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Prezident İlham Əliyev inkişafın yeni hədəflərini bəyan etdi

2018-ci ilin altı ayında bütün vəzifələrin uğurla icra olunduğu deyən dövlət başçısı Nazirlər Kabineti
qarşısında yeni vəzifələr müəyyənləşdirdi:
•
islahatlar daha da dərinləşməlidir
•
iqtisadi və maliyyət sektorlarında maksimum şəffaflıq təmin edilməlidir
•
vergi və gömrük orqanları dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin səviyyəsinə qalxmalıdır
•
sosial təminat sahəsində tam şəffaflıq təmin edilməlidir, sosial ədalət tam bərqərar olmalıdır
•
Azərbaycan qeyri-formal məşğulluğa qarşı çox ciddi tədbirlər görən bir ölkə olmalıdır
•
dövlət xərclərinə nəzarət gücləndirilməlidir
•
korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə daha ciddi aparılmalıdır
***
İyulun 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin
2018-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr
olunan iclası keçirilib.
Dövlətimizin başçısı iclası giriş nitqi ilə açdı.

Prezident İlham Əliyevin giriş nitqi
ki, müasir, demokratik ölkədir. O ölkədir ki, burada
bütün azadlıqlar təmin edilir.
Seçkilərə kölgə salmaq istəyənlər isə növbəti
dəfə iflasa uğradılar. Onların sönük cəhdləri Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən qəbul edilmədi. Onların
hərəkətləri cəmiyyət tərəfindən rədd edildi. Bunun
bariz nümunəsi odur ki, seçkilərdən sonra keçirilmiş
“etiraz” mitinqinə min nəfərdən çox adam yığa bilməmişlər. Bu, onların növbəti iflasıdır, bir daha
onu göstərir ki, xalq bizim siyasətimizə alternativ
siyasət görmür, onu qəbul etmir və bundan sonra
da xalq bizim siyasətimizi dəstəkləyəcək. Bizim siyasətimiz isə xalqın maraqlarını təmin edən siyasətdir. Bizim siyasətimiz müstəqillik siyasətidir, inkişaf siyasətidir. Məhz bizim apardığımız siyasət
nəticəsində Azərbaycan son 15 il ərzində çox böyük
və şərəfli yol keçmişdir, bütün göstəricilərə görə
dünya miqyasında çox yüksək yerlərdədir.
Seçkilərdən sonra bir çox ölkələrin dövlət və
hökumət başçıları mənə təbrik məktubları göndərmişlər. Onların arasında dünyanın bütün aparıcı

– Bu gün biz ilin altı ayının yekunlarını müzakirə
edəcəyik, görüləcək işlər haqqında danışacağıq.
Deyə bilərəm ki, ilin altı ayında qarşıda duran
bütün vəzifələr uğurla icra edildi, Azərbaycan öz
dinamik inkişaf templərini saxlaya bildi. Bu il Azərbaycan həm iqtisadi, həm beynəlxalq siyasət sahələrində uğurlar əldə etmişdir.
Aprel ayında keçirilmiş prezident seçkiləri bir
daha onu göstərdi ki, Azərbaycan xalqı bizim siyasətimizə çox böyük dəstək verir. Seçkilərdə qazandığım inamlı qələbə onu göstərir ki, son 15 il ərzində görülmüş işlər Azərbaycan xalqı tərəfindən
çox yüksək qiymətləndirilir. Bu böyük dəstək bizə
imkan verəcək ki, bundan sonra da ölkəmizi inkişaf
yolu ilə inamla irəliyə aparaq.
Seçkilərdən əvvəl keçirilmiş rəy sorğuları, seçkilər
günü keçirilmiş “exit-poll”lar rəsmi nəticələrlə üstüstə düşür. Bu, bir daha onu göstərir ki, seçkilərdə
Azərbaycan xalqının iradəsi tam öz əksini tapmışdır.
Seçkilər şəffaf, ədalətli şəkildə keçirilmişdir və
Azərbaycan bütün dünyaya bir daha göstərmişdir
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Beləliklə, apardığımız uğurlu xarici siya sət nəticəsində
Azər baycan demək
olar ki, bütün ölkələrlə,
bütün güc mərkəzləri
ilə çox səmərəli, işgüzar, bərabərhüquqlu
münasibətlər qura bilmişdir. Bu münasibətlər qarşılıqlı inam, hörmət, bir-birinin işinə
qarışmamaq prinsipləri əsasında qurulur.
Be ləliklə, ölkəmizin
uğurlu inkişafı üçün
çox gözəl beynəlxalq
mühit mövcuddur. Deyə bilərəm ki, bu mühi ti biz yaratmışıq.
Əminəm ki, bundan
sonra da bu istiqamətdə ardıcıl siyasət
aparacağıq.
Bu il Bakıda üzvlə rinin sayına görə
dünyanın ikinci böyük təşkilatının – Qoşulmama
Hərəkatının xarici işlər nazirlərinin konfransı keçirilmişdir. Bu tədbirdə də bizim siyasətimizə dəstək
göstərilmişdir. Gələn ildən Azərbaycan bu böyük
mötəbər təşkilata sədrlik edəcək. Gələn il Azərbaycanda Zirvə görüşü keçiriləcəkdir. Bu, bir daha
ölkəmizə olan hörmətin təzahürüdür. Onu göstərir
ki, bizim apardığımız siyasət çox böyük rəğbət doğurur və çox böyük hörmətə layiqdir.
Bu müsbət fonda baxın görün Ermənistanda
nələr baş verir. 20 il ərzində kriminal, korrupsioner,
qaniçən, oğru, yalançı hakimiyyət tam iflasa uğradı.
Mənim dediklərimi indi erməni xalqı deyir. Mən bir
neçə dəfə ən mötəbər kürsülərdən, BMT kürsüsündən
Ermənistanın əvvəlki hakimiyyətini ittiham etmişdim.
Demişdim ki, bu, kriminal xunta rejimidir, indi bunu
erməni xalqı deyir. Demişdim ki, bu, korrupsiyaya
qurşanmış oğru rejimidir, indi bunu erməni xalqı
deyir. Demişdim ki, bu rejim öz xalqının qanını içir.
Bu gün biabırcasına hakimiyyətdən qovulmuş Sarkisyan rejimi, əslində, Ermənistanın dövlətçiliyinin
iflasıdır. Çünki əgər müstəqilliyinin 26 ilində, onun
20 ili bu hakimiyyət altında keçmişdisə, onda bu
dövlətin hansı müsbət cəhətləri var?! Ermənistan
uğursuz dövlətdir. Ermənistan dövlətçiliyi iflasa
uğrayıb. Onların qəhrəmanları, onların generalları
oğrulardır, onların ordusu oğru ordusudur. Bunu
indi Ermənistan xalqı görür və Ermənistan haki-

ölkələrinin dövlət və
hökumət başçıları vardır. Bu, bir daha onu
göstərir ki, beynəlxalq
birlik Azərbaycana böyük hörmətlə, böyük
inam la yanaşır və
Azərbaycanda gedən
demokratik proseslər
dünya birliyi, dünyanın
aparıcı dövlətləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Xarici siyasətə gəldikdə, deyə bilərəm ki,
bu ilin altı ayında bu
sahədə böyük işlər görülmüşdür, Azərbaycan
beynəlxalq əlaqələrini
möh kəmləndirə bil mişdir. Qonşu dövlətlər lə bizim ənənəvi
dostluq, strateji tərəfdaşlıq əlaqələri vardır.
Altı ayda qonşu ölkələrin dövlət və hökumət başçıları ilə mənim bir neçə görüşüm olmuşdur.
İlin ikinci yarısında da görüşlər nəzərdə tutulur.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan müsəlman aləmində
çox böyük hörmətə, nüfuza malik olan bir ölkədir.
Keçən il elan olunmuş “İslam Həmrəyliyi İli” bu
əlaqələri daha da möhkəmləndirmişdir. Bildiyiniz
kimi, bu il Naxçıvan İslam mədəniyyətinin paytaxtı
şəhəridir. Müsəlman ölkələri ilə ənənəvi dostluq,
qardaşlıq əlaqələri möhkəmlənmişdir.
Biz indi Avropa İttifaqı ilə yeni Saziş üzərində
işləyirik. Avropa İttifaqına üzv ölkələrin üçdəbir
hissəsi ilə Azərbaycanın strateji tərəfdaşlığı haqqında
sənədlər vardır. Bu, əlbəttə, onu göstərir ki, Azərbaycan Avropa üçün strateji əhəmiyyət daşıyan
ölkədir.
Deyə bilərəm ki, bu ilin birinci yarısında Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə bizim əlaqələrimiz yeni mərhələyə qalxmışdır. Amerika Prezidenti cənab Donald
Tramp aprel-may aylarında mənə üç məktub ünvanlamışdır. Seçkilərlə, ondan sonra Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi və Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi
açılışı ilə bağlı göndərilən məktublar Amerika hökumətinin Azərbaycana olan münasibətini, hörmətini
göstərir. Məktublarda çox dəyərli sözlər ifadə edilmişdir və biz çox şadıq ki, bu gün Amerika-Azərbaycan əlaqələri öz əsl mahiyyətini əks etdirir.
Əminəm ki, gələcək illərdə bu əlaqələr daha da
möhkəmlənəcək.
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yulmaz, insanların əhval-ruhiyyəsi də yaxşı səviyyədə
olmaz.
Onu da qeyd etməliyəm ki, iki il bundan əvvəl
Aprel döyüşləri də Ermənistanın o çürük və laxlamış
sütunlarını daha da sarsıtdı. Aprel döyüşləri Sarkisyan
rejiminə elə böyük zərbə oldu ki, onlar iki il ərzində
bu zərbədən özünə gələ bilmədilər və əlbəttə, uzun
illər yaratdıqları mif, – guya onların ordusu güclü
ordudur, – darmadağın edildi. Biz bu mifi məhv etdik. Uzun illər ərzində təmas xəttində qurduqları
“möhkəm istehkam”ı bir neçə gün ərzində darmadağın etdik və bu da Ermənistan cəmiyyətində böyük məyusluq yaratdı. Ona görə Ermənistanın başına gələn bu hadisələr labüd idi, məntiqli idi. Həm
kriminal rejim tərəfindən aparılmış anti-milli siyasət,
həm Azərbaycanın apardığı inamlı siyasət, o cümlədən bizim inkişaf dinamikamız, bax, bunun əsas
səbəbkarı oldu. Çünki Ermənistan əhalisi yaxşı bilir
ki, Azərbaycan hansı yüksək zirvəyə qalxa bilibdir:
ölkə daxilindəki sabitlik, inkişaf, beynəlxalq əlaqələr,
iqtisadi inkişaf, ordu quruculuğu, sosial məsələlərin
həlli. Bizim aramızda yerlə-göy qədər fərq var və
bu, bir daha göstərdi ki, Ermənistanı bu ağır vəziyyətə salan onların işğalçı siyasətidir. Əgər işğal ol-

