatların üzvüyük, o təşkilatlara könüllü şəkildə
daxil olmuşuq, könüllü şəkildə də çıxa bilərik - əgər
nə vaxtsa bu təşkilatlarda bizi nəsə qane etməsə,
yaxud da bizə qarşı olan qərəzli münasibət o həddə
çatsın ki, artıq bizim hövsələmiz tükənsin. Ona görə
hesab edirəm ki, bütün siyasi qurumların nümayəndələri bu sahədə də çox diqqətli olmalıdırlar.
O ki qaldı, gənc nəslə, yenə də deyirəm, bizim
gənc nəslimiz vətənpərvərdir, Vətənə bağlıdır, milli
köklərə bağlıdır, elə də olmalıdır. Bizim gənclər, mən
bunu dəfələrlə demişəm, bir daha demək istəyirəm
ki, milli ruhda tərbiyə almalıdırlar. Eyni zamanda,
gənclərin mənəvi və fiziki hazırlığı üçün əlavə tədbirlər
həyata keçirilməlidir. Hesab edirəm ki, Milli Məclis və
onun müvafiq komitələri bu işlə məşğul olub konkret
təkliflər irəli sürəcəklər.
Əlbəttə, deputatlara tövsiyəm odur ki, onlar
seçildikləri dairələrdə fəal olsunlar, seçicilərlə daim
təmasda olsunlar. İndi sirr deyil, əvvəlki dövrlərdə
bəzi deputatlar seçicilərdən bir qədər, yaxud da ki,
tamamilə uzaqlaşmışdılar. Heç öz dairələrinə baş
çəkmirdilər, problemlərlə maraqlanmırdılar. Öz şəxsi
problemlərini ortaya qoyurdular. Buna da son
qoyulmalıdır. Əvvəllər belə hallar kifayət qədər çox
olubdur. Öz qohumlarını vəzifələrə yerləşdirmək,
hansısa torpaq sahələri əldə etmək, hansısa biznesə
dəstək göstərmək və sair və ilaxır. Mən dərinə getmək
istəmirəm. Ona görə yeni tərkibdə formalaşan Milli
Məclis mənəvi cəhətdən qüsursuz olmalıdır. Çünki
bizim əsas islahatlarımızın mahiyyəti də budur. Əgər
bizim vətəndaşlar yaxından baxsalar görərlər ki,
siyasi sahədə, struktur islahatları, kadr islahatları,
vəzifələrə gətirilən kadrlar təmizdirlər. Yəni, onların
arxasında heç bir, necə deyərlər, mənfi iz yoxdur.
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xalqın gözü qarşısında, dünyanın gözü qarşısında
dinc nümayişçiləri vururlar, əzirlər, gözlərini çıxarırlar,
öldürürlər, həbs edirlər. Jurnalistləri əsassız ittihamlarla
həbs edirlər, çürüdürlər onları. Göz qabağındadır, dinc
nümayişçiləri itlərlə, atlarla dağıdırlar. Bir ölkədə yox,
iki ölkədə yox, demək olar ki, bu, indi bizi tənqid
etmək istəyən məkanda kütləvi hal alıbdır. Müsəlman
miqrantlara qarşı baxın, necə münasibət göstərilir.
Onları XXI əsrdə itlərlə əzirlər, qəfəsə salırlar. Sonra
isə qəfəsə yemək parçaları atırlar, heyvan kimi.
Budurmu münasibət?!
İndi də bütün vasitələrdən istifadə edib onları
əzmək fikrindədirlər. Bəs o miqrantlar haradan yarandı?
Nə üçün onlar yarandı? Nəyə görə öz ölkələrini tərk
etdilər? Kim onların ölkələrinə basqın etdi? Kim o
ölkələri məhv etdi? Kim sabitliyi pozdu? Kim milyonlarla
qaçqının yaranmasına səbəbkar oldu? Ona görə kim
bunu edibsə, qoy, onun acısını da çəksin. Nə üçün
Türkiyə, bizim qardaş ölkəmiz 4 milyon qaçqını qəbul
etməlidir, yedirməlidir, içirməlidir, milyardlarla pul
xərcləməlidir? Bunları Türkiyəmi didərgin salıb? Yox.
Onları didərgin salanlar gəlib onlara sahib çıxsınlar.
Bütün bunları demək lazımdır. Mən bu gün bu
kürsüdən bunu deyirəm, açıq, heç kimdən çəkinmədən.
Çünki mən haqlıyam və həqiqətə qarşı heç kim heç
nə deyə bilməz. Əlbəttə, bax, görərsiniz, bu sözlərdən
bir neçə gündən sonra yenə çirkin məqalələr çıxacaq,
yenə hansısa bir qondarma təşkilat nəsə bəyanat
verəcək ki, Azərbaycanda o, pisdir, bu, pisdir. Eybi
yoxdur, qoy desinlər. Amma biz bu həqiqətləri deməsək,
sabah bu, bizim başımızda sınacaq. Ona görə bunu
deməliyik və siz də deməlisiniz. Mən bütün deputatlara
deyirəm, heç bir sövdələşməyə getmək olmaz.
Beynəlxalq təşkilatlarla işləmək lazımdır, biz də
işləyirik, ancaq bizim maraqlarımız var və kifayət
qədər arqumentlərimiz var. Ona görə mən sizi bu
mübarizəyə çağırıram - həm Avropa Şurasında, həm
ATƏT Parlament Assambleyasında, həm də bütün
başqa təşkilatlarda. Beləliklə, hesab edirəm ki, bu
istiqamətdə atılacaq addımlar bizim ölkəmizin mövqeyini daha da gücləndirəcək.
Əlbəttə ki, parlamentin iqtisadi sahədə görülən
işlərlə bağlı rolu artmalıdır. Mən hesab edirəm ki,
hökumət üzvləri də daha sıx təmasda olmalıdırlar,
parlamentdə daim ünsiyyətdə olmalıdırlar, onlara
suallar verilməlidir, onlar gördükləri işlər haqqında
məruzə etməlidirlər, çıxış etməlidirlər və bunu da biz
sistemə salmalıyıq. Çünki bu, həm hökumət üzvlərinin
məsuliyyətini artıracaq, həm parlamentin rolu artacaq,
- mən istəyirəm ki, Azərbaycanda parlamentin rolu

ağız-ağıza öpüşmək ayıb olar. Biz bunu deməliyik,
deməliyik ki, təkcə bizə qarşı yox, bütün müsəlman
aləminə qarşı bu faşist rejim müharibə elan edib,
bizim məscidlərimiz, tarixi abidələrimiz dağıdılıb.
Amma biz bu məlumatı kifayət qədər çatdıra bilmirik.
Ona görə bu, xüsusi bir istiqamət olmalıdır.
Əlbəttə ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı olan bütün təşkilatlarda biz fəal
olmalıyıq, hücum diplomatiyası aparmalıyıq, çünki
haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir. Xocalı soyqırımı
haqqında. Artıq 10-dan çox ölkənin parlamenti bunu
rəsmən tanıyıb. Bu proses davam etdirilməlidir və
deputatlar bu prosesdə fəal olmalıdırlar. Çünki bu
qərarların qəbul edilməsində dövlət qurumları böyük
dərəcədə əsas rol oynayırlar. Ona görə parlament
fəal olmalıdır. Bu, artıq beynəlxalq münasibətlər
çərçivəsində qəbul edilmiş faktdır. Ermənistan tərəfinin
çox yersiz, yalançı, cılız cəhdləri Münxen Təhlükəsizlik
Konfransında özünü göstərdi və bir daha onları ifşa
etdi. Çünki onların bütün tarixi saxtakarlıqdır. Onlar
tarixi Azərbaycan torpağında dövlət qurublar, əfsuslar
olsun ki, bizim Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
köməyi ilə. İndi bütün tarixi adlarımızı dəyişdirib
bizim tariximizi, abidələrimizi özününküləşdirmək
istəyirlər. Ona görə deputatlar daim bu məsələni
qaldırmalıdırlar.
Bütövlükdə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
bizim fəaliyyətimiz daha məqsədyönlü olmalıdır.
Orada bizi təmsil edən deputatlar fəal olmalıdırlar,
turist kimi getməməlidirlər, sonra hesabat verməlidirlər
ki, nə iş görmüsən, kiminlə görüşmüsən, hansı məsələni
qaldırmısan. Yoxsa bəzi hallarda bu, turist səfərlərini
xatırladır. Getdik, görüşdük, oturduq, danışdıq, yedik,
qayıtdıq. Özü də bəzi səfərlər, ümumiyyətlə, qəbuledilməzdir. Mən bu gün bu haqda çox danışmaq istəmirəm, amma bilirəm nə baş verir, hansı hadisələr
baş verir. Ona görə biz beynəlxalq fəaliyyətimizin
səmərəliliyini artırmalıyıq. O təşkilatlarda ki, bizə
qarşı əsassız yanaşma var, bizə qarşı ittihamlar irəli
sürülür, biz orada mübariz olmalıyıq. Yəni, onların
qarşısında yaxşı olmaq yox, dövlət, xalq qarşısında
yaxşı olmaq lazımdır. Hansısa məsələni kəskinləşdirmək
istəmirəm bəhanəsi ilə kənara çəkilmək yox, əksinə,
öz sözünü demək lazımdır. Qərəzli yanaşmanı ifşa
etmək lazımdır. Necə ki, mən daim bunu edirəm və
kifayət qədər faktlar var. Bunu demək üçün siyasətçi
olmaq lazım deyil. Adi vətəndaş bunu görür televiziyada. Baxın, bizə demokratiyadan dərs vermək
istəyənlər hansı cinayətlər törədirlər. Avropanın
dırnaqarası demokratiya beşiyi sayılan ölkələrdə
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edir. Ancaq hesab edirəm ki, biz bütün səyləri ortaya
qoyub bu vəziyyətdən də şərəflə çıxacağıq. Halbuki
indi bir çox ölkələr bundan ciddi əziyyət çəkir.
Azərbaycanda isə operativ qərargah yaradıldı və bu
gün səhər mənə verilən məlumata görə, artıq
xəstələnmiş vətəndaşların sağalması prosesi də
uğurla gedir. Karantində olanlar da artıq karantin
müddətini başa çatdırırlar və evlərə buraxılırlar. Yəni,
vəziyyətə tam nəzarət edilir. Sərhədlərdə də vəziyyət
nəzarət altındadır və yük maşınlarının Azərbaycan
ərazisindən keçməsi üçün polis müşayiəti ilə xüsusi
kolonlar formalaşdırılır. Yolda sürücülərə yemək verilir
ki, onlar maşınlarından tez-tez çıxmasınlar. Yəni,
bütün lazımi tədbirlər görülür.
Əlbəttə ki, bütövlükdə parlamentin sosial sahə ilə
bağlı fəaliyyəti çox fəal olmalıdır. Bu sahə də bizim
üçün prioritetdir, həmişə olduğu kimi. Qeyd etdiyim
kimi, keçən il önəmli addımlar atıldı, bu il də davam
etdiriləcək. Xüsusilə aztəminatlı ailələrin dövlət
tərəfindən dəstəklənməsi işinə əlavə vəsait nəzərdə
tutulur. Ünvanlı sosial yardımla əhatə olunan ailələrin
sayı artmalıdır, mənim göstərişimlə orada müvafiq
metodologiyada düzəlişlər edilir. Çünki əvvəlki
metodologiya həqiqəti əks etdirmirdi və hər ailəyə
verilən məbləğ də artmaqdadır. Məcburi köçkünlərə
bu il 7 min mənzil veriləcək, bu, rekord göstəricidir.
Şəhid ailələrinə 1500 mənzil veriləcək, bu da rekord
göstəricidir. Keçən il 934 mənzil verilmişdi.
Dinlərarası, mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafı
ilə bağlı bizim parlamentin də rolu çox təsirli ola
bilər. Beynəlxalq tədbirlərdə və Azərbaycanda keçirilən
bir çox tədbirlərdə bizim deputatlar fəal iştirak
etməlidirlər. Biz öz dinimizə hörmət edirik. Dinimiz
bizim üçün müqəddəsdir, eyni zamanda, başqalarının
dinlərinə də hörmətlə yanaşmalıyıq . Keçən ilin
sonlarında Bakıda keçirilmiş Dünya dini liderlərinin II
Zirvə Görüşündə səslənən fikirlər onu göstərir ki, bu
gün dünya miqyasında bəlkə də Azərbaycan qədər
bu məsələ ilə ciddi məşğul olan və ciddi nəticələr
hasil edən ikinci ölkə yoxdur. Həm müsəlman aləmi
bizi dəstəkləyir, həm də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
Azərbaycanda İslam dininə olan münasibətə görə
bizi örnək kimi göstərir. Həm Rusiya Pravoslav kilsəsinin
patriarxı Kirill Azərbaycanda gedən dinlərarası
proseslərə müsbət qiymət verir, həm də Roma Papası
Fransisk. Mən onunla artıq 3 dəfə görüşmüşəm, bir
dəfə Bakıda, iki dəfə Vatikanda. Onun da Azərbaycanda
bu sahədə aparılan işlərə verdiyi qiymət çox yüksəkdir.
Yəni, bunu mən demirəm. Bunlar aparıcı ənənəvi
dünya dini liderlərinin sözləridir. Əlbəttə ki, bu
istiqamətdə addımlar atılacaq.

və təsir imkanları artsın, - həm də ümumi işimizə
müsbət təsir göstərəcək. Çünki məsuliyyət ən vacib
məsələlərdən biridir. Məsuliyyət və nəzarət. Harada
ki, bu, yoxdur, heç bir iş getməyəcək. Əksinə, çox
mənfi mənzərə ilə üzləşə bilərik. Ona görə bu da bir
nəzarət mexanizmi olmalıdır.
Mən indi vətəndaşlara ictimai nəzarət haqqında
daim müraciət edirəm ki, bu proses yavaş gedir, hələ
öyrəşməmişik. Hələ hesab edirik ki, bəli, orada hansısa
icra başçısı bir ağadır, xandır, istədiyini edə bilər,
insanları qul kimi işlədə bilər, insanlar da buna
dözməlidirlər. Deyirəm ki, verin bu məlumatı, göndərin
məktubları. İndi Prezident Administrasiyasında tam
başqa bir vəziyyət var. O məktubları əvvəllər bəziləri
gizlədirdilər. Əvvəllər kimdən ki, şikayət edirdilər, ona
göndərirdilər. O da sonra həmin şikayətçini əzirdi
orada. İndi buna son qoyulur. Düzdür, vaxt lazımdır,
amma bu, artıq meyildir. Ona görə camaat da ictimai
nəzarət işində daha fəal olmalıdır. Bir çox məsələlər
haqqında məlumatı əvvəllər mən mətbuatdan alırdım,
mənə çatmırdı, gizlədirdilər, malalayırdılar və demək
olar ki, bu, böyük çətinliklər yaradırdı. Ona görə hesab
edirəm ki, hökumət üzvləri ilə daim təmas olmalıdır,
Prezident Administrasiyasında parlamentlə iş üzrə
xüsusi şöbə yaradılıb. Bu, əlbəttə, bir daha onu
göstərir ki, biz parlamentin işinə böyük əhəmiyyət
veririk.
O ki qaldı, iqtisadi islahatlara, onlar da göz
qabağındadır. Təkcə şəffaflıq hesabına keçən il biz
büdcəyə proqnozdan 1 milyard manat çox vəsait
daxil etdik və bu proses davam etdirilir. Bu ilin iki
ayında vergi orqanları proqnozdan əlavə 181 milyon
manat, gömrük orqanları isə 71 milyon manat çox
vəsait yığıblar, məhz şəffaflığa görə, məhz kölgə
iqtisadiyyatına qarşı mübarizəyə görə. Kölgə
iqtisadiyyatına qarşı mübarizə öz nəticəsini verməkdədir
və getdikcə kölgə iqtisadiyyatının əhatə dairəsi daralacaq. Əlbəttə, bunu bir gündə etmək mümkün deyil,
bu, bir prosesdir, amma indi bütün hökumət qurumları
səfərbər edilib və bu işdə fəaldırlar. İki ayın iqtisadi
göstəriciləri də çox müsbətdir. Ümumi daxili məhsul
2,8 faiz artıb, qeyri-neft sektorunda isə yanvar-fevral
aylarında 6,7 faiz artıb, biz əsas göstərici bunu
sayırıq. Qeyri-neft sənaye istehsalı sahəsində artım
21,7 faizdir. Bu da son illər qeyri-neft sektorunun
inkişafına görədir. Çünki neft sektorunda bu artım
yoxdur, əksinə, hasilat düşür, qiymətlər də dünən
tamamilə çökdü. Deməli, əhalinin gəlirləri iki ayda 9
faiz artıb, inflyasiya cəmi 2,8 faizdir. Bu tendensiya
əminəm ki, gedəcək. Düzdür, indi koronavirusla bağlı
dünyada gedən ajiotaj istər-istəməz bizə də təsir
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Hərəkatına üzv olmuşuq, ondan yeddi il keçmədi
sədr seçildik, özü də 120 ölkənin dəstəyi ilə. Bilirsiniz
ki, o ölkələr arasında ixtilaflar kifayət qədər kəskindir.
İnanmıram ki, ikinci belə bir ölkə tapılsın ki, yekdil
səslə bu təşkilata sədrlik etsin. BMT-dən sonra bu,
ən böyük beynəlxalq təsisatdır. BMT-nin rəhbəri
yoxdur, amma Qoşulmama Hərəkatının lideri var, bu
da Azərbaycandır.
Biz keçən il Türk Şurasına sədrliyi öz üzərimizə
götürmüşük və deyə bilərəm ki, türkdilli dövlətlərin
əməkdaşlığı istiqamətində Azərbaycan çox önəmli
rol oynayır. Bütün digər beynəlxalq təmaslarda biz
Avropa İttifaqı ilə indi saziş üzərində işləyirik, Avropa
İttifaqına üzv doqquz ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq
sənədlərimiz vardır. Bu da Avropa İttifaqına üzv ölkələrin üçdəbir hissəsidir. Qonşu ölkələrlə sağlam,
işgüzar və dostluq əsasında qurulmuş münasibətlər
var. Müsəlman aləmində böyük nüfuzumuz var. Budur,
bizim beynəlxalq mövqelərimiz. Ona görə bizə hörmət
edirlər, ona görə bizim sözümüz keçir və eyni zamanda,
ona görə ki, bizim siyasətimiz birmənalıdır. Bizim
siyasətimiz situativ deyil. Bizim siyasətimiz ədalətlidir
və sözümüzlə əməlimiz arasında fərq yoxdur. Mən
öz sözümü bütün auditoriyalarda deyirəm. Mənim
üçün bir mövzu Azərbaycanda, bir mövzu xaricdə
anlayışı yoxdur. Hər bir məsələ ilə bağlı mövqe var,
mövqe olmalıdır və mən bu mövqeni müdafiə edirəm.
Kimin xoşuna gəlir, gəlir, kimin xoşuna gəlmir, özü
bilər. Bizi istəməyə bilərlər məhz bu hərəkətlərimizə
görə, bu müstəqil siyasətimizə görə. Amma bizə
hörmət edirlər. Bunu da mən dəfələrlə görmüşəm.
Ona görə deputatlar da beynəlxalq təşkilatlarda elə
fəaliyyət göstərməlidirlər ki, daim hörmət göstərilsin.
Son 16 il ərzində iqtisadi sahədə əldə edilmiş
uğurların dünyada bərabəri yoxdur. Əgər varsa, desinlər, götürsünlər statistikaya baxsınlar, hansı ölkə 16
il ərzində öz iqtisadiyyatını 3,4 dəfə artıra bilib.
Ondan sonra yoxsulluq, 50 faizə yaxın idi, indi 4,8
faizdir və daha da aşağı düşəcək. Çünki maaşlar,
pensiyalar artır və artırılacaq, müavinətlər də həmçinin.
Xarici borc ümumi daxili məhsulun 17 faizinə bərabərdir. Bu, çox aşağı göstəricidir. İnkişaf etmiş bəzi
ölkələrdə bu, 100 faizdən çoxdur. Amma ondan daha
önəmli məsələ odur ki, valyuta ehtiyatlarımız xarici
borcumuzdan altı dəfə çoxdur. Yəni, istəsək, xarici
borcumuzu bir ay ərzində sıfırlaya bilərik. Xarici borcu
ödəmək üçün gərək bəzi ölkələrin valyuta ehtiyatları
indikindən 50 dəfə artıq olsun.
Bu illər ərzində iqtisadi sahədə bu uğurlar əldə
edilib, sosial sahədə maaşlar, pensiyalar on dəfədən

Bununla bərabər, biz Azərbaycanı müasir, dünyəvi
dövlət kimi gücləndirməliyik. Dünyəvilik prinsipləri
daha geniş bərqərar olmalıdır. Radikalizmə qarşı
mübarizə daha geniş aparılmalıdır. Parlamentin rolu
burada vacibdir. Ancaq sözün düzü, xatırlamıram ki,
bu məsələ ilə bağlı əvvəlki dövrdə parlamentdə ciddi
söhbət aparılsın. Biz aparmalıyıq. Heç bir bağlı mövzu
olmamalıdır. Çünki bizim gələcəyimiz bundan asılıdır.
Biz 20 il, 30 il, 50 il sonra hansı dövlətdə yaşamaq
istəyirik. Biz bilirik və xalq da bilir. Amma bunu təmin
etmək lazımdır. Əgər oturub nəyisə gözləyəcəyiksə,
böyük problemlər yarana bilər. Ona görə biz bu
sahədə də öz siyasətimizi təmin etməliyik, bizim
siyasətimizin üstünlüyünü göstərməliyik və müqayisə
etməliyik, çəkinmək lazım deyil. İstənilən tərəflə
müqayisə etmək üçün kifayət qədər arqumentlərimiz
var, təhlükəsizlik, əmin-amanlıq, inkişaf, sosial rifah,
azadlıqlar. Ona görə parlament bu məsələlərlə ciddi
məşğul olmalıdır və əminəm ki, olacaq.
Bu seçkilər bir daha göstərdi ki, bu gün Azərbaycan
iqtidarı tərəfindən aparılan siyasi kursa alternativ
yoxdur. Bunun da çox sadə səbəbləri var. Son illər
ərzində ölkəmizdə müşahidə olunan inkişaf, əlbəttə
ki, insanları inandırır. Azərbaycan xalqı əmin-amanlıq,
sabitlik, təhlükəsizlik şəraitində yaşayır. Artıq 27 ilə
yaxındır ki, biz sabitlik şəraitində yaşayırıq, görün,
bizim ətrafımızda hansı proseslər baş vermişdir müharibələr, qaçqınların axını, çevrilişlər, vətəndaş
qarşıdurması, böhranlar. Ölkələr parçalandı, demək
olar ki, bəzi ölkələrin coğrafi sərhədləri real vəziyyəti
əks etdirmir, yəni, bu ölkələr, sadəcə olaraq, xəritələrdə
öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü saxlayırlar.
Əslində, çoxdan itiriblər, çoxdan bölünüblər tayfalara,
təriqətlərə, müxtəlif bölgələrə. Bizim qonşuluğumuzda
nə qədər acınacaqlı proseslər, inqilablar gedib. Hansı
inqilab kimə xeyir gətirib? Ancaq ziyan, ancaq
problemlər, ancaq qarşıdurma və bu qarşıdurmalar
davam edir. İndi postsovet məkanına və Azərbaycanın
vəziyyətinə baxın. Mən indi müqayisə edə bilmərəm,
amma siz edə bilərsiniz. Deputatlar Prezidentin deyə
bilmədiyi sözü deməlidir və əminəm ki, belə də olacaq.
Ona görə bu seçkilərin nəticələri görülmüş işlərin
təzahürüdür. Çünki bu gün həm təhlükəsizlik, həm də
sabitlik təmin edilir. Azərbaycan öz hərbi potensialını
gücləndirib. 2016-2018-ci illərdə bizim hərbi
qələbələrimiz hər bir Azərbaycan vətəndaşını
fərəhləndirdi və bizim ordumuzun gücünü göstərdi.
Təsadüfi deyil ki, bizim ordumuz dünyanın 50 ən
güclü ordusu sırasındadır. Bizim beynəlxalq
mövqelərimiz kifayət qədər möhkəmdir. Qoşulmama
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Parlamentə seçilmiş deputatların mütləq əksəriyyəti
bu müsbət meyillərə düzgün qiymət verir. Ola bilər
ki, onların qələbəsi, o cümlədən bu amildən də asılıdır.
Bu gün biz müstəqil ölkə kimi yaşayırıq, müstəqil
siyasət aparırıq, heç kimin işinə qarışmırıq, heç kimə
də imkan vermirik ki, bizim işimizə qarışsın. Əminəm
ki, biz bundan sonra da bu müstəqillik və inkişaf yolu
ilə gedəcəyik. Əminəm ki, Azərbaycan parlamenti bu
işdə fəal olacaq. Bir daha sizi təbrik edirəm, sizə yeni
uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
***
Deputatlar adından Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirən iclasın sədri Ziyad Səmədzadə
çıxış etdi.
***
Gündəlik səsə qoyularaq qəbul edildi.
***
Sonra səsvermə keçirildi və 116 səs lehinə olmaqla,
deputat Sahibə Əli qızı Qafarova Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri seçildi.
Sahibə Qafarova çıxış etdi.
***
Sonra Milli Məclis Sədrinin müavinləri seçildi.

çox artıb. Məcburi köçkünlərin, şəhid ailələrinin
problemləri öz həllini tapır. Biz kosmik dövlətə
çevrilmişik, üç peykimiz var. Dünya Astronavtika Konqresi 2022-ci ildə Bakıda keçiriləcək və bu haqqı biz
gərgin mübarizədə qazanmışıq. Bu müsabiqədə 4
şəhər iştirak edirdi - Dehli, Rio-de-Janeyro, Sinqapur
və Bakı. Biz bunu qazandıq. Nəyə görə? Çünki orada
da bizə hörmət edirlər.
Mən belə faktları çox sadalaya bilərəm. Təkcə
enerji siyasətimizə baxmaq kifayətdir ki, xalqımız,
dövlətimiz və qitə üçün nələr etdiyimizi görək. Neftqaz kəmərləri - indi Cənub Qaz Dəhlizi başa çatmaq
üzrədir. Biz bunu çox çətin geosiyasi vəziyyətdə minimum itkilərlə etdik, demək olar ki, sıfır itkilərlə.
Nəinki bunu etdik, hətta yeddi ölkə arasında uzunmüddətli beynəlxalq əməkdaşlıq formatı yaratdıq.
Bu ölkələr artıq təbii dostlardır, müttəfiq olmasalar
da, təbii dostlardır. Ona görə bu sahədə də bizim
rolumuz danılmazdır və biz bu sahədə liderik.
Nəqliyyat sahəsində. Biz açıq dənizə çıxışı olmayan
ölkəni nəqliyyat mərkəzinə çevirmişik. Belə faktlar
çoxdur və hər biri seçkilərə müsbət təsir göstərmişdir.
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energetika və ekologiya komitəsinin, Tahir Rzayev
Aqrar siyasət komitəsinin, Musa Quliyev Əmək və
sosial siyasət komitəsinin, Siyavuş Novruzov Regional
məsələlər komitəsinin, Bəxtiyar Əliyev Elm və təhsil
komitəsinin, Qənirə Paşayeva Mədəniyyət komitəsinin,
Zahid Oruc İnsan hüquqları komitəsinin, Səməd
Seyidov Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası
əlaqələr komitəsinin, Əhliman Əmiraslanov Səhiyyə
komitəsinin, Hicran Hüseynova Ailə, qadın və uşaq
məsələləri komitəsinin, Fəzail İbrahimli İctimai birliklər
və dini qurumlar komitəsinin, Adil Əliyev Gənclər və
idman komitəsinin sədrləri təsdiq edildilər.
İclasda komitə sədrlərinin müavinləri də təsdiq
olundu.
Bununla da altıncı çağırış Milli Məclisin birinci
iclası başa çatdı.

Deputat Əli Hüseynli Milli Məclis Sədrinin birinci
müavini, deputatlar Adil Əliyev və Fəzail İbrahimli
Sədrin müavinləri seçildilər.
***
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova İntizam
Komissiyasının və Hesablayıcı Komissiyanın tərkibinə
namizədlərin adlarını elan etdi. Milli Məclisin Daxili
Nizamnaməsinə əsasən namizədlər bütövlükdə səsə
qoyularaq təsdiq edildilər.
***
Daha sonra parlament komitələrinin sədrləri seçildi.
Deputat Əli Hüseynli Milli Məclisin Hüquq siyasəti
və dövlət quruculuğu komitəsinin, Ziyafət Əsgərov
Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə
komitəsinin, Tahir Mirkişili İqtisadi siyasət, sənaye və
sahibkarlıq komitəsinin, Sadiq Qurbanov Təbii ehtiyatlar,

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi komitələrinin
sədr müavinlərinin seçilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları aşağıdakı komitələrin sədr müavinləri seçilsinlər:
Qüdrət Müzəffər oğlu Həsənquliyev

Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsi;

Hikmət Baba oğlu Məmmədov

Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsi;

Tahir Zayıdağa oğlu Kərimli

İnsan hüquqları komitəsi;

Asim Nazim oğlu Mollazadə

Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsi;

Əli Əhməd oğlu Məsimli

İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsi;

Sabir Kamal oğlu Hacıyev

Aqrar siyasət komitəsi;

Məlahət İbrahim qızı İbrahimqızı

Əmək və sosial siyasət komitəsi;

Rəşad Məmmədqulu oğlu Mahmudov

Səhiyyə komitəsi;

Jalə Fazil qızı Əliyeva

Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsi;

Şahin Əmir oğlu İsmayılov

Gənclər və idman komitəsi;

Sahib Eyvaz oğlu Alıyev

İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsi;

Elşən Məmmədhənifə oğlu Musayev

Regional məsələlər komitəsi;

Musa Cəfər oğlu Qasımlı

Elm və təhsil komitəsi;

Fazil Qəzənfər oğlu Mustafa

Mədəniyyət komitəsi;

Sevinc Həbib qızı Fətəliyeva

Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr
komitəsi.

Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 10 mart 2020-ci il.

S.Qafarova
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Xocalıya Ədalət!

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni təcavüzkarları Azərbaycanın Xocalı şəhərində
bəşəriyyət tarixində ən qanlı faciələrlə bir sırada duran soyqırımı törətdilər. Bu faciədən 28 il keçir. Həmin
kütləvi qırğın nəticəsində 106-sı qadın, 63-ü uşaq, 70-i qoca olmaqla 613 nəfər amansızlıqla qətlə yetirildi,
487 nəfər şikəst oldu, 1275 dinc sakin girov götürüldü, onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil. Bu
soyqırımı aktı nəticəsində 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideynini itirdi. Hər il dünya
azərbaycanlıları və ədaləti uca tutanlar Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edirlər.
Azərbaycan paytaxtının minlərlə sakini Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimində
iştirak etmək üçün fevralın 26-da səhər tezdən Xətai rayonunda faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış
abidənin önünə toplaşıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva anım mərasimində
iştirak etdilər.
Abidənin yanında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyev abidənin önünə əklil qoydu, soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiramını bildirdi.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva, dövlət və hökumət nümayəndələri abidənin önünə gül dəstələri qoydular.
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8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarına
təbrik

Hörmətli xanımlar!
Sizi – bütün Azərbaycan qadınlarını Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə ürəkdən təbrik
edir, hamınıza cansağlığı, səadət və gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan qadınları tariximizin hər bir dövründə cəmiyyətin mənəvi dayağı olmuşlar.
Xalqımızın əsrlər boyu təşəkkül tapmış zəngin milli mədəni sərvətlərinin hifz edilməsində və ali
bəşəri keyfiyyətlərin nəsildən-nəslə ötürülməsində onların misilsiz xidmətləri vardır.
Yeni cəmiyyət quruculuğu şəraitində ictimai fəallıqlarını gücləndirərək sosial-mədəni həyatda
yaxından iştirak etmələri Azərbaycan qadınlarının yüksək intellektual səviyyəsinin aydın
təzahürüdür. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpasından sonra da onlar sosial fəallıqları ilə
seçilmiş, təhsil, səhiyyə, elm və mədəniyyət sahələrində çoxsaylı nailiyyətlər qazanmışlar.
Qloballaşma dalğasının ənənəvi dəyərlər sistemini sürəkli dəyişikliklərə məruz qoyduğu bir
vaxtda xanımlarımız milliliklə müasirliyin vəhdətini daxili aləmlərinin ayrılmaz tərkib hissəsinə
çevirərək nəsillərin varisliyi prinsipini qoruyur və ədəbi-ictimai, elmi-mədəni fikir salnaməmizdə
iz qoymuş maarifpərvər sələflərinin yolunu şərəflə davam etdirirlər.
Respublikamızda təşəbbüskar qadınlarımızın öz yaradıcı potensiallarını gerçəkləşdirmələri
üçün əlverişli zəmin mövcuddur. Dövlətçiliyimizin əsaslarının möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş
fəaliyyətləri ilə onlar yeniləşən ölkəmizin ahəngdar yüksəlişinin təmin edilməsində əhəmiyyətli
rol oynayırlar. Qadınlarımızın hazırkı ictimai mövqeyi və işgüzar nüfuzu vahid məfkurə ətrafında
birləşmiş cəmiyyətimizin mühüm reallıqlarından biridir.
Əziz qadınlar!
Əminəm ki, siz hər zaman olduğu kimi bundan sonra da övladlarımızın milli mənəvi
dəyərlərə hörmət, Vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyəsinə böyük diqqət yetirəcək və Azərbaycanın
inkişaf salnaməsinə parlaq səhifələr yazacaqsınız.
Bayramınız mübarək olsun!
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 mart 2020-ci il.
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Prezident İlham Əliyevin Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan
xalqına təbriki

xüsusiyyətimizdir və biz bu dəyərləri bundan sonra
da qorumalıyıq. Ancaq indiki şəraitdə yaşlı nəslin
nümayəndələrinə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Onlara
hörmət dildə, sözdə yox, əməldə göstərilməlidir. Çünki
bu xəstəliklə bağlı ən ağır fəsadlar məhz yaşlı nəslin
nümayəndələrində müşahidə olunur. Əminəm ki, biz
dünyanı bürümüş, pandemiya halına çevrilmiş bu
xəstəliyə qarşı birlikdə mübarizə aparacağıq və bu
mübarizə öz nəticəsini verəcəkdir.
İlin əvvəlindən görülmüş işlər ölkəmizin uğurlu
inkişafını bir daha təsdiqləyir, Azərbaycan müasirləşir,
yeniləşir. Azərbaycanda aparılan islahatlar demək
olar ki, bütün sahələri əhatə edir. 2019-cu ildə
aparılan islahatlar iqtisadi sahədə böyük dəyişikliklərə
səbəb oldu. Məhz şəffaflıq prinsiplərinin tətbiqi
nəticəsində dövlət büdcəsinə 1 milyard manatdan
çox vəsait daxil edildi və bu vəsait son qəpiyinə
qədər insanların sosial problemlərinin həllinə
istiqamətləndirildi. Bildiyiniz kimi, keçən il Azərbaycanın

– Əziz həmvətənlər, mən sizi Novruz bayramı
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, Azərbaycan xalqına cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Novruz bayramı
bizim milli bayramımızdır, milli sərvətimizdir. Əsrlərboyu
Azərbaycan xalqı bu gözəl bayramı qeyd edir.
Bu il koronavirusa görə kütləvi tədbirlərin keçirilməsi
mümkün deyil. Əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu
vəziyyəti yaxşı anlayır. Azərbaycan dövləti tərəfindən
görülən bütün tədbirlər xalqın sağlamlığını, ölkəmizin
təhlükəsizliyini təmin etmək üçündür. Ona görə xahiş
edirəm ki, hər bir vətəndaş öz məsuliyyətini dərk
etsin və yaşlı nəslin nümayəndələrinə xüsusi diqqət
göstərilməlidir. Yaşlı nəslin nümayəndələrinə
Azərbaycan cəmiyyətində həmişə böyük hörmət
göstərilir. Mən bu mövzu ilə bağlı fikirlərimi kifayət
qədər geniş şəkildə bildirmişdim və bir daha demək
istəyirəm ki, bu, bizim cəmiyyətimizin əsas sütunlarından biridir. Bizim ənənələrimiz, milli dəyərlərimiz,
yaşlı nəslin nümayəndələrinə hörmət və diqqət milli
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demişəm, bir daha demək istəyirəm, uduzan tərəf
biz olmayacağıq və yeni siyasi konfiqurasiyada satqın,
xain beşinci kolonun nümayəndələrinə yer olmayacaq.
Azərbaycan təmizlənir, o cümlədən satqınlardan,
xainlərdən, beşinci kolonun nümayəndələrindən
təmizlənir və təmizlənməlidir. Eyni zamanda,
Azərbaycan xalqı yaxşı görür ki, xoşagəlməz hallara
qarşı çox ciddi mübarizə aparılır, korrupsiyaya,
rüşvətxorluğa qarşı bundan sonra da mübarizə
aparılacaqdır. Son hadisələr, bu istiqamətdə atılan
addımlar bunu bir daha göstərir.
İlin əvvəlindən bizim beynəlxalq mövqelərimiz
daha da möhkəmləndi. Mənim xarici tərəfdaşlarımla
ikitərəfli formatda keçirilmiş görüşlər bir daha onu
göstərdi ki, Azərbaycanın dünyada çox böyük hörməti
var və bizim siyasətimizə böyük rəğbət var. Eyni zamanda, beynəlxalq tədbirlərdə mənim iştirakım
ölkəmizin mövqelərini daha da gücləndirdi. Bildiyiniz
kimi, Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu dünyanın
bir nömrəli siyasi və iqtisadi forumudur. Dünyanın
siyasi və biznes elitası bu forumda iştirak edir. Mən
bu forumda ardıcıl olaraq uzun illərdir ki, iştirak
edirəm və hər bir iştirak ölkəmizə yeni dividendlər
gətirir, həm siyasi, həm iqtisadi. Bu dəfə bir daha
əmin oldum ki, Azərbaycanda gedən proseslərə böyük
maraq var. Bütün tərəfmüqabillərim demək olar bir
məsələni qeyd edirdilər ki, Azərbaycan sabit ölkədir
və bu gün qeyri-sabit bölgədə, qeyri-sabit dünyada
sabitliyi qorumaq böyük məharət və siyasi səriştə
tələb edir. Sabitliyin mövcudluğuna görə Azərbaycana
sərmayə qoyuluşu da təmin edilir. Keçən il 13,5
milyard dollar xarici sərmayə qoyulubdur, bu ilin
yanvar ayında bərpaolunan enerji növlərinin
yaradılmasına yönəlmiş 440 milyon dollar xarici
sərmayənin qoyuluşu ilə əlaqədar müvafiq sənədlər
imzalanmışdır. Ümumiyyətlə, Davos İqtisadi Forumunda
bizim iştirakımız çox uğurlu olub. Davos Ümumdünya
İqtisadi Forumunun Dördüncü Sənaye İnqilabı üzrə
regional mərkəzi məhz Azərbaycanda yaradılacaq.
Bu mərkəz Qafqaz-Orta Asiya məkanını əhatə edəcəkdir
və müvafiq sənəd də imzalanmışdır. Bu, bir daha
bizim güclü mövqelərimizi ifadə edir.
Eyni zamanda, hesab edirəm ki, dünyada
təhlükəsizlik sahəsində digər bir nömrəli konfrans
Münxen Təhlükəsizlik Konfransıdır. Bu konfransda da
mən müntəzəm olaraq iştirak edirəm və hər dəfə
Azərbaycan həqiqətlərini geniş auditoriyaya çatdırıram.
O cümlədən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini, haqlı
olduğunu və tarixi aspektləri çatdırıram. Bu dəfə isə
daha gözəl fürsət yaranmışdır, Azərbaycan xalqının