miyyəti deyir. Haqq-ədalət öz yerini tapdı və 20 il
Ermənistana rəhbərlik etmiş oğru, kriminal rejim
tam biabır olaraq siyasi səhnədən qovuldu. Deyə
bilərəm ki, bu rejimin çökməsində bizim də rolumuz
olub, onu mən şişirtmək istəmirəm, bunu biz, necə
deyərlər, öz adımıza çıxmaq istəmirik. Ancaq o da
həqiqətdir ki, bizim apardığımız siyasət nəticəsində
Ermənistan onlara gəlir gətirə biləcək bütün layihələrdən məhrum edildi. Biz onlara qarşı təcrid siyasətimizi uğurla aparmışıq və heç kimdən çəkinmədən mən bu barədə dəfələrlə Azərbaycan ictimaiyyətinə və xarici tərəfdaşlarıma demişəm. Nə
qədər ki, torpaqlarımız işğal altındadır, biz Ermənistana qarşı təcrid siyasətimizi aparacağıq. Bu siyasət nəticəsində Ermənistan iqtisadi iflasa uğradı.
Ermənistanın iqtisadi perspektivləri demək olar ki,
yoxdur. Bu ölkəyə investisiya qoymaq istəyən çətin
ki, tapılsın. Bu ölkənin demoqrafik vəziyyəti acınacaqlıdır. Mən dəfələrlə demişəm ki, Ermənistandan
hər il minimum 50-60 min insan köç edir. İndi bunu yeni hökumət təsdiqləyir. Yəni, bu təcrid siyasətimiz öz rolunu oynadı, biz Ermənistanı bütün
regional layihələrdən təcrid etdik. İqtisadi perspektivi
olmayan ölkədə inkişaf da olmaz, sərmayə də qo6

ların bu gün beynəlxalq təşkilatlara müraciəti, əslində, öz məğlubiyyətlərinin etirafıdır. Əgər səndə
güclü ordu varsa niyə beynəlxalq təşkilatlardan
yardım istəyirsən? Niyə Azərbaycandan beynəlxalq
təşkilatlara şikayətlər edirsən? Sən bu torpaqları
xarici dövlətlərin dəstəyi ilə işğal etmisən. O vaxt
Azərbaycanda anti-milli, satqın hakimiyyət hökm
sürürdü, fərarilər hakimiyyəti hökm sürürdü. Həmin
o fərarilərin tör-töküntüləri bu gün də özlərini müxalifət adlandırırlar. O vaxt qaçıb gizlənmişlər, ölkəmizi bərbad vəziyyətə qoymuşlar, torpaqlarımızı
satmışlar. AXC-Müsavat cütlüyü ən böyük xəyanətkardır. Bəlkə də Azərbaycanın çoxəsrlik tarixində
bunlar qədər xəyanətkar, satqın olmamışdır. Bax
bu səbəblərdən o vaxt Ermənistan xarici dövlətlərin
birbaşa iştirakı və dəstəyi ilə torpaqlarımızı zəbt
etmişdir. Amma indi bizdən şikayət edir, beynəlxalq
təşkilatlara müraciət edir ki, gəlin, bizə kömək
edin, gəlin, Azərbaycan bizi boğacaq. Torpaqlarımızdan çıx, onda rahat yaşaya bilərsən. Yoxsa qorxu içində yaşayan ölkələr, insanlar daim stress
içindədirlər. Bu, onların psixoloji durumuna da mənfi
təsir göstərir. Biz bunu indi görürük və daha da
böyük fəsadlar ola bilər.
Azərbaycan isə ordu quruculuğu istiqamətində
inamla irəliləyir. Biz hərbi paradda potensialımızın
bir hissəsini göstərmişik – həm say baxımından,
həm silahların növü baxımından. Bizim böyük maliyyə ehtiyatlarımız imkan verir ki, istənilən hərbi
texnikanı alaq və hazır vəziyyətə gətirək. Bu il
büdcəmizə edilən dəyişikliklər, dürüstləşmə, eyni
zamanda, ordu xərclərinin artırılmasına istiqamətləndirilib və gələn il də bizim hərbi xərclərimiz çox
yüksək səviyyədə olacaqdır.
Əlbəttə ki, bizim inkişafımızın təməlində həm
düşünülmüş siyasət, həm güclü iradə, eyni zamanda,
güclü iqtisadiyyat dayanır. Biz güclü iqtisadiyyat
qura bilmişik, bu gün heç kimdən asılı deyilik, özümüz öz taleyimizin sahibiyik və iqtisadi sahədə
böyük uğurlar əldə etmişik. Son 15 ilin göstəriciləri
bunu əyani sübut edir. İqtisadi baxımdan 15 il ərzində Azərbaycan qədər inkişaf edən ikinci dövlət
yoxdur. Hətta böhranlı illərdə də biz öz iqtisadi gücümüzü qoruya bilmişik. Deyə bilərəm ki, biz böhrandan az itkilərlə çıxa bilmişik.
Bu ilin göstəriciləri isə onu deyir ki, əvvəlki illərdə apardığımız islahatlar və bu il aparılan islahatlar gözəl nəticələr verir. Mən bəzi rəqəmləri
Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdırmaq istərdim. Beləliklə, altı ay ərzində ümumi daxili məhsul 1,3
faiz artmışdır. Hesab edirəm ki, bu, yaxşı göstəricidir.
Ondan daha yaxşı göstərici odur ki, qeyri-neft sektorumuz 2 faiz artmışdır. Sənaye istehsalı 1 faiz