4,2 milyon vətəndaşı dövlət tərəfindən görülmüş
tədbirlər nəticəsində öz maddi vəziyyətini yaxşılaşdırdı,
maaşlar, pensiyalar, sosial müavinətlər əhəmiyyətli
dərəcədə artırıldı. Bu, bir daha onu göstərir ki,
Azərbaycan sosial dövlətdir və bizim bütün iqtisadi
imkanlarımızın əsas istiqaməti vətəndaşların sosial
təminatıdır. Bu istiqamətdə bundan sonra da işlər
aparılacaq. 2020-ci ilin ilk iki ayı onu göstərir ki, bu
istiqamətdə əlavə tədbirlərin görülməsi mümkün
olacaqdır.
İlin əvvəlindən ölkəmizdə proseslər müsbət
istiqamətdə gedir, Azərbaycanda sabitlik, təhlükəsizlik
təmin edilir. Sabitliyin təminatçısı Azərbaycan xalqıdır,
xalq-iqtidar birliyidir, vəhdətidir. Bu birlik özünü bir
daha parlament seçkilərində göstərmişdir. Fevralın
9-da keçirilmiş parlament seçkiləri ölkəmizin həyatında
önəmli hadisədir. Parlament seçkiləri ölkəmizdə
aparılan siyasətin xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini bir daha ifadə etdi. Parlament seçkilərində
Azərbaycan xalqının iradəsi öz əksini tapdı və Azərbaycan cəmiyyəti bu seçkilərin nəticələrindən məmnun
qaldı.
Yeni parlamentin qarşısında duran vəzifələr
haqqında mən parlamentin ilk iclasında öz sözlərimi
demişəm. Əlavə etmək istərdim ki, parlamentin tərkibi
yenidən formalaşdı və ilk dəfə olaraq parlamentin
rəhbərliyində müxalifət nümayəndələri də yer aldı.
Eyni zamanda, parlament komitələrinin rəhbərliyində
də müxalifət nümayəndələri təmsil olunur. Bu, ölkəmizin
tarixində ilk dəfə baş verən hadisədir və bir daha
onu göstərir ki, bizim niyyətimiz çoxpartiyalı sistemin
təkmilləşdirilməsidir. Sirr deyil ki, parlamentdə səslərin
çoxluğu Yeni Azərbaycan Partiyasına məxsusdur.
Əlbəttə, Yeni Azərbaycan Partiyasının razılığı olmadan
bu islahatlar aparıla bilməzdi. Bu, onu göstərir ki, bu
istiqamətdə atılan addımlar ölkəmizin gələcək uğurlu
inkişafına müsbət təsir edəcək və ölkəmizdə siyasi
sistemin yeni konfiqurasiyası formalaşır.
Eyni zamanda, Prezident Administrasiyası bütün
siyasi partiyalara dialoq təklifi etmişdir. Bu da çox
ciddi addımdır. Sirr deyil ki, bu gün Azərbaycan iqtidarı
tarixdə olmadığı qədər güclüdür. Biz hesab edirik ki,
güclü ilk addımı atmalıdır, ilk təklifi verməlidir və
belə demək mümkündürsə, yolunu azmışlara da yol
göstərməlidir. Yəni, biz bunu etdik və şadam ki, siyasi
spektrin mütləq əksəriyyəti bu təşəbbüsə müsbət
reaksiya vermişdir, faktiki olaraq siyasi dialoq artıq
başlamışdır. Əminəm ki, bunun nəticələri də xalqımız
üçün və ölkəmizin gələcək inkişafı üçün müsbət
olacaqdır. O ki qaldı, bu dialoqdan imtina edən
qruplaşmalara, onlar özləri bilərlər. Hər halda mən
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nəzərdə tutulan büdcə xərclərimiz kifayət qədər
artmışdır, ancaq bütün sosial öhdəliklər yerinə
yetiriləcək və bütün sosial infrastruktur layihələri
tam icra ediləcək.
Məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş 7 min mənzil
tikilib istifadəyə veriləcək. Şəhid ailələri üçün nəzərdə
tutulan 1500 mənzil tikilib istifadəyə veriləcəkdir. Bu
məsələ ilə bağlı heç bir şübhə olmamalıdır. Əminəm
ki, biz 2020-ci ili də uğurla başa vuracağıq. Halbuki
bu gün bir çox ölkələr böyük çətinliklərlə üzləşiblər.
Bu ölkələrdə həm siyasi sabitlik pozulur, həm iqtisadi
böhran yaşanır və o cümlədən neft hasil edən ölkələrin
bəziləri artıq neftin qiymətinin düşməsindən əziyyət
çəkməyə başlayıblar. Koronavirus xəstəliyi əlbəttə ki,
vəziyyəti çətinləşdirir. Bütün bunlara baxmayaraq,
hesab edirəm ki, Azərbaycan bu sınaqdan da şərəflə
və az itkilərlə çıxacaq. Buna nail olmaq üçün biz
hamımız həmrəylik göstərməliyik, məsuliyyət
göstərməliyik, birlik göstərməliyik. Dünya üçün bu
çətin dövrdə həm xalqımızı, həm dövlətimizi qorumaq
üçün xalqımızın ən ülvi xüsusiyyətlərini bir daha
göstərməliyik və bunu dünyaya təqdim etməliyik.
Bildiyiniz kimi, koronavirus xəstəliyi dünya
gündəliyinin bir nömrəli məsələsidir. Artıq Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı pandemiya elan edibdir və bəyan
edibdir ki, pandemiyanın mərkəzi Avropa məkanıdır.
Bu xəstəliyin geniş yayılması onu göstərir ki, hətta
inkişaf etmiş ölkələr onun qarşısını ala bilmirlər. Bu
xəstəliyə qarşı heç bir dərman, vaksin yoxdur və nə
vaxt olacaq, heç kim bilmir. Ona görə bu xəstəliyin
məhdudlaşdırılması və yayılmaması üçün biz bəri
başdan, ən ilk günlərdən praktik addımlar atmağa
başlamışıq. Mənim göstərişimlə yanvarın 24-dən
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah
yaradılmışdır. Bu qərargah 24 saat işləyir, bütün
dövlət qurumlarının fəaliyyətinə rəhbərlik edir, xəstəliklə
bağlı bütün işləri nəzarətdə saxlayır və bu işləri
əlaqələndirir. Ciddi tədbirlər görülmüşdür. Biz
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə yanvarın 24-dən
yeni əməkdaşlıq formatı çərçivəsində işləməyə
başlamışıq. Onları ölkəmizə dəvət etmişik. Onların
tövsiyələrinə riayət edərək ölkəmizdə çox ciddi tədbirlər
görmüşük. Təsadüfi deyil ki, Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının nümayəndələri mart ayında Azərbaycana
gələrək, vəziyyətlə tanış olaraq bildirdilər ki, Azərbaycan
rəhbərliyi koronavirusun yayılmaması üçün çox önəmli
və təsirli tədbirlər görür. Bu, həqiqətən də belədir.
Bildiyiniz kimi, bütün uşaq bağçaları, məktəblər,
ali məktəblər bağlandı. Kütləvi tədbirlərin keçirilməsi
qadağan edildi. Martın 14-dən xüsusi davranış

və dünyanın gözü qarşısında Azərbaycan öz üstünlüyünü bir daha ifadə etmişdir. Tarixi həqiqət, beynəlxalq
hüququn normaları bizim tərəfimizdədir. Münxen
Təhlükəsizlik Konfransında Ermənistanın və dünya
erməniliyinin uzun illər ərzində apardığı təbliğata
sarsıdıcı zərbə vurulmuşdur. Demək olar ki, onların
təbliğatı sübutlar, tarixi faktlar, beynəlxalq təşkilatların
qəbul etdikləri qətnamələr və qərarlar əsasında
darmadağın edilmişdir. Hesab edirəm ki, bu sarsıdıcı
zərbə erməni təbliğatının sonudur. Münxen Təhlükəsizlik
Konfransının auditoriyası kifayət qədər genişdir.
Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin canlı debatının
ilk dəfə keçirildiyini nəzərə alsaq, təsəvvür etmək
çətin deyil ki, bu debatlara çox böyük maraq var idi
və milyonlarla insan bu debatları həm canlı formatda,
həm də ondan sonra izləyə bilmişdir. Ona görə bizim
haqq işimiz bir daha öz təsdiqini tapdı və bütün
dünya bir daha gördü ki, - mən bunu Valday Forumunda
da canlı efirdə demişdim, - Qarabağ Azərbaycandır
və nida işarəsi.
Bu il iqtisadi sahədə əldə edilmiş uğurlar əlbəttə
ki, bizi çox sevindirir. İki ayda ümumi daxili məhsul
2,8 faiz artmışdır. Qeyri-neft sektorunda iqtisadiyyat
6,7 faiz artmışdır. Qeyri-neft sektorunda sənaye
istehsalı 21,7 faiz artmışdır. Əhalinin pul gəlirləri 9
faiz artmışdır, inflyasiya isə cəmi 2,8 faizdir.
Yenə də islahatlar hesabına və şəffaflıq tədbirlərinin
görülməsi nəticəsində iki ayda dövlət büdcəsinə proqnozdan əlavə 252 milyon manat daxil edilmişdir. Bu,
bir daha onu göstərir ki, şəffaflıqla bağlı görülən
tədbirlər, kölgə iqtisadiyyatına qarşı aparılan siyasət
öz nəticəsini verməkdədir. Əminəm ki, bu müsbət
meyil ilin sonuna qədər davam edəcək və Azərbaycan
iqtisadiyyatının hazırda kölgədə olan hissəsi kölgədən
çıxacaq. Burada təkcə dövlət orqanlarının fəaliyyəti
kifayət deyil. Biznes dairələri də öz məsuliyyətini
dərk etməli və əyri yola getməməlidirlər, öz fəaliyyətini
kölgədən çıxarmalıdırlar və dövlətin vergisini son
qəpiyinə qədər ödəməlidirlər. Çünki bilməlidirlər ki,
bu vergilər insanların maaşlarının, pensiyalarının
artırılmasına istiqamətləndirilir.
Bu il sosial sahədə böyük işlərin görülməsi nəzərdə
tutulur. İlin əvvəlindən üç böyük xəstəxana mənim
iştirakımla açılmışdır - Goranboy, Şəmkir və Qazax
şəhərlərində. Yenə də xəstəxanaların açılması nəzərdə
tutulur və sosial infrastrukturun yaradılması
istiqamətində işlər aparılacaqdır. Baxmayaraq ki,
dünya bazarlarında neftin qiyməti kəskin aşağı düşdü,
bizim bütün sosial öhdəliklərimiz təmin ediləcək.
Baxmayaraq ki, keçən il görülmüş tədbirlər və qəbul
edilmiş qərarlar nəticəsində bizim sosial sahəyə
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bəri başdan hər kəsi xəbərdar etmək istəyirəm, ciddi
tədbirlər görüləcək. Çünki bu, milli məsələdir, xalqımızın
sağlamlığıdır, dövlətimizin təhlükəsizliyidir. Hər kəs
bilsin, əgər martın 14-də elan olunmuş qaydalara
kimsə əməl etməsə, çox ciddi məsuliyyətə cəlb
ediləcək.
Təəssüflər ki, məsuliyyətsizliklə əlaqədar faktlar
daxil olur. Eyni zamanda, biz açıq təxribatı da görürük.
Bu təxribat haradan gəlir, həmin o beşinci kolondan,
içimizdə oturan düşmənlərdən, özünü müxalifət
adlandıran ünsürlərdən, xaricdən pul alan satqınlardan.
Onların əsas məqsədi Azərbaycanı məhv etməkdir.
Azərbaycan üçün nə qədər pisdirsə, onlar üçün o
qədər yaxşıdır. Baxın onların sosial şəbəkələrdəki
çıxışlarına, nifrətlə, təxribatla doludur. Sanki istəyirlər
ki, iğtişaş olsun. İstəyirlər ki, aləm qarışsın. İstəyirlər
ki, panika olsun. Sonra da deyirlər ki, onlar Azərbaycan
xalqının qayğıları ilə yaşayırlar. Onlar düşməndirlər
və biz bunu açıq deməliyik. Bu xəstəlik hələ bilinmir
nəyə gətirib çıxaracaq. Ona görə bu xəstəlik dövründə
tamamilə yeni münasibətlər qaydaları mövcud
olacaqdır. Hər kəs bunu bilsin və istisna edilmir ki, nə
vaxtsa fövqəladə vəziyyət də elan oluna bilər. Belə
olan halda, bu beşinci kolonun nümayəndələrinin
təcrid edilməsi artıq tarixi zərurət olacaq. Azərbaycan
xalqı onları tarixin zibilxanasına çoxdan atıbdır. Orada
onlar artıq 30 ilə yaxındır ki, çürüyürlər. Amma biz
imkan verə bilmərik ki, anti-Azərbaycan qüvvələr,
beşinci kolon, milli satqınlar bu vəziyyətdən istifadə
edib hansısa təxribat törətsinlər. Hər kəs bunu bilsin.
Bizim siyasətimiz birmənalıdır, bizim iradəmiz qətidir.
Biz hər zaman olduğu kimi, Azərbaycan xalqının
problemlərini həll edirik və həll edəcəyik. İndiki
vəziyyətdə, koronavirus dövründə Azərbaycan dövlətinin
addımları bir daha onu göstərir ki, bizim üçün
Azərbaycan xalqının sağlamlığı, təhlükəsizliyi, rifahı
hər şeydən üstündür və buna nail olmaq üçün biz
istənilən addıma gedəcəyik. Heç kimin bu məsələ ilə
bağlı şübhəsi olmasın.
Əziz həmvətənlər, bacılar və qardaşlar, dünya
yeni dövrə qədəm qoyur. Bu dövrün xüsusiyyəti ondan
ibarətdir ki, bilinmir bu xəstəliyin sonu nə vaxt olacaq
və bu xəstəlik hansı fəsadlara gətirib çıxaracaq. Ona
görə bir daha bütün Azərbaycan xalqını həmrəyliyə,
məsuliyyətə dəvət edirəm. Əminəm ki, biz birlikdə
bütün sınaqlardan üzüağ çıxacağıq.
Bir daha əziz xalqımı bu gözəl bayram münasibətilə
təbrik edirəm, hər bir Azərbaycan vətəndaşına
cansağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik arzulayıram.
Bayramınız mübarək olsun!

qaydaları tətbiq edildi və ictimaiyyətə bu məsələ ilə
bağlı kifayət qədər məlumat verilir. Xəstəliklə, onun
yayılması və nəticələri ilə bağlı mənim göstərişimlə
vətəndaşlara müntəzəm olaraq bütün məlumatlar
verilir. Karantin tədbirləri görülür, yeni laboratoriyalar
alınıbdır. Qısa müddət ərzində ən müasir dörd laboratoriya alınıb gətirilib və hazırda bizim laboratoriyalarımızın sayı 10-a çatıb. Lazım olarsa, əlavə laboratoriyalar alınacaqdır. On xəstəxana xüsusi rejimdə
işləyir. Bu xəstəxanalar ölkəmizin müxtəlif bölgələrində
yerləşir, o cümlədən Bakı şəhərində. Bu xəstəxanalarda
həm xəstələrin müalicəsi aparılır və həm də karantin
tədbirləri görülür.
Bir çox ölkələrlə gediş-gəliş artıq məhdudlaşdırıldı,
demək olar ki, tamamilə aradan qaldırıldı. Bir çox
aviareyslər ləğv edildi, sərhədlərimizin bağlanması
istiqamətində əməli addımlar atıldı, elektron vizaların
verilməsi dayandırıldı və xəstəliyin geniş yayıldığı
ölkələrdən Azərbaycana insanların gəlməsi qadağan
edildi. Bütün bu tədbirlər əminəm ki, öz müsbət
təsirini göstərəcək. Bizim əsas məqsədimiz bu xəstəliyin
Azərbaycanda yayılmamasıdır. Buna nail olmaq üçün
təkcə dövlət tərəfindən görülən tədbirlər kifayət deyil.
Dövlət nə lazımsa edir, vəsait ayırır. Martın əvvəlində
bu xəstəliklə mübarizə üçün 10 milyon manat vəsait
ayrıldı. Bu gün bəyan edirəm, Prezidentin ehtiyat
fondundan əlavə 20 milyon manat ayrılacaq ki, həm
bu xəstəliyə qarşı mübarizə daha təsirli olsun, eyni
zamanda, koronavirus xəstələrinə qulluq edən
həkimlərin maddi təminatı daha da yüksək olsun. Biz
bunu da nəzərə alırıq. Mən bir daha Azərbaycan
həkimlərinə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Onlar bu xəstəliyə qarşı fədakarcasına mübarizə
aparırlar, öz sağlamlıqlarını risk altına atırlar. Ancaq
yüksək məsuliyyət, içdikləri and əlbəttə ki, onları bu
işlərə sövq edir. Xəstələr də həkimlərə böyük diqqətlə
yanaşmalıdırlar. Bu, indiyədək dünyada görünməmiş
xəstəlikdir və bu xəstəliyin yayılması templəri də
bizə bəlli deyil. İnkişaf etmiş bir neçə ölkədə artıq bu
xəstəlik bir-iki gün ərzində geniş vüsət alır. Bu, onu
göstərir ki, xəstəliyin sanki akkumulyasiya dövrü
vardır, ondan sonra bu xəstəlik geniş yayılır. Bu
xəstəliyin yayılmaması üçün ilk növbədə, bütün dövlət
tədbirləri ilə yanaşı, vətəndaşlar da məsuliyyətli
olmalıdırlar. Əgər kimsə özündə xəstəlik simptomu
hiss edərsə, dərhal həkimlərə müraciət etməlidir,
dərhal özünü təcrid etməlidir, kütləvi yerlərə
getməməlidir, lazım olmadan kütləvi tədbirlərdə
iştirak etməməlidir. Bu tədbirlər artıq ləğv olunub,
amma istisna deyil ki, hansısa məsuliyyətsiz adamlar
qaydalara uyğun olmayan hərəkətlər etsinlər. Mən
47

Azərbaycanın prokurorluq orqanları cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi,
vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində zəruri tədbirlər həyata
keçirib

anvarın 9-da Baş Prokurorluqda 2019-cu ildə
prokurorluq orqanları tərəfindən görülmüş işlərin və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr
olunmuş əməliyyat müşavirəsi keçirilmişdir.
Müşavirədə çıxış edən Baş prokuror Zakir Qaralov
qeyd etmişdir ki, 2019-cu il uğurlu il olmaqla, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
dövlətçilik konsepsiyasını inamla həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
müdrik rəhbərliyi ilə ölkə həyatının bütün sahələrində
böyük nailiyyətlərə, dövlətçiliyimizin daha da möhkəmləndirilməsinə, vətənimizin iqtisadi qüdrətinin
artırılması ilə nəticələnən dinamik sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə nail olunmuş, hüquqi və demokratik
dövlət quruculuğu yeni müstəviyə qaldırılmaqla, qlobal proseslərə və müasir çağırışlara adekvat şəkildə,
sistemli yanaşmalar əsasında aparılan islahatlar
dövlətimizin dayanıqlı inkişafını təmin etməklə ölkəmizin parlaq gələcəyinə zəmin yaratmışdır. Dövlət
başçısının Azərbaycan xalqına ünvanlanmış bayram
təbrikində də 2019-cu ilin ölkəmiz üçün çox əlamətdar
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il olduğu və qarşıya qoyulmuş bütün vəzifələrin
müvəffəqiyyətlə icra edildiyi, mühüm infrastruktur
layihələrinin reallaşdırıldığı, nüfuzlu beynəlxalq maliyyə
qurumları tərəfindən ölkəmizin dünya dövlətləri üzrə
reytinqinin müxtəlif indikatorlar üzrə yüksəlməsi
xüsusi vurğulanmışdır.
Ölkəmizin ictimai-siyasi və sosial-mədəni həyatında
böyük uğurların əldə olunmasında, sosial yönümlü
dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində, əhalinin
rifah halının yüksəlməsində, vətəndaş məmnunluğunun
təmin edilməsində, sosial həssas əhali qruplarının
problemlərinin həllində Azərbaycan Respublikasının
Birinci Vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
misilsiz xidmətləri xüsusi qeyd edilmişdir.
Bildirilmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin gənclərə olan yüksək
qayğı və diqqətinin təzahürü kimi son bir neçə ildə
ölkəmizdə geniş vüsət almış “könüllülük” hərəkatının
sosial-ictimai həyatın bütün sahələrində aktiv və
səmərəli fəaliyyətinin nəticəsi olaraq ötən il dekabrın
30-da dövlət başçısı tərəfindən imzalanmış Sərəncamla

İttiham” proqramı Baş Prokurorluğun İnformasiyakommunikasiya texnologiyaları idarəsi tərəfindən
hazırlanaraq istifadəyə verilmişdir.
Fərmanın icrası istiqamətində görülən işlərin
davamı kimi növbəti mərhələdə dövlət ittihamının
müdafiəsi sahəsində fəaliyyətin daha effektiv həyata
keçirilməsinin təmin edilməsi üçün Baş Prokurorluğun
Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarəsinin strukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədilə tədbirlərin işlənib
hazırlanması üçün müvafiq göstərişlər verilmişdir.
Bildirilmişdir ki, prokurorluq orqanlarında xidməti,
icra və əmək intizamının daha da möhkəmləndirilməsi
istiqamətində ciddi tədbirlərin görülməsi, bütün
struktur qurumlarda möhkəm nizam-intizam şəraitinin
yaradılması, aşkar olunan hər hansı nöqsan və çatışmazlıqlara qarşı prinsipiallıq mövqeyindən yanaşılmaqla
müvafiq nəticələrin çıxarılması 2019-cu ildə də əsas
vəzifələrdən biri kimi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.
Diqqətə çatdırılmışdır ki, 2019-cu ildə prokurorluq
orqanları digər hüquq mühafizə, ilk növbədə daxili
işlər, dövlət təhlükəsizlik, ədliyyə və məhkəmə orqanları
ilə əlaqəli birgə səmərəli istintaq-əməliyyat tədbirləri
nəticəsində hesabat ilində qəsdən adam öldürmə və
qəsdən adam öldürməyə cəhd cinayətlərinin açılması,
bu cinayətləri törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb
edilməsi istiqamətlərində müəyyən işlər görülmüşdür.
Qeydə alınmış həmin cinayətlərin sayı hesabat
dövründə əvvəlki illə müqayisədə azalmış, açılma
faizi sabit qalmışdır.
Xüsusi vurğulanmışdır ki, dövlət başçısının siyasi
iradə, əzm və qətiyyəti hesabına yeni müstəvidə
reallaşdırılan dövlətçilik siyasətinin məntiqi nəticəsi
olaraq prokurorluq orqanları tərəfindən ötən dövrlərdə
olduğu kimi 2019-cu ildə də ölkəmizdə korrupsiya
və rüşvətxorluğa qarşı da kəsərli mübarizə uğurla
davam etdirilmişdir.
Hesabat dövründə Baş Prokurorluğun Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi tərəfindən respublikada ictimai rezonansa səbəb olmuş bir sıra
cinayətlərin, o cümlədən qəsdən adam öldürmə
cinayətlərinin keyfiyyətli istintaq edilməsi və bütün
təqsirli şəxslərin ifşa olunaraq məhkəmə məsuliyyətinə
verilməsi ilə yanaşı, cinayəti doğuran səbəb və
şəraitlərin aşkarlanaraq qabaqlayıcı və profilaktiki
tədbirlərin görülməsi təmin edilmişdir.
Müşavirədə əhalinin sağlamlığının qorunması və
qida təhlükəsizliyi sahəsində effektiv nəzarətin təmin
edilməsi məqsədilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi,
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Daxili İşlər və Səhiyyə
nazirlikləri ilə əlaqəli şəkildə yol verilmiş qanun
pozuntularının qarşısının alınması və aşkar edilmiş
hüquqpozmalara qarşı ən ciddi mübarizə tədbirlərinin
görülməsi nəzərə çatdırılaraq qeyd edilmişdir ki, son
günlər saxta yolla hazırlanmış spirtli içkilərdən zəhərlənmə faktları ilə bağlı Baş Prokurorluğun Ağır cina-

gənclərin fərdi inkişafına təkan vermək, onlarda
sosial məsuliyyət hissini daha da artırmaq məqsədilə
2020-ci il ölkəmizdə “Könüllülər ili” elan edilmişdir.
Xüsusilə vurğulanmışdır ki, 2019-cu ildə “Könüllülük
hərəkatının” prokurorluqda da davamlılığının təmin
olunması məqsədilə hüquqşünaslıq ixtisası üzrə ali
təhsil müəssisələrində təhsil alan gənclərin institusional
bacarıqlarının artırılması, intellektual və mənəvi inkişafı, asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün 162 tələbənin
ictimai köməkçi qismində prokurorluq orqanlarının
fəaliyyətinə cəlb edilməsi təmin edilmişdir. 2020-ci
ildə prokurorluqda “İctimai Köməkçi” qismində könüllü
fəaliyyət göstərən tələbələrin dövlət gənclər siyasətinin
ən böyük dəstəkçilərindən birinə çevrilməsi, milli,
mənəvi və dövlətçilik dəyərlərinin onlara aşılanması,
digər könüllülərlə əlaqələrinin gücləndirilməsi və onların təşkilatlanması məqsədilə tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün müvafiq göstərişlər verilmişdir.
Hesabat dövründə ölkəmizdə həyata keçirilən
gənclər siyasətinə uyğun olaraq prokurorluq orqanlarına
işə qəbulun müsabiqə yolu ilə aparılmasının prokurorluğun kadr tərkibinin hərtərəfli biliyə və yüksək
mənəvi keyfiyyətlərə malik, dövlətçilik ideyalarına
sədaqətləri ilə seçilən gənc mütəxəssislər hesabına
komplektləşdirilməsi istiqamətində əldə edilmiş müsbət işlər diqqətə çatdırılmışdır.
Eyni zamanda bildirilmişdir ki, 2019-cu il məhkəməhüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi dövrü
kimi yadda qalmışdır. 3 aprel 2019-cu il tarixdə dövlət başçısı tərəfindən imzalanmış “Məhkəmə-hüquq
sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında”
Fərmanda məhkəmələrin fəaliyyətinin müasir tələblərə
uyğun qurulması, onların fəaliyyətində şəffaflıq və
açıqlıq prinsiplərinin rəhbər tutulması, infrastrukturunun
təkmilləşdirilməsi və bu fəaliyyətə elektron xidmətlərin
inkorporasiya edilməsi, məhkəmə qərarlarının icra
mexanizmlərinin müasirləşdirilməsi, hakim və
məhkəmə aparatı işçilərinin sosial müdafiəsinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində verilən tövsiyə və
tapşırıqlar məhkəmə-hüquq sistemində institusional
potensialın gücləndirilməsinə yönəlmiş ardıcıl tədbirlərin
davamı olmuşdur.
Məlumat verilmişdir ki, sözügedən Fərmanda cəza
siyasətinin humanistləşdirilməsi və cinayətlərin
dekriminallaşdırılması üzrə tədbirlərin davam
etdirilməsi istiqamətində verilmiş tapşırıqların icrası
çərçivəsində müvafiq qanun layihələri artıq hazırlanaraq
təqdim edilmişdir. Eləcə də, məhkəmələrdə dövlət
ittihamının müdafiəsi və protest verilməsi təcrübəsinin
mütəmadi təhlil edilməsi və bu fəaliyyətin keyfiyyətinin
artırılması üçün tədbirlərin görülməsinin Baş Prokurorluğa tövsiyə edilməsi nəzərə alınaraq bu sahədə
elektron xidmətlərin tətbiqinin genişləndirilməsi və
məh kəmələrdə dövlət ittihamının müdafiəsinin
səmərəliliyinin daha da artırılması məqsədilə “Elektron
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yətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində istintaq
edilən cinayət işi üzrə spirtli içkiləri kustar üsulla
istehsal edən, həmin içkilərin ictimai iaşə və ticarət
obyektlərində satışını təşkil edən şəxslər, eləcə də
onları texniki spirt və xammalla təmin edən ümumilikdə
14 şəxs Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri
seçilmiş və hazırda təqsirli şəxslərin dairəsinin tam
müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində zəruri istintaq-əməliyyat tədbirləri davam
etdirilir.
Müşavirədə həmçinin, dövlət başçısının xüsusi
nəzarətində olan və ictimaiyyəti narahat edən Tovuz
rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini azyaşlı Nərmin
Quliyevanın qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı başlanmış cinayət işi üzrə Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidməti ilə birgə həyata keçirilən intensiv
istintaq hərəkətləri və əməliyyat-axtarış tədbirlərinin
gücləndirilərək qısa vaxt ərzində cinayəti törətmiş
şəxs və ya şəxslərin müəyyənləşdirilməklə məsuliyyətə
cəlb edilmələri ilə bağlı konkret tapşırıqlar verilmişdir.
Nəzərə çatdırılmışdır ki, dövlətin həyata keçirdiyi
sosial yönümlü siyasətin prioritetlərinə uyğun olaraq
prokurorluq orqanlarında əvvəlki illərdə olduğu kimi,
hesabat ilində vətəndaşların müraciətlərinə və qəbulu
məsələlərinə xüsusi diqqətlə yanaşılmış, vətəndaşların
müraciətlərinə baxılması işinin səmərəliliyinin artırılması
üzrə ardıcıl və sistemli tədbirlərin görülməsi təmin
edilmiş, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin
tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq vətəndaş məmnunluğunun təmini məqsədilə, Baş Prokurorluqda
yaradılmış “961” nömrəli Çağrı Mərkəzi 2 oktyabr
2019-cu il tarixdən fəaliyyətə başlamışdır.
Baş Prokurorluğun Təşkilat-analitik idarəsinin rəisi
Müqəddəs Sultanov Baş Prokurorluğun 2019-cu ilin
ikinci yarımilinə dair iş planının icra vəziyyəti və cari
ilin birinci yarımili üçün iş planı, Baş prokurorun xüsusi tapşırıqlar üzrə böyük köməkçisi Toğrul Muxtarov
prokurorluq orqanları tərəfindən “Məhkəmə-hüquq
sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında”
Fərmandan irəli gələn tapşırıqlar üzrə görülmüş işlər,
Baş Prokurorluğun Prokurorluqda istintaqa nəzarət
idarəsinin rəisi Fazil Həsənəliyev hesabat ilində cinayətkarlığa qarşı mübarizə, istintaq işinin və ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyin təşkili sahəsində
görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələr və Baş
Prokurorluğun İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları idarəsinin rəisi Murad Dadaşov hesabat dövründə prokurorluq orqanlarında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə əlaqədar
görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə
ətraflı məlumat vermişlər.

Əməliyyat müşavirəsində hesabat dövrü ərzində
görülmüş müsbət işlərlə yanaşı, fəaliyyət istiqamətləri
üzrə işin səmərəliliyinə mənfi təsir göstərən hallar
ətraflı təhlil və ciddi tənqid olunmaqla, istintaq işi və
ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyin həyata
keçirilməsi zamanı yol verilən nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi tələb olunmuşdur.
Baş Prokurorluğun əlaqədar struktur qurumlarına
baş vermə müddətindən asılı olmayaraq əvvəlki
illərdə törədilməklə bağlı qalan qəsdən adam öldürmə
cinayətlərinin açılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi,
daxili işlər orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə konkret
hadisələr üzrə istintaq və əməliyyat-axtarış işlərinin
real vəziyyətinin öyrənilməsi yolu ilə onların intensivliyinin artırılması, səlahiyyət dairəsində olan bütün
imkanlardan istifadə olunmaqla təqsirkar şəxslərin
müəyyən olunmasının təmin edilməsi ilə bağlı müvafiq
tapşırıqlar verilmişdir.
Eyni zamanda Baş Prokurorluğun struktur qurumlarının rəhbərlərindən əməkdaşların fəaliyyətlərində
aşkara çıxarılan neqativ təzahürlərə qarşı mübarizə
xətti qətiyyətlə davam etdirilməsi, xidməti, icra və
əmək intizamının möhkəmləndirilməsi məsələlərində
prinsipiallığın daha da artırılması tələb edilmişdir.
Müşavirədə dövlət başçısının vətəndaşlara xidmət
sahəsində operativliyin təmin edilməsi ilə bağlı verdiyi
göstəriş və tövsiyələrə uyğun olaraq Baş Prokurorluğun
“Elektron Cinayət” proqramının Ədliyyə Nazirliyinin
“Elektron Məhkəmə” informasiya sisteminə inteqrasiya
olunması işlərinin qısa müddətdə yekunlaşdırılması,
həmçinin vətəndaşların müraciətlərinə baxılması işinin
daha da təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə mobil tətbiq
proqram təminatının hazırlanması barədə tapşırıqlar
verilmişdir.
Eyni zamanda, 2019-cu il ərzində görülmüş işlərin
vəziyyətinin ümumiləşdirilməklə nəticələrinin təsdiq
edilmiş cədvələ uyğun olaraq, Baş Prokurorluğun
idarə və şöbələrində müzakirələrin aparılması, habelə
Baş Prokurorluğun geniş kollegiya iclasının keçirilməsinə
hazırlıqla əlaqədar müvafiq tapşırıqlar verilmişdir.
Əməliyyat müşavirəsinə yekun vuran Baş prokuror
ümidvar olduğunu bildirmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun kollektivi 2020-ci ildə də
öz səlahiyyət hədləri daxilində Prezident cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən yeni
məzmunlu siyasi tədbirlərin reallaşdırılmasında, digər
hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqəli şəkildə cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsində,
dövlətçiliyimizin maraqlarının və insan hüquq və
azadlıqlarının qorunmasında bütün zəruri tədbirlərin
görülməsini təmin edəcəkdir.
Baş Prokurorluq
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zərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda 2019-cu il ərzində mərkəzi aparatda
görülmüş işlərin vəziyyətinə və qarşıda duran vəzifələrin
müzakirəsinə həsr olunmuş əməliyyat müşavirəsi
keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini
– Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev müşavirədə hesabat
məruzəsi ilə çıxış edərək müasir müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin müdrik və uzaqgörən siyasətini
zamanın tələblərinə uyğun olaraq ən yüksək səviyyədə
davam etdirən Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə ölkədə görülmüş nəhəng işlər və köklü islahatlar
nəticəsində ötən il dövlətimizin daha da qüdrətləndiyini,
xalqımızın maddi və sosial rifah halının hərtərəfli
yaxşılaşdırıldığını, demokratik, hüquqi dövlət, vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğu prosesinin sürətləndiyini diqqətə
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çatdırmış, 2019-cu ilin islahatlar ili kimi tarixə düşdüyünü xüsusi vurğulanmışdır.
Dövlətimizin başçısının yüksək erudisiyası, müdrik
siyasəti, mükəmməl rəhbərliyi, qətiyyəti və yorulmaz
fəaliyyəti sayəsində, eləcə də iqtidarla xalq arasında
olan sıx bağlılığın nəticəsində Azərbaycanın bütün
sahələrdə sürətli inkişafının dünyanın ən mötəbər
qurumları tərəfindən də qeyd olunduğunu deyən
Hərbi prokuror Xanlar Vəliyev bildirmişdir ki, bütün
bunlar Azərbaycanın gələcəyə inamla addımladığını
əminliklə deməyə əsas verir. Millətinə xidməti həyat
amalına çevirmiş dövlətimizin başçısının xalq qarşısında
verdiyi vədləri əməlləri ilə doğruldaraq hər bir azərbaycanlının Prezidenti olduğunu sübuta yetirdiyini
qeyd edən Xanlar Vəliyev Azərbaycan Prezidentinin
daim xalqın içində olmasının, mütəmadi qaydada
vətəndaşlarla bilavasitə görüşməsinin, onların qayğıları

araşdırmanın keyfiyyəti daha da artırılmış, o cümlədən
cinayət işlərinin başlanmasının qanuniliyinə və
əsaslılığına xüsusi diqqət yetirilmiş, icraatda olan
işlər üzrə bütün halların hərtərəfli, tam və obyektiv
araşdırılması təmin edilmişdir.
Xüsusi vurğulanmışdır ki, səbəbindən asılı olmayaraq Silahlı Qüvvələrdə baş vermiş istənilən ölüm
faktı üzrə cinayət işi başlanılmış, bu qəbildən hər bir
cinayət işinin istintaqı Respublika Hərbi Prokurorluğunun
rəhbərliyi tərəfindən nəzarətə götürülərək, iş üzrə
hərtərəfli, tam, obyektiv və vaxtında ibtidai araşdırmanın aparılması, təqsirkar şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi, eləcə də hər bir fakta və əmələ
hüquqi qiymət verilməsi təmin olunmuşdur. Eyni zamanda, hər bir cinayət işi üzrə ibtidai araşdırmanın
aparılması zamanı cinayətin törədilməsinə imkan
yaradan səbəb və şərait müəyyən edilməklə, müvafiq
vəzifəli şəxsin ünvanına belə halların aradan
qaldırılması üçün tədbirlər görülməsi barədə təqdimat
göndərilərək həmin halların qarşısının alınması,
həmçinin iş üzrə əməllərində cinayət tərkibi olmayan,
lakin başqa hüquq pozuntusuna yol vermiş şəxslərin
digər müvafiq hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi
təmin edilmişdir. Bununla yanaşı, Silahlı Qüvvələrdə
ayrı-ayrı, xüsusən də belə xarakterli cinayətlərin
qarşısının alınması məqsədilə hər il olduğu kimi,
ötən il də məhkəmə və istintaq təcrübəsi hər altı
ayda bir dəfə ümumiləşdirilərək, Respublika Hərbi
Prokurorluğunun kollegiya iclaslarında silahlı birləşmələrin rəhbər vəzifəli şəxslərinin iştirakı ilə müzakirə
edilmişdir. Bu kimi cinayətləri doğurmuş səbəb və
şəraitin aradan qaldırılması üçün zəruri qabaqlayıcı
tədbirlərin görülməsinə dair kollegiyaların qərarlarına
əsasən, Müdafiə Nazirliyinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin
və başqa struktur qurumların rəhbərlərinə məlumat
məktubları, silahlı birləşmələrin komandanlıqlarına
təqdimatlar, ərazi hərbi prokurorlarına icmal-məktublar
göndərilmişdir. Nəticədə bu qəbildən olan cinayət
hadisələri azalmışdır.
Hərbi prokuror bildirmişdir ki, cinayət hadisələrinin
sayının azalmasında Hərbi Prokurorluq orqanlarının
səmərəli fəaliyyətinin, eləcə də Müdafiə Nazirliyi,
Dövlət Sərhəd Xidməti, Daxili Qoşunlar və digər hərbi
qurumlarla, həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları ilə
yaradılmış qarşılıqlı sağlam və işgüzar əlaqələrin, o
cümlədən hələ ilin əvvəlindən planlaşdırılan və il
ərzində mütəmadi həyata keçirilmiş müxtəlif xarakterli
birgə tədbirlərin əhəmiyyəti böyük olmuşdur. Eyni
zamanda, milli və rəsmi dövlət bayramlarında, digər
əlamətdar günlərdə hərbi qurumların, qeyri-hökumət

ilə maraqlanmasının, müraciətlərinə xüsusi həssaslıqla
yanaşmasının, ciddi problemləri ilə bağlı məsələləri
nəzarətə götürməsinin, üzləşdikləri bütün çətinlikləri
aradan qaldırmasının dövlətin və rəhbərinin vətəndaşa
verdiyi yüksək dəyərin təcəssümü olduğunu bildirmişdir.
Hərbi prokuror dövlətimizin başçısının “Azərbaycan
Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin
həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2019-cu il 28
fevral tarixli Fərmanının müstəsna əhəmiyyətini, adı
çəkilən normativ hüquqi aktın yüz minlərlə insanın
rifahına müsbət təsirini xüsusi vurğulamışdır.
Dövlətimizin hərtərəfli qüdrətlənməsindən və bütün
sahələrdə əldə olunan uğurlardan bəhs edən Xanlar
Vəliyev Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın ölkəmizin sürətli inkişafı, dövlətçiliyimizin
möhkəmləndirilməsi, xalqımızın rifahının yaxşılaşdırılması, Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin genişləndirilməsi, milli-mənəvi dəyərlərimizin və mədəniyyətimizin təbliği istiqamətindəki çoxşaxəli fəaliyyətindən söz açmışdır. Dünya dövlətləri, o cümlədən
qonşu ölkələr ilə qarşılıqlı etimada əsaslanan münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsinin, müxtəlif
sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin Prezident
cənab İlham Əliyevin yürütdüyü xarici siyasətin
prioritet istiqamətlərindən olduğu bildirilərək, Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycan
ilə Rusiya arasındakı sıx əlaqələrin daha da inkişafına
və şaxələndirilməsinə xidmət edən rəsmi səfərinin
əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmişdir.
Ölkəmizin hərtərəfli inkişafının Silahlı Qüvvələrdə
açıq şəkildə müşahidə olunduğunu bildirən Hərbi
prokuror xüsusi vurğulamışdır ki, son illər Prezident,
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin yüksək diqqət və qayğısı sayəsində ordumuzun maddi-texniki
bazası əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirilmiş, hərbi
qulluqçuların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Nəticədə
ordunun döyüş qabiliyyəti daha da yüksələrək, şəxsi
heyətin nizam-intizamının artırılması istiqamətində
uğurlar əldə olunmuşdur. Hərbi Prokurorluq orqanlarının
fəaliyyəti də işin səmərəliliyinin artırılmasına, Silahlı
Qüvvələrdə hərbi intizamın möhkəmləndirilməsinə,
cinayətkarlığın və digər hüquqazidd əməllərin qarşısının
alınmasına, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
qorunmasına, bununla əlaqədar qanunamüvafiq zəruri
tədbirlərin görülməsinə yönəldilmişdir. Əvvəlki illərdə
olduğu kimi, ötən il də Silahlı Qüvvələrdə cinayətkarlığa
və digər hüquq pozuntularına qarşı mübarizə, qanunçuluq və hüquq qaydalarının möhkəmləndirilməsi
istiqamətində görülən işlər səmərəli olmuş, ibtidai
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təşkilatlarının və müvafiq rayonların icra hakimiyyəti
orqanlarının nümayəndələri ilə birgə hərbi hissələrdə
hərbi qulluqçular və valideynlərinin iştirakı ilə bayram
mərasimləri, o cümlədən konsertlər təşkil edilmiş və
xidmətdə fərqlənən hərbi qulluqçulara hədiyyələr
təqdim olunmuşdur.
Qeyd edilmişdir ki, hesabat dövründə prokurorluqda
vətəndaşların müraciətlərinə baxılması işinin səmərəliliyinin artırılması üzrə ardıcıl və sistemli tədbirlərin
görülməsi də təmin edilib, vətəndaşların müraciət
etmək imkanlarının genişləndirilməsi və asanlaşdırılması, daxil olmuş müraciətlərə daha diqqətlə yanaşılaraq qaldırılan məsələlərin həlli istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlər görülmüşdür.
Əməliyyat müşavirəsində bildirilmişdir ki, 2019cu ildə prokurorluq orqanlarında kadr siyasətinin
həyata keçirilməsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər
davam etdirilmiş, o cümlədən kadrların şəffaf və
obyektiv meyarlar əsasında seçilib yerləşdirilməsi və
vəzifədə irəli çəkilməsi üçün zəruri tədbirlər görülmüşdür.
Diqqətə çatdırılmışdır ki, 2019-cu ildə Mərkəzi
Aparatın nəzdində olan Memorial Soyqırımı Muzeyinin
fəaliyyəti ilə bağlı da xeyli işlər görülmüşdür. Obyektiv
həqiqətlər - Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş sülh
və insanlıq əleyhinə, müharibə, terrorçuluq və digər
cinayətlər, o cümlədən xalqımızın tarixi torpaqlarından
zorla çıxarılması üçün həyata keçirilmiş deportasiya
siyasəti, azərbaycanlılara qarşı xüsusi amansızlıqla
və qəddarlıqla törədilən kütləvi qırğınlar barədə
məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, bu
barədə gələcək nəsillərin ixtiyarına tutarlı dəlillərin
və ətraflı məlumatların verilməsi, gənclərin və hərbi
qulluqçuların hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
edilməsi, vətəndaşlarımızda milli ruhun daha da yüksəldilməsi məqsədilə müxtəlif dövlət qurumlarına və
ictimai təşkilatlara məktublar göndərilmişdir. İl ərzində
2500-ə yaxın şəxs muzeyə ekskursiya edilmişdir.
Ümumiyyətlə, yarandığı vaxtdan indiyədək Memorial
Soyqırımı Muzeyini 21 mindən çox şəxs ziyarət etmişdir.
Əməliyyat müşavirəsində görülmüş müsbət işlərlə
yanaşı, “Prokurorluq haqqında” Qanunda nəzərdə
tutulmuş fəaliyyət istiqamətləri üzrə işin səmərəliliyinə
mənfi təsir göstərən hallar da ətraflı təhlil olunmuşdur.
İbtidai araşdırmanın aparılması, baş vermiş cinayət
hadisələri nəticəsində hüquqi və fiziki şəxslərə
vurulmuş maddi ziyanın ödənilməsi, dövlət ittihamının
müdafiəsi, müraciətlərə baxılması və vətəndaşların