masaydı, Ermənistan da bizim təşəbbüsümüzlə icra edilən layihələrdə yer ala bilərdi. Onlar da başqa
ölkələr kimi bizim imkanlarımızdan faydalana bilərdilər və əlbəttə ki, onların iqtisadi vəziyyəti bu
gün yaxşı ola bilərdi. O kriminal, 20 il ərzində erməni xalqının qanını içən oğru rejimin siyasəti nəticəsində onlar bu vəziyyətə düşdülər. Ümid edirəm
ki, Ermənistanın yeni hökuməti kriminal rejimin
səhvlərini təkrarlamayacaq, münaqişənin həlli ilə
bağlı konstruktiv mövqe tutacaq və münaqişə tezliklə həllini tapacaq, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək.
Münaqişənin həllinə gəldikdə isə bunun bir yolu
var: işğalçı qüvvələr işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir, BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi
icra olunmalıdır. Bu qətnamələr qüvvədədir və bu
qətnamələrdə açıq-aydın göstərilib ki, – əgər kimsə
bunu unudubsa, xatırlada bilərəm, – erməni silahlı
qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan dərhal və
qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. Bu qətnamələr qüvvədədir
və qüvvədə olacaq. Ona görə bu münaqişənin həlli
bu qətnamələrin icrasından asılıdır və əlbəttə ki,
Azərbaycan öz prinsipial siyasətini aparacaq.
Qeyd etdiyim kimi, beynəlxalq əlaqələrimiz möhkəmlənir, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək
artır. Demək olar ki, bir çox ölkələrlə imzaladığımız
sazişlərdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində
həll olunması tezisi öz əksini tapır. Əməkdaşlıq etdiyimiz beynəlxalq təşkilatlarla da təmaslar əsnasında daim bu mövzu qaldırılır və bizim siyasətimiz
böyük dəstək alır. Dağlıq Qarabağ bizim əzəli tarixi
torpağımızdır və biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa
etməliyik. Bu istiqamətdə çox böyük işlər görülüb.
Xalqa bu barədə müntəzəm olaraq məlumatlar
verilir, mənim hərbi hissələrə çoxsaylı səfərlərim
mətbuat tərəfindən işıqlandırılır, əldə etdiyimiz
texnikanın göstərilməsi müntəzəm olaraq təşkil
edilir. Əlbəttə ki, bizim hərbi potensialımızın əyani
sübutu ötən ay keçirilmiş hərbi paraddır. Paradda
Azərbaycan Ordusu nəyə qadir olduğunu bütün
dünyaya nümayiş etdirmişdir. Bizim Ordumuz maddi-texniki, silah-sursat, texnika ilə təchizat baxımından aparıcı ordular sırasındadır və hərbi parad
bunu göstərmişdir.
Eyni zamanda, Ordumuzun döyüş qabiliyyəti
çox yüksək səviyyədədir və bunu yaxın tarix göstərib.
2016-cı ilin Aprel döyüşləri və qazandığımız böyük
qələbə, 2018-ci ilin mayında Naxçıvan əməliyyatı
və minlərlə hektar torpağın işğalçılardan azad edilməsi – bütün bunlar Azərbaycan Ordusunun döyüş
qabiliyyətini göstərir. Qarşı tərəf bunu bilir və on-
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Bu ilin birinci yarısında həm nəqliyyat, həm
energetika sahələrində önəmli hadisələr baş vermişdir. May ayında Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanı istifadəyə verilmişdir. Bu, çox böyük hadisədir.
Deyə bilərəm ki, bu, keçən il Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolunun istismara verilməsindən sonra nəqliyyat
sektorunda ikinci böyük hadisədir. Ələt limanı indi
uğurla fəaliyyət göstərir. Azərbaycanın beynəlxalq
nəqliyyat və logistika mərkəzinə çevrilməsi üçün
bu limanın çox böyük əhəmiyyəti var.
Cənub Qaz Dəhlizinin reallaşmasında da çox
böyük addımlar atılıb. May ayında Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışı olmuşdur və bu, tarixi hadisədir.
İyun ayında isə TANAP-ın rəsmi açılışı oldu. Beləliklə,
Cənub Qaz Dəhlizinin dörd layihəsindən üçü artıq
reallaşıb – “Şahdəniz-2”, Cənubi Qafqaz Kəməri və
TANAP layihəsi. Dördüncü layihə – TAP qrafik üzrə
icra edilir.
Bunlar bu ilin altı ayında əldə edilmiş əsas nailiyyətlərdir. Əlbəttə ki, bütün nailiyyətlər haqqında
danışmaq üçün bir neçə saat vaxt lazım olacaq.
Biz iclasın sonrakı hissəsində həm görülmüş işlər,
həm də vəzifələr haqqında danışacağıq.
***
İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev, Azərbaycan
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə, “AzerGold”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Zakir İbrahimov
çıxış etdilər.
***
Dövlətimizin başçısı iclasda yekun nitqi söylədi.

artsa da, bu da məqbul rəqəmdir. Qeyri–neft sənayemiz 8,8 faiz artmışdır. Bu, onu göstərir ki, qeyrineft sektoruna qoyulan investisiyalar, sahibkarlara
göstərilən dəstək öz bəhrəsini verir.
Kənd təəssüratı 7,6 faiz artmışdır. Xüsusilə bitkiçiliyi qeyd etmək istərdim. Bitkiçilik 14 faizdən
çox artmışdır. 67 min yeni iş yeri yaradılmışdır.
Onlardan 58 mini daimi iş yeridir. Ölkə iqtisadiyyatına
6 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur. İnflyasiya
cəmi 3 faizdir. Əhalinin pul gəlirləri 9,3 faiz artmışdır.
İnflyasiyanın aşağı səviyyədə olması onu göstərir
ki, ölkəmizdə makroiqtisadi sabitlik tam təmin edilir.
Xarici ticarət dövriyyəsi 35 faiz artmışdır. İxrac
34 faiz, o cümlədən qeyri-neft ixracı 20 faiz artmışdır. Xarici ticarətin müsbət saldosu 4,2 milyard
dollardır, əlbəttə ki, ilin sonuna qədər daha da
artacaq. Bu, çox böyük rəqəmdir, bir daha onu
göstərir ki, makroiqtisadi sabitlik tam təmin edilir.
Bir sözlə, əsas iqtisadi göstəricilərimiz bundan
ibarətdir. Əlavə edək ki, ilin əvvəlindən valyuta ehtiyatlarımız da artıb və bu gün ölkəmizin valyuta
ehtiyatları 44,3 milyard dollar təşkil edir. İlin sonuna
qədər bu rəqəm daha da böyüyəcək. Bu, onu göstərir ki, biz çox inamla inkişaf edirik. İqtisadi inkişaf
davam etdiriləcək. Sənaye, kənd təsərrüfatı sahələrində bu il böyük işlər görülübdür. Artıq gözəl nəticələr var. Bu barədə bir qədər sonra danışacağıq.
Əminəm ki, ilin sonuna qədər yaxşı nəticələr olacaqdır. Beləliklə, ölkəmizin dinamik inkişafı təmin
edilir.

Prezident İlham Əliyevin yekun nitqi
rəcək ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı daha inamla inkişaf etsin, qeyri-neft sektorumuza xarici sərmayə
daha böyük həcmlə qoyulsun. Çünki bu sektora
xarici sərmayənin lazımi səviyyədə olmamasının
əsas səbəbi qeyri-şəffaf vəziyyətdir. Eyni zamanda,
qanunvericilikdə də əlavə tədbirlər görülməlidir,
baxmayaraq ki, bizim qanunvericiliyimiz xarici sərmayənin cəlb edilməsi üçün çox əlverişlidir. Əgər
belə olmasaydı, ölkə iqtisadiyyatına 230 milyard
dollardan çox sərmayə qoyulmazdı. Ancaq müasir
dövrün tələbləri diktə edir ki, islahatlar daha da
dərinləşsin və şəffaflıq tam təmin edilsin.
Deyə bilərəm ki, son vaxtlar vergi və gömrük
sistemlərində aparılan islahatlar öz bəhrəsini verir.
Bu sahələr bir-birinə bağlı olan sahələrdir və əlbəttə
ki, islahatlar hər iki sahədə paralel olaraq aparılmalıdır və aparılır. Əminəm ki, görülmüş işlər nəticəsində yaxın gələcəkdə biz daha da böyük nəticələri

– Ötən altı ayın göstəriciləri deməyə əsas verir
ki, biz 2018-ci ilin əvvəlində qarşımıza qoyduğumuz
bütün vəzifələrə uğurla nail olacağıq. Bundan sonrakı illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı dinamik şəkildə
inkişaf etməlidir. Bunu təmin etmək üçün, əlbəttə
ki, islahatlar daha da dərinləşməlidir.
Son illər ərzində apardığımız islahatlar öz gözəl
bəhrəsini vermişdir. Əgər biz bu islahatları aparmasaydıq, bu qədər böyük iqtisadi uğurlara çata
bilməzdik. Ancaq hesab edirəm ki, indiki dövrdə
biz bu islahatları daha da dərinləşdirməliyik. Elə
etməliyik ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı uzunmüddətli,
gələcəkdə dayanıqlı iqtisadiyyat kimi özünü göstərsin,
neftdən, qazdan asılılıq daha da aşağı düşsün və
qeyri-neft sektorunun inkişafı sürətlə davam etdirilsin.
İqtisadi və maliyyə sektorlarında maksimum
şəffaflıq təmin edilməlidir. Bu şəffaflıq imkan ve8