qəbulu ilə əlaqədar işin təşkilində yol verilmiş nöqsanlar
və çatışmazlıqlar ciddi tənqid olunmuş, onların aradan
qaldırılması üçün konkret göstərişlər verilmişdir.
Xüsusi vurğulanmışdır ki, cinayət işlərinə məhkəmələr
tərəfindən səyyar qaydada baxılması cinayətkarlığa
qarşı mübarizə sahəsində böyük profilaktik və
xəbərdaredici əhəmiyyət kəsb etməsinə baxmayaraq,
birinci instansiya hərbi məhkəmələri dövlət ittihamçılarının bu barədə vəsatətlərinə etinasız yanaşmışlar.
Hərbi prokuror korrupsiyaya qarşı daha ciddi
mübarizə aparılması ilə əlaqədar prokurorluq orqanlarının üzərinə çox böyük məsuliyyət düşdüyünü qeyd
edərək bildirmişdir ki, bu qəbildən olan cinayətlərin
aşkarlanması istiqamətində bir sıra işlər görülsə də,
bu sahədə tədbirlərin intensivliyi və effektivliyi artırılmalıdır.
Vətəndaş-məmur münasibətlərinin sağlam zəmində
qurulması, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması
və qəbulu işinin daha da təkmilləşdirilməsi barədə
dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin dəyərli
tövsiyələri bir daha müşavirə iştirakçılarının diqqətinə
çatdırılaraq, hər bir əməkdaşdan gündəlik fəaliyyətində
onlara əməl edilməsi ciddi tələb olunub. Bildirilmişdir
ki, 2019-cu il ərzində xidməti fəaliyyətində yol verdiyi
nöqsanlara görə 14 prokurorluq əməkdaşı intizam
məsuliyyətinə cəlb edilmişdir.
Məruzə ətrafında çıxışlarda Silahlı Qüvvələrin təhqiqat orqanları və əsgər dustaqxanalarında qanunların
icrasına nəzarət şöbəsinin rəisi Natiq Həsənov, Hərbi
prokurorluqlarda istintaqa nəzarət şöbəsinin rəisi
Rövşən Əfəndiyev və Dövlət ittihamının müdafiəsi
üzrə şöbənin rəisi Aydın Ələsgərov hesabat dövründə
görülmüş işlərdən, yol verilmiş nöqsanların aradan
qaldırılması üçün görüləcək tədbirlərdən danışmışlar.
Əməliyyat müşavirəsinə yekun vuran Hərbi prokuror
Xanlar Vəliyev bildirmişdir ki, Hərbi Prokurorluq orqanları Prezident cənab İlham Əliyevin prokurorluğa
yüksək qayğı və etimadını layiqincə doğrultmaq, dövlət müstəqilliyinin, ictimai-siyasi sabitliyin qorunmasında, qanunun aliliyinin təmin edilməsində, insan
hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsində, Silahlı
Qüvvələrdə nizam-intizamın, qanunçuluğun və hüquq
qaydasının daha da möhkəmləndirilməsində, habelə
hüquq pozuntularına, o cümlədən cinayətkarlığa qarşı
mübarizənin effektivliyinin artırılmasında üzərinə
düşən vəzifələri layiqincə icra etməklə bu istiqamətdə
fəaliyyətini bundan sonra da uğurla davam etdirəcəkdir.
Hərbi Prokurorluq
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anvarın 22-də Bakı şəhər prokurorluğunda
mərkəzi aparatın və ərazi rayon prokurorluqları
işçilərinin iştirakı ilə 2019-cu ildə qanunçuluğun və
hüquq qaydalarının möhkəmləndirilməsi, cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, insan və
vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının qorunması
sahəsində görülmüş işlərin vəziyyəti və qarşıda
duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunmuş geniş
əməliyyat müşavirəsi keçirilmişdir.
Müşavirədə məruzə ilə çıxış edən Bakı şəhər
prokuroru İlqar Abbasov bildirmişdir ki, hesabat dövrü ərzində Bakı şəhər prokurorluq orqanları cinayətkarlığa və hüquq pozuntularına qarşı mübarizə sahəsində şəhərin digər hüquq-mühafizə orqanları ilə
əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərərək müsbət nəticələr
əldə edilmişdir.
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Qeyd olunmuşdur ki, 2018-ci ildə şəhər ərazisində
prokurorluq və polis orqanları üzrə 11813 hadisə
qeydə alındığı halda, 2019-cu ildə 637 hadisə, yəni
5,4% azalaraq 11176 hadisə olmuş, onların açılma
faizi 0,4% azalaraq 79,8%, ağır və ya xüsusilə ağır
cinayətlərin sayı 30 hadisə və ya 2,3% azalaraq
1278 olmuşdur.
Müşavirədə cinayət hadisələrinin sayının azalması
müsbət göstərici kimi qiymətləndirilsə də, cinayətlərin
açılma faizinin azalması ciddi nöqsan kimi vurğulanaraq bağlı qalan cinayətlərin açılması üçün zəruri
olan istintaq-əməliyyat və axtarış tədbirlərinin həyata
keçirilməsi tələb edilmişdir.
2019-cu ildə qeydə alınmış 66 qəsdən adam
öldürmə cinayətinin (2018-ci ildə 66 hadisə) 1-i
istisna olmaqla, habelə 26 qəsdən adam öldürməyə

Müşavirədə hesabat dövründə əldə edilmiş müsbət
nəticələrlə yanaşı nöqsanlar da diqqətə çatdırılmışdır.
Bununla yanaşı, qəsdən adam öldürmə, quldurluq
və yol nəqliyyat hadisələrindən bağlı qalan cinayət
faktlarının, eləcə də bağlı oğurluq hadisələrinin tezliklə açılması və təqsirkar şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi, habelə axtarışda
olan, xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin tapılması istiqamətində intensiv istintaq və əməliyyat-axtarış
tədbirlərinin aparılmasının, istintaq işi və ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyin həyata keçirilməsi
zamanı yol verilmiş nöqsanların aradan qaldırılmasının
zəruriliyi vurğulanmışdır. Eyni zamanda, istintaq və
təhqiqat fəaliyyətində aşkar edilmiş nöqsanlar, qanun
pozuntuları, süründürməçilik halları ətraflı təhlil edilməklə gələcəkdə təkrarlanmaması ilə bağlı konkret
tapşırıqlar verilmişdir.
Əməliyyat müşavirəsində qeyd olunmuşdur ki,
hesabat dövründə xidməti, icra və əmək intizamının
daha da möhkəmləndirilməsi, fəaliyyətlərində qanunsuzluq hallarına və prokurorluq işçisinə yaraşmayan hərəkətlərə yol verən işçilərə münasibətdə
tələbkarlıq artırılmışdır.
Hesabat dövründə Baş prokurorun müvafiq əmrləri
ilə şəhər prokurorluq orqanlarının 8 əməkdaşı intizam
məsuliyyətinə cəlb olunmuş, onlardan 3 nəfərə
şiddətli töhmət, 5 nəfərə isə töhmət elan olunmuşdur.
Əməliyyat müşavirəsində Bakı şəhər prokurorunun
müavini Azər Əsgərov, Prokurorluqda istintaqa
nəzarət şöbəsinin rəisi Tariyel Qurbanov, Daxili işlər
orqanlarının istintaq, təhqiqat, və əməliyyat-axtarış
fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarət idarəsinin
rəisi Elnur Cəfərov və 12 rayon prokurorları 2019cu ildə görülmüş işlər və yol verilmiş nöqsanlar
barədə çıxış edərək, nöqsanların aradan qaldırılması
üçün zəruri tədbirlərin görüləcəyi bildirilmişdir.
Əməliyyat müşavirəsinə yekun vuran şəhər
prokuroru İlqar Abbasov şəhər prokurorluğunun
kollektivinin bundan sonra da digər hüquq mühafizə
orqanları ilə əlaqəli şəkildə dövlətçiliyimizin
maraqlarının, ölkəmizdə bərqərar olmuş dayanıqlı
ictimai-siyasi sabitlik və əmin-amanlığın qorunmasını,
cinayətkarlığın bütün təzahürlərinə və hər cür qanunsuzluqlara qarşı mübarizənin gücləndirilməsini,
insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının etibarlı
müdafiəsi üçün səlahiyyət hədləri daxilində zəruri
tədbirlərin görülməsini təmin edəcəklərinə əminliyini
ifadə etmişdir.
Bakı şəhər prokurorluğu

cəhd cinayətinin (2018-ci ildə 32 hadisə) hamısının
açılması təmin edilmişdir.
2018-ci illə müqayisədə hesabat dövründə quldurluq hadisəsi 3 hadisə az, yəni 73 hadisə qeydə
alınmışdır. Quldurluq hadisələrinin 8-i bağlı qalmışdır.
Ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisələrinin
sayı 2018-ci illə müqayisədə 6 fakt azalaraq 206
olmuşdur. Həmin hadisələrin 2-i bağlı qalmışdır.
2019-cu ildə şəhərin prokurorluq və daxili işlər
orqanları tərəfindən istintaq edilmiş işlərin təhlili
göstərir ki, prokurorluqda icraatda olan 1027 işdən
534-ü, daxili işlər orqanlarının istintaq qurumlarının
icraatında olan 12163 cinayət işindən 4207-nin
istintaqı tamamlanmışdır.
Hesabat dövründə baş vermiş cinayətlər
nəticəsində prokurorluqda, o cümlədən Bakı şəhər
prokurorluğunun İstintaq idarəsində istintaq olunan
cinayət işləri üzrə fiziki və hüquqi şəxslərə vurulmuş
10 milyon 477 min manat maddi ziyandan 42 %-i,
yəni 4 milyon 427 min manatı, polis orqanlarında
aparılan işlər üzrə isə vurulmuş 28 milyon 171 min
manat maddi ziyandan 95 %-i, yəni 26 milyon 795
min manatı istintaq zamanı ödətdirilmişdir.
Əməliyyat müşavirəsində prokurorluq orqanlarında
ziyanın ödənilməsi vəziyyəti qənaətbəxş hesab
olunsa da, ibtidai araşdırma zamanı dəymiş ziyanın
ödənilməsi göstəricisinin artırılması üçün zəruri
tədbirlərin vaxtında görülməsi, cinayət yolu ilə əldə
edilmiş əmlakın axtarılıb tapılması üçün intensiv
istintaq-əməliyyat tədbirlərinin həyata keçirilməsi
tapşırılmışdır.
Müşavirədə xüsusi qeyd olunmuşdur ki, vətəndaşların müraciətlərinə xüsusi diqqət və həssaslıqla
yanaşılmasının hər bir dövlət orqanının və məmurunun
mühüm vəzifələrindən olması barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
tapşırıqları rəhbər tutularaq müraciətlərin obyektiv
araşdırılması, mütəmadi olaraq Bakı şəhər, rayon
prokurorluqlarında, eləcə də yaşayış yerlərində vətəndaşların qəbullarının keçirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılmış, şikayətləri yaradan səbəblərin
aradan qaldırılmasına, qanunauyğun və ədalətli
qərarların qəbul edilməsinə nəzarət və tələbkarlıq
gücləndirilmişdir.
2019-cu ildə şəhər prokurorluğu orqanlarına
18610 müraciət daxil olmuş, həmin müraciətlərdən
4925-i həll edilmiş, o cümlədən 1662 müraciət
təmin edilmişdir. Qeyd edilən dövrdə 8048 vətəndaş
qəbul edilmişdir.
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zərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev tərəfindən 13 dekabr 2019-cu il
tarixdə “20 Yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümü
haqqında” Sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasının ərazisində və ölkəmizin hüdudlarından
kənarda silsilə tədbirlər keçirilir.
Yanvarın 18-də Baş Prokurorluqda 20 Yanvar
faciəsinin otuzuncu ildönümünə həsr edilən anım
mərasimi keçirilmişdir.
Xalqımızın azadlığı və dövlətimizin müstəqilliyi yolunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.
Mərasimdə çıxış edən Baş prokuror Zakir Qaralov
diqqətə çatdırmışdır ki, hələ 1987-ci ildə Sovetlər
ittifaqının həmin dövrdəki rəhbərliyinin ulu öndər
Heydər Əliyevi hakimiyyət strukturlarından
uzaqlaşdırması ilə xalqımızın ağır və məhrumiyyətli
günləri başlanmış, hadisələrin bu cür gedişatı isə son
nəticədə azərbaycanlıların öz əzəli torpaqlarından de-
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portasiya edilməsinə, Bakı şəhərində dinc əhaliyə
qarşı kütləvi qırğınların baş verməsinə, eləcə də erməni
işğalçıları tərəfindən torpaqlarımızın işğalına gətirib
çıxarmışdır.
Həmin dövrdə Azərbaycanda başlanmış milli azadlıq
hərəkatını boğmağa çalışan və var gücü ilə erməni
separatizmini dəstəkləyən Mixail Qorbaçov və onun
məqsədli şəkildə Azərbaycan xalqına sırıdığı, faktiki
olaraq Moskvanın oyuncağına çevrilən Əbdülrəhman
Vəzirov yaranmış vəziyyətlə əlaqədar xalqla birbaşa
dialoqa girmək, onları narahat edən məsələlərin həlli
istiqamətində real işlər görmək əvəzinə açıq aşkar
satqınçılıq mövqeyi sərgiləməsi xüsusilə vurğulanmışdır.
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə
sovet ordusunun hərbi hissələri Bakı şəhərində müstəqil
dövlət yaratmaq və öz suverenliyini əldə etmək üçün
ayağa qalxan dinc əhaliyə qarşı milli azadlıq
mübarizəsini boğmaq məqsədi ilə totalitarizmin törətdiyi
ən qanlı terror aktlarından birini - 20 Yanvar cinayətini

törətmişdir. Hadisələr nəticəsində 132 nəfər öldürülmüş,
744 nəfər yaralanmış, 841 nəfər isə qanunsuz həbs
edilmişdir.
Bildirilmişdir ki, 1990-cı ilin yanvarında sovet
qoşunlarının Bakıda törətdiyi cinayətlərə etiraz olaraq
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev həmin vaxt
yaşadığı Moskva şəhərində cəsarət göstərərək oğlu
İlham Əliyevlə birlikdə Azərbaycanın nümayəndəliyinə
gələrək doğma xalqına qarşı cinayət törətmiş şəxslərin
cəzalandırılmasına dair kəskin bəyanatla çıxış etmişdir.
Qeyd edilmişdir ki, əhaliyə fövqəladə vəziyyətin
elan edilməsi haqqında fərman elan edilmədən qoşun
hissələrini Bakı şəhərinə yeridib günahsız insanların
qətlə yetirilməsi, yaralanması və digər faktlar üzrə
dərhal cinayət işinin başlanmaması və istintaqəməliyyat tədbirlərinin həyata keçirilməməsi o zamankı
Azərbaycan SSR Baş Prokurorluğunun rəhbərliyi
tərəfindən cinayət-prosessual qanunvericiliyinin ən
kobud pozuntusu kimi qiymətləndirilməlidir.
Diqqətə çatdırılmışdır ki, 20 yanvar faciəsi ilə bağlı
cinayət işi hadisələrdən yalnız iki il sonra, 14 fevral
1992-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Baş
Prokurorluğu tərəfindən başlanılsa da, cinayəti törətmiş

şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində
tutarlı tədbirlər görülməmiş, səthi istintaq aparılmış,
faktiki olaraq təqsirkar şəxslərin əməllərinə hüquqi
qiymət verilməmişdir.
Xüsusilə nəzərə çatdırılmışdır ki, cinayət işi üzrə
təqsirləndirilən şəxslər olmadan mümkün olan bütün
istintaq hərəkətləri yerinə yetirilmiş, axtarışda olan
təqsirkar şəxslərin tutulub istintaqa təqdim edilmələri
üçün Rusiya Federasiyasının hüquq mühafizə
orqanlarına qanunla müəyyən edilmiş bütün zəruri
sənədlər təqdim olunmuş, Rusiya Federasiyası Baş
Prokurorluğu 1990-cı ilin yanvar hadisələri haqqında
cinayət işinin 68 cildinin geri qaytarılmasından dəfələrlə
əsassız olaraq imtina etmişdir.
Bildirilmişdir ki, 1992-ci ildə hakimiyyəti qanunsuz
yolla zəbt etmiş AXC-Müsavat cütlüyü ölkəyə rəhbərlik
etdikləri bir il ərzində xalqımıza qarşı xəyanət edərək
20 Yanvar faciəsinə siyasi və hüquqi qiymət verməmiş,
bu faciəyə biganə qalmışdır.
Vurğulanmışdır ki, Azərbaycan xalqına qarşı
törədilmiş bu bəşəri cinayətə məhz ulu öndər Heydər
Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra siyasi-hüquqi
qiymət verilmişdir. Hadisənin beynəlxalq ictimaiyyət
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tərəfindən tanınması və hüquqi qiymət alması məqsədilə
ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı “20 Yanvar
faciəsinin 4-cü ildönümünün keçirilməsi haqqında”
1994-cü il 5 yanvar tarixli Fərmana əsasən Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin 1994-cü il martın 29-da
keçirilmiş xüsusi sessiyasında 20 Yanvar faciəsinin
günahkarları konkret qeyd olunaraq bu qanlı aksiya
Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatını boğmaq, xalqın
inamını, iradəsini qırmaq üçün totalitar kommunist
rejimi tərəfindən törədilmiş hərbi təcavüz və cinayət
kimi qiymətləndirilmişdir.
Qeyd edilmişdir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda
canını fəda etmiş şəhidlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi
məqsədilə ulu öndən Heydər Əliyevin imzaladığı
Sərəncama əsasən Şəhidlər xiyabanında ucaldılmış
möhtəşəm “Əbədi məşəl” abidə-kompleksi qəhrəmanlıq
və rəşadətin əbədiləşən rəmzinə çevrilmişdir.
Xüsusilə vurğulanmışdır ki, 20 Yanvar faciəsində
qətlə yetirilənlərin, müharibə veteranlarının, şəhid
ailələrinin, əlillərin problemlərinin dövlət səviyyəsində
həlli Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev tərəfindən mühüm vəzifələrdən biri kimi
qarşıya qoyulmuşdur. Həyata keçirilən geniş sosial
paketlərlə qanlı Yanvar hadisələrində əlil olmuş və

ailə üzvlərini itirmiş şəxslərə verilən sosial müavinətlərin
məbləği artırılmış, eləcə də onlara Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin təqaüdü təsis edilmişdir.
Dövlət başçısının Şəhidlər Xiyabanı kompleksinin
yenidən qurulması ilə bağlı Sərəncamı şəhidlərimizin
xatirəsinə ehtiramın daha bir nümunəsinə çevrilmişdir.
2009-cu ilin oktyabrında isə paytaxtın Yasamal
rayonundakı “20 Yanvar” dairəsində memorial abidə
kompleksinin inşası 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi istiqamətində atılmış mühüm
addımlardan biri olmuşdur.
Ölkəmizdə sosial yönümlü dövlət siyasətinin həyata
keçirilməsində, sosial həssas əhali qruplarının, o
cümlədən 20 Yanvar hadisələrində əlil olmuş və ailə
üzvlərini itirmiş şəxslərin problemlərinin aradan
qaldırılması istiqamətində Birinci Vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə görülən işlər
xüsusi vurğulanmışdır.
Mərasimin sonunda 20 Yanvar şəhidlərinin əziz
xatirəsinə həsr olunmuş Azərbaycan Televiziya və
Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
hazırlanmış sənədli film nümayiş etdirilmişdir.
Baş Prokurorluq
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anvarın 17-də Bakı şəhər prokurorluğunda
Azərbaycan xalqının müstəqilliyi uğrunda
qəhrəmanlıq salnaməsi kimi tarixə düşmüş 20 Yanvar
faciəsinin 30-cu ildönümünə həsr olunmuş anım
mərasimi keçirilmişdir.
Tədbir iştirakçıları əvvəlcə 20 Yanvar şəhidlərinin
unudulmaz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etmişlər.
Mərasimdə çıxış edən Bakı şəhər prokuroru İlqar
Abbasov diqqətə çatdırmışdır ki, 20 Yanvar faciəsinin
Azərbaycanın müstəqillik tarixində əhəmiyyətli yerə
malikdir. Xalqımız yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə
azad, müstəqil yaşamaq üçün Sovet ordusunun xüsusi
təlim keçmiş hərbçilərinə qarşı müqavimət göstərərək
öz canlarından keçmiş və müstəqillik yoluna qədəm
qoymuşlar.
Qeyd edilmişdir ki, SSRİ Ali Sovetinin 1990-cı il
mart ayında keçirilən sessiyası Bakıdakı yanvar
hadisələrinə siyasi qiymət vermək əvəzinə qəbul
etdiyi qərarla Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Deputat
istintaq komissiyasının gəldiyi nəticələri nəzərə alaraq
20 yanvarda törədilmiş cinayətlərin təhqiqi və istintaqı
haqqında SSRİ Prokurorluğuna, SSRİ Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsinə və SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinə
göstəriş vermişdir.
Vurğulanmışdır ki, 1990-cı il dekabrın 20-də SSRİ
Baş Hərbi prokurorluğu hərbi qulluqçuların 20 yanvarda
Bakıda baş vermiş hadisələrlə bağlı əməllərində guya
cinayət tərkibi olmaması qənaətinə gələrək işə xitam
vermişdir. Bununla da SSRİ Ali Soveti əslində 20
yanvar faciəsinə siyasi və hüquqi qiymət verməkdən
imtina etmiş, eyni zamanda həmin dövrdə ölkəyə
rəhbərlik etmiş şəxslər də 20 Yanvar hadisəsinin
araşdırılmasında, həqiqətin üzə çıxarılmasında, təqsirli
şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsində maraqlı
olmamışlar.
Xüsusi vurğulanmışdır ki, informasiya blokadasına

salınmış Bakıda Sovet ordusunun törətdiyi vəhşiliklərlə
bağlı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev bütün
çətinliklərə baxmayaraq 1990-cı il yanvarın 21-də
siyasi iradə nümayiş etdirərək Moskvadakı Azərbaycan
nümayəndəliyinə gəlmiş və SSRİ rəhbərliyinin törətdiyi
ağır cinayət barədə bəyanatla çıxış etmişdir. 1993cü ildə ulu öndərin yenidən hakimiyyətə qayıdışından
sonra qanlı Yanvar faciəsinə dövlət səviyyəsində
siyasi-hüquqi qiymət verilmişdir.
Həmçinin qeyd olunmuşdur ki, 20 Yanvar faciəsində
qətlə yetirilənlərin, müharibə veteranlarının, şəhid
ailələrinin, əlillərin problemlərinin həllinə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən də xüsusi diqqət yetirilir. Belə ki, Azərbaycan
Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 13
dekabr 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə faciənin 30cu ildönümü ilə bağlı ölkəmizdə və hüdudlarımızdan
kənarda anma mərasimlərinin keçirilməsi qərara
alınmışdır. 2006-cı il yanvarın 19-da Dövlət başçısının
fərmanı ilə 20 Yanvar şəhidlərinin ailələri üçün
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təsis
edilib.
Mərasimdə çıxış edən Bakı şəhər prokurorunun
müavini Azər Əsgərov, Bakı şəhər prokurorluğunun
Prokurorluqda istintaqa nəzarət şöbəsinin rəisi Tariyel
Qurbanov, Bakı şəhər prokurorunun köməkçisi Tural
Aslanov 20 Yanvar faciəsi, onun baş verməsinə gətirib
çıxaran hallar, sovet ordusunun xalqımıza qarşı etdiyi
vəhşilik, xalqımızın silahlı xüsusi qoşun dəstələrinə
qarşı göstərdiyi şücaət barədə məlumat vermişlər.
Mərasimin sonunda 20 Yanvar şəhidlərinin əziz
xatirəsinə həsr olunmuş Azərbaycan Televiziya və
Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
hazırlanmış sənədli film nümayiş etdirilmişdir.
Bakı şəhər prokurorluğu

Baş Prokurorluğun, Respublika Hərbi və Bakı şəhər prokurorluqlarının işçiləri 20 Yanvar faciəsinin 30-cu
ildönümü ilə əlaqədar Ümumxalq hüzn günündə Şəhidlər xiyabanına gələrək qəhrəman Vətən övladlarının
əziz xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarları üzərinə gül dəstələri qoyublar, “Əbədi Məşəl” abidəsinin önündə
baş əyiblər.

Baş Prokurorluq
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evralın 14-də Azərbaycan Respublikasının Baş
Prokurorluğunda Mərkəzi aparatın, Respublika
Hərbi, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Hərbi və Bakı şəhər prokurorluqlarının
rəhbər heyətinin, rayon (şəhər) və ərazi hərbi prokurorlarının iştirakı ilə prokurorluq orqanları tərəfindən
2019-cu ildə görülmüş işlərin vəziyyəti və qarşıda
duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunmuş geniş
kollegiya iclası keçirilmişdir.
Kollegiya iclasında hesabat məruzəsi ilə çıxış edən
Baş prokuror Zakir Qaralov diqqətə çatdırmışdır ki,
müstəqil inkişaf tarixinin müasir məzmunlu yüksəliş
mərhələsini yaşayan ölkəmizin həyatında 2019-cu
ilin müstəsna əhəmiyyəti olmuş, xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı,
yüksək idarəetmə məharətinə və çevik idarəçilik üslubuna malik Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi altında həyata
keçirilən hərtərəfli islahatlar, möhtəşəm sosial-iqtisadi
layihələr, qarşıya qoyulmuş strateji məqsədlərə
çatmaq yolunda atılan inamlı addımlar yüksək inkişaf
göstəricilərinə nail olunmasını, ölkəmizdə sabit və
dayanıqlı hüquqi-siyasi sistemin və güclü iqtisadi
potensialın yaradılmasını, bütövlükdə Azərbaycanı və
ayrılıqda hər bir bölgəni əhatə edən dinamik inkişafı,
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əhalinin həyat şəraitinin layiqli səviyyəyə qaldırılmasını,
dünya dövlətləri birliyinə hərtərəfli inteqrasiyanı təmin
etmişdir.
Ötən il makroiqtisadi sabitlik və maliyyə dayanıqlılığının təmin edilməsi, investisiyaların yatırılması
və iqtisadi artımın bərpa olunması üçün münbit
şəraitin yaradılması istiqamətində görülən işlər və
əldə edilən nailiyyətlər baxımından da əlamətdar
olmuşdur. Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun
3,5 faiz, kənd təsərrüfatının 7 faizdən çox artdığını
vurğulayan Baş prokuror bildirmişdir ki, bu Azərbaycanda aparılan uğurlu islahatların, iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi və sənayeləşdirilməsi siyasətinin
nəticəsində mümkün olmuşdur. Xarici ticarət dövriyyəsi
33,6 milyard dollara çatmış, valyuta ehtiyatları 6,4
milyard dollar artaraq rekord həddə - 51 milyard
dollar səviyyəsinə çatmış, bu göstəriciyə görə Azərbaycan MDB məkanında birinci pillədə qərarlaşmışdır.
Yola saldığımız ildə Azərbaycanın əldə etdiyi
mühüm nailiyyətlər sırasında ölkəmizin 120 üzv
dövləti özündə birləşdirən Qoşulmama Hərəkatının
XVIII Sammitinin və Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının VII Zirvə Görüşünün Bakıda keçirilməklə bu
beynəlxalq qurumlara sədrliyin Azərbaycana həvalə
edilməsi, ən mötəbər tədbirlərə - humanitar, siyasi,

problemlərinin aradan qaldırılmasında, dinlərarası və
mədəniyyətlərarası münasibətlərin qurulmasında,
idmanın və multikultural dəyərlərin, mərhəmətliliyin
və humanistliyin təbliğində, Azərbaycan həqiqətlərinin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Azərbaycanın
Birinci Vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
misilsiz xidmətləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Kollegiya iclasında bildirilmişdir ki, 2019-cu il
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu orqanları üçün
də uğurlu hesabat dövrü olmuş, digər hüquq mühafizə
orqanları, ilk növbədə daxili işlər, dövlət təhlükəsizlik,
ədliyyə və məhkəmə orqanları ilə əlaqəli şəkildə ictimai-siyasi sabitliyin qorunması, cinayətkarlığa qarşı
mübarizənin gücləndirilməsi, insan və vətəndaş hüquq
və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində zəruri tədbirlərin
görülməsi təmin olunmuşdur. Prokurorluq orqanlarının
səyləri Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbər
göstərişlərindən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsinə, prokurorluqda islahatların yeni məzmunda
davam etdirilməsinə, “Prokurorluq haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş
fəaliyyət istiqamətləri üzrə işin səmərəliliyinin artırılmasına, mövcud çatışmazlıqlar və neqativ təzahürlərin təxirəsalınmadan aradan qaldırılmasına yönəldilmişdir.

iqtisadi, mədəni forumlara, möhtəşəm idman yarışlarına uğurla ev sahibliyi etməsi, biznes sahəsində
dünyada ən vacib və etibarlı reytinq göstəricisi sayılan
Dünya Bankının “Doing Business - 2020” hesabatında
20 ən islahatçı dövlət siyahısına daxil edilərək ən
çox islahat aparan ölkə elan olunması, Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatında hökumətin
uzunmüddətli strategiyasına görə ölkəmizin 10-cu,
rəhbərliyin islahatlara meyillilik səviyyəsinə görə 5ci yerdə qərarlaşması və s. uğurlar xüsusi vurğulanmışdır.
Baş Prokuror bildirmişdir ki, əldə edilmiş bu uğurların məntiqi nəticəsi olaraq cari ilin yanvar ayının
21-də Ölkə Başçısı cənab İlham Əliyevin iştirak etdiyi
dünyada bir nömrəli və nüfuzlu beynəlxalq təşkilat
Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində
həmin Forumun prezidenti ilə görüşdə Dördüncü
Sənaye İnqilabı üzrə Bakı regional mərkəzinin yaradılması ilə bağlı niyyət protokolunu imzalaması və
ölkəmizin Cənubi Qafqazda, eləcə də Orta Asiya regionunda mərkəz kimi seçilməsi, olduqca böyük və
əlamətdar hadisədir.
Diqqətə çatdırılmışdır ki, ölkəmizdə sosial yönümlü
dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində, əhalinin
rifahının yüksəlməsində, sosial həssas əhali qruplarının
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alınmış cinayətlərin 84,8%-nin açılması təmin olunmuşdur.
Daxili işlər və prokurorluq orqanları tərəfindən
peşəkarlıqla həyata keçirilmiş istintaq-əməliyyat
tədbirləri nəticəsində 2018-ci illə müqayisədə qeyriaşkar şəraitdə törədilmiş, ağır və xüsusilə ağır, qəsdən
adam öldürmələr, adam öldürməyə cəhdlər, mülkiyyət
əleyhinə olan cinayətlər, o cümlədən soyğunçuluqlar,
quldurluqlar, dələduzluqlar, hədə-qorxu ilə tələb
etmələr, avtonəqliyyat vasitəsinin qaçırılması faktları,
habelə xuliqanlıqlar, ictimai yerlərdə baş verən
cinayətlər, yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətləri,
əvvəllər məhkum olunmuş şəxslər tərəfindən törədilən
cinayətlər azalmış, qəsdən adam öldürməyə cəhd
cinayətlərinin açılması yaxşılaşsa da, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, xuliqanlıq, oğurluq, dələduzluq, soyğunçuluq, quldurluq, hədə-qorxu ilə tələb
etmə, avtonəqliyyat vasitəsini qaçırma cinayətlərinin
açılma faizi azalmışdır. Eləcə də daxili işlər orqanları
ilə birgə keçmiş illərdən bağlı qalmış 329 cinayətin
açılması təmin edilmişdir.
2019-cu ildə 2018-ci illə müqayisədə qeydə
alınmış ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisələrinin
sayı 54 fakt, həmin hadisələrdə ölən şəxslərin sayı
99 nəfər artmış, xəsarət alan şəxslərin sayı isə 9
nəfər azalmışdır. Ötən ildə qeydə alınmış ölümlə
nəticələnən açılmamış yol-nəqliyyat hadisələrinin
sayı 6 olmaqla sabit qalmışdır.
Baş Prokurorluğun əlaqədar struktur qurumları
və tabe prokurorlara 2019-cu ildə və əvvəlki illərdə
törədilməklə bağlı qalan qəsdən adam öldürmə
cinayətlərinin, ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat

Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqəli şəkildə həyata
keçirilən peşəkar istintaq və əməliyyat-axtarış
tədbirlərinin nəticəsi olaraq, ictimai əks-səda
doğurmaqla cəmiyyətin maraq dairəsində olan, keçmiş
illərdə törədilməklə uzun müddət ərzində bağlı qalan
bir sıra xüsusilə ağır və ağır cinayətlərin açılması və
cəzanın labüdlüyünün təmin olunduğu konkret misallarla diqqətə çatdırılmışdır.
Hesabat dövründə kriminogen durumun nəzarətdə
saxlanıldığını qeyd edən Baş prokuror Zakir Qaralov
əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən cinayətlərin
sayının sabit qalaraq 265 fakt təşkil etdiyini və ölkəmizin ötən il də MDB və Avropa məkanında ən təhlükəsiz və sabit dövlətlərdən biri kimi öncül mövqeyini
saxladığını xüsusi vurğulamışdır.
Kollegiya iclasında bildirilmişdir ki, daxili işlər və
digər hüquq mühafizə orqanları ilə birgə fəaliyyətin
nəticəsi olaraq cinayətkarlığın dinamikasında və
strukturunda müşahidə olunan ötən illərin müsbət
göstəriciləri 2019-cu ildə də davam etdirilmiş, prokurorluğun dövlət maraqlarının müdafiəsi və cinayətkarlığa qarşı effektiv mübarizənin təşkili istiqamətində fəaliyyəti daha da güclənmişdir. Hesabat
ilində istintaq və əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata
keçirən dövlət orqanları üzrə 26.672 cinayət qeydə
alınmışdır. Bu cinayətlərin 92 faizi daxili işlər və prokurorluq orqanlarının səlahiyyətləri çərçivəsində istintaqı və təhqiqatı aparılan hüquqazidd əməllər olmuş,
cinayətlərin 89 faizini böyük ictimai təhlükə törətməyən
və az ağır növlər təşkil etmişdir.
2019-cu ildə əməliyyat-axtarış və istintaq fəaliyyətini həyata keçirən dövlət orqanları üzrə qeydə
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ması məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanlarında ictimai köməkçilərin fəaliyyəti
haqqında” Təlimata uyğun olaraq gənclərin institusional
bacarıqlarının artırılması, intellektual və mənəvi inkişafı, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədilə
hüquqşünaslıq ixtisası üzrə ali təhsil müəssisələrində
təhsil alan 162 tələbənin prokurorluğun müvafiq
struktur qurumlarına ictimai köməkçi qismində qəbul
olunması xüsusi vurğulanmışdır.
2020-ci ilin Respublikamızda “Könüllülər ili” elan
olunması münasibətilə prokurorluq orqanlarında
ictimai köməkçi qismində fəaliyyət göstərən könüllü
gənclərlə Baş Prokurorluqda görüş keçirilmiş, onlara
təcrübə toplamaları, milli və vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyə almaları, xalqa və dövlətə sədaqətlə xidmət
göstərmələri, eləcə də ictimai nəzarətin həyata keçirilməsində yaxından iştirak etmələri barədə zəruri
tövsiyələr verilmişdir.
Hesabat dövründə korrupsiyaya qarşı mübarizədə
ixtisaslaşmış cinayət təqibi orqanı olan Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi
tərəfindən yüksək göstəricilərə nail olunmaqla rüşvətlə
bağlı, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, vəzifə saxtakarlığı,
vəzifədən sui-istifadə və s. faktlar üzrə 497 vəzifəli
şəxs barəsində 310 cinayət işinin ibtidai istintaqı
tamamlanaraq baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmiş, həmin işlər üzrə 83.1 milyon manat məbləğində
maddi ziyandan ibtidai araşdırma mərhələsində 21.8
milyon manatın ödətdirilməsi təmin edilmiş, həmçinin
qalan ziyanın ödənilməsini təmin etmək məqsədilə
40.3 milyon manat dəyərində qiymətləndirilən əmlak
üzərinə həbs qoyulmaqla, ümumilikdə vurulmuş
maddi ziyanın 74.7 %-nin ödətdirilməsi təmin edilmişdir.
Hesabat ilində Baş İdarə tərəfindən qida təhlükəsizliyi, tikinti və şəhərsalma tələblərinin pozulması,
vətəndaşlara qarşı dələduzluq etmiş mənzil-tikinti
kooperativlərinin rəhbərləri barədə, həmçinin bank
sektorunda yol verilmiş qanunsuzluqlarla əlaqədar
bir sıra aktual cinayət işləri üzrə intensiv istintaq
tədbirləri davam etdirilmişdir.
Eyni zamanda ölkə Prezidenti tərəfindən hər
zaman diqqət mərkəzində saxlanılan və 3 fevral
2020-ci il tarixdə “Azərbaycan Respublikası regionlarının
2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nın icrasının birinci ilinin yekunlarına həsr
olunan konfransda bir daha iqtisadiyyatın ayrı-ayrı
sektorlarında mövcud olmaqla azad sahibkarlıq
mühitində rəqabətliliyə neqativ təsir edən kölgə
iqtisadiyyatı, o cümlədən də qara mühasibatlıqdan
istifadə edərək dövlət nəzarətindən və qeydiyyatından
gizli şəkildə qanunsuz fəaliyyət göstərən sahibkarlıq
subyektlərinə qarşı effektiv mübarizə tədbirlərinin
gücləndirilməsi barədə verilmiş göstərişlər nəzərə
alınaraq, Baş Prokuror tərəfindən Korrupsiyaya qarşı

hadisələrinin açılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi,
daxili işlər orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə konkret
hadisələr üzrə istintaq və əməliyyat-axtarış işlərinin
real vəziyyətinin öyrənilməsi yolu ilə onların intensivliyinin artırılması, səlahiyyət dairəsində olan bütün
imkanlardan istifadə olunmaqla təqsirkar şəxslərin
müəyyən olunmasının təmin edilməsi ilə bağlı müvafiq
tapşırıqlar verilmişdir.
2019-cu ilin ölkəmizin məhkəmə-hüquq sistemində
islahatların dərinləşdirilməsi dövrü kimi yadda qaldığını
xüsusi vurğulayan Baş prokuror Zakir Qaralov diqqətə
çatdırmışdır ki, 2019-cu il aprelin 3-də dövlət başçısı
tərəfindən imzalanmış “Məhkəmə-hüquq sistemində
islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” Fərmanda
ölkə məhkəmələrinin fəaliyyətinin müasir tələblərə
uyğun qurulması, onların fəaliyyətində şəffaflıq və
açıqlıq prinsiplərinin rəhbər tutulması, infrastrukturunun
təkmilləşdirilməsi və bu fəaliyyətə elektron xidmətlərin
inkorporasiya edilməsi, məhkəmə qərarlarının icra
mexanizmlərinin müasirləşdirilməsi, hakim və məhkəmə aparatı işçilərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində verilən tövsiyə və tapşırıqlar
məhkəmə-hüquq sistemində institusional potensialın
gücləndirilməsinə yönəlmiş ardıcıl tədbirlərin davamı
olmuşdur.
Bildirilmişdir ki, Baş Prokurorluqda Fərmanın icrası
istiqamətində görülən işlərin davamı kimi dövlət
ittihamının daha effektiv həyata keçirilməsi, dövlət
ittihamının müdafiəsi sahəsində vahid təcrübənin
formalaşdırılması, məhkəmələrlə dövlət ittihamının
müdafiəsini həyata keçirən prokurorlar arasında
qarşılıqlı əlaqələrin səmərəli təşkil edilməsi məqsədilə
Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarənin strukturunun
yenidən formalaşdırılması istiqamətində zəruri işlər
intensivliklə davam etdirilir.
Kollegiya iclasında qeyd edilmişdir ki, 2019-cu
ildə prokurorluq orqanlarında kadr siyasətinin həyata
keçirilməsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər
davam etdirilmiş, kadrların şəffaf və obyektiv meyarlar
əsasında seçilib yerləşdirilməsi və vəzifədə irəli
çəkilməsi, kadr korpusunun müsabiqə yolu ilə dərin
biliyə malik yüksək ixtisaslı gənc hüquqşünaslar
hesabına mütəmadi komplektləşdirilməsi üçün zəruri
tədbirlər görülmüşdür. Hesabat dövründə dövlət
gənclər siyasətinin tələblərinə uyğun olaraq gənc
kadrların qulluğa qəbulu istiqamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi, sonuncu müsabiqənin nəticələri
də nəzərə alınmaqla 2002-ci ildən başlayaraq qulluğa
qəbul edilmiş 902 gənc hüquqşünasın hazırda prokurorluğun kadr korpusunun 70 faizini təşkil etməsi
prokurorluq orqanlarında həyata keçirilən kadr
islahatlarının uğurlu nəticələri kimi dəyərləndirilmişdir.
Könüllülər hərəkatının ölkəmizin ictimai-siyasi
həyatında yaxından iştirakı istiqamətində aparılan
islahatların prokurorluqda davamlılığının təmin olun63

fəaliyyət istiqamətləri üzrə işin səmərəliliyinə mənfi
təsir göstərən hallar ətraflı təhlil və ciddi tənqid
olunmaqla, istintaq işi və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyin həyata keçirilməsində, cinayətkar
hərəkətlər nəticəsində hüquqi və fiziki şəxslərə
vurulmuş zərərin ödənilməsi, vətəndaş müraciətlərinə
baxılması və onların qəbulu ilə əlaqədar işin təşkilində
yol verilən çatışmazlıqların qısa müddət ərzində
aradan qaldırılması üçün konkret tapşırıqlar verilmişdir.
2019-cu hesabat ilində xidməti, icra və əmək
intizamının pozuntusu hallarına qarşı, işində və xidmətdən kənar fəaliyyətində qanunsuzluqlara
münasibətdə prinsipial mübarizə xətti davam etdirilmiş,
müxtəlif pozuntulara yol verdiklərinə görə 54 əməkdaşın intizam məsuliyyətinə cəlb olunduğu, onlardan
44 nəfərə töhmət və şiddətli töhmət elan edildiyi, 8
əməkdaşın tutduğu vəzifədən azad edildiyi, prokurorluqda xidmətlə bir araya sığmayan kobud qanunsuzluqlara yol verdiklərinə görə 2 əməkdaşın prokurorluq
orqanlarından xaric edildiyi diqqətə çatdırılmışdır.
Xidməti, icra və əmək intizamının daim diqqət mərkəzində saxlanıldığını bildirən Baş prokuror, mənfi
təzahürlərə, qeyri-prosessual münasibətlərə, vəzifə
səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək neqativ hallara,
qanun pozuntusu və nöqsanlara, prokuror vəzifəsi
ilə bir araya sığmayan hərəkətlərə yol verən prokurorluq
işçiləri barəsində ciddi cəza tədbirlərinin görüləcəyini
xüsusi vurğulamışdır.
Dövlətin həyata keçirdiyi sosial yönümlü siyasətin
prioritetlərinə uyğun olaraq əvvəlki illərdə olduğu
kimi, 2019-cu ildə də vətəndaşların müraciətlərinə
və qəbulu məsələlərinə xüsusi diqqətlə yanaşılmışdır.
Qeyd edilmişdir ki, hesabat dövründə prokurorluq
orqanlarında vətəndaşların müraciətlərinə baxılması
işinin səmərəliliyinin artırılması üzrə ardıcıl və sistemli
tədbirlərin görülməsi təmin edilmişdir.
2019-cu ildə bütövlükdə prokurorluq orqanlarına
81 min, o cümlədən Baş Prokurorluğa 65 min ərizə
və şikayət daxil olmaqla, onlardan 42 mininin müvafiq
qaydada həlli, o cümlədən 9 min müraciət üzrə
vətəndaşların qaldırdığı məsələlər təmin olunmuşdur.
Prokurorluq orqanlarında 26 mindən çox, o cümlədən
Baş Prokurorluqda 2 minə yaxın vətəndaş qəbul edilmişdir. Prokurorluğun əlaqədar qurumlarından tələb
edilmişdir ki, müraciətlərə baxılması və vətəndaşların
qəbulu sahəsində əməkdaşların məsuliyyətinin artırılması, yeni informasiya texnologiyalarının imkanlarından daha geniş istifadə olunması təmin edilməli,
müraciətlərə formal yanaşılmamalı, eləcə də qəbula
gələn hər bir vətəndaşın müraciətinə həssaslıq və
məsuliyyətlə yanaşılmaqla biganə münasibət göstərilməməli, onların müsbət həlli istiqamətində səlahiyyətləri daxilində bütün mümkün imkanlardan istifadə edilməlidir.
Xüsusi vurğulanmışdır ki, Dövlət başçısının tapşırıq

Mübarizə Baş İdarəsinə İqtisadiyyat Nazirliyi və
müvafiq dövlət qurumları ilə əlaqəli şəkildə beynəlxalq
təcrübə öyrənilməklə təkliflərin hazırlanması və
qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi tapşırılmışdır.
Hesabat dövründə ölkəmizdə həyata keçirilən
anti-korrupsiya islahatlarının nəticələrinin “Beynəlxalq
Şəffaflıq” Təşkilatının (Transparency International)
tərtib etdiyi illik hesabatlarda öz əksini tapmaqla
təşkilatın 2019-cu ilin nəticələri üzrə dərc etdiyi Korrupsiya Qavrama İndeksində Azərbaycanın 2018-ci
illə müqayisədə 26 pillə irəliləməsi xüsusi vurğulanmışdır.
Xüsusilə vurğulanmışdır ki, müasir dünya təcrübəsinin ölkəmizdə geniş tətbiqi nəticəsində idarəçilik
sistemində, o cümlədən vergi və gömrük sahələrində
aparılan islahatların dövlət büdcəsinə daxilolmaları
böyük həcmdə artırması, həmçinin dövlət və özəl
xidmətlərin vahid məkanda operativlik, şəffaflıq,
nəzakətlilik və məsuliyyət prinsiplərinə uyğun
göstərilməsi yönündə formalaşdırılmış “ASAN xidmət”
mərkəzlərinin fəaliyyət coğrafiyasının daha da
genişləndirilərək 17 mərkəzə çatdırılması, yarandığı
gündən keçən qısa müddət ərzində 35 milyondan
çox müraciətin daxil olması, habelə əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələri üzrə
132 xidmətin “bir pəncərə”dən təqdim edilməsinə
imkan verən nadir layihə kimi “DOST” mərkəzlərinin
fəaliyyətə başlaması ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlərin bariz
nümunəsidir.
Kollegiya iclasında bildirilmişdir ki, Baş Prokurorluğun Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin
əməkdaşları tərəfindən bir sıra xüsusilə ağır və ağır
cinayətlərin, habelə böyük ictimai rezonans doğuran
hadisələrin, o cümlədən Gəncə şəhərində 2 polis
zabitinin qəsdən öldürülməsi, Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına qarşı törədilmiş terror hadisəsi,
“Diqlas” Ticarət Mərkəzində baş vermiş yanğın hadisəsi
və s. cinayət işlərinin yüksək peşəkarlıqla istintaq
olunması, təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilmələri təmin olunmuşdur. Hesabat dövründə idarənin
əməkdaşları tərəfindən 123 şəxs barəsində 54 cinayət
işi üzrə istintaq tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti
məhkəmələrə göndərilmişdir. İstintaq edilən və məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri üzrə vətəndaşlara
və dövlətə dəymiş 127 milyon manat məbləğində
ziyandan 122 milyon manatın və ya 96%-nin ödətdirilməsi təmin olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Hərbi, Naxçıvan Muxtar
Respublikası və Bakı şəhər prokurorluğu orqanları
tərəfindən digər hüquq mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı
əlaqədə cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində
səmərəli tədbirlərin həyata keçirildiyi diqqətə çatdırılmışdır.
Kollegiya iclasında görülmüş müsbət işlərlə yanaşı,
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üzrə vətəndaşlarla mobil rabitənin üstünlüklərindən
istifadə etməklə onlayn əlaqəsinin yaradılmasına
imkan verən "Mobil Vətəndaş Müraciəti” mobil
aplikasiyanın qısa zamanda hazırlanaraq istifadəyə
verilməsi barədə Baş Prokuror tərəfindən göstəriş
verilmişdir.
Hesabat ilində prokurorluq orqanlarının beynəlxalq
nüfuzunun artması istiqamətində xarici ölkələrin müvafiq orqanları və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin
genişləndiyini nəzərə çatdıran Baş prokuror Rusiya
Federasiyasının Baş Prokurorluğu ilə Əməkdaşlıq
haqqında sazişin imzalandığını vurğulamışdır.
Qeyd edilmişdir ki, hesabat ilində Baş Prokurorluğun
Beynəlxalq əlaqələr idarəsinin xarici ölkələrin müvafiq
qurumları ilə səmərəli əməkdaşlığı nəticəsində Ədliyyə
və Daxili İşlər Nazirlikləri ilə birlikdə ağır və xüsusilə
ağır cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən və ədalət
mühakiməsindən yayınmaqla gizlənən 75 şəxsin tutularaq ölkəmizə ekstradisiyası həyata keçirilmiş,
həmçinin istintaqı aparılan cinayət işləri üzrə hüquqi
yardım haqqında istintaq tapşırıqlarının icrası təmin
edilmişdir.
Kollegiya iclasında çıxış edən Baş prokurorun
müavini - Respublika Hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru Səbuhi
Şahverdiyev, Bakı şəhər prokuroru İlqar Abbasov, Baş
Prokurorluğun Müraciətlərə baxılması idarəsinin rəisi
Anar Məmmədov və Cəbrayıl rayon prokuroru Ramiz
Əliyev çıxışlarında 2019-cu il ərzində cinayətkarlığa
qarşı mübarizə, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsi sahəsində müvafiq tabe struktur qurumlar
tərəfindən görülmüş işlər barədə ətraflı məlumatlar
verilməklə, “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş istiqamətlər
üzrə fəaliyyətin səmərəliliyinin daha da artırılması,
işin müasir məzmunda təkmilləşdirilməsi və mövcud
çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına yönəldilmiş
konkret təkliflər irəli sürülmüşdür.
Kollegiya iclasına yekun vuran Baş prokuror Zakir
Qaralov əmin olduğunu bildirmişdir ki, Azərbaycan
Respublikası Prokurorluğunun kollektivi bundan sonra
da digər hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqəli şəkildə
dövlətçiliyimizin maraqlarının, ölkəmizdə bərqərar
olmuş dayanıqlı ictimai-siyasi sabitlik və əmin-amanlığın qorunması, cinayətkarlığın bütün təzahürlərinə
qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, insan və vətəndaş
hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsi üçün səlahiyyət hədləri daxilində zəruri tədbirlərin görülməsini
təmin edəcək, xalqımızın mütləq əksəriyyətinin etdiyi
seçimi dəstəkləməklə bundan sonra da mütərəqqi
islahatların reallaşdırılması istiqamətində xidmət göstərməklə dövlət müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi yolunda öz səylərini əsirgəməyəcəkdir

və tövsiyələrinə müvafiq olaraq Baş prokuror tərəfindən
respublikanın 12 bölgəsində prokurorluğun rəhbər
işçilərinin iştirakı ilə 282 vətəndaş qəbul edilməklə,
qaldırılan məsələlərin yerində həlli və əsaslı
müraciətlərin təmin olunması istiqamətində hərtərəfli
tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Kollegiya iclasında sahibkarlıq subyektlərinin
fəaliyyətinə əsassız müdaxilələrə yol verilməməsi
diqqətə çatdırılmaqla, sahibkarlar arasında yaranmış
mülki xarakterli mübahisələrə dair prokurorluq
orqanlarına daxil olmuş şikayətlər üzrə mülki qaydada
məhkəmə orqanlarına müraciət etmələri barədə
izahların verilməsi prokurorluq əməkdaşlarından ciddi
tələb edilmişdir.
Qeyd edilmişdir ki, hesabat dövründə prokurorluq
orqanlarında informasiya - kommunikasiya texnologiyaları sahəsində müasir dövrün nailiyyətləri tətbiq
edilməklə bir sıra irəliləyişlərə nail olunmuşdur. Bu
sahəyə innovativ yanaşmanın tələb edildiyini vurğulayan Zakir Qaralov dövlət başçısının vətəndaşlara
xidmət sahəsində operativliyin təmin edilməsi ilə
bağlı verdiyi göstəriş və tövsiyələrə uyğun olaraq
Baş Prokurorluğun “Elektron Cinayət” proqramının
Ədliyyə Nazirliyinin “Elektron Məhkəmə” informasiya
sisteminə inteqrasiya olunması prosesinə başlanılaraq
zəruri işlərin görüldüyünü diqqətə çatdırmışdır.
Xüsusi vurğulanmışdır ki, müasir tələblər reallığında
ilk növbədə cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırıq
və tövsiyyələrindən irəli gələrək prokurorluq
orqanlarında vətəndaş məmnunluğunun təmini, daxil
olmuş ərizə və şikayətlərə vaxtında və düzgün baxılması, müxtəlif sahələr üzrə müraciət etmiş vətəndaşlara hüquqlarının hərətərəfli və tam izah edilməsi
məqsədilə Baş Prokurorluqda yaradılmış “961” Çağrı
Mərkəzi 02 oktyabr 2019-cu il tarixdən fəaliyyətə
başlamışdır.
Həmçinin bildirilmişdir ki, hesabat ilində Çağrı
Mərkəzinə 2.153 müraciət daxil olmuş, 1641 vətəndaşa
müvafiq hüquqi izahlar verilmiş, müraciət edən 415
vətəndaşın qaldırdığı məsələlər cinayət xarakterli
məlumatlar olduğu üçün qeydə alınıb araşdırılması
üçün aidiyyatı struktur qurumlara tapşırılmış, 174
müraciət müəllifinin Baş Prokurorluğun və digər
strukur qurumların rəhbər vəzifəli şəxləri tərəfindən
qəbul edilməsi təmin olunmuş, həmin müraciətlərdən
74-ü isə müsbət həll edilmişdir. Digər müraciətlər
üzrə vətəndaşlara qanunvericiliyin tələbləri izah
olunmuşdur.
Bundan başqa, dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin
dövlət qurumlarında müasir informasiya - kommunikasiya texnologiyalarının üstünlüklərindən istifadə
ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrinin icrası ilə əlaqədar,
eləcə də şəffaflıq və operativliyin təmin edilməsi
məqsədilə prokurorluq orqanlarının funksional vəzifələri
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anvarın 31-də Azərbaycan Respublikasının
Hərbi Prokurorluğunda mərkəzi aparatın işçilərinin və ərazi hərbi prokurorlarının iştirakı ilə 2019cu ildə cinayətkarlığa qarşı mübarizə, qanunçuluq və
hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi, insan və
vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində
görülmüş işlərin vəziyyəti, bununla əlaqədar Respublika
Hərbi Prokurorluğunun struktur qurumlarında və ərazi
hərbi prokurorluqlarında keçirilmiş əməliyyat müşavirələrinin nəticələri və qarşıda duran vəzifələrin
müzakirəsinə həsr olunmuş geniş kollegiya iclası
keçirilmişdir.
Kollegiya iclasında hesabat məruzəsi ilə çıxış edən
Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini–Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru Xanlar
Vəliyev əvvəlcə müasir Azərbaycanın xilaskarı, ulu
öndər Heydər Əliyevin mükəmməl və zamanı qabaqlayan siyasətini, Azərbaycanın sürətli inkişaf strategiyasını dövrün tələbləri ilə uzlaşdıraraq yüksək
məharətlə davam etdirən möhtərəm Prezident cənab
İlham Əliyevin zəngin elmi biliklərinin, möhkəm siyasi
iradəsinin, sarsılmaz qətiyyətinin və çoxşaxəli fəaliyyətinin xalqın əzmkarlığı ilə sıx vəhdəti nəticəsində
ötən il ölkəmizdə ümumi daxili məhsulun 2,2%,
qeyri-neft sektorunda 3,5%; sənaye istehsalının 1,5%,
qeyri-neft sektorunda 14% artdığını, kənd təsərrüfatındakı artımın təxminən 7% olduğunu, eyni zamanda
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həyata keçirilən sosial paketin 4,2 milyon insanı əhatə etdiyini, minimum əməkhaqqının və bəzi müavinətlərin 2 dəfə, minimum pensiyanın 70%, bir qism
müavinətlərin isə 50% artdığını, həmçinin manatın
məzənnəsinin sabitliyinin təmin olunduğunu kollegiya
iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı.
Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə son illər ölkəmizdə
bütün sahələrdə əldə olunmuş böyük uğurlardan
bəhs edən Xanlar Vəliyev, millətinə xidməti həyat
amalına çevirmiş cənab İlham Əliyevin xalq qarşısında
verdiyi vədləri əməlləri ilə doğruldaraq hər bir azərbaycanlının Prezidenti olduğunu sübuta yetirdiyini
xüsusi vurğulayaraq bildirdi ki, tarixə islahatlar ili
kimi düşən ötən ildə aparılan çoxşaxəli islahatlar və
görülmüş böyük işlər nəticəsində dövlətimiz daha da
qüdrətlənmiş, xalqımızın rifah halı hərtərəfli yaxşılaşdırılmış və təbii olaraq əhalinin sayı da artaraq on
milyonu keçmişdir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan
Davos Ümumdünya İqtisadi Forumuna əsasən islahatlara meyillilik və rəhbərliyə olan inam əmsalına görə
dünyada birinci onluqda qərarlaşmış, Dünya Bankı
tərəfindən yayılan "Doing Business 2020" hesabatında
isə 20 ən islahatçı dövlət siyahısına daxil edilməklə,
dünyanın bir çox ölkələrini geridə qoymuşdur. Sadalananlar qəti əminliklə onu deməyə əsas verir ki,
Azərbaycan intibah dövrünü yaşayır.

Ölkəmizin hərtərəfli inkişafında və qazanılan ardıcıl
uğurlarda, eləcə də dövlətimizin beynəlxalq əlaqələrinin
genişləndirilməsində yüksək erudisiyası, dərin
düşüncəsi, mükəmməl idarəçilik qabiliyyəti, millətinə
və dövlətinə sədaqəti, milli-mənəvi dəyərlərə sadiqliyi,
saysız-hesabsız xeyirxah əməlləri və digər məziyyətləri
ilə bütün dünya qadınlarına örnək olan Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın hərtərəfli fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayan Xanlar Vəliyev bu
nəcib insanın UNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı
səfiri kimi Azərbaycanla adları çəkilən beynəlxalq
təşkilatlar arasında qarşılıqlı faydalı əlaqələrin
yaranmasındakı, xalqımızın, milli-mənəvi dəyərlərimizin,
mədəniyyətimizin, o cümlədən xalçaçılıq, muğam,
aşıq sənətinin, milli musiqi alətlərimizin və sair dəyərlərimizin bütün dünyaya tanıdılmasındakı misilsiz
xidmətlərindən bəhs etməklə, ötən il “Xan Sarayı ilə
birgə Şəkinin tarixi mərkəzi”nin UNESKO-nun
Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsini xüsusi
vurğuladı. Bildirildi ki, Mehriban xanımın bəşər
mədəniyyətinin inkişafı istiqamətində gördüyü böyük
işlər və dünyanın müxtəlif yerlərində həyata keçirdiyi
humanitar tədbirlər, ona Azərbaycan xalqının sonsuz
sevgisi ilə bərabər, bir sıra ölkələrin vətəndaşlarının
da rəğbətini qazandırmışdır. Dünya dövlətləri ilə, o
cümlədən qonşu ölkələrlə qarşılıqlı etimada əsaslanan

münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsinin, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinin
cənab Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü xarici siyasətin prioritet istiqamətlərindən olduğunu qeyd edən
Hərbi Prokuror Xanlar Vəliyev, Mehriban xanım
Əliyevanın Azərbaycan-Rusiya arasında olan sıx əlaqələrin daha da inkişafına və şaxələndirilməsinə xidmət edən 20-25 noyabr 2019-cu il tarixlərdə Rusiya
Federasiyasına rəsmi səfərinin mühüm əhəmiyyətindən
söz açdı.
Hər iki dövlətin prokurorluq, ədliyyə və məhkəmə
orqanları arasındakı əməkdaşlığın da yüksək səviyyədə
olduğunu bildirən Xanlar Vəliyev, 2018-ci ildə rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyətinin Rusiya Federasiyasına,
2019-cu ildə isə Rusiya Federasiyasının Baş Hərbi
prokuroru Valeriy Georgiyeviç Petrovun rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycan Respublikasına
rəsmi səfərlərindən və bu səfərlərin əhəmiyyətindən
danışdı.
Azərbaycan Respublikasında insanların rifahını
mütəmadi olaraq yüksəltməyin, sosial müdafiəsini
və layiqli həyat səviyyəsini təmin etməyin dövlətin
sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasının prioritetlərindən
olduğunu vurğulayan Hərbi prokuror «Azərbaycan
Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin
həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında» Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 28 fevral 2019-cu il tarixli
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Fərmanının müstəsna əhəmiyyətindən, onun əsasında
yüz minlərlə insanın kredit problemlərinin həll
olunmasından və nəticədə həmin insanların maddi
vəziyyətlərinin əhəmiyyətli yaxşılaşmasından bəhs
etdi.
Əldə olunan nailiyyətlər və qazanılan uğurlar fonunda ölkəmizin davamlı tərəqqisinin təmin edilməsi
üçün bütün sahələrdə həyata keçirilən islahatların
məhkəmə-hüquq sisteminin inkişafında yeni mərhələnin başlanmasına və bu sahədə də islahatların
dərinləşdirilməsinə rəvac verdiyini bildirən Xanlar
Vəliyev, bununla əlaqədar dövlət başçısının imzaladığı
“Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanın
mütərəqqi müddəalarından söz açdı.
Dövlətimizin hərtərəfli inkişafının Silahlı Qüvvələrin
qüdrətlənməsinə də müsbət təsir etdiyini vurğulayan
Xanlar Vəliyev bildirdi ki, son illər Prezident, Ali Baş
Komandan cənab İlham Əliyevin yüksək diqqət və
qayğısı sayəsində Silahlı Qüvvələrimizin maddi-texniki
bazası əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirilmiş,
arsenalı ən müasir silah-sursat, hərbi texnika və
digər avadanlıqlarla bir qədər də zənginləşdirilmiş,
həmçinin hərbçilərin sosial vəziyyəti davamlı
yaxşılaşdırılmış, mənəvi-psixoloji hazırlıq səviyyəsi
və döyüş əhval-ruhiyyəsi artırılmış, bir sözlə müasir
tələblərə tam cavab verən, istənilən döyüş tapşırığını
ən yüksək səviyyədə yerinə yetirməyə qadir və işğal
altındakı torpaqlarımızı azad etməyə hazır olan
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri formalaşmışdır. Bunun
nəticəsidir ki, “Global Firepower” təşkilatının dünya
ölkələri ordularının gücü ilə bağlı hazırladığı 2019cu il üçün olan hesabatında Gürcüstan 85-ci,
Ermənistan 96-cı sırada qərarlaşdığı halda, ordumuz
52-ci yeri tutmuşdur.
Hərbi prokuror bildirdi ki, ötən illərdə olduğu kimi,
2019-cu ildə də Hərbi Prokurorluq orqanlarının
fəaliyyəti səmərəli olmaqla Silahlı Qüvvələrdə nizamintizamın davamlılığına, cinayətkarlığın və digər
hüquqazidd əməllərin qarşısının alınmasına, qanunçuluq
və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsinə, insan
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunmasına
yönəldilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, cinayət işlərinin
başlanmasının qanuniliyinə və əsaslılığına xüsusi
diqqət yetirilməsi, icraatda olan işlər üzrə bütün
halların hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırılması
istiqamətində həyata keçirilmiş fəaliyyət, düzgün
qurulmuş istintaq metodikası və taktikası, səriştəli
aparılan istintaq hərəkətləri, tələb edilən səviyyədə
prosessual rəhbərlik, eləcə də işçilərin peşəkarlığı və
əzmi sayəsində qeydə alınmış cinayətlərin 99,5 faizi
açılmışdır.

Fəaliyyət istiqamətləri üzrə görülən işlərlə bərabər,
insan hüquq və azadlıqlarının daha etibarlı müdafiəsinin
və bununla əlaqədar həyata keçirilən tədbirlərin
səmərəliliyini artırmaq məqsədilə bir sıra digər işlər
də görülmüşdür. Belə ki, müxtəlif sahələr üzrə bir
neçə-“Silahlı Qüvvələrdə suisid hallarının qarşısının
alınması məqsədilə profilaktik tədbirlərin həyata
keçirilməsinə dair”, “Silahlı Qüvvələrdə korrupsiya
hallarının aşkara çıxarılması, rəsmiləşdirilməsi,
araşdırılması və qarşısının alınması üçün zəruri
tədbirlərin həyata keçirilməsinə dair”, “Döyüş bölgəsində
və cəbhəboyu ərazilərdə ayrı-ayrı prosessual
hərəkətlərin yerinə yetirilməsinə dair” və sair metodiki
tövsiyələr, eləcə də digər maarifləndirici vəsaitlər
hazırlanaraq aidiyyatı üzrə çatdırılmışdır. Bu istiqamətdə
əldə olunan müsbət nəticələrdə Hərbi Prokurorluq
orqanları ilə Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti,
Daxili Qoşunlar və digər hərbi qurumlar, həmçinin
qeyri-hökumət təşkilatları arasında yaranmış qarşılıqlı
sağlam və işgüzar əlaqələrin də çox böyük əhəmiyyəti
olmuşdur. Belə ki, sadalanan qurumlarla hələ ilin
əvvəlindən planlaşdırılmaqla, il ərzində mütəmadi
olaraq müxtəlif xarakterli birgə tədbirlər həyata
keçirilmiş, o cümlədən Azərbaycan ordusunda və
başqa silahlı birləşmələrdə insan hüquq və azadlıqlarına
riayət olunmasını, qanunçuluğun və hüquq qaydasının
qorunmasını təmin etmək məqsədilə birgə hazırlanmış
“Hüquq qaydalarının və hərbi intizamın möhkəmləndirilməsinə dair”, “Cinayətkarlığa qarşı mübarizəyə
dair”, “Cinayət hadisələrinin qarşısının alınmasına
dair”, “Hərbi qulluqçularda vətənpərvərlik hisslərinin
gücləndirilməsinə dair” və sair mövzular üzrə tədbirlər
planları əsasında adıçəkilən qurumların yüksək vəzifəli
əməkdaşlarının iştirakı ilə səmərəli işlər görülmüş,
eləcə də, mütəmadi olaraq hərbi qulluqçularla ümumi
və fərdi görüşlər təşkil olunmuşdur. Eyni zamanda,
milli və rəsmi dövlət bayramlarında, digər əlamətdar
günlərdə hərbi qurumların, qeyri-hökumət təşkilatlarının
və müvafiq rayonların icra hakimiyyəti orqanlarının
nümayəndələri ilə birgə vətənimizin müxtəlif bölgələrində, xüsusən də cəbhəyanı zonada yerləşən hərbi
hissələrdə hərbi qulluqçular və valideynlərinin iştirakı
ilə bayram mərasimləri, o cümlədən konsertlər təşkil
edilmiş, həmin tədbirlərdə hərbi qulluqçuların qayğı
və problemləri ilə maraqlanılmış və xidmətdə fərqlənən
hərbi qulluqçulara hədiyyələr təqdim olunmuşdur.
Bundan başqa, Silahlı Qüvvələrdə ayrı-ayrı cinayətlərin
qarşısının alınması məqsədilə, hər il olduğu kimi,
ötən il də məhkəmə və istintaq təcrübəsi hər altı
ayda bir dəfə ümumiləşdirilərək müxtəlif vaxtlarda
Respublika Hərbi Prokurorluğunun kollegiya iclaslarında
silahlı birləşmələrin rəhbər vəzifəli şəxslərinin iştirakı
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ilə müzakirə edilmiş, kollegiyaların qərarlarına əsasən
Müdafiə Nazirliyinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin və
başqa struktur qurumların rəhbərlərinə cinayətin
törədilməsinə imkan yaradan halların aradan qaldırılması üçün zəruri qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə
dair məlumat məktubları, silahlı birləşmələrin
komandanlıqlarına təqdimatlar, ərazi hərbi prokurorlarına icmal-məktublar göndərilmişdir. Bütün bunların nəticəsində də hesabat dövründə qeydə alınmış
cinayətlər ötən illə müqayisədə ümumilikdə 2%, o
cümlədən az ağır cinayətlər 10,9%, xüsusilə ağır
cinayətlər 44,4% azalmışdır.
Eyni zamanda 2018-ci illə müqayisədə 2019-cu
ildə qeydə alınmış özünü öldürmə həddinə çatdırma
cinayətləri 22,2%, qəsdən sağlamlığa ağır zərər
vurma cinayətləri 91,7%, xuliqanlıq cinayətləri 14,3%,
odlu silahı, döyüş sursatını, partlayıcı maddələri və
qurğuları talama və ya hədə qorxu ilə tələb etmə
cinayətləri 3,7%, həmçinin hakimiyyətdən sui-istifadə
etmə cinayətləri 15,5 %, qulluğa səhlənkar yanaşma
cinayətləri 41,2%, maşınları idarəetmə və istismar
qaydalarını pozma cinayətləri 50,0%, hərbi xidmətdən
yayınma cinayətləri 14,1%, öz sağlamlığına zərər
vurmaqla və ya sair üsulla hərbi xidmətdən boyun
qaçırma cinayətləri 30,2%, fərarilik cinayətləri isə
28,6% azalmışdır.
Xüsusi vurğulanmışdır ki, hərbi hissəni və ya
xidmət yerini döyüş şəraitində özbaşına tərk etmə
cinayəti isə ümumiyyətlə qeydə alınmamışdır.
Bildirilmişdir ki, ötən dövrlərdəki kimi, 2019-cu
ildə də ölkəmizdə korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı kəsərli mübarizə uğurla davam etdirilmiş, dövlət
başçısının bu sahədə qarşıya qoyduğu vəzifələrin
icrası ilə əlaqədar Hərbi Prokurorluq orqanları mütəşəkkil cinayətkarlığın ən təhlükəli təzahürlərindən
biri olan korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyətini daha da gücləndirmişdir. Bu qəbildən olan
cinayətlərin aşkarlanması istiqamətində struktur
qurumları tərəfindən bir sıra işlər görülsə də, bu
sahədə tədbirlərin səmərəliliyi və intensivliyi daha
da artırılmalıdır.
Qeyd edilmişdir ki, hesabat dövründə prokurorluqda
vətəndaşların müraciətlərinə baxılması işinin səmərəliliyinin artırılması üzrə ardıcıl və sistemli tədbirlərin
görülməsi də təmin edilmiş, vətəndaşların müraciət
etmək imkanlarının genişləndirilməsi və asanlaşdırılması, daxil olmuş müraciətlərə daha diqqətlə yanaşılaraq qaldırılan məsələlərin həlli istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlər görülmüşdür. Vətəndaş-məmur
münasibətlərinin sağlam zəmində qurulması, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması və qəbulu işinin
daha da təkmilləşdirilməsi barədə dövlət başçısı

cənab İlham Əliyevin dəyərli tövsiyələri bir daha
müşavirə iştirakçılarının diqqətinə çatdırılaraq, hər
bir əməkdaşdan gündəlik fəaliyyətində onlara əməl
edilməsi ciddi tələb olunmuşdur.
Kollegiya iclasında, görülmüş müsbət işlərlə yanaşı,
“Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda nəzərdə tutulmuş fəaliyyət istiqamətləri
üzrə işin səmərəliliyinə mənfi təsir göstərən hallar
da ətraflı təhlil olunmuşdur. İbtidai araşdırmanın
aparılması, baş vermiş cinayət hadisələri nəticəsində
hüquqi və fiziki şəxslərə vurulmuş maddi ziyanın
ödənilməsi, dövlət ittihamının müdafiəsi ilə əlaqədar
işin təşkilində yol verilmiş nöqsanlar və çatışmazlıqlar
ciddi tənqid olmuş, onların aradan qaldırılması üçün
konkret göstərişlər verilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki,
2019-cu il ərzində xidməti fəaliyyətində yol verdiyi
nöqsanlara görə 14 prokurorluq əməkdaşı intizam
məsuliyyətinə cəlb edilmişdir.
Sonra məruzə ətrafında çıxışlar olmuşdur. Naxçıvan
MR Hərbi prokuroru Yaşar Həsənov, Müraciətlərə
baxılması şöbəsinin rəisi Səfər Əhmədov, Gəncə hərbi
prokuroru Əmrah Mehtiyev, Qarabağ hərbi prokuroru
Fərid Şükürov və Tərtər hərbi prokuroru Hümmət
Məmmədov çıxış edərək hesabat dövründə görülmüş
işlərdən danışıb, nöqsanların və çatışmazlıqların aradan qaldırılması, qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi,
insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsi, cinayətkarlığa qarşı səmərəli mübarizənin təmin olunması
ilə əlaqədar hərbi prokurorluq orqanlarının qarşısında
duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün görüləcək
tədbirlər barədə ətraflı məlumat vermişlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevə xalqda olan sonsuz inamdan irəli gələn misilsiz məhəbbətdən bəhs etməklə çıxışını yekunlaşdıran
Xanlar Vəliyev bildirdi ki, Hərbi Prokurorluğun kollektivi
ulu öndər Heydər Əliyevin millətimizin və dövlətimizin
maraqlarına xidmət edən müdrik siyasətinin möhtərəm
Prezidentimiz tərəfindən uğurla davam etdirilməsində,
onun rəhbərliyi ilə görülən böyük işlərdə və həyata
keçirilən mütərəqqi islahatlarda yaxından iştirak
edərək, dövlət müstəqilliyinin, ictimai-siyasi sabitliyin,
əmin-amanlığın qorunması, qanunun aliliyinin təmin
edilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsi, Silahlı Qüvvələrdə hərbi intizamın, qanunçuluğun
və hüquq qaydasının daha da möhkəmləndirilməsi
istiqamətindəki fəaliyyətinin səmərəliliyini daim artıracaq, cinayətkarlığa və digər qanun pozuntularına,
eləcə də dövlətimizin qüdrətlənməsinə xələl gətirə
biləcək hallara qarşı mübarizədə barışmaz mövqe
tutaraq üzərinə düşən bütün vəzifələri ləyaqətlə yerinə yetirəcəkdir.
Hərbi Prokurorluq
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ekabrın 30-da Naxçıvan Muxtar Respublikası
Prokurorluğu orqanları tərəfindən 2019cu ildə görülən işlərin yekunları və qarşıda duran
vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunan kollegiya
iclası keçirilib.
Kollegiya iclasını Naxçıvan Muxtar Respublikasının
prokuroru Səbuhi Şahverdiyev açaraq qeyd etdi ki,
ulu öndər Heydər Əliyevin yaratdığı müstəqil
Azərbaycan Respublikasının hərtərəfli inkişafı barədə
strateji konsepsiyaya sadiqlik nümayiş etdirən,
doğma xalqına xidməti həyat amalı kimi qəbul
edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənаb
İlham Əliyevin məqsədyönlü dövlətçilik siyasətinin
nəticəsidir ki, ölkə həyatının bütün sahələrində
mühüm nailiyyətlər əldə edilmiş, möhkəm ictimaisiyasi sabitlik və əmin-amanlıq bərqərar olmuşdur.
Azərbaycan Rеspublikasının dinamik və hərtərəfli
inkişafında Naxçıvan Muxtar Respublikasının öz
yeri və rolu vardır. Ötən illər ərzində Muxtar Respublikada çox böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur.
Azərbaycan Rеspublikasının Prеzidеnti cənab İlham
Əliyеvin "Şadam ki, Naxçıvanda bütün istiqamətlər
üzrə işlər yaxşı gedir. Əminəm ki, bu dinamika
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gələn ildə də təmin ediləcək. Əminəm ki, muxtar
respublika əhalisinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması,
respublika qarşısında duran bütün vəzifələrin icrası
üçün bütün qüvvələr səfərbər ediləcək və 2020-ci
il də Naxçıvan üçün uğurlu olacaqdır" dəyərli fikirləri
ilə Naxçıvan Muxtar Rеspublikası rəhbərinin əməyinə
yüksək qiymət vеrməsi bizim hər birimizin üzərinə
daha da yaxşı işləmək vəzifəsi qоyub.
21.12.2019-cu il tаrixdə kеçirilən bеşinci çаğırış
Nаxçıvаn Muxtаr Rеspublikаsı Аli Məclisinin onbirinci
sеssiyаsındа Nаxçıvаn Muxtаr Rеsublikаsı Аli
Məclisinin Sədri cənаb Vаsif Tаlıbоvun 2019-cu
ildə Nаxçıvаn Muxtаr Rеspublikаsının sоsiаl-iqtisаdi
inkişаfının yеkunlаrınа dаir məruzəsində "Əhali
arasında hüquq maarifi və profilaktik tədbirlərin
gücləndirilməsinin nəticəsidir ki, cinayətkarlıq üzrə
göstəricilərin aşağı səviyyədə olması qorunub
saxlanılmışdır" qeyd etməsi prоkurоrluq işçilərini
аrxаyınlаşdırmаmаlı və bundаn sоnrа dа cinаyətkаrlığа qаrşı mübаrizə, qаnunçuluğun möhkəmləndirilməsi, insаn və vətəndаş hüquq və аzаdlıqlаrının dаhа еtibаrlı müdаfiəsi üçün işlərini digər
hüquq-mühаfizə оrqаnlаrı ilə əlаqəli şəkildə qаrşıyа

qоyulаn yüksək tələblər səviyyəsində qurmаlıdırlаr.
Qeyd olundu ki, bеşinci çаğırış Nаxçıvаn Muxtаr
Rеspublikаsı Аli Məclisinin onuncu sеssiyаsındа
torpaqların qanunsuz zəbt olunmasının və təyinatından kənar istifadəsinin qarşısının alınması üçün
Naxçıvan Muxtar Respublika Prokurorluğuna Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə
zəruri tədbirlərin görülməsi taşırığı verilmiş, muxtar
respublikasının prokurorluq orqanlarının əməkdaşları
müvafiq orqanlarla birlikdə torpaqların özbaşına
zəbt olunması, qanunsuz tikintilərin aparılması və
torpaqlardan təyinatına zidd istifadə hallarının qarşısının alınması üçün səlahiyyət hədləri daxilində
bütün zəruri tədbirlərin görülməsini təmin etməyə
çalışmışlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
"Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların
müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair
əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi
haqqında" 03.04.2019-cu il tarixli Sərəncamının
icrasını təmin etmək məqsədilə Naxçıvan Dövlət
Universitetinin Hüquqşünaslıq ixtisasının tələbələri
Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda
olmuş, keçirilən görüşlərdə tələbələrə startap layihələri və istintaq hərəkətlərinin aparılmasına aid
slaydlar nümayiş etdirilmiş, həmçinin kitabxana

fondu, prokurorluq orqanlarında müraciətlərin baxılması qaydaları, ittihamı elanetmə qaydaları və
ittihamın müdafiəsi, istintaq hərəkətlərinin sənədləşdirilməsi haqqında onlar məlumatlandırılıb.
2019-cu ilin dekabr ayının 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində keçirilən bələdiyyə seçkilərinin Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin
tələblərinə uyğun şəkildə, ədalətli, demokratik,
şəffaf və seçicilərin fəallığı şəraitində keçirilməsi
üçün muxtar respublikanın prokurorluq əməkdaşları
səlahiyyət hədləri daxilində bütün qüvvələrini səfərbər etmişlər.
Naxçıvan Muxtar Rеspublikası Prоkurоrluğu digər
hüquq-mühafizə оrqanları ilə əlaqəli şəkildə ictimai-siyasi sabitliyin və əmin-amanlığın qоrunması,
dövlət müstəqilliyimizin, cinayətkarlığa və hüquq
pоzuntularına qarşı mübarizə, qanunçuluq və hüquq
qaydasının möhkəmləndirilməsi, vətəndaşların
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi istiqamətində
zəruri tədbirlərin görülməsinin təmin еdilməsində
fəallıq göstərib.
Qeyd olundu ki, muxtar rеspublika ərazisində
18 cinayət hadisəsinin qеydə alınması aidiyyəti
rayоn (şəhər) prоkurоrlarını ciddi düşündürməli,
cinayətlərin baş vеrmədən qarşısının alınması üçün
digər hüquq-mühafizə оrqanları ilə birlikdə
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məlumatların həlli zamanı qanunvericiliyin tələblərinə
əməl edilib.
Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə şöbənin əməkdaş larının iştirakı ilə məhkəmələr tərəfindən
22 şəxs barəsində 19 hazırlıq iclası kеçirilərək
məhkəmə baxışı təyin еdilib. Birinci instansiya
məhkəmələrində baxılıb nəticə verilən 20 şəxs
barəsində 20 iş üzrə ittiham hökmləri çıxarılıb.
Naxçıvan Muxtar Rеspublikası Ali Məhkəməsinin
cinayət və hərbi kоllеgiyaları tərəfindən 20 şəxs
barəsində 19 cinayət işinin ilkin baxışı kеçirilərək
məhkəmə baxışı təyin еdilib. Apеllyasiya instansiyası
məhkəməsində 13 şəxs barəsində 13 iş üzrə iş
üzrə hökm dəyişdirilmədən saxlanılıb, 5 şəxs
barəsində 5 iş üzrə hökmlər dəyişdirilib, 2 şəxs
barəsində 2 iş üzrə apellyasiya şikayətinin baxılmasına xitam verilıb. Bundan başqa, şöbənin
əməkdaşlarının iştirakı ilə məhkəmələrdə hökm və
ya məhkəmənin digər yеkun qərarlarının icrası
qaydasında icraat üzrə 19 şəxs barəsində 19 işə
baxılaraq nəticə vеrilib.
Prokurorluq orqanları tərəfindən Azərbaycan
Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun
olaraq inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata
başlama haqqında 3 qərar qəbul edilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu tərəfindən cinayət işləri üzrə ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərlik və qanunlara riayət edilməsi təmin
edilib. Cinayət işlərinin ibtidai istintaqı və
məlumatların həlli zamanı cinayət-prosessual qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilib. Daxili işlər
оrqanlarında 18 cinayət işi istintaq оlunub ki, оnlardan 14 iş ittiham aktı ilə məhkəməyə göndərilib,
3 işin icraatına xitam vеrilib, 1 iş isə istintaqın
davam etdirilməsi üçün aidiyyətı üzrə göndərilib.
Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər barədə daxili
işlər оrqanlarında 35 məlumat qeydə alınıb ki, onlardan 10 məlumat üzrə cinayət işi başlanmış, 7
məlumat üzrə cinayət işi başlanması rədd еdilib,
17 məlumat aidiyyəti üzrə göndərilib, 1 məlumat
üzrə isə sadələşdirilmiş icraat açılıb.
Muxtar rеspublika üzrə qeydə alınan 11 yоl
nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 11 nəfər ölüb, 7
nəfər isə xəsarət alıb. Ölümlə nəticələnən yоlnəqliyyat hadisələrinin qarşısının tam alınmaması
həmin hadisələrin prоfilaktikası istiqamətində
tədbirlərin həyata kеçirilməsinə ciddi zərurət yaradır.