görəcəyik. Vergi və gömrük orqanları dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin səviyyəsinə qalxmalıdır. Yəni,
sadə dillə desək, vəzifə bundan ibarətdir.
Əlbəttə ki, kadr dəyişikliyi aparılmalıdır və aparılır.
Əminəm ki, bu, öz bəhrəsini verəcək. Qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi Azərbaycanda tətbiq edilməlidir.
Bütün dövlət qurumları, eyni zamanda, sahibkarlar
da bilməlidirlər ki, vergi və gömrük sistemlərində
tam şəffaflıq təmin edilir, bərabər şərait yaradılıbdır,
qeyri-sağlam rəqabətə son qoyulur. Sahibkarlar
tam aydın bilməlidirlər ki, işləmə qaydaları nədən
ibarətdir. O da çox sadədir: qanunlara riayət etmək,
vergiləri tam ödəmək, qaçaqmalçılıqla məşğul olmamaq və ölkə iqtisadiyyatına ziyan vurmamaq.
Əsas şərtlər bundan ibarətdir.
Sahibkarlar da öz tərəfindən bu işlərdə məsuliyyətlərini göstərməlidirlər. Vergidənyayınma hallarına son qoyulmalıdır. Bu, kiçik və böyük sahibkarlara aiddir. Hamı qanun qarşısında bərabər olmalıdır.
Vergi və gömrük orqanlarının rəhbərliyi qarşısında
mənim tapşırıqlarım bundan ibarətdir. Heç kimin
heç bir güzəşti yoxdur, ola da bilməz. Hər bir sahibkar vergisini tam ödəməlidir və vergidən başqa
heç bir başqa ödəniş olmamalıdır. Mən bunu həm
dövlət orqanlarına, həm də sahibkarlara deyirəm.
Əgər belə hallar olarsa dərhal birbaşa Prezident
Administrasiyasına və aidiyyəti qurumlara məlumat
göndərilməlidir. Çünki biz bu sahədə tam sağlamlaşdırma siyasətimizi davam etdirib başa çatdırmalıyıq.
Sosial təminat sahəsində də ciddi islahatlar
aparılmalıdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin yeni rəhbərliyi qarşısında belə vəzifələr
qoyulub. Bu sahədə buraxılmış səhvlər, pozuntular
tam aradan qaldırılmalıdır. Sosial ədalət tam bərqərar olmalıdır və şəffaflıq tam təmin edilməlidir.
Dövlət bu sahəyə çox böyük diqqət göstərir və
mən dəfələrlə demişəm ki, bizim siyasətimizin
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır, xüsusilə
sosial cəhətdən az təmin edilmiş vətəndaş. Məhz
buna görə biz ünvanlı sosial yardım sisteminə keçmişik. Məhz buna görə yüz minlərlə ailə dövlətdən
bu təminatı alır. Ancaq bir çox hallarda vətəndaşların
hüquqları pozulur, ədalətsizlik hökm sürür, yardıma
ehtiyacı olan yardım almır, yardıma ehtiyacı olmayan
yardımı alır və ondan sonra o vəsaiti dövlət məmurları ilə bölüşür. Belə hallar kifayət qədər çoxdur,
indi ciddi araşdırma aparılır. Sosial təminat sahəsində
tam şəffaflıq təmin edilməlidir, sosial ədalət tam
bərqərar olmalıdır.

Bununla bərabər, sosial sahənin şəffaflaşdırılması
və beynəlxalq təcrübə əsasında fəaliyyət göstərməsi
bizim iqtisadi inkişafımıza da böyük təkan verəcək.
Çünki qeyri-formal məşğulluq Azərbaycanda kütləvi
xarakter daşıyır. İndi hökumət bu məsələ ilə ciddi
məşğul olur, nazirlik də məşğul olur və biz buna
son qoymalıyıq. Buna son qoymaq üçün mexanizmlər
var, işlənilir və hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə
böyük irəliləyiş olacaqdır. Biz qeyri-formal məşğulluqla bağlı çox ciddi addımlar atırıq və atacağıq.
Əgər biz bu vəziyyətdən çıxa bilsək, bu, ölkə iqtisadiyyatına da böyük dəstək olacaq. Onu da qeyd
etməliyəm ki, qeyri-formal məşğulluq, demək olar,
bütün ölkələrdə var və mövcuddur. Baxır ki, ölkələr,
hökumətlər bu vəziyyətlə necə mübarizə aparırlar.
Azərbaycan qeyri-formal məşğulluğa qarşı çox
ciddi tədbirlər görən bir ölkə olmalıdır. Əlbəttə ki,
bunun həm inzibati, həm də institusional elementləri
var və biz hər ikisindən istifadə etməliyik.
Sosial cəhətdən az təmin edilmiş vətəndaşlara
dövlət həmişə öz dəstəyini göstərəcək. Bizim siyasətimiz bundan ibarətdir və vətəndaşlar narahat
olmasınlar. Dövlət həmişə onların arxasında olacaq.
Amma əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, bu yardım
ədalətli bölünsün. Doğrudan da bu yardıma ehtiyacı
olan bu yardımı alsın. İmkanlı adamlar, yaxud da
ki, sosial yardıma ehtiyacı olmayanlar bu yardımdan
məhrum edilməlidir. Onlar özləri, ilk növbədə, bundan imtina etməlidirlər. Bu, onların sosial məsuliyyətinin yüksək səviyyədə olmasını göstərə bilər.
Əlbəttə ki, ağır vəziyyətdə yaşayan, hələ də
işsiz olan vətəndaşlar üçün biz yeni şərait yaratmalıyıq. Azərbaycanda iş yerlərinin yaradılması
prosesi daim aparılmalıdır. Mən giriş sözümdə dedim ki, 58 min yeni daimi iş yeri açılmışdır. Ancaq,
eyni zamanda, 20 mindən çox iş yeri bağlanmışdır.
Əgər bu rəqəmlərə baxsaq görərik ki, yenə də
dinamika müsbətdir. Ancaq bağlanmış iş yerlərinin
təhlili aparılmalıdır. Hansı səbəblərə görə bu iş
yerləri bağlanıb və o iş yerlərini itirən vətəndaşlar
hansı işlərlə təmin olunub və olunubmu, yoxsa
yox?
Bizim özünüməşğulluq proqramına böyük ümidlərimiz var. Bu proqram həm iqtisadi inkişafımıza
təkan verəcək, xüsusilə regionlarda həm məşğulluq
probleminin həllini sürətləndirəcək, eyni zamanda,
bəzi vətəndaşlarımızı ələbaxımlıq vərdişindən çəkindirəcək. Özünüməşğulluq proqramını icra etmək
üçün indi kifayət qədər vəsait var. Hesab edirəm
ki, hər il 6-7 min insan bu proqrama cəlb olunarsa,

9

var. Çünki biz çox az miqdarda inşaat materiallarını
xaricə satırıq. Qarşıya vəzifə qoyulmuşdur ki,
idxaldan asılılığımızı azaldaq və daxili bazarı yerli
inşaat materialları ilə təmin edək. Yəni, inşaat sektorunun inkişafı ümumi iqtisadi inkişafa təkan
verir, məşğulluğu artırır. İki-üç il ərzində inşaat
sektorunda müəyyən böhran yaranmışdır və bu,
əmək bazarına da dərhal öz mənfi təsirini göstərmişdir. Bu məsələlər bir-biri ilə sıx bağlı olan məsələlərdir. Bir daha demək istəyirəm ki, bu sahədə
görülən işlər müsbətdir. Ancaq, eyni zamanda, biz
nəyi görürük? Bir çox hallarda aparılan tikintilər
heç bir meyara sığmır, nə şəhərsalma meyarlarına,
nə tikinti meyarlarına. Bəzən memarlıq baxımından
çox eybəcər binalar tikilir. Buna son qoymaq üçün
çox ciddi tədbirlər görülməlidir və qanunsuz tikililərə
son qoyulmalıdır.
Qanunsuz tikililərə şərait yaradan dövlət məmurları çox ciddi cəzalandırılacaqlar. Mən deyirəm,
bunu hamı bilsin. Çünki bir çox hallarda bu işləri
bir-birinin üstünə atırlar. Şəhər icra hakimiyyəti
bələdiyyələrin üstünə, bələdiyyələr şəhər icra hakimiyyətinin üstünə. Amma faktiki olaraq bələdiyyələr
şəhər icra hakimiyyətinin icazəsi olmadan belə
hərəkət edə bilməz. Ona görə burada vahid bir nəzarət mexanizmi olmalıdır. Bir daha demək istəyirəm
ki, ilk növbədə, Bakıda və digər şəhərlərdə bütün
qanunsuz tikililərə son qoyulmalıdır. Bundan sonra
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin rəyi,
icazəsi olmadan ölkəmizdə bir dənə də bina tikilməməlidir. Kim bunu edəcəksə, dərhal mənə məlumat verilsin. Həmin o adamları ən ciddi cəzalar
gözləyir. Çünki biz bu qədər səy göstəririk.
Bakı bu gün dünyanın ən gözəl şəhərlərindən
biridir. Bunu təkcə biz demirik. Bunu demək olar ki,
Bakıya gələn bütün qərəzsiz xarici qonaqlar deyir.
Sözün əsl mənasında Bakı parlayan bir ulduzdur.
Ancaq, eyni zamanda, Bakı şəhərində elə yerlər
var ki, utanc gətirir. Binalar heç bir qaydaya riayət
olunmadan biri-birinin yanında, ictimai yerlərdə,
həyətlərdə tikilir. Bu binaların tikilməsinə kim icazə
verir?! Yerli icra orqanları. Bu icazəni təmənnasızmı
verir?! Əlbəttə ki, yox.
Biz paytaxtımızı parklar, bağlar, ictimai zonalar
şəhərinə çevirmişik. İndi yadınıza salın, əvvəlki
dövrlərdə qanunsuz tikilmiş, bir-birinin içinə girmiş
binalar həm orada yaşayanlara, həm də şəhər
əhalisinə nə qədər əziyyət verirdi. İndi biz təmizlənmiş
və sakinləri köçürülmüş yerlərdə ictimai zonalar
yaradırıq, orada binalar tikilmir. Bulvar 3 kilometrdən
16 kilometrə uzadılıb, böyük bir ictimai zonadır.