qabaqlayıcı prоfilaktiki işləri daha da gücləndirməli,
bundan sоnra cinayət hadisələrinin baş vеrməməsi
üçün müvafiq tədbirlər görülməlidir.
Pеşə fəaliyyəti ilə əlaqədar jurnalistlərin təqib
еdilməsi və оnlara təzyiqlər göstərilməsi ilə bağlı
Muxtar Rеspublika ərazisində cinayət hadisəsi
qеydə alınmayıb. Yеtkinlik yaşına çatmayanlar
tərəfindən cinayət hadisələri törədilməsi halları
qеydə alınmasa da, əvvəllər məhkum оlunmuş
şəxslər, narkоmanlar və sərxoş vəziyyətdə cinayət
hadisələrinin törədilməsi halları qeydə alınması
bu katеqоriyadan оlan şəxslər tərəfindən cinayət
hadisələrinin törədilməsinin qarşısının alınması
üçün bütün qabaqlayıcı-prоfilaktik tədbirlərdən
səmərəli istifadə еdilməsi zəruridir.
Kеçmiş illərdə baş vеrib bağlı qalan 2 cinayət
işinin açılması təmin edilib, lakin prokurorluğun
müvafiq şöbələri və tabе rayоn (şəhər) prоkurоrları
aidiyyəti оrqanlarla əlaqəli şəkildə bu xaraktеrli
hər bir cinayət işi üzrə müzakirələr kеçirməli, həmin
cinayətlərin açılması istiqamətində istintaq və
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin intеnsivliyinin və
kəsərliliyinin artırılması üçün kоnkrеt tədbirlər
müəyyənləşdirməlidirlər.
Narkоtik vasitələrin və psixotrop maddələrin
qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar 5 fakt qеydə
alınsa da, muxtar rеspublikanın sərhəd bölgəsində
yеrləşməsini və bu cinayətlərin transmilli xaraktеr
daşımasını nəzərə alaraq tabe rayоn (şəhər)
prоkurоrları bu sahəyə diqqəti artırmalı, aşkar
оluna biləcək hər bir fakt üzrə narkоtik vasitənin
əldə еdilmə mənbəyi müəyyənləşdirilərək təqsirkar
şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb еdilmələrini
təmin еtməli, narkоtik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi
ilə mübarizədə prоfilaktiki işləri daha da gücləndirməlidirlər.
Naxçıvan Muxtar Rеspublikanın Prоkurоrluq
оrqanlarında 3 cinayət işi istintaq olunub ki, hər
3 cinayət işinin istintaqı tamamlanaraq baxılması
üçün ittiham aktı ilə aidiyyəti üzrə məhkəmələrə
göndərilib. Prоkurоrluq оrqanlarında törədilmiş və
ya hazırlanan cinayətlər barədə 27 məlumat həll
edilib ki, onlardan 1 məlumat üzrə cinayət işi
başlayıb, 25 məlumat üzrə cinayət işinin başlanması
rədd еdilib, 1 məlumat isə istintaq aidiyyəti üzrə
göndərilib. Cinayət işlərinin ibtidai istintaqı və
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Naxçıvan Muxtar Rеspublikası Ədliyyə Nazirliyində
2 cinayət işi istintaq оlunub ki, оnlardan 1 işin
icra atına isə xitam verilib, 1 işin icraatı isə
təqsirləndirilən şəxsin yeri müəyyən edilmədiyi
üçün dayandırılıb. Dövlət Gömrük Kоmitəsində 4
cinayət işi istintaq оlunub ki, оnlardan 2 işin
icraatına xitam verilib, 2 iş isə istintaq aidiyyəti
üzrə göndərilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində 2
cinayət işi istintaq olunub ki, onlardan 1 iş ittiham
aktı ilə aidiyyəti ürə məhkəməyə, digər cinayət işi
isə istintaqın davam etdirilməsi üçün aidiyyəti üzrə
göndərilib.
Muxtar rеspublikanın prоkurоrluq оrqanlarının
iş planlarında nəzərdə tutulan bütün məsələlər
vaxtında və kеyfiyyətli icra оlunaraq iş planlarının
icrası zamanı inzibati qanunvеriciliyin tələblərinin
pоzulması halları aşkar еdildiyindən yol verilmiş
nöqsanların aradan qaldırılması üçün 6 halda
təqdimat vеrilib.
Qeyd olundu ki, vətəndaşların müraciətlərinə
baxılması və onların qəbulu işinin düzgün təşkili
də muxtar rеspublikanın prоkurоrluq оrqanları
tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılıb.
Prоkurоrluq оrqanlarına vətəndaşlardan 65 müraciət
daxil оlub ki, оnlardan 24 müraciət prоkurоrluqda
həll еdilib, 26 müraciət baxılması üçün aidiyyəti
üzrə göndərilib, 15 müraciət isə istintaq оlunan
cinayət işlərinə və materiallara əlavə еdilib.
Prоkurоrluğunun еlеktrоn pоçt ünvanına 8 müraciət
daxil olub. 297 nəfər prоkurоrlar tərəfindən qəbul
еdilərək onların müraciətləri qanunvericiliyin
tələblərinə uyğun həll edilib.
Muxtаr rеspublikаnın prоkurоrluq orqanları
hüquqi maarifləndirmə və profilaktika işini daha
da gücləndirərək cinayətkarlığa qarşı mübarizə
sahəsində əsas diqqəti qanunvericiliyin izahı, hüquqi
maarifləndirməyə və həyata keçirilən profilaktiki
tədbirlərin kəsərliliyinin artırılmasına yönəldiblər.
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun
20.05.2019-cu il tarixli 16/301 №-li icmal
məktubunda "Baş Prokurorluq üzrə “Prokurorluq
orqanlarının kütləvi informasiya vasitələri və qeyrihökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq məsələləri
haqqında” 27 iyun 2005-ci il tarixli 09/62 №-li
əmrinin icrası ilə əlaqədar 2018-ci ildə prokurorluq
orqanları tərəfindən görülmüş işlər barədə
ictimaiyyətin məlumatlandırılması işinin vəziyyətinin
ümumiləşdirilməsinə dair Arayış"da Naxçıvan Muxtar
Respublikası Prokurorluğunun müsbət iş təcrübəsinin

tabe qurumlarda yayılması məqsədəuyğun hesab
olunub.
Qanunvericiliyin izahı və hüquqi biliklərin təbliği
ilə əlаqədаr prоfilаktiki tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi
dаvаm еtdirilərək bu sahədə kütləvi informasiya
vasitələrinin gücündən səmərəli isfitadə olunmağa
çalışılıb. Belə ki, qanunvericiliyin izahı, əhаlinin
hüquqi mааrifləndirilməsi və hüquqi biliklərin təbliği
ilə əlаqədаr 676 halda təbliğat işi aparılıb, kütləvi
infоrmаsiyа vаsitələrində 513 dəfə, о cümlədən
tеlеviziyаdа 38, rаdiоdа 27, mətbuatda 238,
internet səhifələrində isə 210 dəfə müxtəlif hüquqi
mövzulаrdа çıxışlаr еdilib. Naxçıvan şəhər, Babək
və Sədərək rayon prokurorluqları tərəfindən kütləvi
informasiya vasitələri ilə əlaqələr daha səmərəli
təşkil olunub.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir inkişafı
və tarixi-mədəni irsi haqqında materiallar yerləşdirərək təbliğat işi aparmaq, muxtar respublika
əhəmiyyətli tədbirlərin materiallarının və muxtar
respublika prokurorluğunun fəaliyyətinin təşkili
barədə məlumatların Naxçıvan Muxtar Respublika
Prokurorluğunun internet saytında yerləşdirərək
veb-saytın texniki imkanlarını və informasiya yükünün artırılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun 12 bölmədən və 36 altbölmədən ibarət yeni veb-saytı fəaliyyət göstərir.
Prokurorluğunun veb-saytında rəsmi tədbirlər mütəmadi olaraq öz əksini tapır, həmçinin veb-saytda
və "Nuhçıxan" İnformasiya Agentlyində təşkil olunan
"Hüquq guşəsi"ndə vətəndaşlar tərəfindən daxil
olan suallar onlayn qaydada hüquqi cəhətdən cavablandırılır.
Sonda əminliklə ifadə olundu ki, Nахçıvаn Muхtаr
Rеspublikаsı Prоkurоrluğunun kоllеktivi ümummilli
lidеr Hеydər Əliyеvin idеyаlаrınа sаdiq qаlаrаq
оnun lаyiqli dаvаmçısı Аzərbаycаn Rеspublikаsının
Prеzidеnti cənаb İlhаm Əliyеvin tövsiyyə və tаpşırıqlаrınа müvаfiq оlаrаq bundаn sоnrа dа digər
hüquq-mühаfizə оrqаnlаrı ilə əlaqəli şəkildə
dövlətçiliyimizin mаrаqlаrını, ölkəmizdə bərqərаr
оlmuş dаyаnıqlı ictimаi-siyаsi sаbitliyin qorunması,
cinаyətkаrlığa qаrşı mübаrizənin gücləndirilməsi,
insаn və vətəndаş huquq və аzаdlıqlаrının еtibаrlı
müdаfiəsi üçün səlаhiyyət hədləri dахilində bütün
zəruri tədbirləri görəcək, Azərbaycan Rеspublikasının
daha da qüdrətlənməsi naminə sədаqətlə хidmət
еdəcəkdir.
Sonra məruzə ətrafında çıxışlar oldu.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu
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rmənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü
zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Xocalıda törədilmiş qırğının 28-ci ildönümü tamam
olur.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam edən
təcavüzü nəticəsində, Dağlıq Qarabağ və ətraf yeddi
rayon daxil olmaqla, Azərbaycan ərazilərinin təqribən
beşdə biri işğal olundu və bu ərazilərdə, eləcə də
Ermənistan ərazisində yaşayan bir milyondan çox
yerli azərbaycanlı etnik təmizləməyə məruz qalmışdır.
Sözügedən təcavüz zamanı azərbaycanlı mülki
əhaliyə qarşı çoxsaylı cinayətlər, o cümlədən soyqırım
aktları törədilmiş və bu cinayətlərə görə məsuliyyəti
məhz təcavüzkar tərəf olan Ermənistan Respublikası
daşıyır.
Müharibənin gedişinin ən faciəvi səhifəsi Xocalı
şəhərinin işğalı ilə əlaqədar olmuşdur. Münaqişədən
əvvəl Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində
yerləşən bu şəhərdə 7000 insan yaşayırdı. 1991-ci
ilin oktyabr ayından şəhər tamamilə Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən mühasirəyə alını. 1992ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə kütləvi artilleriya
zərbələrinin ardınca Ermənistan silahlı qüvvələri
keçmiş SSRİ-nin 366-cı moto-atıcı alayının köməyi
ilə Xocalını işğal etdilər. İşğalçılar Xocalını darmadağın
edərək xüsusi amansızlıqla onun dinc əhalisinin soyqırımını törətdilər.
Xocalı soyqırımı zamanı şəhərin 5379 nəfər sakini
zorakılıqla qovulmuş, 1275 insan əsir və girov
götürülərək işgəncələrə məruz qalmış (onlardan 150
nəfərin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bu
günədək məlum deyil), 487 nəfər müxtəlif dərəcəli
bədən xəsarətləri almış, 8 ailə tam məhv edilmiş,
130 uşaq valideynlərdən birini, 25 uşaq isə valideynlərinin hər ikisini itirmiş, 613 nəfər, o cümlədən
63 uşaq, 106 qadın və 70 qoca işgəncə verilməklə
vəhşicəsinə öldürülmüşdür. Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən Xocalı şəhərinin işğal edilməsi ilə
əlaqədar Azərbaycan dövlətinə və vətəndaşlarına
170 milyon ABŞ dollarından artıq ziyan vurulmuşdur.
Ermənistan tərəfindən Azərbaycan Respublikasına
qarşı başlanan müharibənin səbəblərinin və nəticələrinin ümumi qiymətləndirilməsi və Xocalıdakı faciəvi
hadisələrin bütün mövcud faktları qəti şəkildə sübut
edir ki, Azərbaycanın bu şəhərində törədilmiş cinayətlər
74

sıradan və təsadüfi hərəkət deyil, Ermənistanın
sistemli zorakılıq siyasətinin tərkib hissəsi olub.
Xocalıdakı mülki insanların məqsədyönlü qırğını sadəcə
azərbaycanlı olduqları üçün onların kütləvi məhvinə
yönəlmişdi.
Azərbaycan Respublikasına qarşı davam edən
təcavüz fonunda Ermənistan tərəfindən törədilmiş
müharibə, sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər və
Xocalı soyqırımı insan hüquqları və beynəlxalq humanitar hüququn, xüsusilə 1949-cu il Cenevrə Konvensiyaları, Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması
və cəzalandırılması haqqında Konvensiya, Mülki və
Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, İqtisadi,
Sosial və Mədəni Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt,
İşgəncələrə və digər qəddar, qeyri-insani, yaxud
ləyaqəti alçaldan davranış və cəza növlərinə qarşı
Konvensiya, İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının
ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq Konvensiya, Uşaq
hüquqları haqqında Konvensiya və İnsan hüquqlarının
və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Konvensiyanın
ciddi şəkildə pozulmasıdır.
Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunda
aparılan istintaqla bir sıra hərbi qulluqçuların və
digər şəxslərin Xocalı soyqırımının törədilməsində
iştirakı tam sübuta yetirilmiş və onların Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin soyqırımı, işgəncə,
əhalini deportasiya etmə, silahlı münaqişə zamanı
beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma və
digər cinayətlərə görə məsuliyyət nəzərdə tutan
maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb
edilmələri barədə müvafiq qərarlar çıxarılmışdır.
Xocalı soyqırımı epizodu üzrə aparılan istintaq
zamanı 7500-ə yaxın istintaq hərəkəti icra edilmiş, o
cümlədən 1800-dən çoxu şahid və 2700-dən çoxu
zərərçəkmiş şəxs qismində olmaqla 4500 nəfərdən
çox şəxs dindirilmiş, 800-dən artıq müxtəlif növ ekspertizalar keçirilmiş, digər istintaq hərəkətləri icra
edilmişdir.
Xocalı soyqırımından 1 il sonra, 1993-cü ildə
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycan ərazilərinin
işğalını pisləyən və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və
suverenliyinə hörməti, beynəlxalq sərhədlərin
toxunulmazlığı və ərazilərin güc yolu ilə əldə edilməsinin
yolverilməzliyini təsdiq edən 4 (822, 853, 874, 884
saylı) qətnamə qəbul etdi. Beləliklə, Ermənistanın

ərazi iddialarına və əməllərinə cavab olaraq
Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın
tərkib hissəsi olduğunu təsdiq etdi və bütün işğalçı
qüvvələrin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən
dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb etdi.
Bu mövqe çoxsaylı beynəlxalq təşkilatların qərar və
qətnamələrində də öz əksini tapır.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi 2010-cu il
22 aprel tarixli qərarında Xocalıda törədilmiş cinayətə
münasibətdə hücumda iştirak edənlərin davranışını
müharibə cinayətləri və ya insanlıq əleyhinə cinayətlərə
bərabər tutulan hərəkətlər kimi qiymətləndirərək
mühüm nəticəyə gəlmişdir.
Hazırda 16 dövlətin milli qanunvericilik orqanı,
həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalıda dinc
əhalinin qırğınının ən kəskin şəkildə pislənilməsi və
Xocalı faciəsinin soyqırımı və insanlıq əleyhinə cinayət
aktı kimi tanınmasına dair qətnamə və qərarlar qəbul
etmişlər.
2020-ci ilin fevral ayında Azərbaycan Hökumətinin
müraciəti əsasında tanınmış beynəlxalq hüquq eksperti
Malkolm Şou tərəfindən hazırlanmış “Azərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərində törədilmiş müharibə
cinayətləri və Ermənistanın məsuliyyəti” adlı hesabat
BMT Baş Assambleyası və Təhlükəsizlik Şurasının
sənədləri kimi dərc olunmuşdur. Əsas faktları, tarixi
arayışı, beynəlxalq humanitar hüququn ümumi
çərçivəsini və Ermənistanın məsuliyyətinin təhlilini
ehtiva edən hesabatda Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində törədilmiş hərbi
cinayətlər araşdırılır, o cümlədən Xocalı qırğını insanlığa
qarşı cinayət və soyqırımı kimi xarakterizə olunur.
Lakin Ermənistan hələ ki, dünya ictimaiyyətinin
mövqeyinə, xüsusilə Azərbaycanın zəbt olunmuş
torpaqlarından işğalçı qüvvələrin dərhal, qeyd-şərtsiz
və tam geri çəkilməsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrinin tələblərinə məhəl qoymur
və beləliklə, beynəlxalq hüququ kobudcasına pozmaqda
davam edir. Ermənistan qəsb olunmuş ərazilərdə
hərbi mövcudluğunu saxlayaraq, həmin ərazilərin
demoqrafik, mədəni və fiziki xarakterini dəyişdirərək,
yüz minlərlə azərbaycanlının orada yerləşən doğma
yurd-yuvalarına qayıtmasının qarşısını alaraq, işğala
əsaslanan mövcud status-kvonun möhkəmlənməsinə
yönəlmiş səylər göstərməyə davam edir.
Ermənistan Respublikasının beynəlxalq hüquqa
zidd fəaliyyətləri ilə bağlı məsuliyyətləri ilə yanaşı,
beynəlxalq cinayət hüququnun adət və müqavilə
normalarına əsasən, Xocalı şəhərində törədilənlər də
daxil olmaqla silahlı münaqişə kontekstində törədilmiş
müəyyən fəaliyyətlər beynəlxalq cinayət əməlləri
hesab olunur. Bu əməllərin törədilməsində iştirak

etmiş şəxslər, eləcə də onlarla əlbir olan və onlara
kömək edənlər də fərdi qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
Rəsmi Yerevan Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi
və bu ərazilərdəki hərbi mövcudluğuna görə məsuliyyəti
təkzib etməklə yanaşı, hətta Xocalı qırğınının guya
ki, Azərbaycanlılar tərəfindən öz vətəndaşlarına qarşı
törədildiyini utanmadan iddia edir və bununla əlaqədar,
Azərbaycan Respublikasının keçmiş prezidenti Ayaz
Mütəllibovun Rusiya KİV-ə verdiyi müsahibəsinə
istinad edir. A.Mütəllibov dəfələrlə ona edilən bu
istinadların yalan və iftira olduğunu, Xocalı qətliamının
ermənilər tərəfindən törədildiyini bəyan etmişdir.
Məlumdur ki, Ermənistan əvvəlki rəhbərliyinin bəzi
nümayəndələri, digər çoxlu yüksək rütbəli siyasi və
hərbi rəsmiləri və Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərində Ermənistan tərəfindən yaradılmış separatçı
rejimin rəhbərləri ilə birlikdə, Azərbaycan torpaqlarının
zəbt olunmasında və Xocalı da daxil olmaqla azərbaycanlı mülki şəxslərə və hərbçilərə qarşı zorakılıqda
şəxsən iştirak etmişlər.
Öz təqsirini utanmadan etiraf etmiş Ermənistanın
o dövrdəki müdafiə naziri və sabiq prezidenti Serj
Sarkisyan Britaniya jurnalisti Tomas de Vaala
müsahibəsində deyib: “Xocalıdan qabaq azərbaycanlılar
düşünürdülər ki, ermənilər mülki əhaliyə əl qaldıra
bilməyən xalqdırlar. Biz bu stereotipi sındırdıq” (Tomas
de Vaal, Qarabağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh və
savaş yollarında (Nyu-York və London, Nyu-York Universiteti Nəşriyyatı, 2003), səhifə 172)).
Danılmaz faktdır ki, bu gün ən qatı beynəlxalq
cinayətlər, o cümlədən hərbi cinayətlər, insanlıq əleyhinə cinayətlər, soyqırımı və etnik təmizləmədə adı
hallandırılan heç bir şəxsə onun indiki və ya əvvəlki
hər hansı statusu immunitet verə bilməz.
Hazırda Ermənistanda öz xalqına qarşı müxtəlif
cinayətlərin törədilməsi ittihamları ilə barələrində
istintaq və məhkəmə prosesləri aparılan şəxslərin
Azərbaycan xalqına qarşı ən ağır cinayətlərin törədilməsinə görə də məsuliyyətə cəlb edilməsi həm
beynəlxalq ədalətin bərqərar olunması, həm də
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinc yolla
danışıqlar vasitəsilə nizama salınmasına mühüm
töhfə verə bilər.
Azərbaycan Respublikası əmindir ki, milli səviyyədə,
eləcə də mövcud beynəlxalq hüquq çərçivəsində
görülən davamlı tədbirlər cəzasızlığa son qoyulmasına
və Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü zamanı
törədilmiş ağır cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyan
şəxslərin ədalət məhkəməsi qarşısına çıxarılmasına
xidmət edəcək.
Xarici İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq
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evralın 25-də Azərbaycan Respublikasının
Hərbi Prokurorluğunda Xocalı soyqırımının
28-ci ildönümü ilə əlaqədar elmi-praktiki konfrans
keçirilmişdir. Hərbi Prokurorluğun inzibati binasında
fəaliyyət göstərən Memorial Soyqırımı Muzeyində
baş tutan tədbirdə Hərbi Prokurorluğun, Xocalı
Rayon İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları, Azərbaycan
Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları və Xocalı
Soyqırımını Tanıtma ictimai birliklərinin üzvləri,
Xocalı sakinləri, habelə ictimaiyyət və mətbuat
nümayəndələri iştirak etmişlər.
Əvvəlcə Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz
və unudulmaz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
olunmuşdur.
Sonra konfrans iştirakçıları Memorial Soyqırımı
Muzeyini ziyarət etmişlər. Onlara muzey və orada
saxlanılan, tarixi həqiqətləri, o cümlədən Xocalı
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soyqırımı haqqında reallığı əks etdirən eksponatlar
barədə ətraflı məlumat verilmişdir. Həmçinin
Xocalı soyqırımı qurbanlarının barələrində məlumatların əks olunduğu slayd nümayiş etdirilmişdir.
Konfransı açıq elan edən Azərbaycan
Respublikası Baş prokurorunun müavini - Hərbi
prokuror, ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyev
o müdhiş gecədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin
keçmiş SSRİ-nin komandir heyətində erməni millətindən olan şəxslərin də təmsil olunduğu 366cı motoatıcı alayın köməyi ilə Xocalı şəhərinə
hücumundan, bütün beynəlxalq hüquq, o cümlədən
beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozaraq
oraya zirehli texnika yeridilməsindən, şəhərin
dinc əhalisinə qarşı misli görünməmiş qəddarlıqla
divan tutulmasından, Ermənistan silahlı qüvvələrinin mühasirəsində qalmış şəhər sakinlərindən
106-sı qadın, 63-ü uşaq və 70-i qoca olmaqla

kənarda həyata keçirilən sistemli və ardıcıl tədbirlərdən bəhs olunmuşdur.
Hərbi prokuror Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə bu istiqamətdə görülən
genişmiqyaslı işlər barədə tədbir iştirakçılarına
ətraflı məlumat vermişdir.
Ötən əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri olan
Xocalı soyqırımı barədə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmasının əhəmiyyətini
xüsusi vurğulayan Xanlar Vəliyev Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət”
kampaniyasından, o cümlədən soyqırımı haqqında
ətraflı məlumatların bütün dünyaya yayılması
ilə bağlı səmərəli fəaliyyətindən söz açmışdır.
Hərbi prokuror bildirmişdir ki, Xocalıda törədilmiş
kütləvi qətllərin Meksika, Pakistan, Çexiya, Peru,
Kolumbiya, Panama, Honduras, Sudan, Qvatemala
və Cibuti parlamentlərinin müvafiq sənədlərində
soyqırımı aktı olmasının təsdiq edilməsi, Rumıniya,
Bosniya və Herseqovina, Serbiya, İordaniya,
Sloveniya, Şotlandiya və Paraqvay parlamentlərinin, eləcə də ABŞ-ın 22 ştatının icra və qanunvericilik orqanları tərəfindən Xocalı faciəsinin
qətliam kimi qiymətləndirilərək qətiyyətlə pis-

613 nəfərin xüsusi amansızlıqla öldürülməsindən,
487 nəfər dinc sakinin ağır yaralanmasından,
1275 nəfərin girov götürülməsindən, hadisələrin
necə cərəyan etməsindən ətraflı danışmışdır.
Hərbi prokuror Prezident cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə dövlətimizin həyata keçirdiyi
mükəmməl siyasətin, eləcə də uğurlu xarici
siyasətin sayəsində artıq dünya ictimaiyyətinə
Xocalı soyqırımı barədə səhih və dolğun məlumatların verildiyini bildirmişdir.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı
soyqırımına ilk dəfə siyasi və hüquqi qiymət
veril diyini vurğulayan Xanlar Vəliyev tarixi
torpaqlarımızın işğal olunması, Azərbaycan xalqına
qarşı törədilən deportasiyalar, soyqırımları, terror
hadisələri və insanlığa sığmayan vəhşiliklərlə
törədilmiş digər cinayətlər barədə konfrans iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişdir. Bu barədə
tarixi reallıqların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında, onlara beynəlxalq səviyyədə obyektiv
və ədalətli, həqiqətə və milli maraqlarımıza
uyğun münasibət bildirilməsinə müvəffəq olunmasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin misilsiz fəaliyyətindən,
bununla əlaqədar ölkədə və respublikamızdan
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ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar qarşısında müvafiq
vəsatətlər qaldırılması məqsədilə 2003-cü il
dekabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Baş
prokurorunun, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik
nazirlərinin vahid əmri ilə birgə istintaq-əməliyyat
qrupu yaradılmışdır. 2005-ci il mayın 5-dən isə
həmin cinayət işinin istintaqı ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərlik Respublika Hərbi prokuroruna
həvalə edilməklə Azərbaycan Respublikasının
Hərbi Prokurorluğuna tapşırılmışdır. Təkcə Xocalı
soyqırımı istiqaməti üzrə cinayət təqibi zamanı
7500-ə yaxın prosessual hərəkətlər aparılmış,
1800-dən çoxu şahid və 2700-dən çoxu zərərçəkmiş qismində olmaqla 4500 nəfərdən çox
şəxs dindirilmış, 800-dən artıq müxtəlif növ ekspertiza keçirilmiş, digər istintaq hərəkətləri icra
olunmuşdur. İstintaqla, o cümlədən iş üzrə həyata
keçirilmiş müvafiq ekspertizaların ilkin hesablamalarına əsasən, müəyyən edilmişdir ki, Xocalının
işğalı ilə əlaqədar Azərbaycan dövlətinə və vətəndaşlarına 170 milyon 250 min ABŞ dollarından
artıq məbləğdə ziyan vurulmuşdur.
Xocalı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Şahmar Usubov, Azərbaycan Vətən Müharibəsi
Veteranları İctimai Birliyinin sədri Füzuli Rzaquliyev,
Beynəlxalq Dialoq və İnkişaf Alyansının sədri
Nüşabə Məmmədova və Xocalı sakini Təhmasib
Kərimov çıxış la rında bəşəriyyətin ən böyük
faciələrindən biri olan Xocalı soyqırımı barədə
ətraflı çıxışlar etmişlər.
Daha sonra soyqırımı haqqında Azərbaycan
Respublikası Hərbi Prokurorluğunun təşəbbüsü
ilə hazırlanan “Əsrin faciəsi” filmi nümayiş etdirilmişdir.
Sonda aparılan səmərəli təbliğat nəticəsində
dünya ictimaiyyətinin də həqiqətin nədən ibarət
olmasını artıq yaxşı dərk etdiyini vurğulayan
Xanlar Vəliyev işğal altındakı torpaqlarımızın
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham
Əliyevin müdrik siyasəti, sarsılmaz qətiyyəti,
yenilməz siyasi iradəsi, yorulmaz fəaliyyəti və
xalqımızın əzmkarlığı sayəsində azad olunacağına
və millətimizə qarşı xüsusilə ağır cinayət törətmiş
şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcəyinə
əminliyini bildirmişdir.

lənməsi, həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
bu dəhşətli faciəni soyqırımı kimi tanıması bütün
bunların nəticəsidir.
Fevralın 15-də Münxen Təhlükəsizlik konfransı
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin və Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə
keçirilmiş Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələrdən bəhs
edən Hərbi prokuror Prezident cənab İlham
Əliyevin zəngin elmi biliklərinin, yüksək erudisiyasının, mükəmməl və məzmunlu nitqinin qarşısında Nikol Paşinyanın aciz qaldığını xüsusi vurğulamışdır. Dövlətimizin başçısının polemikadakı
inamlı qələbəsinin Azərbaycan diplomatiyasının
növbəti uğuru olmaqla, sözügedən məsələnin
həllində ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb
etdiyini qeyd edən Xanlar Vəliyev Prezident cənab
İlham Əliyevin səlis cümlələrlə və tarixi faktlara
əsaslanan məntiqli fikirlərlə zəngin çıxışı ilə əsl
həqiqətin nədən ibarət olmasına -bu münaqişədə
Azərbaycanın haqlı tərəf olduğuna və torpaqlarımızın işğal edildiyinə dünya ictimaiyyətini inandırmağa müvəffəq olduğunu, bununla da Paşinyanın savadsızlığını və yalanlarını növbəti dəfə
ifşa etməklə onu “mat” vəziyyətinə saldığını bildirmişdir.
Hərbi prokuror qeyd etmişdir ki, tarix boyu, o
cümlədən ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarından
başlayaraq, təcavüzkar erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasına qarşı əsassız
ərazi iddialarının irəli sürülməsi və qondarma
Dağlıq Qarabağ probleminin ortaya atılması xalqımıza qarşı soyqırımı törədilməsi, azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qırğını, əsrlər boyu yaşadığı
tarixi ərazilərindən, doğma torpaqlarından deportasiyası, şəhər və rayonlarımızın talan edilməsi,
mədəniyyət abidələrimizin dağıdılması və milli
genofondumuzun məhvinə yönəlmiş digər qəsdlər
ilə nəticələnmişdir. Azərbaycan Respublikasının
işğal olunmuş ərazilərində törədilmiş sülh və
insanlıq əleyhinə, müharibə, terrorçuluq və digər
cinayətlərin istintaqı və onlara hüquqi qiymət
verilməsi, həmin cinayətlərin təşkili və törədilməsində iştirak etmiş şəxslərin müəyyənləşdirilərək
mövcud qanunvericiliyə əsasən cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması, habelə beynəlxalq hüquq
normalarının kobud şəkildə pozulması faktları

Hərbi Prokurorluq
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin dövlət qurumları tərəfindən insanlara layiqli
xidmət göstərilməsi, vətəndaşların müraciətlərinə qayğı və həssaslıqla yanaşılması ilə bağlı tapşırıqları
prokurorluq orqanları tərəfindən daim diqqətdə saxlanılmaqla vətəndaşların qəbulu, onların ərizə və
şikayətlərinə baxılaraq həll olunması üçün müvafiq tədbirlər görülür.

Baş prokuror Zakir Qaralov Qobustan rayonunda vətəndaşları qəbul
edib

aş prokuror Zakir Qaralov yanvarın 31-də Qobustan rayon prokurorluğunun inzibati binasında
Qobustan və Xızı rayonundan olan vətəndaşları qəbul edib.
Qəbuldan əvvəl Baş prokuror və Qobustan rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin rayonun mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri düzərək əziz
xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
Baş Prokurorluğun məsul işçilərinin, habelə əlaqədar tabe prokurorların iştirakı ilə keçirilən qəbulda Baş
prokuror bölgədə yaşayan 7 vətəndaşın müraciətini dinləyərək, qaldırılan məsələlər üzrə onların qanunauyğun
və operativ şəkildə həll edilməsi üçün Baş Prokurorluğun aidiyyəti struktur qurumlarının rəhbərlərinə və tabe
rayon prokurorlarına müvafiq göstərişlər verib.
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Baş prokuror Zakir Qaralov Şirvan şəhərində vətəndaşları qəbul edib

aş prokuror Zakir Qaralov fevralın 28-də Şirvan şəhər prokurorluğunun inzibati binasında Şirvan
şəhər və Sabirabad rayonundan olan vətəndaşları qəbul edib.
Qəbuldan əvvəl Baş prokuror və Şirvan şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri düzərək əziz
xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
Baş Prokurorluğun məsul işçilərinin, habelə əlaqədar tabe prokurorların iştirakı ilə keçirilən qəbulda Baş
prokuror bölgədə yaşayan 17 vətəndaşın müraciətini dinləyərək, qaldırılan məsələlər üzrə onların qanunauyğun
və operativ şəkildə həll edilməsi üçün Baş Prokurorluğun aidiyyəti struktur qurumlarının rəhbərlərinə və tabe
rayon prokurorlarına müvafiq göstərişlər verib.
***
Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerində həllini tapıb, digər müraciətlər isə araşdırılması üçün
nəzarətə götürülüb.
Bölgə sakinlərinin yerlərdə qəbulu və müraciətlərinə baxılması üçün rahat və əlverişli şərait yaradılmasından
razılıqlarını ifadə edən vətəndaşlar göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını
ifadə ediblər.
Baş Prokurorluq
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alqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
Azərbaycanın parlaq gələcəyinə hesablanmış
mükəmməl siyasətini dövrün tələblərinə uyğun yeni
müstəvidə uğurla davam etdirən dövlət başçısı cənab
İlham Əliyevin yüksək elmi təfəkkürünün, müdrikliyinin,
uzaqgörənliyinin, yenilməz iradəsinin və gərgin
fəaliyyətinin xalqın mübarizliyi ilə sıx vəhdəti nəticəsində
ildən ilə daha da qüdrətlənən dövlətimiz 2019-cu ili
də müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. Belə ki, əvvəlki
illərdə olduğu kimi, ötən ildə də cənab Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə saysız-hesabsız nəhəng
işlər görülmüş, bütün sahələrdə mütərəqqi islahatlar
aparılmış, o cümlədən müxtəlif dövlət qurumlarında
struktur və kadr islahatları həyata keçirilmişdir. Bütün
bunların nəticəsində ümumi daxili məhsul, sənaye
istehsalı, qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalı, kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı artmışdır. Eyni zamanda əhalinin pul gəlirləri, minimum əməkhaqqı,
minimum pensiya və bəzi müavinətlər artmış, həmçinin
manatın məzənnəsinin sabitliyi təmin olunmuşdur.
Nəticədə təbii olaraq əhalinin sayı da artaraq on
milyonu keçmişdir. Sadalananlar dövlətimizin daha da
qüdrətlənməsini və xalqın rifahının hərtərəfli
yaxşılaşmasını şərtləndirmişdir. Vurğulanmalıdır ki,
ölkəmizdə gedən sürətli inkişaf beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən də hər zaman yüksək qiymətləndirilir. Belə
ki, Davos Ümumdünya İqtisadi Forumuna əsasən islahatlara meyillilik və rəhbərliyə olan inam əmsalına
görə Azərbaycan dünyada birinci onluqda qərarlaşmış,
Dünya Bankı tərəfindən yayılan "Doing Business 2020"
hesabatında isə 20 ən islahatçı dövlət siyahısına daxil
edilməklə, dünyanın bir çox ölkələrini geridə qoymuşdur.
Qeyd olunmalıdır ki, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsinə, dövlətimizin davamlı qüdrətlənməsinə və
ötən il ölkəmizin əldə etdiyi ardıcıl uğurlara Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın zəngin və çoxşaxəli fəaliyyəti böyük töhfələr
vermişdir. Mehriban xanımın istər ölkə daxilində, istərsə
də ölkə xaricində gördüyü böyük işlər, reallaşdırdığı
əhəmiyyətli layihələr hamı tərəfindən rəğbət və sevinclə
qarşılanmış, insanlığın və ədalətin təntənəsinə xidmət
edən çoxsaylı təşəbbüsləri və xeyirxah əməlləri isə
ona hər kəsin sonsuz məhəbbətini qazandırmışdır.
“Mən hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün Prezident
olacağam” ifadəsini 16 il ərzində xalqa ləyaqətli
xidməti ilə tam sübuta yetirmiş cənab İlham Əliyev
hər zaman millətinə bağlı olmuş, müntəzəm olaraq
vətəndaşlarla bilavasitə görüşməklə onların qayğıları
ilə maraqlanmış, insanların müraciətlərinə xüsusi
həssaslıqla yanaşaraq onların ciddi problemləri ilə
bağlı məsələləri nəzarətə götürməklə qarşılaşdıqları
bütün çətinliklərin aradan qaldırması üçün müvafiq
dövlət orqanlarına və səlahiyyətli şəxslərə tapşırıqlar
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vermişdir. Bütün bunlar dövlətin və rəhbərinin
vətəndaşlarına verdiyi yüksək dəyərin, göstərdiyi
qayğının və xalq iqtidar birliyinin təcəssümüdür. Ötən
il dövlət başçısının imzaladığı yüz minlərlə insanın
problemini həll etməklə, onların rifahın əhəmiyyətli
dərəcədə yaxşılaşdıran “Azərbaycan Respublikasında
fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı
əlavə tədbirlər haqqında” 28 fevral 2019-cu il tarixli
Fərman ölkədə həyata keçirilən siyasətin mərkəzində
vətəndaş amilinin dayandığının növbəti təzahürü
olmuşdur.
Qazanılan ardıcıl uğurlar fonunda ölkəmizin davamlı
tərəqqisinin təmin edilməsi üçün bütün sahələrdə
həyata keçirilən islahatlar məhkəmə-hüquq sisteminin
inkişafında yeni mərhələnin başlanmasına və bu sahədə
də islahatların dərinləşdirilməsinə rəvac vermişdir.
Buna görə də dövlət başçısı cənab İlham Əliyev,
məqsədi müasir dövrün tələblərinə cavab verən,
cəmiyyətdə yüksək nüfuza malik ədalət mühakiməsinin
formalaşdırılması pro sesini sürətləndirmək üçün
məhkəməyə müraciət imkan larını daha da
genişləndirmək, məhkəmələrin fəaliyyətində şəffaflığı
artırmaq, məhkəmə icraatının effektivliyini yüksəltmək,
məhkəmə qərarlarının tam və vaxtında icra edilməsini
təmin etmək, süründürməçiliyin, eləcə də digər neqativ
halların aradan qaldırılması üçün görülən tədbirləri
gücləndirmək olan “Məhkəmə-hüquq sistemində
islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 03 aprel 2019cu il tarixli Fərman imzaladı. Vurğulanmalıdır ki,
cəmiyyət tərəfindən böyük məmnunluqla qarşılanan
sözügedən fərmanın icrasından sonra vətəndaşların
hüquqlarının və qanuni mənafelərinin məhkəmə müdafiəsinin effektiv təmin olunması, ədalət mühakiməsinin
səmərəli həyata keçirilməsi, daha ədalətli məhkəmə
qərarlarının qəbul olunması, bununla da məhkəmələrə
olan ictimai etimadın bir qədər də artması müşahidə
olunmaqdadır.
Dövlətimizin hərtərəfli inkişafı Silahlı Qüvvələrin
daha da qüdrətlənməsinə zəmin yaratmışdır. Son illər
möhtərəm Prezident, Ali Baş Komandan cənab İlham
Əliyevin yüksək diqqət və qayğısı sayəsində Silahlı
Qüvvələrimizin maddi-texniki bazası əhəmiyyətli
dərəcədə möhkəmləndirilmiş, arsenalı ən müasir silahsursat, hərbi texnika və digər avadanlıqlarla bir qədər
də zənginləşdirilmiş, şəxsi heyəti hərtərəfli hazırlıqlı
peşəkar hərbçilərlə komplektləşdirilmiş, həmçinin
hərbçilərin sosial vəziyyəti davamlı yaxşılaşdırılmış,
mənəvi-psixoloji hazırlıq və döyüş əhval-ruhiyyəsi
artırılmış, bir sözlə müasir tələblərə tam cavab verən,
istənilən döyüş tapşırığını ən yüksək səviyyədə yerinə
yetirməyə qadir və işğal altındakı torpaqlarımızı azad
etməyə hər an hazır olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
formalaşdırılmışdır. Bu uğurlu proses ötən il də davam

etmişdir. Təsadüfi deyil ki, “Global Firepower” təşkilatının
dünya ölkələri ordularının gücü ilə bağlı hazırladığı
2019-cu il üçün olan hesabatında Gürcüstan 85-ci,
Ermənistan 96-cı sırada qərarlaşdığı halda, ordumuz
52-ci yeri tutmuşdur.
Hərbi Prokurorluq orqanlarının fəaliyyəti də əvvəlki
dövrlərdə olduğu kimi, ötən il də səmərəli olmaqla
Silahlı Qüvvələrdə nizam-intizamın davamlılığına, qanunçuluq və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsinə,
insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunmasına,
cinayətkarlığın və digər hüquqazidd əməllərin qarşısının
alınmasına yönəlmişdir. Xüsusi vurğulanmalıdır ki,
cinayət işlərinin başlanmasının qanuniliyinə və
əsaslılığına xüsusi diqqət yetirilmiş, cinayət təqibi
zamanı bütün halların hərtərəfli, tam və obyektiv
araşdırılması təmin edilmiş, düzgün qurulmuş istintaq
metodikası və taktikası, səriştəli aparılan istintaq
hərəkətləri, tələb edilən səviyyədə prosessual rəhbərlik,
eləcə də istintaqçıların peşəkarlığı və əzmi sayəsində
ötən il qeydə alınmış cinayətlərin 99,5 faizi açılmışdır.
Qeyd olunmalıdır ki, səbəbindən asılı olmayaraq
Silahlı Qüvvələrdə baş vermiş istənilən ölüm faktı
üzrə cinayət işi başlanılmış, bu qəbildən olan hər bir
cinayət işinin istintaqı Respublika Hərbi Prokurorluğunun
rəhbərliyi tərəfindən nəzarətə götürülməklə, iş üzrə
hərtərəfli, tam, obyektiv və vaxtında ibtidai araşdırmanın
aparılması, təqsirkar şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilməsi, eləcə də hər bir fakta və əmələ hüquqi
qiymət verilməsi təmin olunmuşdur.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hər bir cinayət işi
üzrə ibtidai araşdırmanın aparılması zamanı, həmçinin,
cinayətin törədilməsinə imkan yaradan səbəb və şərait
müəyyən edilməklə, müvafiq təşkilatın və ya vəzifəli
şəxsin ünvanına belə halların aradan qaldırılması üçün
tədbirlər görülməsi barədə təqdimat göndərilərək
həmin halların qarşısının alınması, eləcə də iş üzrə
əməlində cinayət tərkibi olmayan, lakin başqa hüquq
pozuntusuna yol vermiş bütün şəxslərin digər müvafiq
hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməsi təmin edilmişdir.
Fəaliyyət istiqamətləri üzrə görülən digər işlərlə
bərabər, insan hüquq və azadlıqlarının daha etibarlı
müdafiəsini və bununla əlaqədar həyata keçirilən
tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə müxtəlif
sahələr üzrə bir neçə metodik tövsiyələr və digər
maarifləndirici vəsaitlər hazırlanmış və hərbi qulluqçulara
çatdırılmışdır. Bundan başqa, əsgərlərin, xüsusən də
hərbi xidmətə yeni başlayan şəxslərin Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş
hüquq və vəzifələri barədə tam məlumatlandırılmasını,
o cümlədən bir-birinə münasibətdə həmişə nəzakətli
və təmkinli olmasını, nizam-intizamın daha da möhkəmləndirilməsini və onların hərtərəfli biliklərə malik
olmalarını təmin etmək məqsədilə “əsgər kitabçası”
broşüraları hazırlanaraq, aidiyyəti üzrə çatdırılmışdır.
Bundan əlavə, hərbi qulluqçuları müraciət hüququnu
asanlaşdırmaq məqsədilə hərbi hissələrin ərazisində
ən münasib yerlərdə “Etimad qutuları” qoyulmuş və
onların üzərində müvafiq ərazi hərbi prokurorluqlarının
məsul işçilərinin, növbətçi hissələrinin, habelə Respublika

Hərbi Prokurorluğunun növbətçi hissəsinin əlaqə
nömrələri yerləşdirilmişdir. Qeyd olunmalıdır ki, həmin
nömrələr vasitəsilə edilən müraciətlər və hərbi prokurorluq əməkdaşları tərəfindən qutulardan götürülmüş
ərizələr rəsmi qeydə alınmaqla, onlara qanuna müvafiq
qaydada baxılmışdır.
Yeri gəlmişkən, həmçinin qeyd edilməlidir ki, cənab
Prezidentin örnək davranışlarından daim ibrət
götürməklə, dövlət başçısının məmurla vətəndaş
arasındakı münasibətlərlə bağlı dəyərli tövsiyələrini
fəaliyyətlərində hər zaman rəhbər tutan Hərbi Prokurorluq əməkdaşları vətəndaşların müraciətlərinə xüsusi
həssaslıqla, özlərinə isə yüksək nəzakətlə yanaşmış,
işçilər, o cümlədən rəhbər vəzifəli şəxslər tərəfindən
mütəmadi olaraq onların qəbulu həyata keçirilmiş,
istər müraciətlərinə cavab verilərkən, istərsə də qəbullar
zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada
və həddə onları maraqlandıran suallara müfəssəl
cavablar verilmiş, hüquqları izah edilmiş və həyata
keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılaraq bütün zəruri
tədbirlər görülmüşdür.
Vurğulanmalıdır ki, qanunçuluq və hüquq qaydasının
möhkəmləndirilməsi istiqamətində əldə olunan müsbət
nəticələrdə Hərbi Prokurorluq orqanları ilə Müdafiə
Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti, Daxili Qoşunlar və
digər dövlət orqanları, həmçinin qeyri-hökumət
təşkilatları arasında yaranmış qarşılıqlı sağlam və
işgüzar əlaqələrin də böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Belə
ki, hələ ilin əvvəlindən birgə hazırlanmış müxtəlif
tədbirlər planları əsasında sadalanan qurumların yüksək
vəzifəli əməkdaşlarının iştirakı ilə il ərzində mütəmadi
olaraq müxtəlif xarakterli birgə tədbirlər həyata
keçirilmiş, səmərəli işlər görülmüş, eləcə də, müntəzəm
olaraq hərbi qulluqçularla ümumi və fərdi görüşlər
təşkil olunmuşdur. Eyni zamanda, milli və rəsmi dövlət
bayramlarında, digər əlamətdar günlərdə hərbi
qurumların, qeyri-hökumət təşkilatlarının və müvafiq
rayonların icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri
ilə birgə vətənimizin müxtəlif bölgələrində, xüsusən
də cəbhəyanı zonada yerləşən hərbi hissələrdə hərbi
qulluqçular və valideynlərinin iştirakı ilə bayram
mərasimləri, o cümlədən konsertlər təşkil edilmiş,
həmin tədbirlərdə həmçinin hərbi qulluqçuların qayğı
və problemləri ilə maraqlanılmış və xidmətdə fərqlənən
hərbi qulluqçulara hədiyyələr təqdim olunmuşdur. Bundan başqa, Silahlı Qüvvələrdə ayrı-ayrı cinayətlərin
qarşısının alınması məqsədilə, hər il olduğu kimi, ötən
il də məhkəmə və istintaq təcrübəsi hər altı ayda bir
dəfə ümumiləşdirilərək müxtəlif vaxtlarda Respublika
Hərbi Prokurorluğunun kollegiya iclaslarında silahlı
birləşmələrin rəhbər vəzifəli şəxslərinin iştirakı ilə
müzakirə edilmiş, kollegiyaların qərarlarına əsasən
Müdafiə Nazirliyinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin və
başqa dövlət orqanlarının rəhbərlərinə cinayətin törədilməsinə imkan yaradan halların aradan qaldırılması
üçün zəruri qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə dair
məlumat məktubları, silahlı birləşmələrin komandanlıqlarına təqdimatlar, ərazi hərbi prokurorlarına icmalməktublar göndərilmişdir.
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Bütün bunların nəticəsində də 2018-ci illə
müqayisədə 2019-cu ildə qeydə alınmış cinayətlər
ümumilikdə 2%, o cümlədən hərbi xidmət əleyhinə
olan cinayətlər 6,8%, az ağır cinayətlər 10,9%, xüsusilə
ağır cinayətlər isə 44,4% azalmışdır. Ötən il qeydə
alınmış müxtəlif qəbildən olan cinayətlərin-özünü
öldürmə həddinə çatdırma cinayətlərinin, qəsdən
sağlamlığa ağır zərər vurma cinayətlərinin, xuliqanlıq
cinayətlərinin, odlu silahı, döyüş sursatını, partlayıcı
maddələri və qurğuları talama və ya hədə-qorxu ilə
tələb etmə cinayətlərinin, həmçinin hakimiyyətdən suiistifadə etmə cinayətlərinin, qulluğa səhlənkar yanaşma
cinayətlərinin və digər cinayətlərin dinamikasında da
əvvəlki illə müqayisədə azalma müşahidə olunmuşdur.
Xüsusi vurğulanmalıdır ki, hərbi hissəni və ya xidmət yerini döyüş şəraitində özbaşına tərk etmə cinayəti
isə ümumiyyətlə qeydə alınmamışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası
Hərbi Prokurorluğunun Mərkəzi Aparatının inzibati
binasında yerləşməklə onun nəzdində fəaliyyət göstərən
Memorial Soyqırım Muzeyi ilə bağlı da 2019-cu ildə
xeyli işlər görülərək, obyektiv həqiqətlər-Azərbaycan
xalqına qarşı törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə və
digər cinayətlər, o cümlədən xalqımızın tarixi torpaqlarından zorla çıxarılması üçün həyata keçirilmiş deportasiya siyasəti, azərbaycanlılara qarşı xüsusi
amansızlıqla və qəddarlıqla törədilən kütləvi qırğınlar
barədə məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması,
bu barədə gələcək nəsillərin ixtiyarına tutarlı dəlillərin
və ətraflı məlumatların verilməsi, gənclərin və hərbi
qulluqçuların hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi, vətəndaşlarımızda milli ruhun daha da
yüksəldilməsi məqsədilə müxtəlif dövlət orqanlarına
və ictimai təşkilatlara müvafiq məktublar göndərilmiş
və muzeyi ziyarət edən 2300 nəfərdən çox şəxsin
ekskursiyası təmin olunmuşdur.
Bundan başqa, ötən il Hərbi Prokurorluq orqanlarının
kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökumət
təşkilatları ilə əməkdaşlığı müasir tələblərə cavab
verən səviyyədə qurulmaqla, bu sahədə işin səmərəliliyi
daha da artırılmış, o cümlədən prokurorluğun fəaliyyəti,
qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi
istiqamətində görülən işlər, cinayətkarlığın vəziyyəti,
ictimai maraq doğuran cinayət işlərinin istintaqı barədə
dövri mətbu nəşrlər, televiziya və teleradio vasitələri,
informasiya agentlikləri və saytlar vasitəsi ilə ictimaiyyətə
müntəzəm olaraq məlumatların verilməsi təmin edilmiş,
həmçinin kütləvi informasiya vasitələrinin sorğuları
qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində mütəmadi olaraq
cavablandırılmış, habelə Azərbaycan Respublikası Hərbi
Prokurorluğunun işçiləri tərəfindən “20 yanvar” faciəsi
və “Xocalı” soyqırımı, ulu öndər Heydər Əliyevin anadan
olmasının 96 illiyi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yaranmasının 101 illiyi, Azərbaycan Xalqının Milli
Qurtuluş günü, Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin yaranmasının 101 illiyi, Azərbaycan
Respublikası Prokurorluğunun yaranmasının 101 illiyi,
ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü, eləcə də,

yeni qanunvericiliyin, hərbi qulluqçuların hüquq və
vəzifələrinin izahı ilə bağlı və digər müxtəlif mövzularda
kütləvi informasiya vasitələrində çıxışlar edilmişdir.
Təbii ki, yuxarıda sadalananlar Azərbaycan Respub likası Hərbi Prokurorluğunun 2019-cu ildəki
fəaliyyətini tam ehtiva etmir və ötən il ərzində, hərbi
prokurorluq orqanları tərəfindən qanunun aliliyi prinsipi
rəhbər tutulmaqla digər işlər də görülmüş, o cümlədən
qanun pozuntularına və cinayətkarlığa qarşı ciddi
mübarizə aparılmışdır.
31 yanvar 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda mərkəzi aparatın işçilərinin
və ərazi hərbi prokurorlarının iştirakı ilə geniş kollegiya
iclası keçirilmiş və 2019-cu ildə cinayətkarlığa qarşı
mübarizə, qanunçuluq və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
qorunması sahəsində görülmüş işlərin vəziyyəti, bununla
əlaqədar Respublika Hərbi Prokurorluğunun struktur
qurumlarında və ərazi hərbi prokurorluqlarında keçirilmiş
əməliyyat müşavirələrinin nəticələri və qarşıda duran
vəzifələr müzakirə olunmuşdur.
Kollegiya iclasında Azərbaycan Respublikası Baş
prokurorunun müavini–Azərbaycan Respublikasının
Hərbi prokuroru, ədliyyə general-leytenantı Xanlar
Vəliyev ulu öndər Heydər Əliyevin millətimizin və
dövlətimizin maraqlarına xidmət edən mükəmməl
siyasətinin möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilməsini, dövlət başçısının
rəhbərliyi ilə ölkədə görülən böyük işləri və həyata
keçirilən mütərəqqi islahatları, nəticədə dövlətimizin
daha da qüdrətləndiyini, xalqımızın rifah halının hərtərəfli
yaxşılaşdığını, həmçinin ölkəmizin əldə etdiyi uğurlarda
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın zəngin və çoxşaxəli fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulamaqla
bildirmişdir ki: “...Hərbi Prokurorluğun kollektivi dövlət
müstəqilliyinin, ictimai-siyasi sabitliyin, əmin-amanlığın
qorunması, qanunun aliliyinin təmin edilməsi, insan
hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsi, Silahlı
Qüvvələrdə hərbi intizamın, qanunçuluğun və hüquq
qaydasının daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətindəki
fəaliyyətinin səmərəliliyini daim artırmaqla, cinayətkarlığa
və digər qanun pozuntularına, eləcə də dövlətimizin
qüdrətlənməsinə xələl gətirə biləcək hallara qarşı
mübarizədə barışmaz mövqe tutaraq üzərinə düşən
bütün vəzifələri ləyaqətlə yerinə yetirəcəkdir.”.
Əminəm ki, möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham
Əliyev tərəfindən prokurorluğa göstərilən yüksək
qayğının və böyük etimadın doğruldulması, eləcə də
verilən vədə əməl edilməsi üçün Hərbi Prokurorluğun
bütün əməkdaşları işə son dərəcə məsuliyyətlə
yanaşaraq, daha əzmlə çalışmaqla, xidməti vəzifələrini
layiqincə icra edəcəklər.
Firad Əliyev,
Azərbaycan Respublikası Hərbi prokurorunun
böyük köməkçisi - Azərbaycan Respublikası Hərbi
Prokurorluğunun Mətbuat xidmətinin
rəhbəri, ədliyyə müşaviri.

83

Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən islahatlara kölgə
salan korrupsiya hallarına qarşı ciddi mübarizə tədbirləri davam etdirilir.

anvarın 15-də Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsi və Korrupsiyaya qarşı mübarizə
üzrə Komissiya tərəfindən ölkəmizdə korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində 2019-cu il ərzində görülmüş
işlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin iştirakı ilə mətbuat konfransı keçirilmişdir.
Mətbuat konfransını giriş sözü ilə açan Baş prokurorun müavini - Baş prokurorun yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev
bildirmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla həyata
keçirilən strateji dövlət kursunun tətbiqi ardıcıl tarixi
sınaqlardan çıxmaqla əvvəlki illərdə olduğu kimi
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2019-cu ildə də milli maraq və mənafelərimizin
qarantı olmuşdur.
Vurğulanmışdır ki, dövlət idarəçiliyində formalaşdırılmış müsbət təcrübə və amillər fonunda ötən il
Azərbaycanın ictimai-siyasi xronikası əsasən üç istiqamət üzrə - iqtisadi, sosial və hüquqi sahədə aparılan köklü islahatlarla səciyyələnmiş, vətəndaş rifahının daha da yüsəldilməsinə hesablanmış bu siyasət
ölkəmizin beynəlxalq arenadakı fəal və nüfuzlu
mövqeyi ilə uğurlu vəhdət təşkil etmişdir.
İqtisadi sferada sistemli olaraq gerçəkləşdirilən
vergi və gömrük siyasətinin optimallaşdırılması, insan
kapitalının inkişafı, kiçik və orta sahibkarlığın maliyyə
resurslarına əlçatanlığı, sənaye və texnoloji parkların
qurulması və bu kimi digər mühüm strateji tədbirlər

tasiya imkanlarının genişləndirilməsi ilə cəmiyyətin
həssas təbəqəsinə xitab edən nəcib layihə və təşəbbüsləri bu sahədə görülən işlərin keyfiyyətcə yeni
mərhələyə keçid almasına etibarlı zəmin yaratmışdır.
Eyni zamanda, dövlət başçısının imzaladığı “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi
haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanın icrası
ilə yeni müstəviyə keçən məhkəmə-hüquq islahatları
mövcud sosial-iqtisadi tendensiyanı tamamlamaqla
ona paralel aparılan və azad bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin təbiətinə uyğun olan bir konsepsiya şəklində
reallaşdırılmaqdadır. Sözügedən aktın qəbulu digər
ali məqsədlərlə yanaşı, sahibkarların məhkəməyə
müraciət imkanlarının asanlaşdırılması məqsədilə
ixtisaslaşmış məhkəmələrin yaradılması və təşkilini,
mübahisələrin alternativ həllini, beynəlxalq arbitraj
prosedurlarının, habelə vahid məhkəmə təcrübəsinin
tətbiqini şərtləndirmişdir.
Hesabat ilində dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən olan korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri
həyata keçirilməkdə olan sosial-iqtisadi və hüquqi
islahatların ruhuna uyğun olaraq daha intensiv xarakter almış, ölkəmizdə iqtisadiyyatın liberallaşdırılması,
bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması, məmurvətəndaş münasibətlərinin sağlam zəmində qurulması,

bir tərəfdən makro-iqtisadi mühitin dayaqlarını daha
da möhkəmləndirmiş, digər tərəfdən isə kölgə iqtisadiyyatının əhatə dairəsini əhəmiyyətli dərəcədə
məhdudlaşdırmışdır.
İqtisadi səmərəlilik göstəricilərinin artan tempi
ötən il öz müsbət nəticələrini əhalinin sosial müdafiəsi
sahəsində də göstərmiş, bu istiqamətdə həyata keçirilmiş islahatlar paketi vasitəsi ilə vətəndaş rifahı
naminə əhəmiyyətli addımlar atılmışdır.
Belə ki, şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, minimum əməkhaqqının 2 dəfə, müavinətlərin orta hesabla 50 faiz
və ya 2 dəfə, pensiyaların 70 faizdən çox artırılması,
problemli kreditlərin həlli, o cümlədən qeyri-rəsmi
məşğulluğa cəlb edilmiş 153 min vətəndaşla rəsmi
əmək müqavilələrinin bağlanmasının təmin edilməsi
kimi kölgə iqtisadiyyatına qarşı mübarizə baxımından
xüsusi əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər və digər oxşar
məsələlərlə bağlı görülmüş sistemli fəaliyyət bir
daha həyata keçirilən dövlət siyasətinin təməlində
vətəndaş amilinin durmasına dəlalət edir.
Xüsusilə Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın əlilliyi olan şəxslərin, sağlamlıq imkanları məhdud vətəndaşların qayğı ilə əhatə olunması və onların reabili85

nailiyyətlər bu sahədə ixtisaslaşmış aparıcı beynəlxalq
təşkilatlar - Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər
və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsi (UNODC), İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD), Avropa Şurasının
Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu (GRECO), MONEYVAL Komitəsi və digər ixtisaslaşmış beynəlxalq
qurumlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
Bununla yanaşı, qeyd olunmuşdur ki, hesabat ilində Baş İdarə tərəfindən vətəndaşların 8447 müraciətinə baxılmış, həmçinin 317 cinayət xarakterli material araşdırılmışdır. Həmin materialların 231-i (72.90
%) üzrə cinayət işi başlanmış, 86 (27.10 %) material
üzrə digər prokuror təsir aktları tətbiq edilmişdir.
Korrupsiya hüquqpozmaları barədə müraciətlərin
fasiləsiz rejimdə qəbulu məqsədi ilə yaradılmaqla
Baş İdarə ilə vətəndaşlar arasında mühüm əhəmiyyətli
dialoq vasitəsi rolunu oynayan “161-Qaynar xətt”
əlaqə mərkəzinə hesabat dövründə daxil olmuş əsasən, yerli icra hakimiyyətləri, səhiyyə, sosial müdafiə,
təhsil, bələdiyyə və digər sahələri əhatə edən 3849
müraciət üzrə əlaqəli dövlət qurumları ilə birgə görülmüş tədbirlər nəticəsində müraciətlərin müsbət həll
olunması təmin edilməklə vətəndaşların pozulmuş
hüquqları bərpa edilmiş, 19 halda müraciət üzrə
Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət
işləri başlanmış, habelə aşkar edilmiş qanun pozuntularının aradan qaldırılması məqsədi ilə müvafiq
təşkilatlara təqdimatlar göndərilmiş, görülmüş tədbirlər
nəticəsində 47 vəzifəli şəxs intizam məsuliyyətinə
cəlb edilmişdir.
Hesabat dövründə Baş İdarənin əməliyyat qurumları
öz vəzifələrini uğurla icra edərək keçirdikləri əməliyyat
tədbirləri nəticəsində 19 şəxs cinayət başında yaxalanmış, 17 nəfər axtarışda olan şəxs saxlanılmış,
əməliyyat üsul və vasitələrindən istifadə etməklə
korrupsiya hüquqpozmaları barədə əldə edilmiş məlumatlar əsasında 49 cinayət işi başlanmışdır.
2019-ci il ərzində Baş İdarədə 497 şəxs barəsində
310 cinayət işinin istintaqı tamamlanaraq baxılması
üçün aidiyyəti məhkəmələrə göndərilmişdir.
Həmin cinayət işlərindən 101 şəxs barəsində 59
iş qulluq mövqeyindən istifadə etməklə mənimsəmə
və israf etmə, 69 şəxs barəsində 55 iş qulluq mövqeyindən istifadə etməklə dələduzluq, 36 şəxs barəsində 18 iş vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə
etmə, 52 şəxs barəsində 20 iş rüşvət alma (passiv
rüşvətxorluq), 68 şəxs barəsində 43 iş rüşvət vermə
(aktiv rüşvətxorluq) və şəxsi rüşvət verməyə təhrik
etmə, qalanları isə digər korrupsiya cinayətləri ilə
bağlı olmuşdur.

şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməsi və digər
bu kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri konkret
əməli-praktiki addımlarla müşayiət olunmuşdur. Aparılan genişmiqyaslı islahatların digər istiqaməti kimi
milyonlarla vətəndaşa xidmət göstərməklə dövlət
qulluqçusu–vətəndaş münasibətlərində yeni yanaşmanın formalaşmasına mühüm töhfə verən, bürokratiya, süründürməçilik və korrupsiya hallarının aradan
qaldırılmasında əhəmiyyətli rol oynayan “ASAN xidmət”
mərkəzlərinin fəaliyyət coğrafiyasının daha da genişləndirilərək 16 mərkəzə çatdırılması, habelə yarandığı
gündən keçən qısa müddət ərzində bu xidmətə 34
milyondan çox müraciət daxil olması, əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələri
üzrə 132 xidmətin “bir pəncərə”dən təqdim edilməsinə
imkan verən nadir layihə kimi DOST mərkəzlərinin
fəaliyyətə başlaması Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət və cəmiyyət arasında
olan həmrəyliyin bariz nümunəsidir.
Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bir
çox fərqli sahələri sistemli şəkildə əlaqələndirən islahatların müsbət nəticələri vətəndaş-məmur təmasında
şəffaflıq, hesabatlılıq və rəqəmsallaşmanın genişlənməsi kimi korrupsiya riskini minimuma endirən
indikatorlara öz töhfəsini vermiş, bununla da hüquqi
şəxslərin dövlət qeydiyyatı, tikinti, elektrik, əmlakın
qeydiyyatı, vergi, gömrük, xarici ticarət və dövlət
satınalmaları kimi ayrı-ayrı sektorların yeni inkişaf
müstəvisinə keçidi stimullaşdırılmışdır.
Bütün bu nailiyyətlər mötəbər beynəlxalq reytinqlərdə də öz əksini tapmış, Azərbaycan iqtisadiyyatı
rəqabət qabiliyyətliliyinə görə dünya miqyasında 35ci, ümumi infrastrukturun inkişafına görə isə 26-cı
yerdə qərarlaşmışdır. “İnklüziv inkişaf indeksi” adlı
illik hesabatda Azərbaycan inkişaf etməkdə olan 80
ölkə arasında 3-cü yerə yüksəlmiş, habelə Dünya
Bankı tərəfindən yayılan “Doing Business 2020”
hesabatında Azərbaycan 20 ən islahatçı dövlət siyahısına daxil edilərək ən çox islahat aparan ölkə elan
olunmuşdur. Bu müsbət tendensiya ölkəmizin dünyada
getdikcə artan nüfuzundan, siyasi və iqtisadi sahədə
qazandığı uğurların yetərincə olmasından qaynaqlanır.
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.
Ötən il ərzində ölkəmizdə dövlət idarəçiliyində
şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində həyata keçirdiyi islahatlar və əldə etdiyi
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müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində
cəlb edildiyini və barələrində məhkəmənin qərarları
ilə həbs qətimkan tədbiri seçildiyini bildirmişdir.
Hesabat dövründə Baş İdarə rəisi, Baş İdarə rəisinin müavinləri, idarə və şöbə rəisləri və növbətçi
prokurorlar tərəfindən ümumilikdə 717 vətəndaş
qəbul edilmişdir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizədə qabaqlayıcı
tədbirlərin mühüm əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, korrupsiya cinayətləri və hüquqpozmalarının yayıldığı
sahələrin müəyyənləşdirilməsinə diqqət artırılmaqla
preventiv tədbirlərin təsir gücünün məhz bu istiqamətlərə yönəldilməsinin səmərəliliyi son illərin təcrübəsi
ilə bir daha öz təsdiqini tapmaqdadır.
Belə ki, əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi hesabat
ilində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bir sıra
qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilərkən 29 halda
inzibati pozuntu aşkar edildiyindən, İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 192, 198 və 228-ci maddələri ilə inzibati
xəta haqqında iş üzrə icraatların başlanması haqqında
qərarlar qəbul edilərək, toplanmış materiallar aidiyyəti
üzrə müvafiq icra orqanlarına və məhkəmələrə göndərilmişdir.
Araşdırmalar nəticəsində yol verilmiş qanun pozuntularının aradan qaldırılması və gələcəkdə təkrarlanmaması məqsədi ilə müxtəlif dövlət qurumları və
vəzifəli şəxslərə 118 təqdimat göndərilmiş, 35 halda
vətəndaş və ya vəzifəli şəxslərə rəsmi xəbərdarlıq
edilmişdir.
Vurğulanmışdır ki, ötən ildə Baş İdarə ilə Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi və İqtisadiyyat Nazirlikləri,
Dövlət Gömrük Komitəsi və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
arasında qurulmuş səmərəli və işgüzar əməkdaşlıq
əlaqələri intensivləşmiş, bu da öz növbəsində qabaqlayıcı əhəmiyyətə malik olmaqla, həmin sahələrdə
korrupsiya cinayətlərinin və digər hüquqpozmaların
vaxtında aşkar edilməsinə, onların aradan qaldırılmasına, həmin qanun pozuntularına yol vermiş
şəxslərin ifşa edilərək cinayət və inzibati məsuliyyətə
cəlb edilmələrinə və bununla da digər şəxslər tərəfindən
qanun pozuntusuna yol verilməsinin qarşısının alınmasına böyük töhfə vermişdir.
Belə ki, 2019-cu il ərzində Baş İdarəyə Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən daxil olmuş
32, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən daxil olmuş 25,
İqtisadiyyat Nazirliyindən daxil olmuş 21, Dövlət
Gömrük Komitəsindən daxil olmuş 7 material əsasında
araşdırma aparılmış və bir sıra hallarda cinayət işləri
başlanmışdır.

Hesabat dövrü ərzində cinayət yolu ilə əldə edilmiş
pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma
faktları üzrə 7 cinayət işinin istintaqı tamamlanmış,
hüquqi şəxslərə cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiq
olunması barədə 3 cinayət işi üzrə 3 hüquqi şəxs
barədə qərar qəbul olunaraq, hüquqi şəxslər və onların rəhbərliyi məhkəmə məsuliyyətinə verilmişdir.
Eləcə də, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış «Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Əsasnaməsində dəyişiklik
edilməsi və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin
və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində bəzi
tədbirlər haqqında» 08 oktyabr 2018-ci il tarixli
Fərmanın icrası ilə əlaqədar görülən işlər çərçivəsində
Baş İdarə tərəfindən cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və əlaqəli cinayətlərin
Vahid İnformasiya Bazasının proqram təminatı və
istifadə qaydalarına dair təlimatın hazırlanması təmin
edilmişdir.
Məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri üzrə 83.2
milyon manat məbləğində maddi ziyandan ibtidai
araşdırma mərhələsində 21.8 milyon manatın ödənilməsi təmin edilmiş, həmçinin qalan ziyanın ödənilməsini təmin etmək məqsədilə 40.3 milyon manat
dəyərində qiymətləndirilən əmlak üzərinə həbs qoyulmaqla, ümumilikdə vurulmuş maddi ziyanın 74.7 %nin ödənilməsi təmin edilmişdir.
O cümlədən, Mənzil Tikinti Kooperativlərinin vəzifəli
şəxsləri və onlarla cinayət əlaqəsinə girmiş digər
şəxslər tərəfindən ayrı-ayrı vətəndaşlara satılmış
mənzilləri təkrar satmaqla dələduzluq yolu ilə özgələrinə məxsus külli miqdarda pul vəsaitlərinin ələ
keçirilməsi faktları üzrə vurulmuş maddi ziyanın ödənilməsinin təmin edilməsi üçün aidiyyəti dövlət qurumları ilə birgə tədbirlər görülmüşdür.
Çıxışında xüsusi aktuallığı ilə seçilən bəzi cinayət
işlərinin istintaq gedişatına da toxunan K.Əliyev belə
işlərdən biri kimi qida təhlükəsizliyi sahəsində qanunvericiliyin tələblərini pozmaqla saxta spirtli içki
istehsalı ilə məşğul olmuş bir qrup sahibkarın son
günlər cəmiyyətdə geniş ictimai rezanonsa səbəb
olan qanunsuz əməlləri barədə məlumat verərək,
Baş İdarə tərəfindən həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz
əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə qanunsuz olaraq
müxtəlif çeşiddə saxta spirtli içkilər istehsal edərək
paytaxtda və respublikanın müxtəlif bölgələrində
satışını həyata keçirən 4 şəxsin Cinayət Məcəlləsinin
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iclası, 24-cü İllik Konfransı və Ümumi Yığıncağında
həmin təşkilatın İcraiyyə Komitəsinin təklifi ilə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru cənab Zakir
Qaralov ölkəmizdə insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının qorunmasında, qanunun aliliyinin təmin
edilməsində xidmətləri və BPA-nın inkişafına verdiyi
töhfələr, qurumla Azərbaycan prokurorluğu arasında
işgüzar münasibətlərin yaradılmasında məhsuldar
fəaliyyəti nəzərə alınmaqla Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiasiyasının yüksək mükafatı ilə təltif edilmiş qurumun fəxri üzvü seçilmişdir.
Ötən il ərzində Baş İdarə tərəfindən korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış beynəlxalq
təşkilatlarla yanaşı, bu sahədə qabaqcıl və müsbət
təcrübəyə malik olan ölkələrin ixtisaslaşmış antikorrupsiya qurumları ilə də ikitərəfli səmərəli əməkdaşlıq
əlaqələrinin qurulması istiqamətində zəruri tədbirlər
görülmüş, Baş İdarə ilə Buenos-Ayres Muxtar Vilayətinin
prokurorluğu və Tunisin Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
üzrə Milli Xidməti arasında korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumları,
həmçinin Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Akademiyası
ilə Akademiyanın Təlimləri üzrə Magistr proqramının
növbəti modulunun 2020-ci ilin aprel ayında Bakı
şəhərində keçirilməsinə dair müvafiq sənəd imzalanmışdır.
Bundan əlavə, Özbəkistan, Belarus, Türkiyə, Çin,
Litva, Qırğızıstan və digər ölkələrin anti-korrupsiya
və əlaqədar hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndə
heyətləri təcrübə mübadiləsi məqsədilə Baş İdarəyə
səfər etmişdir.
Bundan başqa, Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Qurumlarının Assosiasiyasının (IAACA), Avropa İttifaqının
Avropa Qonşuluq Siyasətinin “Şərq Tərəfdaşlığı” və
TAİEX (Texniki Yardım və İnformasiya Mübadiləsi)
aləti çərçivəsində, Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Akademiyası (IACA), Demokratiya və İqtisadi İnkişaf
Naminə Təşkilatı (GUAM) və digər təşkilatlarla səmərəli
əməkdaşlıq aparılmışdır.
Baş İdarə tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə
fəaliyyətində qeyri-hökumət təşkilatları ilə sıx münasibətlərin qurulmasına xüsusi önəm verilmiş, Baş
İdarənin fəaliyyəti, bu sahədə son vaxtlar qəbul edilmiş qanunvericiliyin tələbləri, beynəlxalq əməkdaşlıq
nəticəsində həyata keçirilən tədbirlər, həmin tədbirlərin
reallaşmasında dövlət qurumlarının və vətəndaş
cəmiyyətinin rolu, Baş İdarə tərəfindən həyata keçirilən
uğurlu əməliyyat tədbirləri, istintaqı aparılan cinayət
işləri və digər mühüm məsələlər ilə əlaqədar kütləvi
informasiya vasitələrində ictimaiyyətə mütəmadi

Dövlət başçısının fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən olan korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığın önəmini və qarşılıqlı
təcrübənin paylaşılmasının əhəmiyyətini nəzərə almaqla, fəaliyyətə başladığı ilk dövrlərdən Baş İdarə
bu sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlarla və
xarici tərəfdaşlarla qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasına
və daha da inkişaf etdirilməsinə daim xüsusi əhəmiyyət
vermişdir.
Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində görülmüş işlərin
məntiqi nəticəsi olaraq, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatının (OECD) Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya
üçün Anti-Korrupsiya Şəbəkəsinin İstanbul Fəaliyyət
Planının monitorinq mexanizmi çərçivəsində IV Dəyərləndirmə Raundu uğurla başa çatdırılmışdır. Təşkilatın
20-ci monitorinq görüşü zamanı ölkəmiz üzrə İstanbul
Fəaliyyət Planının IV Monitorinq Raundu çərçivəsində
qəbul edilmiş hesabatda nəzərdə tutulmuş tövsiyələrin
icra vəziyyəti ilə bağlı Tərəqqi Hesabatı müzakirə
edilərək qəbul edilmişdir. Qeyd edilməlidir ki, IV Monitorinq Raund hesabatı üzrə ölkəmizə ünvanlanmış
31 tövsiyədən 21-i uğurla icra edilmişdir.
Bundan başqa, Baş prokurorun müavini - Baş
İdarə rəisi ötən il Strasburq şəhərində Avropa Şurasının
Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupunun (GRECO) 82
və 83-cü Plenar İclasınlarında iştirak etmiş, sonuncu
plenar iclasda millət vəkilləri, hakimlər və prokurorlara
münasibətdə korrupsiyanın qarşısının alınması
tədbirlərinin dəyərləndirilməsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının IV raund dəyərləndirilməsi
çərçivəsində Uyğunluq Hesabatı müzakirə edilərək
qəbul edilmiş, ölkəmizə ünvanlanan 21 tövsiyədən
18-i uğurla icra edilmişdir.
Həmin qurumla əməkdaşlıq çərçivəsində ötən il
iyunun 17-də Strasburq şəhərində GRECO-nun yaradılmasının 20 illiyinə həsr olunmuş Yüksək Səviyyəli
Konfransda iştirak etmiş Baş İdarə rəisi Kamran
Əliyev çıxışında cari məsələlərlə yanaşı Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəməhüquq islahatları, xüsusilə də 3 aprel 2019-cu tarixli
Fərmandan irəli gələn vəzifələr barədə məlumat vermiş, bu islahatların insan hüquqları və qanunçuluğun
qorunması, dövlət idarəçiliyində şəffaflığın artırılması
istiqamətində mühüm addım olduğunu bildirmişdir.
Həmçinin, dünya prokurorlarını bir qurumda birləşdirən Beynəlxalq Prokurorlar Assosiyasiyası ilə
uzun illər davam edən əməkdaşlığın uğurlu nəticələri
2019-cu ildə də özünü göstərmiş, belə ki, BuenosAyres şəhərində BPA-nın İcraiyyə Komitəsinin növbəti
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Prokurorluq orqanları tərəfindən ötən dövrlərdə
olduğu kimi 2019-cu ildə də ölkəmizdə korrupsiya
və rüşvətxorluğa qarşı qətiyyətli mübarizənin uğurla
davam etdirildiyini, müsbət nəticələr əldə olunduğunu
bildirən C.Kazımov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin dekabrın 23-də ilin yekunları ilə bağlı geniş müsahibəsində və yanvarın 13-də
ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə yerli icra
orqanlarının yüksək vəzifəli məmurlarının işsizliyin
qarşısının alınması üçün ödənişli ictimai iş yerinin
yaradılması ilə bağlı proqramın icrasında yol verdiyi
pozuntular və digər neqativ hallarla mübarizəni xüsusilə vurğuladığını qeyd etmiş, vəzifəli şəxslər tərəfindən
törədilmiş digər qanunsuz əməllərə qarşı mübarizənin
bundan sonra da davam etdiriləcəyinə dair dövlət
başçısının proqram xarakterli qətiyyətli mövqeyinin
gələcək fəaliyyətdə də daim rəhbər tutulmalı olduğunu
bildirmişdir.
Tədbirdə iştirak edən qeyri-hökumət təşkilatlarının
nümayəndələri çıxışlarında korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində Baş prokurorun yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin 2019-cu il ərzində gördüyü
işləri müsbət dəyərləndirmişlər.
Mətbuat konfransında Prezident cənab İlham
Əliyevin ölkəmizdə həyata keçirilən quruculuq işlərinə,
iqtisadi, sosial və siyasi sahədə aparılan islahatlara
kölgə salan, habelə əhalinin haqlı narazılığına səbəb
olan rüşvətxorluq və korrupsiya kimi neqativ təzahürlərə
qarşı daha ciddi mübarizə aparılması sahəsində tövsiyə və göstərişlərinə uyğun olaraq Baş prokurorun
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi
tərəfindən bundan sonra da korrupsiya hüquqpozmalarını doğuran səbəb və şəraitin müəyyən edilməsi
və cinayətlərin qarşısının alınması istiqamətində sistemli, ardıcıl və qətiyyətli mübarizə tədbirlərinin
davam etdirilməsinin təmin ediləcəyi xüsusi vurğulanmışdır.
Tədbirin sonunda QHT və kütləvi informasiya
vasitələrinin nümayəndələrinin sualları ətraflı
cavablandırılmış, o cümlədən Baş prokurorun yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən
ictimaiyyətin maarifləndirilməsi sahəsində görülən
işlər çərçivəsində yeni nəşr edilmiş və özündə bu
sahənin nəzəri və praktiki aspektlərini, istiqamətlərini
ehtiva edən “Korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas
istiqamətləri və hədəflər” adlı məqalələr toplusunun
təqdimatı keçirilmişdir.

məlumat verilməsi təmin edilmiş, dövri olaraq mətbuatda korrupsiyaya qarşı mübarizənin müxtəlif
aspektlərinə dair məqalələrlə çıxışlar edilmişdir.
Mətbuat konfransında çıxış edən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Adminstrasiyasının Hüquq
mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin əməkdaşı Ceyhun
Kazımov çıxışında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsinə uyğun
olaraq 2019-cu ildə də korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində beynəlxalq standartlara cavab verən institusional, qanunvericilik və inzibati tədbirlərin uğurla
davam etdirildiyini bildirmişdir.
Çıxışda ötən illərdə açıq hökumətin təşviqi və
korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət
planlarının icrasının dövlət orqanları tərəfindən yüksək
faizlə yerinə yetirildiyi, hazırda da Azərbaycan Açıq
Hökumət Platforması Azərbaycan Respublikasının
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyası ilə
birgə yeni Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Milli Fəaliyyət
Planının hazırlanması istiqamətində işlərin aparıldığı
qeyd olunmuşdur.
Həmçinin korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində maarifləndirmənin rolunun artırılması məqsədilə
“Azərbaycan Anti-Korrupsiya Akademiyası” layihəsi
çərçivəsində dövlət qurumlarının əməkdaşlarına müxtəlif istiqamətlər üzrə çoxsaylı təlimlər keçirildiyi,
təşkilatın fəaliyyətinin bu sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də dəstəkləndiyi diqqətə
çatdırılmışdır.
Ceyhun Kazımov korrupsiyaya qarşı həyata keçirilmiş mühüm qabaqlayıcı institusional tədbirlər çərçivəsində “ASAN xidmət” mərkəzləri və DOST mərkəzlərinin sayının və fəaliyyət coğrafiyasının genişləndirilməsinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirmişdir.
C.Kazımov çıxışında qeyri-formal məşğulluqla bağlı
mübarizə nəticəsində 153 min əmək müqaviləsinin
rəsmiləşdirilməsi barədə möhtərəm cənab Prezidentin
2019-cu ilin yekunları ilə bağlı müşavirədəki çıxışında
qeyd olunan xüsusatları diqqətə çatdırmış və bu
prosesə digər dövlət orqanları ilə yanaşı Azərbaycan
Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Əmək
Münasibətlərinin Monitorinqi Mərkəzi ilə Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin birgə fəaliyyətinin də
əhəmiyyətli təsiri olduğunu bildirmişdir. Bununla
yanaşı dövlət başçısının həmin müşavirədə bu istiqamətdə verdiyi tapşırıqların gələcək fəaliyyətdə də
rəhbər tutulmalı olduğu və kölgə iqtisadiyyatından
çıxmaqla bağlı digər qurumlarla da koordinasiya işlərinin zəruriliyi qeyd edilmişdir.