bir neçə ildən sonra heç sosial yardıma da ehtiyac
qalmayacaq və insanlar öz halal zəhmətləri ilə pul
qazanacaqlar, ailələrini saxlayacaqlar və ölkə iqtisadiyyatına töhfələrini verəcəklər.
Korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə
daha ciddi aparılmalıdır. Aprel ayında formalaşmış
yeni hökumət qarşısında bu vəzifə çox kəskin qoyulmuşdur. Bu xoşagəlməz hallara son qoyulmalıdır.
Son illər ərzində böyük işlər görülüb və beynəlxalq
təşkilatlar da bunu qeyd edir. Bu məsələ ilə məşğul
olan beynəlxalq təşkilatların reytinqlərində Azərbaycan daim irəliyə gedir. Ancaq irəliləyiş olsa da,
bu, bizi qane edə bilməz. Azərbaycanda bu böyük
sosial bəlanın kökü kəsilməlidir. Bunu etmək üçün
də imkanlar var. Həm güclü siyasi iradə, həm də
indi bizim institusional mexanizmlərimiz var. Ən
önəmlisi, kadr islahatı aparılır və aparılacaq. Hansı
dövlət məmurları bu meyarlara uyğun gəlməyəcəklərsə onlar işdən çıxarılacaqlar və bunu bütün
dövlət məmurları bilsinlər.
Korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı bundan sonra
da çox ciddi mübarizə aparılacaq. Biz elə etməliyik
ki, korrupsiya hallarının baş verməməsi üçün institusional mexanizmlər işə düşsün. Biz bəzi müsbət
meyilləri də görürük. Misal üçün, ictimai xidmətlər
sahəsində “ASAN xidmət” korrupsiyadan tam azad
bir qurumdur. “ASAN xidmət”ə 20 milyondan çox
müraciət olunub və vətəndaşların bəyənmə əmsalı
100 faizə yaxındır. Yəni, bunu etmək mümkündür.
Sadəcə, siyasi iradə olmalıdır, bu da var və çox
ciddi tədbirlər görülməlidir, o cümlədən cəza tədbirləri görülür və görüləcək. Ancaq onu da deməliyəm
ki, bəzi hallarda inzibati cəza tədbirləri işləmir.
Ona görə ən ciddi beynəlxalq təcrübə tətbiq edilməlidir. Dünyanın aparıcı ölkələrində bu sahədə
hansı yollarla mübarizə aparılırsa, Azərbaycanda
da həmin yollarla mübarizə aparılmalıdır. Əlbəttə
ki, dövlət xərclərinə nəzarət gücləndirilməlidir. Müvafiq nazirliklərə göstəriş verilib, indi islahatlar
aparılır və bütün dövlət qurumlarının rəhbərləri
bunu bilsinlər və mənim tapşırıqlarıma əməl etsinlər.
Narahatlıq doğuran sahələrdən biri də inşaat
sektorudur. Son illərdə bu sahədə böyük işlər görülüb. Azərbaycanın demək olar ki, bütün şəhərləri
tikinti meydançasına çevrilibdir. Həm dövlət kapital
qoyuluşu, həm özəl sektor tərəfindən qoyulan investisiyalar inşaat sektorunun inkişafına böyük
təkan vermişdir. Azərbaycanda inşaat materiallarının
istehsalı ildən-ilə artır. Deyə bilərəm ki, biz bu gün
özümüzü əsas inşaat materialları ilə təmin edə
bilirik. İlk növbədə, ona görə ki, daxildə buna tələbat

10

Böyük parklar salınıb. Heydər Əliyev Sarayının arxasında gözəl park yaradılıb. Biz oradan vətəndaşları
köçürəndə bəziləri deyirdilər, köçürürlər ki, binalar
tikilsin. Gözəl bir parkdır. Azərbaycan Dram Teatrının
arxasındakı “Sovetski” adlandırılan ərazidəki biabırçı
mənzərə aradan götürülür. Yenə də deyirdilər ki,
orada binalar tikilir. İndi orada yol qovşaqları tikilir,
yol hərəkətinə nəfəs verilir, parklar salınır. Onlarla,
yüzlərlə belə işlər indi göz qabağındadır. Vaxtilə
bəzi cinayətkarlar tərəfindən qanunsuz zəbt edilmiş
yerlərdə indi parklar yaradılır. Yusif Səfərov küçəsi
ilə Babək prospektinin kəsişməsində vaxtilə böyük
bir ərazi zəbt edilmişdi, istifadəsiz qalırdı. İndi orada böyük parklar salırıq ki, insanlar gəlib dincəlsinlər,
istirahət etsinlər. Heydər Əliyev Mərkəzinin qarşısında
böyük ictimai zona yaradılıb. Vaxtilə orada işləməyən,
dağılmış vəziyyətdə olan zavod yerləşirdi. Yəni, biz
bunu edirik. Ancaq götürüb ictimai yerdə, həyətdə,
yaxud da ki, insanların istifadə etdiyi yerdə bina
tikmək cinayətdir və bunu edən cavab verəcək. Bir
daha demək istəyirəm ki, Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin icazəsi olmadan heç bir
bina tikilə bilməz.
Son illərdə şəhər nəqliyyatı ilə bağlı böyük işlər
görülüb. Yeni, çox komfortlu avtobuslar gətirilib və
yeni avtobusların gətirilməsi nəzərdə tutulur. Bakı
Nəqliyyat Agentliyi yaradılıb və bu sahədə pərakəndəliyi aradan qaldırmaq üçün struktur islahatları
aparılıbdır. Bu gün Bakı Nəqliyyat Agentliyi şəhərin
nəqliyyat sisteminə cavabdehlik daşıyan yeganə
qurumdur. Bu agentliklə sıx əlaqədə işləyən bütün
digər dövlət qurumları ona kömək göstərməlidir.
Çünki bu sahədə də bir çox pozuntulara yol verilmişdir. İndi dövlət vəsaiti hesabına parkinqlər tikilib, amma bu parkinqlər boşdur. Parkinqlərin yanında maşınlar qanunsuz dayanıb və heç kim də
onlara demir ki, sən maşını niyə burada – parkinqlə
üzbəüz saxlayırsan? Nədir ki parkinqə gedib maşını
saxlamaq ya əziyyətdir, ya da ki, pul vermək istəmir. Bəlkə də qanunsuz olaraq az pul verib maşını
burada saxlayır. Belə olan halda biz şəhər nəqliyyatını
necə tənzimləyək?! Dayanacağın yerində binalar
tikirlər. Məndə o şəkillər var. Mən müşavirə keçirmişdim, çox ciddi tapşırıq vermişdim və ciddi iradlar
bildirmişdim. Rayon icra hakimiyyətləri dayanacağın
yerini zəbt edir, hasarlayır, o yeri satır və demək
olar ki, şəhər nəqliyyatını iflic vəziyyətə salırlar. O
səhvləri buraxan məmurlar işdən qovulub. Ancaq
mən deyirəm ki, şəhər nəqliyyatı hamımız üçün
rahat bir nəqliyyat olmalıdır. Şəhərsalma qaydaları
elə qoyulmalıdır ki, şəhər nəqliyyatına əngəl törət-

məsin, əksinə, buna kömək göstərsin. Azərbaycanın
əhalisi artır, Bakı böyüyür. Qonşu ölkələrdən fərqli
olaraq bizim əhalimiz müstəqillik dövründə 7 milyondan 10 milyona çatıb. Bu artım müqabilində
biz gələcəkdə necə hərəkət edəcəyik? Biz insanların
saatlarla tıxaclarda əziyyət çəkdikləri böyük meqapolislərin vəziyyətinə düşmək istəmirik. Biz burada
yeni damarlar, yeni yollar açırıq. Amma hansısa
yaramaz bir məmur pul naminə o yeri satır, orada
da qanunsuz bina tikirlər. Sonra da dövlət həmin
binanın sökülməsi üçün böyük vəsait, kompensasiya
verməlidir ki, qanunsuz tikən oradan çıxsın və yol
açılsın. Ona görə çox ciddi tapşırıq verirəm, dövlət
orqanları nəticə çıxarsınlar.
Əlbəttə ki, iqtisadi islahatları dərinləşdirmək
üçün biz sahibkarlardan böyük fəaliyyət gözləyirik.
Dövlət sahibkarlığın inkişafına böyük dəstək verir.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə sahibkarlara 2,2 milyard manat güzəştli kreditlər verilmişdir.
Ancaq bu kreditlər hesabına ölkəmizdə 163 min
yeni iş yeri yaradılmışdır. Bu il də 170 milyon manat güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi nəzərdə
tutulur. Onun böyük hissəsi artıq altı ayda verilib.
Qalan hissə də veriləcəkdir. Eyni zamanda, sahibkarlara metodiki tövsiyələr, məsləhətlər verilir. Biz xaricdə ticarət evlərinin açılması ilə sahibkarlara şərait yaradırıq ki, onlar öz ixrac imkanlarını genişləndirsinlər. Deyə bilərəm ki, bu gün Azərbaycan
dövləti qeyri-neft məhsullarının ixracının artırılmasına
sahibkarlardan daha çox çalışır. Sahibkarlar bir
qədər passivdirlər. Elə bil maraqlı deyillər ki, xarici
bazarlara çıxsınlar. Ona görə, dövlət bütün bu işləri
öz üzərinə götürüb. Mənim tapşırığımla bir çox
sərgilər, təqdimatlar keçirilir, ticarət evləri açılır. Bu
proses çox geniş vüsət alacaq. İndi bir neçə ticarət
evi açılıb. Məncə, Azərbaycanın xaricdə onlarla ticarət evi açılmalıdır. Sahibkarlar da bu işlərdə fəal
iştirak etsinlər, xüsusilə, ixracla bağlı öz səylərini
artırsınlar.
İnfrastruktur layihələri ilə bağlı dövlət investisiya
proqramında nəzərdə tutulmuş bütün vəzifələr ilin
sonuna qədər icra edilməlidir. Mən elektrik enerjisi
ilə bağlı vəziyyət haqqında danışmaq istərdim. Bildiyiniz kimi, bu sahəyə son illərdə çox böyük diqqət
göstərilmişdir. Son 15 il ərzində 2500 meqavat
gücündə yeni generasiya gücləri yaradılmışdır. Əgər
bu generasiya gücləri yaradılmasaydı biz bir neçə
gün bundan əvvəl baş vermiş qəzadan belə çıxa
bilməzdik. Daha çox vaxt aparacaqdı. Demək olar
ki, 2003-cü ildə bizim enerji təsərrüfatımız tam
köhnəlmişdi. Ancaq yeni elektrik stansiyalarının
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yaradılması və mövcud stansiyaların təmiri ilə
bağlı atılan addımlar imkan verdi ki, biz enerji çatışmazlığını aradan götürdük. Çünki biz o vaxt xaricdən elektrik enerjisi alırdıq. Çox böyük investisiyalar
qoyuldu, bir çox müasir stansiyalar tikildi. Mövcud
stansiyalar, o cümlədən Mingəçevir İstilik Elektrik
Stansiyasında bəzi təmir işlər aparılmışdır. Ancaq
buna baxmayaraq, baş vermiş qəza, əlbəttə, onu
göstərir ki, bizim enerji təsərrüfatımızda çox böyük
problemlər, qüsurlar var. Bir daha demək istəyirəm
ki, bir qəzaya görə bütün enerji sistemi çökməməlidir.
Qəza ola bilər, qəzanın müxtəlif səbəbləri ola bilər.
Hətta ən inkişaf etmiş ölkələrdə, şəhərlərdə belə
qəzalar baş verir, böyük fəsadlara, insan itkisinə
gətirib çıxarır. Biz bunu yaxın tarixdən bilirik. Onlarla
in-san belə hadisələrdə həlak olur. Ancaq bir lokal
qəza ümumi sistemin çökməsinə gətirib çıxarmamalıdır. Bunun heç cür izahatı ola bilməz. Mən heç
bir izahatı da qəbul etmirəm. Bu gün işləyən komissiya yaxın gələcəkdə öz rəyini verəcək. Eyni zamanda,
Mingəçevirə ekspertlər qrupu ezam edilmişdir. Onlar
da öz sözünü deyəcəklər. Biz qəzanın səbəblərini
əlbəttə ki, tam dəqiqliyi ilə bilməliyik. Nə üçün bu
qəza bütün enerji sistemimizi belə vəziyyətə qoyub?!
Biz bunun cavabını alacağıq. Ancaq ilkin məlumata
görə, bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, – mən, əlbəttə, komissiyanın rəyini qabaqlamaq, məhz buna
görə bu məsələ ilə bağlı öz fikrimi bildirmək istəmirəm, – hətta son illər ərzində istifadəyə verilmiş
stansiyalar da tam gücü ilə işləmir. Bunun səbəbi
araşdırılmalıdır. Çox güman ki, bunların istismar
dövründə səhvlər buraxılıb. Bütün işlərdə biz ədalətli
olmalıyıq. Kimisə cəzalandıranda, kiməsə təşəkkür
edəndə ədalət, dəqiq informasiya, təhlil olmalıdır.
Ancaq əlbəttə ki, bu qəza çox ciddi bir siqnaldır.
Hazırda enerji sistemimizdə struktur islahatları ilə
bağlı işlər aparılır. Belə göstəriş verilibdir. Bütün
enerji təsərrüfatımızın təftişi məsələsi öz həllini
tapır. Komissiyada bu məsələ müzakirə ediləcək,
mənə təkliflər veriləcək. Biz Azərbaycanın enerji
sistemini ən müasir əsaslarla idarə etməliyik. Kifayət qədər enerji generasiya gücümüz var. Yarımstansiyalar tikilib və yenə də tikiləcək. Artıq
göstəriş verilib, həm Bakıda, həm bölgələrdə bu il
və gələn il yeni yarımstansiyaların tikintisi təmin
ediləcək. Vaxtilə, sovet dönəmində tikilmiş enerji
təsərrüfatının müasirləşdirilməsi üçün əlavə vəsait
ayrılır. Biz vəsaiti ayırırıq, amma əsas məsələ ondadır ki, bu vəsaitdən səmərəli şəkildə istifadə
edilsin və elə bir sistem qurulsun ki, enerji dayanıqlılığı təmin olunsun.

Digər infrastruktur layihələrinə gəldikdə, deyə
bilərəm ki, ilin əvvəlində qarşıya vəzifə qoymuşduq
ki, qazlaşdırma bu ilin sonuna qədər 95 faizə çatacaq, biz buna nail olacağıq. İçməli su layihələrinin
icrası, avtomobil yollarının tikintisi davam edir. Bu
il plana görə 2 min kilometr yeni avtomobil yolu
salınmalıdır və minimum 600 kənd yeni yollarla
təmin edilməlidir. Deyə bilərəm ki, yol infrastrukturunun səviyyəsinə görə Davos Dünya İqtisadi Forumunun hesablamalarına əsasən, Azərbaycan dünyada 36-cı yerdədir. Yəni, bunu deyirəm ki, ictimaiyyət
də bilsin, bu sahəyə böyük investisiyalar qoyulub
və qoyulacaqdır.
Suvarma ilə bağlı qarşımıza qoyduğumuz rəqəm
hesab edirəm ki, təmin olunacaq, 100 min hektar
yeni torpaqlara su veriləcək və 300 subartezian
quyusunun qazılması nəzərdə tutulur. Burada artıq
deyildi ki, onlardan 175-i qazılıb istifadəyə verilib.
Sosial infrastrukturla bağlı bütün işlər plan üzrə
gedir. Bu il 137 modul tipli məktəb tikilib istifadəyə
verilməlidir. Bakı şəhərində 12 məktəb əsaslı təmir
edilməlidir. Altı xəstəxana istifadəyə verilməlidir.
Onlardan biri Naftalan şəhərində mənim iştirakımla
açıldı və beş şəhərdə – Qazax, Qobustan, Şəmkir,
Quba, Goranboy şəhərlərində xəstəxanalar bu ilin
sonuna qədər, ya da uzaqbaşı gələn ilin əvvəlində
istifadəyə veriləcək.
Bu il iki Olimpiya İdman Mərkəzi açılmalıdır, ikisində isə tikinti işləri gedir. Dörd min məcburi köçkün ailəsi yeni evlərlə təmin edilməlidir. Artıq Qobuda özəl sektor tərəfindən mindən çox ailə üçün
böyük şəhərcik açıldı, mən də orada iştirak etmişəm.
İnvestisiya təşviqi mexanizmi işə düşüb, bunun
çox böyük əhəmiyyəti var. Təsəvvür edin, əgər biz
bu sistemi tətbiq etməsəydik 2,5 milyard manat
sərmayəni özəl sektor qeyri-neft sektoruna qoymazdı. Məhz investisiya təşviqi sənədinin işə düşməsi nəticəsində 2,5 milyard manat dəyərində
olan layihələr indi icra edilir. Bu, vaxtında atılmış
addım idi, öz səmərəsini verir. Gələcəkdə bu sistem
öz səmərəliliyini göstərəcəkdir.
Sənayenin inkişafı ilə bağlı yaxın gələcəkdə iki
böyük zavod işə düşəcək. Hər iki zavod Sumqayıtda
yerləşir – polimer zavodu və azot gübrələri zavodu.
Bu zavodlar həm daxili bazarı tam təmin edəcək,
idxaldan asılılıq aradan qaldırılacaq və böyük ixrac
imkanımız yaranacaqdır. Bu zavodların işə düşməsi
deyə bilərəm ki, müstəqillik dövründə sənaye sahəsində çox önəmli hadisələr olacaqdır.
Sənaye parklarında rezidentlərin sayı 50-yə yaxınlaşır. Sənaye parklarının yaradılması da öz səmərəliliyini göstərmişdir. Əgər biz bu parkları ya12