Baş prokurorun yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsi
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önüllüllər ili” çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunda gənclərlə keçirilən görüşdə
Bakı Dövlət Universitetinin magistr pilləsi üzrə II kurs tələbəsi Erkin Musayev çıxış etmişdir.
Çıxışında bildirmişdir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin miras qoyduğu müdrik dövlətçilik ənənəsinin və
gənclər siyasətinin layiqli davamçısı, Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə təsdiq və icra olunan
proqram və strategiyalar gənclərə dövlət qayğısının göstəricisidir.
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru tərəfindən 6 fevral 2019-cu il tarixdə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanlarında ictimai köməkçilərin fəaliyyəti haqqında” Təlimata
uyğun olaraq prokurorluq orqanlarının fəaliyyətində ictimai köməkçi qismində iştirak etmək üçün Baş
Prokurorluğa müraciət etdiyini bildirən Erkin Musayev qısa müddət ərzində onun müraciətinə baxıldıqdan
sonra fəaliyyətə başlaması üçün müvafiq şəraitin yaradıldığını məmnunluq hissi ilə ifadə etmişdir.
O, ictimai köməkçi qismində fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində prokurorluğun fəaliyyət istiqamətləri ilə
görülmüş işlərlə yaxından tanış olaraq, yeni bilik və bacarıqlar qazandığını, təhsil aldığı universitetdə
öyrəndiyi nəzəri biliklərin praktiki işdə həyata keçirmək imkanı əldə etdiyini qeyd etmişdir.
Çıxışının sonunda könüllülük əsasında prokurorluq orqanlarında ictimai köməkçi qismində fəaliyyət
göstərən gənclərin adından onların fəal iştirakı üçün şərait yaratdıqlarına görə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevə və Baş Prokurorluğun rəhbərliyinə dərin minnətdarlığını bildirmişdir.
Görüşdə, həmçinin Milli Aviasiya Akademiyasının İqtisadiyyat və hüquq fakültəsinin IV kurs tələbəsi
Aygün Hacıyeva çıxış etmişdir.
Çıxış edən könüllü ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən dövlət gənclər siyasətinin gələcək nəslin intellektual
səviyyəsinin artmasına olduqca müsbət təsir göstərdiyini vurğulamışdır.
O, qürur hissi ilə diqqətə çatdırmışdır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
təşəbbüsü ilə yaradılmış “ASAN xidmət” mərkəzlərindən başlayan könüllülər hərəkatı xalqımızın milli
intellektual, innovasiya məhsuludur.
İctimai köməkçi qismində fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində yeni imkanlar əldə etdiyini vurğulayan
Aygün Hacıyeva prokurorluq orqanlarında kargüzarlığın aparılması qaydalarının, xidməti və prosessual
sənədlərin layihəsinin tərtibinə dair təlimatların dərindən öyrənməsi üçün hər cür şəraitin yaradıldığını
bildirmişdir.
Çıxışının sonunda gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə dövlət başçısına, eləcə də gələcək peşə
seçimində doğru yolu seçmək və fəaliyyət istiqamətinə uyğun olaraq zəngin iş təcrübəsi toplamaq məqsədilə
bilik və bacarıqlarını gənclərlə bölüşdüklərinə görə prokurorluq işçilərinə təşəkkürünü bildirmişdir.
***

alqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulmaqla Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla reallaşdırılan dövlət gənclər siyasətinə uyğun olaraq dövlət
orqanlarında gənclərin potensialından daha səmərəli istifadə etmək, gənclərin fəal iştirakına şərait yaratmaq,
onlara peşə vərdişlərini aşılamaq və praktik biliklərini artırmaq, yaradıcı və innovativ potensialının üzə
çıxarılmasını dəstəkləmək və ölkədə könüllülük hərəkatını inkişaf etdirmək məqsədilə prokurorluq orqanlarına
könüllülərin cəlb olunması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
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Belə tədbirlərin davamı kimi, fevralın 7-də Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsində “Könüllülər ili” və 2 fevral - Azərbaycan gəncləri günü münasibətilə 100-dən çox gənc əməkdaşlar
və ictimai köməkçilər - könüllülərlə görüş keçirilib.
Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Fəxri xiyabana gələrək müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu
Heydər Əliyevin əziz xatirəsini ehtiramla yad edərək məzarı önünə əklil qoyublar.
Sonra milli memarlıq üslubunda və müasir standartlar səviyyəsində inşa edilmiş Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin inzibati binasında normativ-hüquqi aktlarla zəngin və digər
dövlət orqanlarının elektron kitabxanalarına çıxışla təmin edilmiş kitabxana, müasir proqram təminatı ilə
təchiz edilmiş 161 saylı “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzi, dövlət orqanlarının məlumat bazalarına çıxışı olan informasiya-kommunikasiya şəbəkəsi və əməliyyatların idarə edilməsi mərkəzi, vətəndaşların qəbulu otağı ilə
yaxından tanış olublar.
Tədbir zamanı “Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
hazırlanmış dövlət gənclər siyasətinə həsr olunan video-çarx nümayiş etdirilib.
Görüşdə giriş nitqi ilə çıxış edən Baş prokurorun müavini Namiq Əsgərov diqqətə çatdırıb ki, ölkəmizdə
həyata keçirilən sosialyönümlü dövlət siyasətinin və geniş islahatlar proqramının əhəmiyyətli nəticələrinin
məntiqi davamı kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə “Könüllü
fəaliyyət haqqında” Qanunun qəbulu, dövlət başçısının imzaladığı Sərəncamlarla “Azərbaycan gəncliyi
2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramı və 2020-ci ilin respublikamızda “Könüllülər ili” elan edilməsi bir sıra
orqan və təşkilatlarda, o cümlədən hüquq mühafizə orqanlarında, “ASAN Könüllüləri” şəbəkəsində könüllülərdən
ibarət kollektivlərin formalaşdırılması gənclərin ictimai-siyasi fəaliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində görülən
əhəmiyyətli işlərin göstəricisi, ölkədə həyata keçirilən uğurlu gənclər siyasətinin təzahürü olub.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü və şəxsən iştirakı ilə 1996-cı il fevralın 2-də
keçirilmiş respublika gənclərinin ilk Forumunu xatırladan Namiq Əsgərov ulu öndər tərəfindən imzalanmış
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qanun, fərman, sərəncam və dövlət proqramlarında gənclərə göstərilən xüsusi diqqət və qayğının yer
aldığını bildirib.
Bu gün gənclər siyasətinin dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın gündəlik diqqəti və qayğısı sayəsində ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən dövlət siyasətinin
önəmli tərkib hissəsi olaraq dövlətin ən mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən birinə çevrildiyini diqqətə
çatdıran Baş prokurorun müavini, gənclərin sosial-iqtisadi, elmi-mədəni, təhsil və digər sahələrdə daha fəal
iştirakının təmin edildiyini, gənclərin potensialından daha geniş istifadə edilməsinin ölkəmizdə aparılan
sosialyönümlü siyasətin prioritet istiqamətlərindən irəli gəldiyini vurğulayıb.
Xüsusi qeyd edilib ki, könüllülər hərəkatı tam əksəriyyət etibarı ilə gənclərdən ibarət olmaqla onlar öz
kreativliyi, təşəbbüskarlığı, innovativ düşüncə tərzi və müasir dünyagörüşləri ilə qoşulduqları fəaliyyətə yeni
nəfəs vermiş, ölkəmizdə Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi, I Avropa Oyunları, “Formula 1” yarışları, IV İslam
Həmrəyliyi Oyunları və digər irimiqyaslı beynəlxalq tədbirlərin həyata keçirilməsində əvəzsiz rol oynamışlar.
Ölkəmizdə həyata keçirilən gənclər siyasətinin təzahürlərindən biri də gənclərin dövlət orqanlarına işə
qəbulunun müsabiqə yolu ilə tam aşkarlıq şəraitində şəffaf proseduralarla aparılmasıdır. Prezident cənab
İlham Əliyevin qarşımızda müəyyənləşdirdiyi, prokurorluq orqanlarında dövlətçiliyə sadiq, qanunun aliliyinə
hörmət edən, sağlam mənəviyyata, geniş dünyagörüşünə, yüksək nəzəri biliklərə malik gənclər hesabına
yeni nəsil prokurorluq əməkdaşlarının formalaşdırılması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilməklə 2002-ci
ildən başlayaraq Dövlət İmtahan Mərkəzi ilə əlaqəli şəkildə, tam aşkarlıq şəraitində şəffaf proseduralar
əsasında, dövlət qurumları, vətəndaş cəmiyyəti təsisatları və beynəlxalq təşkilatlar, eləcə də kütləvi
informasiya vasitələri nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş 20 müsabiqə nəticəsində işə qəbul olunmuş
902 gənc hüquqşünas hazırda prokurorluq işçilərinin 70 faizini təşkil edir, onların bir çoxu yuxarı təsnifat
vəzifələrə irəli çəkilib, o cümlədən 22 nəfəri ilk dəfə olaraq müstəqil rayon, şəhər və ərazi hərbi prokuroru
vəzifələrinə təyin ediliblər.
Bildirilib ki, son dövrlər Azərbaycan gənclərinin potensialını müasir dövrün tələblərinə uyğun inkişaf
etdirməsi, könüllülər hərəkatının ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirakı istiqamətində aparılan
islahatların prokurorluqda da davamlılığının təmin olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru tərəfindən 6 fevral 2019-cu il tarixdə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının prokurorluq
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orqanlarında ictimai köməkçilərin fəaliyyəti haqqında” təlimata əsasən hüquqşünaslıq ixtisası üzrə ali təhsil
müəssisələrində təhsil alan gənclər institusional bacarıqlarının artırılması, intellektual və mənəvi inkişafı,
asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinə ictimai köməkçi qismində könüllü
olaraq cəlb ediliblər.
Təlimata müvafiq olaraq ötən dövr ərzində hüquqşünaslıq ixtisası üzrə ali təhsil müəssisələrində
bakalavriatın ikinci kursunu bitirmiş və magistratura səviyyəsində təhsil alan 187 gənc müvafiq qaydada
ərizə ilə Baş Prokurorluğa müraciət edərək ictimai köməkçi olmaq istəyini bildirib və onlardan 162 nəfəri
Baş Prokurorluğun ayrı-ayrı idarələrində, Respublika Hərbi Prokurorluğunda, Bakı şəhər, digər şəhər və rayon
prokurorluqlarında fəaliyyətə buraxılıblar.
Tədbirdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin dekanı Əmir Əliyev, “ASAN Könüllüləri” ictimai
birliyinin sədri Səbinə Cabarova, Gənclər Fondunun icraçı direktorunun müavini Qədir Xəlilov, Azərbaycan
Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun rəhbəri Rauf Zeyni, “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondunun
rəhbəri Əliməmməd Nuriyev çıxış edərək ölkəmizdə dövlət gənclər siyasətinə uyğun olaraq həyata keçirilən
köklü islahatlar, könüllülər üçün yaradılan geniş imkanlar, könüllülük hərəkatının daha da inkişaf etdirilmsi
məqsədilə görülən işlər barədə ətraflı məlumat vermiş, onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıblar.
Çıxış edən könüllülər - Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin magistr pilləsinin II kurs tələbəsi
Erkin Musayev, Milli Aviasiya Akademiyasının İqtisadiyyat və hüquq fakültəsinin IV kurs tələbəsi Aygün
Hacıyeva və digər gənclər tədris müddətində bir çox biliklərə yiyələndiklərini, təhsil aldıqları müəssisələrdə
hüquq sahəsi üzrə öyrəndikləri nəzəri biliklərin praktiki işdə həyata keçirmək şansı əldə etdiklərini və gələcək
fəaliyyətlərində bu təcrübələrdən istifadə edəcəklərini bildiriblər.
Görüşə yekun vuran Baş prokurorun müavini gənclərə zəruri təcrübə toplamaları, milli və vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyə almaları, xalqa və dövlətə bağlılığı, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi, dövlət idarəçiliyində
şəffaflığın və vətəndaş məmnunluğunun artırılmasında, ictimai nəzarətin həyata keçirilməsində yaxından
iştirak etmələri barədə tövsiyələr verib, onları gənclər günü münasibətilə bir daha təbrik edib, fəaliyyətlərində
uğurlar arzulayıb.
Baş Prokurorluq
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Prokurorluq işçilərinin etik davranış qaydalarına həsr olunmuş seminar
keçirilib
anvarın 28-də Prokurorluğun Hüquqi təminat və informasiya şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Sədərək rayon
prokurorluğunda "Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu işçilərinin etik davranış Kodeksi”nin
tələblərindən irəli gələn vəzifələrin və Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının prokurorlar üçün müəyyən
etdiyi peşəkar məsuliyyət standartları, prokurorların əsas vəzifələri və hüquqları və Cinayət mühakimə
icraatı sistemində prokurorluğun rolu haqqında Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 6 oktyabr 2000-ci il
tarixli 19 saylı Tövsiyələrinin nəzərə alınması" mövzusunda seminar keçirilib.
Seminarda prokurorluq işçisinin xidməti vəzifəsini həyata keçirərkən, eləcə də asudə vaxtında davranışından,
“Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu işçilərinin etik davranış Kodeksi”nin tələblərindən irəli gələn vəzifələr,
Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müvafiq əmrlərinin tələbləri, Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının
prokurorlar üçün müəyyən etdiyi peşə məsuliyyəti, əsas hüquq və vəzifə standartları, prokurorluq işçiləri
üçün etika və davranış üzrə Avropa rəhbər prinsipləri və Cinayət mühakimə sistemində prokurorluğun rolu
haqqında Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 6 oktyabr 2000-ci il tarixli 19 saylı Tövsiyəsinin müddəalarından
danışılıb, cəmiyyətdə qəbul edilmiş etik qaydalara əməl etməsi diqqətə çatdırılıb. Verilən suallar cavablandırılıb.

Hüquqi yardım göstərilməsi üzrə icraata dair seminar keçirilib
evralın 12-də Prokurorluğun Hüquqi təminat və informasiya şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Culfa rayon
prokurorluğunda Culfa və Ordubad rayon prokurorluqları işçilərinin iştirakı ilə "Cinayət işlərinə dair
hüquqi yardım haqqında qanununvericilikdən irəli gələn vəzifələr və cinayət işlərinə dair hüquqi yardım
göstərilməsi üzrə icraat" mövzusunda seminar keçirilib.
Seminarda cinayət işlərinə dair hüquqi yardımın göstərilməsi sahəsində milli və beynəlxalq qanunvericiliyin
normaları, prokurorluq üzrə normativ xarakterli aktların tələbləri diqqətə çatdırılmaqla icraatın xüsusiyyətləri,
hüquqi yardım haqqında verilən sorğunun icrası və imtinası halları, digər məsələlər barədə məlumatlar
verilib, ziddiyyətli məqamlara açıqlama gətirilib.

Uşaq hüquqları barədə maarifləndirici tədbir keçirilib
evralın 14-də Culfa rayon Yaycı
kənd 1 nömrəli tam orta məktəbində məktəbin yuxarı sinif şagirdləri ilə
onların hüquqi maarifləndirilməsi məqsədilə tədbir keçirilib.
Tədbirdə Culfa rayon prokurorluğunun
böyük müstəntiqi Afət Kərimli tərəfindən
"Ailədə uşaqların hüquqları" mövzusunda
çıxış olunaraq uşaqların hüquqları, bu
hüquqların həyata keçirilməsində yerli
icra hakimiyyətlərinin qəyyumluq və
himayə orqanlarının vəzifələri barədə
məlumat verilib. Yekunda suallar cavablandırılıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Prokurorluğunun Hüquqi təminat və
informasiya şöbəsi
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axçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə
Komissiya tərəfindən dövlət orqanlarının ixtisaslı
kadrlarla komplekləşdirilməsi sahəsində tədbirlər
davam etdirilir.
Prokurorluq orqanlarında işə qəbul mərkəzləşdirilmiş
qaydada müsabiqə və şəffaflıq əsasında, elektron
proqram təminatı tətbiq olunmaqla test imtahanları
vasitəsilə keçirilir. Test imtahanında obyektivliyin və
şəffaflığın tam təmin edilməsi məqsədilə imtahanın
videoçəkilişi aparılır. İmtahan bitdikdən dərhal sonra
namizədlərə imtahanının nəticəsinə dair arayış təqdim
edilir.
Martın 7-də prokurorluq orqanlarında vakant
vəzifələrin tutulması üçün elan olunmuş müsabiqənin
test imtahanı keçirilmişdir.
Müsabiqəyə çıxarılmış 8 vakant vəzifənin tutulması
üçün 28 nəfər müraciət etmişdir. Test imtahanında
27 namizəd iştirak etmiş, 19 nəfər müvafiq keçid
balını toplamışdır. İmtahanda namizədlərə ixtisas
üzrə 80, məntiqi təfəkkürün yoxlanılması üzrə 20
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sual olmaqla 100 sual təqdim edilmiş, sualları
cavablandırmaq üçün 3 saat vaxt verilmişdir.
İxtisas sahəsi üzrə suallar 1 balla, məntiqi nəticə
çıxarma qabiliyyətini yoxlayan suallar isə 0,5 balla
qiymətləndirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Prokurorluğunun müraciətinə əsasən, namizədlərə
ixtisas suallarının 50%-i asan (40 sual), 35%-i orta
(28 sual) və 15%-i çətin (12 sual) səviyyədə təqdim
olunmuşdur.
Qanunvericiliyə uyğun olaraq, test imtahanında
müvafiq keçid balını (70 və daha çox) toplamış
namizədlər müsahibə mərhələsində iştirak etmək
hüququ qazanmışlar.
Test imtahanının nəticələri Dövlət Qulluğu Məsələləri
üzrə Komissiyanın rəsmi internet portalında
(www.dqmk.nmr.az) yerləşdirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Prokurorluğunun
Hüquqi təminat və informasiya şöbəsi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
2. 211-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 211. Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karantin rejimlərinin pozulması
Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və
karantin rejimlərinin pozulmasına görə –
fiziki şəxslər yüz manatdan iki yüz manatadək məbləğdə,
vəzifəli şəxslər min beş yüz manatdan iki min manatadək
məbləğdə cərimə edilir, yaxud işin hallarına görə, xətanı
törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla, bir ayadək müddətə
inzibati həbs tətbiq olunur, hüquqi şəxslər iki min manatdan
beş min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
3. 388-1-ci maddə üzrə:
3.1. maddənin adında və 388-1.1.1-ci maddənin dispozisiyasında “ehtiyatında” sözündən sonra “və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsində” sözləri əlavə edilsin;
3.2. 388-1.1-ci maddənin dispozisiyasında “sahibi”
sözündən sonra “və ya informasiya-telekommunikasiya
şəbəkəsinin istifadəçisi” sözləri əlavə edilsin;
3.3. 388-1.1-ci maddənin sanksiyası aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“fiziki şəxslər beş yüz manatdan min manatadək,
vəzifəli şəxslər min manatdan min beş yüz manatadək
məbləğdə cərimə edilir, yaxud işin hallarına görə, xətanı
törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla, bir ayadək müddətə
inzibati həbs tətbiq edilir, hüquqi şəxslər min beş yüz
manatdan iki min manatadək məbləğdə cərimə edilir.”.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016,
№ 2 (I kitab), maddə 202, № 3, maddələr 397, 403, 429,
№ 4, maddələr 631, 647, 654, № 5, maddələr 835, 846,
№ 6, maddələr 997, 1010, № 7, maddələr 1247, 1249, №
10, maddə 1608, № 11, maddələr 1769, 1774, 1781,
1783, 1786, 1788, № 12, maddələr 1984, 2000, 2009,
2024, 2049; 2017, № 1, maddə 21, № 2, maddələr 147,
152, 162, № 3, maddələr 331, 344, № 5, maddələr 698,
701, 734, 749, 754, № 6, maddələr 1020, 1033, 1036, №
7, maddələr 1273, 1296, 1297, 1299, № 11, maddələr
1964, 1966, 1969, 1979, № 12 (I kitab), maddələr 2214,
2217, 2220, 2233, 2237, 2240, 2253, 2256, 2266; 2018,
№ 1, maddə 19, № 2, maddələr 160, 162, 163, № 3,
maddələr 383, 401, 404, № 4, maddə 646, № 5, maddələr
857, 860, 862, 876, 883, № 6, maddələr 1153, 1168, №
7 (I kitab), maddələr 1435, 1437, 1438, № 10, maddə
1963, № 11, maddələr 2188, 2191, 2214, 2217, 2231,
№ 12 (I kitab), maddələr 2473, 2475, 2499, 2507, 2512,
2522; 2019, № 1, maddələr 4, 6, 15, 18, 44, № 3,
maddələr 374, 389, № 4, maddələr 579, 581, 587, 595,
№ 5, maddələr 791, 800, 803, 804, 813, № 6, maddələr
992, 998, 1007, № 7, maddə 1193, № 8, maddələr 1364,
1367, 1368, 1381 və 1383, № 11, maddələr 1682, 1686,
1696, № 12, maddələr 1883, 1900) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
1. 43.1-ci maddədə “204-208,” rəqəmlərindən sonra
“211,” rəqəmləri əlavə edilsin.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 mart 2020-ci il
№ 27-VIQD

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNIN FƏRMANI
“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2020-ci il 17 mart tarixli 27-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli
Qanununun tətbiqi barədə” 2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli və “İnzibati xətalar
haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi
barədə” 2017-ci il 23 fevral tarixli 1256 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq,
“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
2020-ci il 17 mart tarixli 17-VIQD nömrəli Qanununun
qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiqini
təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun

tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli Fərmanında
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016,
№ 2 (II kitab), maddə 259, № 3, maddə 460, № 4, maddə
670, № 6, maddələr 1025, 1063, № 7, maddə 1272, № 9,
maddə 1468, № 10, maddələr 1614, 1638; 2017, № 2,
maddələr 176, 202, № 3, maddə 351, № 4, maddələr
530, 537, № 6, maddə 1101, № 7, maddələr 1314, 1346,
№ 8, maddə 1521, № 9, maddə 1637, № 10, maddələr
1788, 1798, № 11, maddələr 2003, 2027, № 12 (I kitab),
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maddələr 2290, 2320; 2018, № 1, maddə 36, № 2,
maddələr 198, 201, № 3, maddələr 418, 428, 443, 445,
№ 5, maddələr 914, 918, 926, 955, № 6, maddələr 1225,
1234, № 7 (I kitab), maddələr 1465, 1477, 1494, 1504,
№ 8, maddələr 1678, 1697, № 9, maddə 1840, № 11,
maddələr 2244, 2256, 2273, 2289, № 12 (I kitab),
maddələr 2541, 2566, 2573, 2610; 2019, № 1, maddələr
52, 68, № 3, maddə 426, № 4, maddələr 602, 630, № 5,
maddələr 825, 846, 852, № 6, maddələr 1035, 1046, №
8, maddələr 1395, 1401, № 11, maddə 1700) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1.1. 5.1-ci bəndə “209,” rəqəmlərindən sonra “211,”
rəqəmləri əlavə edilsin;
1.2. 5.6-cı bənddən “211,” rəqəmləri çıxarılsın.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il
23 fevral tarixli 1256 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 2, maddə
200, № 6, maddə 1105, № 9, maddə 1638, № 11, maddə
1984; 2018, № 2, maddə 199, № 3, maddələr 415, 419,

429, № 5, maddələr 915, 927, № 7 (I kitab), maddə 1481,
№ 8, maddə 1698, № 11, maddələr 2242, 2289, № 12 (I
kitab), maddələr 2566, 2597; 2019, № 1, maddə 82, № 2,
maddə 213, № 3, maddə 426, № 4, maddələr 620, 630,
649, № 5, maddələr 819, 862) ilə təsdiq edilmiş “İnzibati
xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli
şəxslərin Siyahısı”nın 2.1-ci, 2.5-ci və 2.9-cu bəndlərinə
“209,” rəqəmlərindən sonra “211,” rəqəmləri əlavə edilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
2020-ci il 17 mart tarixli 27-VIQD nömrəli Qanunundan
irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 mart 2020-ci il.
№ 964

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 4 (II
kitab), maddə 251, № 5, maddə 323, № 12, maddə 835; 2001, № 1, maddə 24, № 7, maddə 455; 2002, № 1, maddə
9, № 5, maddələr 236, 248, 258, № 6, maddə 326, № 8, maddə 465; 2003, № 6, maddələr 276, 279, № 8, maddələr
424, 425, № 12 (I kitab), maddə 676; 2004, № 1, maddə 10, № 4, maddə 200, № 5, maddə 321, № 8, maddə 598, №
10, maddə 762, № 11, maddə 900; 2005, № 1, maddə 3, № 6, maddə 462, № 7, maddə 575, № 10, maddə 904, №
11, maddə 994; 2006, № 2, maddələr 71, 72, 75, № 5, maddə 390, № 12, maddələr 1008, 1020, 1028; 2007, № 2,
maddə 68, № 5, maddə 398, № 6, maddələr 560, 562, 579, № 8, maddə 757, № 10, maddələr 937, 941, № 11,
maddələr 1049, 1080, 1090, № 12, maddə 1221; 2008, № 6, maddələr 454, 461, № 7, maddə 602, № 10, maddə
884, № 12, maddələr 1047, 1049; 2009, № 5, maddə 315, № 7, maddə 517, № 12, maddə 953; 2010, № 2, maddə
70, № 3, maddələr 171, 178, № 4, maddələr 275, 276, №7, maddə 591; 2011, №4, maddə 253, № 6, maddə 472, №
7, maddələr 587, 601, 621, № 11, maddə 980, № 12, maddə 1093; 2012, № 2, maddə 45, № 3, maddələr 193, 196,
№ 7, maddələr 666, 669, 673, № 11, maddə 1068, № 12, maddə 1223; 2013, № 1, maddə 14, № 2, maddə 102, №
4 maddə 364, № 5, maddələr 459, 479, 481, № 6, maddələr 594, 600, № 11, maddələr 1264, 1286, 1312, № 12,
maddə 1492; 2014, № 2, maddələr 89, 95, № 4, maddə 327, № 6, maddələr 618, 622; 2015, № 4, maddələr 339,
359, 368, № 5, maddələr 504, 508, 510, № 6, maddələr 678, 690, 692, № 11, maddələr 1253, 1268, 1289, 1298, №
12, maddələr 1437, 1445; 2016, № 4, maddələr 634, 636, 638, 653, № 5, maddə 845, № 6, maddələr 993, 1001, №
12, maddələr 1983, 1999, 2008, 2019, 2038, 2048; 2017, № 2, maddə 161, № 3, maddə 330, № 5, maddələr 694,
697,700, 702, 733, № 7, maddələr 1268, 1271, 1293, № 11, maddələr 1968, 1978, № 12 (I kitab), maddə 2231;
2018, № 3, maddə 403, № 5, maddə 861, № 6, maddə 1154, № 7 (I kitab), maddə 1441, № 10, maddə 1972, № 11,
maddə 2213, № 12 (I kitab), maddə 2472; 2019, №4, maddə 586, №7, maddə 1201, № 8, maddə 1367) aşağıdakı
məzmunda 139-1-ci maddə əlavə edilsin:
“Maddə 139-1. Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və ya karantin rejimlərinin pozulması
139-1.1. Epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və ya karantin rejimlərinin pozulması xəstəliklərin
yayılmasına səbəb olduqda və ya xəstəliklərin yayılması üçün real təhlükə yaratdıqda –
iki min beş yüz manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması
və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
139-1.2. Eyni əməllər ehtiyatsızlıqdan insan ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda –
üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.”.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 mart 2020-ci il.
№ 28
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I
hissəsinin 1-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 10, maddə 1109; 2017, № 11,
maddə 1973; 2018, № 11, maddə 2232, № 12 (I kitab), maddə 2520; 2019, № 2, maddə 202, № 6, maddə
1006) 2.1-ci maddəsinin birinci cümləsinə birinci halda “tərəfindən” sözündən sonra “özəl tibb fəaliyyətinin
subyektlərində aparılan yoxlamalar, eləcə də” sözləri əlavə edilsin.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 mart 2020-ci il
№ 29-VIQD

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I
hissəsinin 1-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 6, maddə 364; 2005, № 6, maddə
466; 2006, № 12, maddə 1005; 2007, № 10, maddə 938; 2011, № 3, maddə 162; 2012, № 11, maddə
1051; 2017, № 3, maddə 345; 2019, №12, maddə 1881) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 13-2-ci maddə üzrə:
1.1. maddənin adında “ehtiyatında” sözündən sonra “və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsində”
sözləri əlavə edilsin;
1.2. 13-2.3-cü maddədə “sahibi” sözündən sonra “və ya informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsinin
istifadəçisi” sözləri, “ehtiyatında” sözündən sonra “(informasiya-telekommunikasiya şəbəkəsində)” sözləri
əlavə edilsin;
1.3. Aşağıdakı məzmunda 13-2.3.10-1-ci maddə əlavə edilsin:
“13-2.3.10-1. insanların həyat və sağlamlığına zərər vurulması, əhəmiyyətli əmlak ziyanının törədilməsi,
ictimai təhlükəsizliyin kütləvi şəkildə pozulması, həyat təminatı obyektlərinin, maliyyə, nəqliyyat, rabitə,
sənaye, energetika və sosial infrastruktur obyektlərinin fəaliyyətinin pozulması və ya başqa ictimai təhlükəli
nəticələrin baş verməsi təhdidini törədən yalan məlumatlar;”.
2. 13-4-cü maddənin mətnində “provayderlər” sözündən sonra “, həmçinin informasiya-telekommunikasiya
şəbəkəsinin istifadəçiləri” sözləri əlavə edilsin.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 17 mart 2020-ci il
№ 30-VIQD
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ADINDAN
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA
MƏHKƏMƏSİ PLENUMUNUN QƏRARI
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 142-ci maddəsinin şərh edilməsinə dair
Bakı şəhəri,

8 yanvar 2020-ci il.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu Fərhad Abdullayev (sədr), Sona Salmanova,
Südabə Həsənova, Rövşən İsmayılov (məruzəçi-hakim),
Ceyhun Qaracayev, Rafael Qvaladze, Mahir Muradov, İsa
Nəcəfov və Kamran Şəfiyevdən ibarət tərkibdə,
məhkəmə katibi Fəraid Əliyevin,
maraqlı subyektlərin nümayəndələri Gəncə Apellyasiya
Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının sədri Teyyub Muxtarov
və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının İnzibati
və hərbi qanunvericilik şöbəsinin baş məsləhətçisi Elnur
Nuriyevin,
ekspert Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin
Cinayət prosesi kafedrasının müdiri, hüquq elmləri doktoru,
professor Firuzə Abbasovanın,
mütəxəssislər Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin
hakimi İnqilab Nəsirov və Azərbaycan Respublikası Baş
Prokurorluğunun Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarənin
rəis müavini Mürvət Həsənovun iştirakı ilə,
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu
maddəsinin VI hissəsinə müvafiq olaraq xüsusi konstitusiya
icraatı qaydasında açıq məhkəmə iclasında Azərbaycan
Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 7, 21, 25,
33, 141, 142 və 145-ci maddələrinin Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 60, 63, 71 və 125-ci
maddələri baxımından şərh edilməsinə dair Gəncə
Apellyasiya Məhkəməsinin müraciəti əsasında konstitusiya
işinə baxdı.
İş üzrə hakim R.İsmayılovun məruzəsini, maraqlı
subyektlərin nümayəndələrinin və mütəxəssislərin çıxışlarını,
ekspertin rəyini dinləyib, iş materiallarını araşdırıb müzakirə
edərək Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu

hər ay qazancının 20 faizi dövlət nəfinə tutulmaqla 2 il
müddətə islah işləri cəzasına məhkum edilmişdir. Həmin
hökmdən dövlət ittihamçısı tərəfindən verilmiş apellyasiya
protestinin dəlillərindən biri ondan ibarət olmuşdur ki,
R.Rzayevin əməlinə məhkəmə tərəfindən hüquqi qiymət
verilərkən qrupun digər üzvü D.Əsgərovun Cinayət
Məcəlləsinin 126, 181 və 221-ci maddələri ilə təqsirli
bilinməsinə dair Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 13
iyun 2018-ci il tarixli hökmünün mövcudluğu nəzərə
alınmamışdır. Belə ki, həmin hökmdə irəli sürülmüş ittiham
üzrə D.Əsgərovun təqsirləndirildiyi cinayət əməlini yəni,
Cinayət Məcəlləsinin 181.2.1 və 181.2.5-ci maddələri ilə
nəzərdə tutulmuş quldurluq cinayətini R.Rzayevlə qabaqcadan əlbir olan qrup halında törətməsi qeyd edilərək
D.Əsgərov 11 il altı ay müddətə azadlıqdan məhrum etmə
cəzasına məhkum edilmişdir. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin
20 avqust 2018-ci il tarixli qərarı ilə D.Əsgərov qəti olaraq
10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş, Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 13 iyun 2018-ci il tarixli hökmü
qalan hissədə dəyişdirilməmiş və qanuni qüvvəyə minmişdir.
Bununla əlaqədar müraciətedən qeyd edir ki, Bakı Ağır
Cinayətlər və Bakı Apellyasiya Məhkəmələrində D.Əsgərovun
barəsində olan cinayət işinə baxılarkən R.Rzayev
təqsirləndirilən şəxs qismində iştirak etməsə də, həmin
məhkəmələr tərəfindən həm müəyyən olunmuş hallara,
həm də onlara verilmiş hüquqi qiymətə görə onun
təqsirliliyinə birbaşa təsir edə biləcək məhkəmə qərarları
qəbul edilmiş və qanuni qüvvəyə minmişdir.
Müraciətedənin qənaətinə görə, məsələ ilə bağlı vahid
məhkəmə təcrübəsinin formalaşdırılması məqsədi ilə
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin preyudisiyaya həsr olunmuş
142.1-ci maddəsinin Konstitusiyanın 60 və 63-cü maddələri
baxımından şərh edilməsi zəruridir.
Müraciətdə qaldırılan digər məsələ isə inzibati mübahisə
üzrə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı əsasında
müəyyən edilmiş verginin məbləği ilə cinayət işi üzrə
birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən müəyyən edilmiş
vergi məbləği arasında kəskin fərqin aşkarlanması ilə
bağlıdır. Belə ki, bu fərq təqsirləndirilən şəxsin əməlinin
cinayət qanunvericiliyinin müvafiq maddəsi ilə tövsifinə
mühüm təsir göstərir.
Müraciətdən göründüyü kimi, Y.Hidayətov Azərbaycan
Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər
Departamentinə qarşı 30 mart 2015-ci il tarixli vergi
yoxlaması aktı, eləcə də bu akt əsasında vergiödəyicisinin
vergi məsuliyyətinə cəlb edilməsinə dair 5 may 2015-ci il
tarixli qərarın etibarsız hesab olunmasına dair iddia tələbi
ilə Gəncə İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinə müraciət etmişdir.

MÜƏYYƏN ETDİ:
Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə (bundan sonra
– Konstitusiya Məhkəməsi) müraciət edərək Azərbaycan
Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin (bundan
sonra – Cinayət-Prosessual Məcəlləsi) 7, 21, 25, 33, 141,
142 və 145-ci maddələrinin Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının (bundan sonra – Konstitusiya) 60, 63,
71 və 125-ci maddələri baxımından şərh olunmasını xahiş
etmişdir.
Müraciətdə qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin (bundan sonra – Cinayət Məcəlləsi)
181-ci maddəsi ilə ittiham olunan R.Rzayev Gəncə Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 4 fevral 2019-cu il tarixli hökmü
ilə həmin Məcəllənin 322.2-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək
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Mübahisələndirilən aktlara əsasən, Y.Hidayətova
ümumilikdə 776.114 manat məbləğində maliyyə sanksiyası
tətbiq edilərək onun vergi məsuliyyətinə cəlb edilməsi
qərara alınmışdır. Gəncə İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin
31 may 2015-ci il tarixli qərarı ilə Y.Hidayətovun iddiası
təmin edilməmiş və həmin məhkəmə aktı qanuni qüvvəyə
minmişdir.
Müraciətdə daha sonra göstərilir ki, istintaq orqanı
tərəfindən irəli sürülmüş ittihama əsasən təqsirləndirilən
şəxs Z.Hidayətov Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin
(bundan sonra – Vergi Məcəlləsi) bir sıra maddələrinin
tələblərini pozaraq, ümumilikdə, 847.104,54 manat
məbləğində vergiləri dövlət büdcəsinə ödəməkdən yayınmış
və bununla da Cinayət Məcəlləsinin 213.2.2-ci maddəsində
nəzərdə tutulmuş əməli törətmişdir.
Bərdə Rayon Məhkəməsinin 4 iyun 2018-ci il tarixli
hökmü ilə isə Z.Hidayətov Cinayət Məcəlləsinin 213.1-ci
maddəsində nəzərdə tutulan cinayət əməlini törətməkdə
təqsirli bilinərək 2 il müddətə dövlət və yerli özünüidarə
orqanlarında rəhbər və maddi məsul vəzifə tutmaq
hüququndan məhrum edilməklə, qazancının 20 faizi
məbləğində pul dövlət nəfinə tutulmaqla 2 il müddətə
islah işləri cəzasına məhkum edilmişdir. Bərdə Rayon
Məhkəməsinin qeyd olunan hökmünə əsasən, Z.Hidayətov
Vergi Məcəlləsinin bir sıra tələblərini pozaraq ümumilikdə
68.469,13 manat məbləğində vergiləri dövlət büdcəsinə
ödəməkdən yayınmışdır. Dövlət ittihamçısı tərəfindən
həmin hökmdən apellyasiya protesti verilmişdir.
Müraciətedənin qənaətinə görə, Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin 142.2-ci maddəsinin məzmunundan belə
aydın olur ki, inzibati mübahisə üzrə qanuni qüvvəyə
minmiş məhkəmənin qərarı cinayət işi üzrə yalnız hadisənin,
yaxud hərəkətin olub-olmaması hissəsində məcburidir.
Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi qanuni qüvvəyə minmiş
məhkəmə qərarı ilə müəyyən edilmiş vergi məbləği ilə
cinayət işi üzrə icraat zamanı toplanmış sübutlar əsasında
müəyyən edilmiş vergi məbləği arasında fərqlər yarandığı
halda cinayət işinə baxan məhkəmənin Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin 142.2-ci maddəsinin tələbinə müvafiq olaraq
qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarının məcburiliyini
qəbul etməsinin cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxsin
təqsirinin əvvəlcədən müəyyən edilməsinə səbəb olubolmaması məsələsinə aydınlıq gətirilməsinin vahid məhkəmə
təcrübəsinin formalaşdırılması baxımından məqsədəmüvafiq
olduğu qənaətinə gəlmişdir.
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu müraciətdə
qaldırılan məsələlər ilə bağlı aşağıdakıların qeyd olunmasını
zəruri hesab edir.
Konstitusiyanın 60-cı maddəsinin I hissəsinə əsasən,
hər kəsin hüquq və azadlıqlarının inzibati qaydada və
məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir.
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun formalaşdırdığı
hüquqi mövqeyə görə, məhkəmə müdafiəsi müstəqil
məhkəmə tərəfindən ədalətli məhkəmə araşdırması
əsasında hüquqların səmərəli bərpa edilməsi kimi qəbul
olunur. Ədalət mühakiməsi mahiyyət etibarilə ədalət
anlayışına cavab verməli və pozulmuş hüquqların bərpa
olunmasını təmin etməlidir (Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun S.Abbasovanın şikayəti üzrə 2016-cı il 14 oktyabr
tarixli, F.Şirinovun şikayəti üzrə 2016-cı il 16 noyabr tarixli
və s. qərarları).