mişdim, elektron kənd təsərrüfatı sistemi Azərbaycanda istədiyimiz formada, lazım olan formada
mövcud deyil. Problemlər də məhz bundan qaynaqlanır. Ona görə, ən müasir texnologiyalar tətbiq
edilməlidir. Xarici mütəxəssislər cəlb edilməlidir.
Bu istiqamətdə artıq işlər görülür. Biz hər bir qarış
torpaqdan səmərəli istifadə etməliyik. Mən dəfələrlə
demişəm, kənd təsərrüfatı Azərbaycanda müəyyən
dövrdən sonra ancaq intensiv yollarla inkişaf edə
bilər. Biz hazırda böyük meliorasiya tədbirlərini
görürük ki, suvarılmayan daha böyük torpaqlara
su gətirək. Biz buna nail olacağıq. Ancaq bizim torpaq, yəni, ərazi imkanlarımız o qədər də geniş deyil. Ona görə, ancaq səmərəli kənd təsərrüfatının
inkişafı və yeni texnologiyaların tətbiqi nəticəsində
biz istədiyimizə nail ola bilərik.
Aqroparkların yaradılması ilə bağlı burada məruzədə məlumat verildi. Qeyd etməliyəm ki, doğrudan
da böyük fermer təsərrüfatlarının qurulması bu
sahədə dönüş yaratdı. Bu yaxınlarda mənə aqroparkların fəaliyyəti ilə bağlı geniş məruzə edildi.
Dörd aqropark fəaliyyətdədir. Dördündə də mən
açılışda olmuşam. On dörd aqropark isə bu ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcək. Bitkiçiliklə məşğul
olan bu aqroparklarda məhsuldarlıq ən yüksək səviyyədədir – taxılçılıqda minimum 50 sentnerdir.
Orta göstərici isə, – bu gün hələ biçin gedir, – hələlik 30 sentnerdir. Bu da əvvəlki dövrə nisbətən
məqbul rəqəmdir. Ancaq Azərbaycanda orta məhsuldarlıq da ən yüksək səviyyədə olmalıdır.
Dövlət aqroparkların yaradılmasına çox böyük
dəstək göstərir. Dövlət ancaq infrastruktur layihələrinə 200 milyon manatdan çox investisiya qoyub,
sahibkarlara 100 milyon manatdan çox güzəştli
şərtlərlə kreditlər verib. Ölkə üzrə 45 aqroparkın
yaradılması nəzərdə tutulur. Bu aqroparklara təqribən 1-1,5 milyard manat sərmayə qoyulacaq.
Bu yaxınlarda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yaradıldı. Agentliyin qarşısında çox ciddi vəzifələr
qoyuldu. Qida təhlükəsizliyi bu gün çox önəmli sahədir. Həm Azərbaycana gətirilən ərzaq məhsulları
standartlara tam uyğun olmalıdır, eyni zamanda,
Azərbaycanda istehsal edilən məhsullar beynəlxalq
standartlara uyğun olmalıdır. İxrac edəcəyimiz
məhsullar da elə səviyyədə olmalıdır ki, ixracla
bağlı problem olmasın. Bunun üçün Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin fəaliyyəti çox yüksək səviyyədə
təşkil edilməlidir. İndi bu işlər gedir. Laborator tədqiqatlar, torpaqların təhlili, münbitliyi – bu işlər
çox böyük dəqiqliklə aparılmalıdır və fermerlərə
tövsiyə verilməlidir ki, hansı torpaqda hansı məhsul
əkilərsə bunun daha çox səmərəsi olacaqdır.

ratmasaydıq, orada investorlara yaxşı güzəştli şərtlər yaratmasaydıq indi 50-yə yaxın rezident olmazdı.
Bu gün bu parklarda icra edilmiş və icra ediləcək
layihələrin ümumi dəyəri 3,6 milyard dollardır. Bax,
investisiya təşviqi sənədi 2,5 milyard manat sərmayə
gətirir, sənaye parklarına isə 3,6 milyard dollar
sərmayə qoyuluşu nəzərdə tutulur. Ondan 2,6 milyard dolları artıq qoyulub. Əlbəttə ki, Azərbaycanda
avtomobil istehsalı başlayıb. Neftçalada ildə 10
min minik avtomobili istehsal ediləcək. Biz Gəncə
avtomobil zavodunda 10 mininci traktorun istifadəyə
verilməsini qeyd etmişik. Yəni, əminəm ki, sənaye
parklarının fəaliyyəti uğurlu olacaq. İndi bir neçə
şəhərdə parklar yaradılır. Təkliflər verilməlidir ki,
gələn il biz bu siyasəti hansı şəhərlərdə davam etdirə bilərik.
Kənd təsərrüfatı ilə bağlı qarşıda duran əsas
vəzifələr bu sahədə ən müasir standartları tətbiq
etməkdir. Son illərdə kənd təsərrüfatının inkişafına
böyük diqqət göstərilmişdir. Demək olar ki, biz texnika parkımızı tamamilə yeniləmişik. Kənd təsərrüfatı
texnikasının alınması bundan sonra da davam etdiriləcək, ancaq onun əsas hissəsi həll olunub. Özü
də qeyd etməliyəm ki, dünyanın aparıcı şirkətlərinin
texnikası bu gün bizim tarlalarımızda fəaliyyət
göstərir və fermerlər də bu texnikadan çox razıdırlar.
Bu məqsədlə böyük vəsait nəzərdə tutulur. Burada
qeyd olundu, təkcə bu il 160 milyon manat dəyərində
5 mindən çox texnika alınacaq. Keçən il 10 min
texnika alınmışdır. Ancaq bu sahədə bundan sonra
şəffaflıq tam təmin edilməlidir. Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi qarşısında bu vəzifə qoyulub. Bizim texnika
parkımız tam təftiş edilməlidir. Yeni alınacaq texnika
ilə bağlı çox dəqiq təkliflər verilməlidir. O texnika
bizim kənd təsərrüfatının ümumi inkişaf dinamikasına uyğun olmalıdır və prioritetləri də özündə
əks etdirməlidir.
Bir daha demək istəyirəm ki, kənd təsərrüfatı
qarşısında duran əsas vəzifə bu sahəni yüksək
texnoloji sahəyə çevirməkdir. Bəzilərində belə təsəvvür var ki, kənd təsərrüfatı, necə deyərlər, elə
ənənəvi qayda ilə inkişaf edə bilər. Bu, qətiyyən
belə deyil. Bu gün dünyada elə texnologiyalar var
ki, məhsuldarlığı bir neçə dəfə artırır. Biz həm aqrotexniki tədbirlərlə bağlı texnologiyaları, həm də
su ilə təminat texnologiyalarını Azərbaycana gətirməliyik. Elə müasir suvarma sistemləri var ki,
hər bir qarış torpaqdan maksimum səmərə ilə istifadə olunur. Bax, bu texnologiyaları biz Azərbaycana
gətirməliyik və elektron kənd təsərrüfatı sistemini
nəhayət ki, tətbiq etməliyik. Baxmayaraq ki, mən
dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı öz tapşırıqlarımı ver13

Yükləri öz təşəbbüsümüzlə gətirmək üçün biz gərək
konteyner parkına malik olaq. Ona görə, konteynerlərin istehsalı həm sahibkarlar üçün, həm dövlətimiz üçün çox vacib məsələdir. Hesab edirəm ki,
sahibkarlar buna ciddi fikir verəcəklər.
Bu il neft-qaz sahəsində görülmüş işlər tarixi
əhəmiyyət daşıyır. Həm Cənub Qaz Dəhlizinin, həm
TANAP layihəsinin istifadəyə verilməsi tarixi hadisələrdir. Bunlar dünyada da çox böyük əks-səda
yaradan layihələrdir. Deyə bilərəm ki, TANAP layihəsi
əvvəlcə nəzərdə tutulmuş, qoyulan sərmayədən
daha ucuz başa gəldi. Biz TANAP layihəsinə başlayanda onun maliyyəsi 11 milyard dollardan çox
səviyyəsində nəzərdə tutulmuşdu. TANAP layihəsi
8 milyard dollara başa gəlib. Yəni, bu, onu göstərir
ki, Azərbaycan bu işlərə gör nə qədər məsuliyyətli
yanaşır. Biz hər bir dollara, hər bir qəpiyə nəzarət
edirik ki, bu böyük layihəni az xərclə icra edək. Görün biz burada nə qədər qənaət etdik.
SOCAR bu yaxınlarda yeni kontraktlar imzaladı.
Yeni kontraktların imzalanması nəzərdə tutulur.
Yəni, bizim neft-qaz sektorumuza maraq azalmır,
artır. Çünki Azərbaycan çox sabit və çox güclü ölkədir. İndi bizim bütün neft infrastrukturumuz var.
Biz 1994-cü ildə “Əsrin kontraktı”nı imzalayanda
heç bir ixrac kəmərimiz yox idi. Bakı-Novorossiysk
kəməri də sıradan çıxmışdı. Çox böyük vəsait qoyulmuşdur. Bu gün bizim Bakı-Supsa, Bakı-TbilisiCeyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, TANAP kimi layihələrimiz var. TAP layihəsi icra edilir. Əlbəttə, bütün
bu infrastrukturu biz yaratmışıq. Əlbəttə, xarici
şirkətlər Azərbaycanda bu sahəyə daha böyük maraqla vəsait qoyacaqlar və qoyurlar.
Hesab edirəm ki, neft-qaz sahəsində görülmüş
bütün işlər ən yüksək qiymətə layiqdir. Bu sahənin
bu ilin sonuna qədər inkişafı ilə bağlı mənim hər
hansı bir xüsusi tapşırığım yoxdur. Hər şey qrafik
üzrə gedir.
İclasın sonunda bir daha Davos Dünya İqtisadi
Forumunun hesablamalarını Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq istərdim. Son hesablamalara görə, Azərbaycan dünya miqyasında rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 35-ci yerdədir. Yol infrastrukturunun inkişafına görə 36-cı yerdədir. İnkişaf edən
ölkələr arasında inklüziv inkişaf indeksinə görə 3cü yerdədir. Ümumi infrastrukturun inkişafına görə
dünya miqyasında 26-cı yerdədir. Xalqın iqtidara
dəstəyinə görə dünya miqyasında 20-ci yerdədir.
Bax, bu rəqəmlər əyani şəkildə göstərir ki, Azərbaycan
hansı böyük uğurlara imza atıb. Bu, əyani şəkildə
göstərir ki, bizim siyasətimiz xalq tərəfindən dəstəklənir və biz elə etməliyik ki, ölkəmizin inkişafını
dayanıqlı və daimi edək. Sağ olun.