Bu hüququn məzmunu Konstitusiyanın norma və
prinsipləri, o cümlədən hüquqi müəyyənlik prinsipinin
tələbləri nəzərə alınmaqla başa düşülməlidir. Həmin prinsipi
təmin edən vasitələrdən biri qanuni qüvvəyə minmiş
məhkəmə aktlarının preyudisiallığıdır.
Preyudisiya, daha əvvəl baxılan iş üzrə sübutetmə
predmetinə aid olan və qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə
qərarı ilə müəyyənləşdirilən halların bir daha sübuta
yetirilməsi zərurətindən azad olunmanı nəzərdə tutur.
Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarının
preyudisiallığı, barəsində bu qərarın çıxarıldığı şəxslərin
dairəsi ilə məhdudlaşdırılır və aşağıdakı hər üç şərtin
mövcudluğu halında mümkün olur:
– konkret fakt bir iş üzrə cinayət prosesinin iştirakçısının
iştirak etdiyi başqa bir iş üzrə çıxarılmış və qanuni qüvvəyə
minmiş məhkəmə qərarı ilə müəyyən edilmiş olmalıdır;
– bu fakt hər iki iş üzrə sübutetmə predmetinə aid
olmalıdır;
– hər iki işdə şəxsin hüquqi statusu eyni olmalıdır.
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun hüquqi mövqeyinə
görə, preyudisiya institutu məhkəmə aktlarına yenidən
baxılmasının qarşısının alınmasına, məhkəmə təcrübəsində
eyniliyin, sabitliyin və hüquqi müəyyənliyin təmin edilməsinə
yönəlmişdir. Preyudisiallığı tənzim edən normalar sübut
etmə prosesini sadələşdirməyə, işlərə baxılma müddətinin
qısaldılmasına, məhkəmələrin, eləcə də məhkəmə prosesi
iştirakçılarının vəsaitinə qənaət edilməsinə yönəlmişdir
(“Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin
82.3-cü maddəsinin şərh edilməsinə dair” 2016-cı il 23
fevral tarixli Qərarı).
Qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarının preyudisial
əhəmiyyətinin tanınması üçün preyudisiallığın obyektiv və
subyektiv hədlərinin məcmusu müəyyən edilməlidir. Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu mülki mübahisələr üzrə
qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarının preyudisiallığının
hədləri ilə bağlı hesab etmişdir ki, preyudisiallıq prinsipi
yalnız əvvəlki və ya sonrakı proseslərdə iştirak edən
tərəflərə, işdə iştirak edən digər şəxslərə və onların hüquq
varislərinə aid edilir (“Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 82.3-cü maddəsinin şərh edilməsinə
dair” 2016-cı il 23 fevral tarixli Qərar).
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 142.1-ci maddəsinə
əsasən, cinayət təqibi üzrə məhkəmənin qanuni qüvvəyə
minmiş hökmü cinayət təqibi üzrə icraatda həm müəyyən
olunmuş hallara, həm də onların hüquqi qiymətinə görə
təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror və ya məhkəmə üçün
məcburidir. Həmin Məcəllənin 142.2-ci maddəsinə müvafiq
olaraq, mülki iş, inzibati və ya iqtisadi mübahisə üzrə
qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmənin qərarı cinayət işi
üzrə icraatda təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror və ya
məhkəməyə yalnız hadisənin, yaxud hərəkətin olubolmaması hissəsində məcburidir və təqsirləndirilən şəxsin
təqsirli olub-olmaması nəticəsini əvvəlcədən həll etmir.
Göründüyü kimi, qanunverici cinayət prosesində
sahədaxili (Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 142.1-ci
maddəsi) və sahələrarası preyudisiyanı (Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin 142.2-ci maddəsi) müxtəlif cür
müəyyənləşdirmişdir. Belə ki, cinayət prosesində sahədaxili
preyudisiyanın tətbiqi zamanı qüvvəyə minmiş məhkəmə
hökmündə müəyyən olunan hallar və onların hüquqi
qiyməti sonrakı cinayət işləri üzrə icraatda məcburi olduğu
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halda, sahələrarası preyudisiyaya görə mülki, inzibati və
ya iqtisadi işlər üzrə qanuni qüvvəyə minmiş qərarlar
yalnız hadisənin, yaxud hərəkətin olub-olmaması hissəsində
məcburidir.
Digər tərəfdən Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 142-ci
maddəsində preyudisiyanın subyektiv hədləri, yəni məhkəmə
hökmünün qanuni qüvvəsinin şamil edildiyi şəxslərin dairəsi
dəqiq müəyyən olunmamışdır.
Preyudisiyanın subyektiv hədləri cinayət prosesində
tərəf olaraq məhkəmədə öz mövqeyini bildirən və həmin
mövqeyin əsaslandırılması üçün sübutlarını təqdim edən
şəxslərin dairəsi ilə müəyyən edilir. Subyektiv hədlərə
daxil olan fiziki şəxslər prosessual təminatların maksimal
həcminə malik olmalı və həmin şəxslər sübutetmə
predmetinə daxil olan halların toplanmasına və
qiymətləndirilməsinə təsir etmək imkanına malik olmalıdırlar.
Bu baxımdan qeyd olunmalıdır ki, qüvvəyə minmiş
məhkəmə hökmünün preyudisiallığının həmin cinayət
prosesində təqsirləndirilən şəxs statusunda iştirak etməyən
şəxslərə şamil edilməsi sonuncuları cinayət-prosessual
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən təminatlardan, o cümlədən
məhkəmə icraatında müdafiə (Konstitusiyanın 127-ci
maddəsinin VIII hissəsi) və təqsirsizlik prezumpsiyası
hüquqlarından (Konstitusiyanın 63-cü maddəsi) məhrum
etməklə onların Konstitusiyanın 60-cı maddəsində təsbit
edilmiş hüquq və azadlıqlarının məhkəmə müdafiəsi
hüququnun pozulması ilə nəticələnə bilər.
Müraciətdə də göstərildiyi kimi, belə hallar əsasən
iştirakçılıqla cinayət əməlinin törədilməsində təqsirləndirilən
şəxslər barəsində aparılan cinayət təqibi üzrə icraatın
ayrılması nəticəsində əmələ gəlir. Bu zaman ayrılan cinayət
işi üzrə sübuta yetirilməli olan hallardan bir qismi digər
cinayət işinə dair artıq qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü
ilə təsbit edilmiş hallarla üst-üstə düşə bilər.
Qüvvəyə minmiş hökmlə müəyyən olunmuş halların
və onlara verilən hüquqi qiymətin ayrılmış cinayət işi üzrə
təqsirləndirilən şəxsə münasibətdə məcburiliyi faktiki
olaraq onun barəsində məhkəmə hökmü qüvvəyə minənədək
təqsirli olub-olmaması məsələsini əvvəlcədən həll edə
bilər. Burada nəzərə almaq lazımdır ki, Konstitusiyanın
63-cü maddəsinin I hissəsinə əsasən, hər kəsin təqsirsizlik
prezumpsiyası hüququ vardır. Cinayətin törədilməsində
təqsirləndirilən hər bir şəxs, onun təqsiri qanunla nəzərdə
tutulan qaydada sübuta yetirilməyibsə və bu barədə
məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü yoxdursa,
təqsirsiz sayılır.
Yuxarıda göstərilən konstitusiya müddəasının mənasına
görə, cinayət-prosessual qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş
qaydalara riayət olunmadan heç kəs təqsirli sayıla bilməz.
Həmin prosessual qaydaların vacib hissəsini təqsirləndirilən
şəxsin sübutların tədqiq olunmasında iştirakına dair
normalar təşkil edir.
Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, cinayət-prosessual
qanunvericiliklə sübutların toplanılmasına, yoxlanılmasına
və qiymətləndirilməsinə dair təsbit edilmiş müddəalar işin
həqiqətə uyğun olan faktiki hallarının müəyyənləşdirilməsinə
xidmət etməklə yanaşı, həm də şəxsiyyətin hüquqlarına
aid vacib prosessual təminatlar kimi çıxış edir. Göstərilən
təminatlar sisteminə isə Konstitusiyadan irəli gələn cinayət
mühakimə icraatının vacib prinsiplərindən hesab edilən

təqsirsizlik prezumpsiyası, cinayət işi üzrə sübutetmənin
ittiham tərəfinin üzərinə qoyulması, müdafiə hüququ və s.
aiddir. Onlara riayət olunması cinayət işi üzrə icraatın
aparılması zamanı qanunçuluğun təmin edilməsinin ayrılmaz
şərtini təşkil edir.
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu vurğulayır ki,
müraciətdə qaldırılan məsələnin yaranması səbəblərindən
biri də Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 50 və 211-ci
maddələrinin düzgün tətbiq edilməməsi ilə bağlıdır.
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 50.1-ci maddəsi
müstəntiqə, prokurora, hakimə cinayət təqibi üzrə icraatı
ayırmaq hüququ verməklə yanaşı, bu cür ayırmanın
mümkün olduğu şərtləri də müəyyənləşdirir. Qeyd olunan
maddədə nəzərdə tutulmuş qaydanın müəyyən edilməsi
prosessual qənaət məqsədi güdsə də, mütləq şərt kimi
cinayət işləri üzrə ayrıca icraatların cinayət təqibi ilə
əlaqədar bütün halların hərtərəfli, tam və obyektiv tədqiq
edilməsinə maneə olmamasını da nəzərdə tutur.
Həmçinin Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 211-ci
maddəsi cinayət işlərinin birləşdirilməsi və cinayət işinin
materiallarından başqa cinayət işinin ayrılması şərtlərini
və qaydasını müəyyən edir. Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin
211.3-cü maddəsinə əsasən, bu Məcəllənin 211.2-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş şərtlərdən biri və ya bir
neçəsi mövcud olsa da, cinayət təqibi ilə bağlı bütün
halların hərtərəfli, tam, obyektiv və vaxtında araşdırılmasına
maneələr olduqda başqa cinayət işi ayrıla bilməz.
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 50.3-cü maddəsi həmin
Məcəllənin 9.1.3 və 211-ci maddələri ilə əlaqəli şəkildə
cinayət işinin ayrıca icraata ayrılması barədə qərar qəbul
edərkən müstəntiq, prokuror və hakimin üzərinə müvafiq
hüquqi və faktiki əsasların göstərilməsi vəzifəsini qoyur.
Cinayət işinin ədalətli həlli üçün bu cür qərar onun qəbul
olunmasının vacibliyini təsdiq edən və iş materiallarında
öz əksini tapmış konkret hallara, həmçinin maddi və prosessual hüquq normalarına əsaslanmaqla qəbul edilməlidir.
Müraciətdə qaldırılan məsələyə dair İnsan Hüquqları
üzrə Avropa Məhkəməsinin (bundan sonra – Avropa
Məhkəməsi) təcrübəsi də diqqətəlayiqdir. Belə ki, Avropa
Məhkəməsinin presedent hüququna əsasən, “İnsan
hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında”
Konvensiya (bundan sonra – Konvensiya) cinayət işi üzrə
hüquqi prezumpsiyaların və faktların prezumpsiyalarının
istifadə edilməsini qadağan etmir, lakin dövlətlərdən
təqsirləndirilən şəxs üçün işin nəticəsinin vacibliyinin nəzərə
alınmasını və onun müdafiə hüququnun təmin edilməsi
məqsədi ilə belə istifadənin ağlabatan hədlərlə
məhdudlaşdırılmasını tələb edir (Salabiaku Fransaya qarşı
iş üzrə 1988-ci il 7 oktyabr tarixli Qərar, § 28; Radio
France və digərləri Fransaya qarşı iş üzrə 2004-cü il 30
mart tarixli Qərar, § 24).
Avropa Məhkəməsi bir sıra qərarlarında qeyd etmişdir
ki, təqsirsizlik prezumpsiyasına və şahidlərin dindirilməsinə
təminat verən Konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci və
3(d)-cü bəndləri, həmin maddənin 1-ci bəndi ilə təsbit
olunmuş ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun tərkib
hissələrini təşkil etməklə, ümumilikdə, məhkəmə
araşdırmasının ədalətliliyinin qiymətləndirilməsi zamanı
nəzərə alınmalıdır (Böyük Palatanın Gäfgen Almaniyaya
qarşı iş üzrə 2010-cu il 1 iyun tarixli Qərar; Al Khawaja və
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Tahery Birləşmiş Krallığa qarşı iş üzrə 2011-ci il 15 dekabr
tarixli Qərar).
Avropa Məhkəməsi həm də hesab etmişdir ki, bir neçə
şəxsin iştirakı ilə törədilən mürəkkəb cinayət işinin eyni
icraatda aparılması mümkün olmadıqda, təqsirləndirilən
şəxslərin təqsiri məsələsini həll etmək məqsədi ilə məhkəmə,
cinayətin törədilməsində iştirak edən və sonradan ayrıca
mühakimə ediləcək üçüncü şəxslərin adlarının çəkilməməsini
tələb edə bilər. Cinayət işlərinə baxan məhkəmələr,
təqsirləndirilən şəxslərin hüquqi məsuliyyəti ilə əlaqədar
məsələni daha dolğun və dəqiq həll etmək üçün vacib
olan işin hallarını müəyyən etməyə borcludurlar və müəyyən
olunmuş hallar barəsində, sadəcə, mülahizə və ya şübhə
kimi bəhs edə bilməzlər. Bu, həmçinin üçüncü şəxslərin
iştirakçılığı ilə əlaqədar hallara da aiddir. Lakin bu halların
qeyd olunması vacib olduqda, məhkəmə təqsirləndirilən
şəxsin hüquqi məsuliyyətinin həll olunması üçün labüd olmayan dəlilləri təqdim etməkdən çəkinməlidir. Bu baxımdan
məhkəmə qərarlarının tərtibatında digər iş üzrə məhkəmə
araşdırmasının ədalətliliyini şübhə altına qoymamaq üçün
üçüncü şəxslərin təqsiri ilə əlaqədar ilkin mülahizələrdən
çəkinmək lazımdır (Karaman Almaniyaya qarşı iş üzrə
2014-cü il 27 fevral tarixli Qərar, § 64 65).
Eyni zamanda, Avropa Məhkəməsi qeyd etmişdir ki,
irəli sürülmüş ittihamın xarakteri məhkəməyə üçüncü
şəxslərin iştirakçılığına dair gəldiyi qənaətə toxunmamağa
imkan vermirsə və bu qənaət ayrıca mühakimə ediləcək
üçüncü şəxslərin hüquqi məsuliyyətinə dair qərara təsir
edə bilərsə, belə hal işin ayrıca icraata ayrılması üçün
ciddi maneə kimi qiymətləndirilməlidir. Ümumi hallar
baxımından bir-biri ilə sıx əlaqəli olan işlərə ayrılıqda
baxılmasına dair istənilən qərar bütün toqquşan maraqların
hərtərəfli təhlilinə əsaslanmalı və digər təqsirləndirilən
şəxslərə işin ayrıca icraata ayrılmasına etiraz etmək imkanı
təqdim edilməlidir. Ayrıca icraatın aparılması ilə əlaqədar
ikinci tələb isə onu nəzərdə tutur ki, digər təqsirləndirilən
şəxslərin iştirakı olmadan müəyyən edilmiş hallar, həmin
şəxslərə münasibətdə preyudisial əhəmiyyət kəsb
etməməlidir. Bir iş üzrə istifadə olunmuş sübutların statusu
sırf nisbi qalmalı, onların qüvvəsi mövcud konkret mühakimə
icraatı ilə məhdudlaşmalıdır (2016-cı il 23 fevral tarixli
Qərar, 46632/13 və 28671/14, §104-105).
Müraciətdə qaldırılan digər məsələ ilə əlaqədar Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu bir daha qeyd etməyi
vacib hesab edir ki, qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə
qərarının preyudisiallığı işdə iştirak edən şəxslərin dairəsi
ilə məhdudlaşdırılır. Müraciətin məzmunundan göründüyü
kimi, Gəncə İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin icraatında olan
inzibati iş üzrə iddiaçı qismində Y.Hidayətov çıxış etdiyi
halda, sonradan Bərdə Rayon Məhkəməsinin icraatında
olan cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində başqa
şəxs - Z.Hidayətov cəlb olunmuşdur. Bu, preyudisiyanın
mövcud olmamasına dəlalət etməklə, yuxarıda göstərilən
hüquqi mövqeyə müvafiq olaraq Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin 142.2-ci maddəsinin tətbiqini istisna edir.
Göstərilənləri nəzərə alaraq Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu aşağıdakı nəticələrə gəlir:
– Preyudisiya, daha əvvəl baxılan iş üzrə sübutetmə
predmetinə aid olan və qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə
hökmü ilə müəyyənləşdirilən halların bir daha sübuta

yetirilməsi zərurətindən azad olunmanı nəzərdə tutur.
Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmünün preyudisiallığı,
həmin hökmün çıxarıldığı şəxslərin dairəsi ilə məhdudlaşır;
– Konstitusiyanın 60-cı maddəsinin I hissəsi, 63-cü
maddəsi və 127-ci maddəsinin VIII hissəsinin tələbləri
baxımından Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 142.1-ci
maddəsinin müddəaları cinayət təqibi üzrə təqsirləndirilən
şəxsə münasibətdə o halda şamil edilir ki, həmin şəxsin
təqsirliyi və ya təqsirsizliyi məhkəmə müdafiəsi hüququndan
irəli gələn təminatlara riayət edilməklə digər əlaqəli cinayət
işi üzrə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü ilə
müəyyən edilmiş olsun;
– Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 50 və 211-ci
maddələrinin tələblərindən irəli gələrək cinayət təqibi üzrə
icraatı ayırmaq qərarı verən müstəntiq, prokuror və ya
hakim bu cür ayrılmanın mümkün olduğu şərtləri
müəyyənləşdirməli, bu qərarın müvafiq hüquqi və faktiki
əsaslarını göstərməli, cinayət təqibi ilə bağlı bütün halların
hərtərəfli, tam, obyektiv və vaxtında araşdırılmasına
maneələr olduğu hallarda belə ayırmadan çəkinməlidirlər.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu
maddəsinin VI hissəsini, “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 60, 62, 63, 65-67
və 69-cu maddələrini rəhbər tutaraq, Azərbaycan
Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu
QƏRARA ALDI:
1. Preyudisiya, daha əvvəl baxılan iş üzrə sübutetmə
predmetinə aid olan və qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə
hökmü ilə müəyyənləşdirilən halların bir daha sübuta
yetirilməsi zərurətindən azad olunmanı nəzərdə tutur.
Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmünün preyudisiallığı,
həmin hökmün çıxarıldığı şəxslərin dairəsi ilə məhdudlaşır.
2. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 60-cı
maddəsinin I hissəsi, 63-cü maddəsi və 127-ci maddəsinin
VIII hissəsinin tələbləri baxımından Azərbaycan Respublikası
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 142.1-ci maddəsinin
müddəaları cinayət təqibi üzrə təqsirləndirilən şəxsə
münasibətdə o halda şamil edilir ki, həmin şəxsin təqsirliyi
və ya təqsirsizliyi məhkəmə müdafiəsi hüququndan irəli
gələn təminatlara riayət edilməklə digər əlaqəli cinayət
işi üzrə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü ilə
müəyyən edilmiş olsun.
3. Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin 50 və 211-ci maddələrinin tələblərindən irəli
gələrək cinayət təqibi üzrə icraatı ayırmaq qərarı verən
müstəntiq, prokuror və ya hakim bu cür ayrılmanın mümkün
olduğu şərtləri müəyyənləşdirməli, bu qərarın müvafiq
hüquqi və faktiki əsaslarını göstərməli, cinayət təqibi ilə
bağlı bütün halların hərtərəfli, tam, obyektiv və vaxtında
araşdırılmasına maneələr olduğu hallarda isə belə ayırmadan
çəkinməlidirlər.
4. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
5. Qərar “Azərbaycan”, “Respublika”, “Xalq qəzeti”,
“Bakinski raboçi” qəzetlərində və “Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı”nda dərc edilsin.
6. Qərar qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən
ləğv edilə, dəyişdirilə və ya rəsmi təfsir oluna bilməz.
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Sədr:

Fərhad ABDULLAYEV

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ADINDAN
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA
MƏHKƏMƏSİ PLENUMUNUN QƏRARI

2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi seçkilərinin
nəticələrinin yoxlanılması və təsdiqinə dair
Bakı şəhəri,

5 mart 2020-ci il.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu Fərhad Abdullayev (sədr), Sona Salmanova,
Südabə Həsənova, Rövşən İsmayılov (məruzəçi-hakim),
Ceyhun Qaracayev, Rafael Qvaladze (məruzəçi-hakim),
Mahir Muradov, İsa Nəcəfov və Kamran Şəfiyevdən
ibarət tərkibdə,
məhkəmə katibləri Fəraid Əliyev və Vüqar Zeynalovun,
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının
sədri Məzahir Pənahov, sədr müavini Rövzət Qasımov,
katibləri Arifə Muxtarova və Mikayıl Rəhimov, üzvləri
Fuad Cavadov, Şaitdin Əliyev, Ramiz İbrahimov, Validə
Kazımova, Hüseyn Paşayev, İlham Məmmədov, Nizami
Nadirxanlı, Qabil Orucov, Bəxşeyiş Əsgərov, Tofiq Həsənov,
Almas Qəhrəmanlı, Etibar Quliyev və İlkin Şahbazovun,
ekspertlər Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq
fakültəsinin Konstitusiya hüququ kafedrasının dosenti
Nəsib Şükürov və həmin kafedranın müəllimi, hüquq
üzrə fəlsəfə doktoru Gülşən Cəbinin,
mütəxəssislər Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin əməkdaşları Ulduzə Həmidova və
Gülnar Əhmədovanın iştirakı ilə,
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 86-cı
maddəsinə və 130-cu maddəsinin VIII hissəsinə müvafiq
olaraq xüsusi konstitusiya icraatı qaydasında açıq
məhkəmə iclasında Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Seçki Komissiyasından daxil olmuş materiallar üzrə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 2020-ci il
fevralın 9-da keçirilmiş seçkilərin nəticələrinə dair konstitusiya işinə baxdı.
Hakimlər R.İsmayılov və R.Qvaladzenin məruzələrini,
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının
sədri M.Pənahovun çıxışını, ekspertlər N.Şükürov və
G.Cəbinin, mütəxəssislər U.Həmidova və G.Əhmədovanın
rəylərini dinləyib müzakirə edərək, Azərbaycan
Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu
MÜƏYYƏN ETDİ:
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının (bundan
sonra - Konstitusiya) 981-ci maddəsinin I hissəsinə və
109-cu maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 5 dekabr tarixli
Sərəncamı ilə beşinci çağırış Azərbaycan Respublikasının

Milli Məclisi (bundan sonra - Milli Məclis) buraxılmış,
Milli Məclisə növbədənkənar seçkilər 2020-ci il fevralın
9-na təyin edilmiş və həmin gün seçkilər keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin (bundan
sonra – Seçki Məcəlləsi) 171.2-ci maddəsinə əsasən,
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası
(bundan sonra - Mərkəzi Seçki Komissiyası) səsvermə
günündən ən geci 20 gün keçənədək dairə seçki
komissiyalarının protokollarını (bu Məcəlləyə uyğun
olaraq onlara əlavə edilən sənədlərlə birlikdə) yoxlayır,
24 saat müddətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə (bundan sonra – Konstitusiya
Məhkəməsi) təqdim edir.
Konstitusiyanın 86-cı maddəsinə görə, Milli Məclis
deputatlarının seçkilərinin nəticələrinin düzgünlüyünü
qanunla müəyyən olunmuş qaydada Konstitusiya
Məhkəməsi yoxlayır və təsdiq edir.
"Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun (bundan sonra - "Konstitusiya
Məhkəməsi haqqında” Qanun) 54.1-ci maddəsində
nəzərdə tutulmuşdur ki, Milli Məclis deputatlarının
seçkilərinin nəticələrinin yoxlanılması və təsdiq edilməsi
qaydaları Seçki Məcəlləsi ilə müəyyən edilir. Bu qaydalara
uyğun olaraq Konstitusiya Məhkəməsi Mərkəzi Seçki
Komissiyası tərəfindən təqdim olunmuş sənədləri
aldıqdan sonra 10 gün müddətində müvafiq mütəxəssisləri cəlb etməklə həmin sənədlərin Seçki Məcəlləsinə
uyğunluğunu yoxlayır (Seçki Məcəlləsinin 171.3-cü
maddəsi).
Qanunvericiliyin yuxarıda göstərilən tələblərinə müvafiq olaraq, Mərkəzi Seçki Komissiyası 2020-ci il
fevralın 9-da keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərin yekunlarının
yoxlanılması və təsdiq edilməsi məsələsinə baxılması
üçün səsvermənin ümumi yekunları haqqında protokolunu
və dairə seçki komissiyalarının protokollarını onlara
əlavə edilmiş sənədlərlə birlikdə Konstitusiya
Məhkəməsinə təqdim etmişdir.
2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Milli Məclisə
seçkilərin ümumi yekunlarına dair Mərkəzi Seçki
Komissiyasının protokoluna əsasən:
1. Seçki siyahılarına daxil edilmiş seçicilərin ümumi
sayı - 5 359 015 (beş milyon üç yüz əlli doqquz min on
beş);
2. Səsvermədə iştirak edən seçicilərin sayı - 2 510
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135 (iki milyon beş yüz on min yüz otuz beş);
3. Dairə seçki komissiyalarının sayı - 125 (bir yüz
iyirmi beş);
4. Dairə seçki komissiyaları tərəfindən təqdim edilmiş
protokolların sayı - 125 (bir yüz iyirmi beş);
5. Mərkəzi Seçki Komissiyası protokolunun tərtib
edilməsi üçün əsas götürülmüş dairə seçki komissiyaları
protokollarının sayı - 121 (bir yüz iyirmi bir);
6. Səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edilmiş
seçki dairələrinin sayı - 4 (dörd);
7. Səsvermənin baş tutmadığı seçki dairələrinin sayı
- 0 (sıfır);
8. Səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edilmiş
seçki məntəqələrinin sayı - 328 (üç yüz iyirmi səkkiz)
olmuşdur.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının səsvermənin ümumi
yekunlarına dair 2020-ci il 25 fevral tarixli protokoluna
əsasən 125 seçki dairəsindən 121 seçki dairəsi üzrə
səsvermənin nəticələri etibarlı hesab edilmiş və həmin
seçki dairələri üzrə deputat seçilmiş namizədlər müəyyən
olunmuşdur.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2020-ci il 13 fevral
tarixli 23/132, 23/133, 23/134 və 23/135 saylı qərarları
ilə 80 saylı İmişli-Beyləqan, 35 saylı Xətai üçüncü, 74
saylı Lənkəran kənd və 33 saylı Xətai birinci seçki
dairələri üzrə Milli Məclisə seçkilər etibarsız hesab
edilmişdir.
Bundan başqa, Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim
edilmiş materiallardan göründüyü kimi, Mərkəzi Seçki
Komissiyası tərəfindən qanun pozuntuları ilə bağlı daxil
olmuş şikayət və müraciətlər üzrə araşdırmalar aparılmış,
müxtəlif məlumat mənbələri, o cümlədən veb-kamera
görüntüləri və digər materiallar əsasında 328 seçki
məntəqəsində seçki qanunvericiliyinin tələblərinin
pozulması müəyyən edilmiş və həmin məntəqələr üzrə
səsvermənin nəticələri etibarsız hesab edilmişdir.
Materiallardan o da görünür ki, 2020-ci il fevralın
9-da Milli Məclisə seçkilərin hazırlanması, keçirilməsi
və nəticələrinin müəyyən olunması zamanı
fəaliyyətlərində yol verdikləri nöqsanlar səbəbindən
ümumilikdə 87 seçki məntəqəsinin məntəqə seçki
komissiyaları buraxılmışdır.
Seçki Məcəlləsinin 100.12-ci maddəsinə əsasən,
seçki komissiyasının protokolu seçki komissiyasının
həlledici səs hüquqlu üzvləri tərəfindən tərtib edilir və
seçki komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvlərinin
ümumi sayının ən azı 2/3-si tərəfindən imzalanır. Həmin
Məcəllənin 28.2-ci maddəsinə görə isə Mərkəzi Seçki
Komissiyasının qərarları açıq səsvermə yolu ilə Mərkəzi
Seçki Komissiyasının iclasında komissiya üzvlərinin 17si və ya 18-i iştirak edərsə - azı 12 üzvün səs çoxluğu
ilə qəbul edilir.
Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edilmiş
səsvermənin ümumi yekunlarına dair Mərkəzi Seçki
Komissiyasının 2020-ci il 25 fevral tarixli protokolundan
göründüyü kimi, bu sənədi Mərkəzi Seçki Komissiyasının
17 həlledici səs hüquqlu üzvlərindən 17-si imzalamışdır.

Konstitusiya Məhkəməsi Seçki Məcəlləsinin 171.3cü və "Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” Qanunun
54.4-cü maddələrinin tələblərinə uyğun olaraq, Mərkəzi
Seçki Komissiyası tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərin
Seçki Məcəlləsinə uyğunluğunun yoxlanılması üçün
ekspert və mütəxəssisləri cəlb etmiş, Bakı, Sumqayıt,
Gəncə, Şirvan, Şəki Apelyasiya məhkəmələrindən,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsindən,
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsindən və Azərbaycan Respublikası Prokurorluğundan seçki hüquqlarının
müdafiəsi və seçki qanunvericiliyinin pozulması ilə əlaqədar baxılmış şikayət və ərizələr haqqında məlumatları
tələb etmişdir.
Ekspert qismində cəlb edilmiş Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin Konstitusiya hüququ
kafedrasının dosenti N.Şükürov və həmin kafedranın
müəllimi G.Cəbinin rəylərindən göründüyü kimi, Mərkəzi
Seçki Komissiyasının yekun protokoluna əlavə edilmiş
dairə seçki komissiyalarının protokollarına Seçki
Məcəlləsinin 100.2, 107.2 və 107.3-cü maddələrində
göstərilmiş bütün məlumatlar daxil edilmiş, Mərkəzi
Seçki Komissiyasının yekun protokolu isə Seçki
Məcəlləsinin 108.2-ci maddəsinə uyğun olaraq dairə
seçki komissiyalarının protokollarında olan bütün
məlumatların ümumiləşdirilməsi əsasında tərtib edilmişdir.
Protokolların karandaşla yazılması və həmin protokollara hər hansı düzəlişlərin edilməsi müəyyən
olunmamışdır.
Beləliklə, ekspertlərin rəyindən göründüyü kimi,
2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərin
nəticələrinə dair Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2020-ci
il 25 fevral tarixli protokolu və ona əlavə olunmuş
sənədlər Seçki Məcəlləsinin 100.2, 100.12, 107.2, 107.3
və 108.2-ci maddələrinin tələblərinə uyğundur.
Mütəxəssislər Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin əməkdaşları U.Həmidova və
G.Əhmədovanın rəyinə əsasən, Mərkəzi Seçki
Komissiyasının yekun protokoluna əlavə edilmiş 121
dairə seçki komissiyasının protokolları Seçki Məcəlləsinin
100.2 və 107.3-cü maddələrinin tələblərinə tam cavab
verir. Həmin protokollar Seçki Məcəlləsinin 107.2-ci
maddəsinə müvafiq olaraq məntəqə seçki
komissiyalarının protokollarında olan bütün məlumatların
ümumiləşdirilməsi əsasında tərtib edilmişdir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının yekun protokolu Seçki
Məcəlləsinin 108.2-ci maddəsinin tələblərinə uyğun
tərtib edilmişdir.
Dairə seçki komissiyaları protokolların, Mərkəzi Seçki
Komissiyası isə yekun protokolun hesablanmasını düzgün
aparmışlar. Həmin sənədlərdə nöqsanlar, səhvlər,
yolverilməz düzəlişlər və uyğunsuzluqlar aşkar
edilməmişdir.
Mütəxəssislərin rəyinə əsasən 2020-ci il fevralın 9da keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərə dair Mərkəzi Seçki
Komissiyası tərəfindən təqdim olunmuş 121 dairə seçki
komissiyasının protokolları Seçki Məcəlləsinin 100.2,
100.12, 107.2, 107.3 və 108.2-ci maddələrinin tələblərinə
tam uyğun tərtib edilmişdir.
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Bakı Apelyasiya Məhkəməsinin 2020-ci il 3 mart
tarixli 5d-64/2020 və 2020-ci il 4 mart tarixli 5d66/2020 saylı məktublarından göründüyü kimi, seçki
günündən sonra məhkəməyə 72 ərizə daxil olmuş, onlardan 13 iş aidiyyəti üzrə müvafiq məhkəməyə
göndərilmiş, 16 iş üzrə iddia mümkün sayılmamış, 2 iş
üzrə iddia qismən təmin edilmiş, lakin bu dairə seçki
komissiyalarının ümumi nəticələrinə təsir göstərməmiş
və 41 iş üzrə iddia əsassız olduğu üçün təmin edilməmişdir.
Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin 2020-ci il 3
mart tarixli 02110/2020 saylı məktubunda göstərilmişdir
ki, həmin məhkəmədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının
qərarı ilə bağlı 20 işə baxılmış, 12 iş üzrə iddia təmin
edilməmiş, 7 iş üzrə iddialar mümkün sayılmamış və 1
iş aidiyyəti üzrə göndərilmişdir.
Gəncə Apelyasiya Məhkəməsinin 2020-ci il 3 və 4
mart tarixli 31-15/2020 saylı məktublarına əsasən
məhkəmənin icraatında Mərkəzi Seçki Komissiyasının
qərarları ilə bağlı 19 işə baxılmış, onlardan 15 iş üzrə
iddia təmin edilməmiş, 4 iddia isə mümkün sayılmamışdır.
Şirvan Apelyasiya Məhkəməsinin 2020-ci il 3 mart
tarixli 6dx-87/2020 saylı məktubundan məlum olduğu
kimi, bu məhkəməyə Mərkəzi Seçki Komissiyasının
qərarlarından 21 ərizə daxil olmuş, 16 iddia təmin
edilməmiş, 4 iddia mümkün sayılmamış və 1 iddia
aidiyyəti üzrə göndərilmişdir.
Şəki Apelyasiya Məhkəməsinin 2020-ci il 3 mart
tarixli 26/255, 2020-ci il 4 mart tarixli 26/260 və
26/268 saylı məktublarından göründüyü kimi, həmin
məhkəməyə Milli Məclisə seçkilərlə bağlı 18 ərizə daxil
olmuş, 15 iş üzrə iddia təmin edilməmiş, 3 iş üzrə iddia
mümkün sayılmamışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin
2020-ci il 2 mart tarixli 20-03/22 saylı məktubuna
əsasən, Milli Məclisə 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş
seçkilərlə bağlı 1 işə baxılmış, iddia təmin edilməmişdir.
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 2020-ci
il 4 mart tarixli 2-124/20 saylı məktubundan görünür
ki, həmin məhkəmə tərəfindən 78 işə baxılmış, onlardan
64 iş üzrə apelyasiya instansiyası məhkəmələrinin qərar
və qərardadları dəyişdirilmədən saxlanılmış, 3 iş üzrə
məhkəmə qərarları ləğv edilmiş və yenidən işlərə
baxılarkən iddialar təmin edilməmiş və ya mümkün
sayılmamış, 9 iş üzrə kasasiya şikayəti mümkün
sayılmamış, 2 iş isə geri qaytarılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun 2020-ci
il 27 fevral tarixli 04xid1490 saylı məktubundan
göründüyü kimi, 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Milli
Məclisə seçkilərlə bağlı seçki hüququnun və seçki prosesinin pozulması ilə əlaqədar cəmi 67 müraciət daxil
olmuş, həmin müraciətlər aidiyyəti üzrə baxılması üçün
Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərilmişdir.
Beləliklə, məhkəmələr tərəfindən təqdim olunmuş
məlumatlar belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki,
məhkəmələrdə müraciətlər əsasında baxılmış işlər
2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərin
ümumi yekunlarına dair Mərkəzi Seçki Komissiyasının

protokoluna heç bir təsir göstərməmişdir.
Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, Konstitusiya
Məhkəməsinin Plenumu belə nəticəyə gəlir ki, 2020-ci
il fevralın 9-da keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərin ümumi
yekunlarına dair Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2020-ci
il 25 fevral tarixli protokolu və ona əlavə edilmiş
sənədlər Seçki Məcəlləsinin 100.2, 100.12, 107.2, 107.3
və 108.2-ci maddələrinin tələblərinə uyğun hesab
edilməli və seçkilərin nəticələri təsdiq edilməlidir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 86-cı
maddəsini və 130-cu maddəsinin VIII, IX hissələrini,
“Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 54, 62, 63, 65, 67 və 69-cu
maddələrini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu
QƏRARA ALDI:
1. 2020-ci il fevralın 9-da keçirilmiş Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisi deputatlarının seçkilərinin
nəticələrinə dair Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki
Komissiyasının 2020-ci il 25 fevral tarixli protokolu və
ona əlavə edilmiş sənədlər Azərbaycan Respublikası
Seçki Məcəlləsinin 100.2, 100.12, 107.2, 107.3 və
108.2-ci maddələrinin tələblərinə uyğun hesab edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 2020ci il fevralın 9-da keçirilmiş
1 saylı Şərur-Sədərək,
2 saylı Şərur,
3 saylı Babək-Kəngərli-Naxçıvan,
4 saylı Naxçıvan şəhər,
5 saylı Şahbuz-Babək,
6 saylı Culfa-Babək,
7 saylı Ordubad-Culfa,
8 saylı Binəqədi birinci,
9 saylı Binəqədi ikinci,
10 saylı Binəqədi üçüncü,
11 saylı Qaradağ,
12 saylı Qaradağ-Binəqədi-Yasamal,
13 saylı Xəzər-Pirallahı,
14 saylı Xəzər,
15 saylı Yasamal birinci,
16 saylı Yasamal ikinci,
17 saylı Yasamal üçüncü,
18 saylı Nərimanov-Nizami,
19 saylı Nərimanov birinci,
20 saylı Nərimanov ikinci,
21 saylı Nəsimi birinci,
22 saylı Nəsimi ikinci,
23 saylı Nəsimi-Səbail,
24 saylı Nizami birinci,
25 saylı Nizami ikinci,
26 saylı Sabunçu birinci,
27 saylı Sabunçu ikinci,
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28 saylı Sabunçu üçüncü,
29 saylı Səbail,
30 saylı Suraxanı birinci,
31 saylı Suraxanı ikinci,
32 saylı Suraxanı üçüncü,
34 saylı Xətai ikinci,
36 saylı Xətai dördüncü,
37 saylı Nizami birinci (Gəncə),
38 saylı Nizami ikinci (Gəncə),
39 saylı Kəpəz birinci (Gəncə),
40 saylı Kəpəz ikinci (Gəncə),
41 saylı Sumqayıt birinci,
42 saylı Sumqayıt ikinci,
43 saylı Sumqayıt üçüncü,
44 saylı Sumqayıt-Xızı,
45 saylı Abşeron,
46 saylı Şirvan,
47 saylı Mingəçevir,
48 saylı Yevlax,
49 saylı Yevlax-Mingəçevir,
50 saylı Abşeron-Qobustan,
51 saylı Qusar,
52 saylı Quba,
53 saylı Quba-Qusar,
54 saylı Şabran-Siyəzən,
55 saylı Xaçmaz şəhər,
56 saylı Xaçmaz kənd,
57 saylı Kürdəmir,
58 saylı Hacıqabul-Kürdəmir,
59 saylı Salyan,
60 saylı Salyan-Neftçala,
61 saylı Neftçala,
62 saylı Saatlı,
63 saylı Sabirabad birinci,
64 saylı Sabirabad ikinci,
65 saylı Saatlı-Sabirabad-Kürdəmir,
66 saylı Biləsuvar,
67 saylı Cəlilabad şəhər,
68 saylı Cəlilabad kənd,
69 saylı Cəlilabad-Masallı-Biləsuvar,
70 saylı Masallı şəhər,
71 saylı Masallı kənd,
72 saylı Yardımlı-Masallı,
73 saylı Lənkəran şəhər,
75 saylı Lənkəran-Masallı,
76 saylı Lənkəran-Astara,
77 saylı Astara,
78 saylı Lerik,
79 saylı İmişli,
81 saylı Beyləqan,
82 saylı Ağcabədi,

83 saylı Ağcabədi-Füzuli,
84 saylı Füzuli,
85 saylı Şamaxı,
86 saylı İsmayıllı,
87 saylı Ağsu-İsmayıllı,
88 saylı Göyçay,
89 saylı Göyçay-Ağdaş,
90 saylı Ağdaş,
91 saylı Ucar,
92 saylı Zərdab-Ucar,
93 saylı Bərdə şəhər,
94 saylı Bərdə kənd,
95 saylı Tərtər,
96 saylı Goranboy-Naftalan,
97 saylı Goranboy-Ağdam-Tərtər,
98 saylı Şəmkir şəhər,
99 saylı Şəmkir kənd,
100 saylı Şəmkir-Daşkəsən,
101 saylı Göygöl-Daşkəsən,
102 saylı Samux-Şəmkir,
103 saylı Gədəbəy,
104 saylı Gədəbəy-Tovuz,
105 saylı Tovuz,
106 saylı Tovuz-Qazax-Ağstafa,
107 saylı Qazax,
108 saylı Ağstafa,
109 saylı Balakən,
110 saylı Zaqatala,
111 saylı Zaqatala-Balakən,
112 saylı Qax,
113 saylı Şəki şəhər,
114 saylı Şəki kənd birinci,
115 saylı Şəki kənd ikinci,
116 saylı Qəbələ,
117 saylı Oğuz-Qəbələ,
118 saylı Ağdam şəhər,
119 saylı Ağdam kənd,
120 saylı Cəbrayıl-Qubadlı,
121 saylı Laçın,
122 saylı Xankəndi,
123 saylı Kəlbəcər,
124 saylı Şuşa-Ağdam-Xocalı-Xocavənd,
125 saylı Zəngilan-Qubadlı
seçki dairələri üzrə seçkilərin nəticələri təsdiq edilsin.
3. Qərar elan olunduğu andan qüvvəyə minir.
4. Qərar “Azərbaycan”, “Respublika”, “Xalq qəzeti”,
“Bakinski raboçi” qəzetlərində və “Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı”nda dərc edilsin.
5. Qərar qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən
ləğv edilə, dəyişdirilə və ya rəsmi təfsir oluna bilməz.
Sədr:
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