Bildiyiniz kimi, turizm sektorunun inkişafı prioritetlər sırasındadır. Mənim qərarımla Dövlət Turizm
Agentliyi yaradıldı. Məhz o məqsədlə ki, bu sahəyə
daha böyük dövlət dəstəyi göstərilsin. Son illərdə
turistlərin sayının artması çox müsbət haldır. Deyə
bilərəm ki, turistlərin sayı 2016-cı ildə 22 faiz,
2017-ci ildə 20 faiz, bu ilin 6 ayında isə 10 faiz
artdı. Mən bunu demişəm, bir daha demək istəyirəm
ki, turizm ixrac sahəsidir. Çünki bu, ölkəmizə valyuta
gətirir. Bu ilin 6 ayında xarici vətəndaşlar Azərbaycanda ancaq bank kartları ilə 513 milyon manat
pul xərcləmişlər. Bu, ancaq bank kartları ilə xərclənən
pullardır və keçən illə müqayisədə 21 faiz çoxdur.
Bu pullar xidmət sektoruna, iş yerlərinin yaradılmasına, ictimai obyektlərin fəaliyyətinə, ölkəmizin
iqtisadiyyatına gedir və bizim makroiqtisadi sabitliyimizə müsbət təsir göstərir.
Bu il üç “ASAN xidmət” mərkəzinin açılışı nəzərdə
tutulur. Onlardan biri – Mingəçevir “ASAN xidmət”
mərkəzi mənim iştirakımla açıldı. İmişli və Şəki şəhərlərində bu il iki mərkəz istifadəyə veriləcək. Beş
rayonda yeni mərkəzlərin tikintisi haqqında göstərişlər verilmişdir.
Görülmüş işlər arasında böyük əhəmiyyət daşıyan
dəmir yolu layihələridir. Keçən il Bakı–Tbilisi-Qars
dəmir yolunun istifadəyə verilməsi ilə biz demək
olar ki, Şərq-Qərb dəhlizini işə saldıq. Ələt limanının
fəaliyyətə başlaması demək olar ki, bu zənciri belə
tamamladı. İndi biz digər layihələr üzərində işləyirik.
Bakı-Yalama dəmir yolunun modernləşdirilməsi layihəsi icra edilir. Gələn ildən başlayaraq biz BakıAstara yolunun modernləşməsinə də başlamalıyıq.
Beləliklə, biz Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizini daha
da sürətləndirəcəyik. Düzdür, indi dəmir yolu var,
yüklər gedir, ancaq sürət aşağıdır. Sürəti artırmaq
üçün bu istiqamətdə işlər görüləcək.
Bakı-Qəbələ dəmir yolunun tikintisi layihəsi icra
edilir. Bu da turizmin inkişafına böyük dəstək olacaqdır. Bakı-Gəncə sürət qatarının xəttə buraxılması
ilin sonuna qədər nəzərdə tutulur. Belə olan halda
hesab edirəm ki, vətəndaşlar Bakıdan Gəncəyə rahat, komfortlu qatarlarla getməyə üstünlük verəcəklər. Ən qabaqcıl firmaların sərnişin qatarları da
alınır.
Şəhərətrafı dəmir yolunun tikintisi layihəsi uğurla
icra edilir. Nəzərə alsaq ki, gələcəkdə Azərbaycan
ərazisindən yükdaşımaların həcmi artacaq, hesab
edirəm, Azərbaycanda vaqonlar və konteynerlər
istehsalı öz həllini tapmalıdır. Mən sahibkarlara
müraciət edirəm ki, bu sahəyə diqqət göstərsinlər.
Çünki bu, çox gəlirli sahə olacaqdır. Bunun əsas
bazarı Azərbaycan olacaq. Çünki konteyner daşımaları dəfələrlə artacaq. Bizdə isə konteyner çatmır.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ SƏRƏNCAMI
“Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası” MMC-nin yarımstansiyalarından birində
baş vermiş qəza ilə əlaqədar Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında
“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti

2018-ci il iyulun 3-də Mingəçevir şəhərində yerləşən “Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası” MMCnin yarımstansiyalarından birində cərəyan transformatorunda qəza baş vermişdir. Bununla əlaqədar
Bakı və Gəncə şəhərləri də daxil olmaqla respublikanın
39 şəhər və rayonunun elektrik enerjisi ilə təminatında
fasilə yaranmışdır. Təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata
keçirilməsi nəticəsində bir neçə saatdan sonra elektrik
enerjisi ilə təminat əsasən bərpa olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, baş vermiş hadisənin səbəblərini araşdırmaq və nəticələrini
aradan qaldırmaq məqsədi ilə qərara alıram:
1. “Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası” MMCnin yarımstansiyalarından birində baş vermiş qəza
ilə əlaqədar aşağıdakı tərkibdə Dövlət Komissiyası
yaradılsın:

“Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun direktoru.
2. Dövlət Komissiyası:
2.1. hadisənin baş verməsi səbəblərini araşdırsın
və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
məlumat versin;
2.2. qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması
üçün təxirəsalınmaz tədbirlər müəyyənləşdirsin və
həyata keçirsin;
2.3. görülmüş işlər haqqında Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə mütəmadi məlumat
versin.

Komissiyanın sədri
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci
müavini

3. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
baş vermiş hadisənin səbəblərinin araşdırılması və
təqsirkar şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə
cəlb edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Daxili
İşlər və Fövqəladə Hallar nazirlikləri ilə birlikdə
təxirəsalınmaz istintaq tədbirlərini həyata keçirsin.

Komissiya sədrinin müavini
Azərbaycan Respublikasının energetika naziri
Komissiyanın üzvləri
Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri
Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar naziri
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidmətinin rəisi

4. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə
minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 3 iyul 2018-ci il.

Vəziyyət Azərbaycan Respublikası Prezidentinin nəzarətindədir
İyulun 2-dən 3-nə keçən gecə hava şəraitinin kəskin dərəcədə dəyişməsi, temperaturun yüksək
həddə çatması nəticəsində əhalinin elektrik enerjisindən həddən artıq istifadə etməsi ilə əlaqədar
Mingəçevir İES-in yarımstansiyasında cərəyan transformatoru sıradan çıxmışdır. Yarımstansiyada dərhal
təmir bərpa işlərinə başlanmışdır.
Vəziyyət Azərbaycan Respublikası Prezidentinin daim nəzarətindədir.
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Qısa müddətdə respublika həyatının bütün sahələrində normal iş
fəaliyyəti bərpa olunub
zərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası Mingəçevirdəki İES-də baş vermiş
qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması, Gəncə
şəhərində törədilən cinayət hadisəsi və bəzi müxalif
dairələrin bundan məqsədyönlü şəkildə yararlanmağa cəhd göstərmələri barədə məlumat yayıb.
İyulun 3-də Mingəçevir şəhərində yerləşən “Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası” MMC-nin yarımstansiyalarından birində baş vermiş qəza nəticəsində
respublika ərazisinin böyük hissəsi, o cümlədən
Abşeron yarımadası və Bakı şəhərinin elektrik enerjisi ilə təchizatında problem yaranmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev dərhal məsələni nəzarətə götürmüş, qəzanın
nəticələrinin qısa zamanda aradan qaldırılması ilə
bağlı aidiyyəti dövlət strukturlarına müvafiq tapşırıqlar vermiş, məsələ ilə əlaqədar Xüsusi Dövlət
Komissiyası yaratmışdır.
Mövcud şəraitə uyğun olaraq, qısa müddətdə
elektrik enerjisi təchizatının kəsilməsinin mənfi təsir göstərə biləcəyi strateji əhəmiyyətli müəssisələr
– təhlükəsizlik, yanacaq-energetika, nəqliyyat-kommunikasiya, hərbi, əhalinin təminatı və s. ciddi nəzarətə götürülmüş və onların idarə olunması işi
təşkil edilmişdir. Həyata keçirilmiş ciddi tədbirlər
nəticəsində proqnozlaşdırıla biləcək bütün mənfi
halların qarşısı alınmış, ən əsası, insan tələfatına
yol verilməmişdir.
Hazırda dövlət qurumları qəzanın nəticələrinin
aradan qaldırılması və gələcəkdə belə hallara yol
verilməməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görür,
işlərin gedişi barədə əhaliyə müntəzəm məlumat
verilir.
Təəssüf ki, əhali Mingəçevirdəki İES-də qəzanın
nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı qayğıları
yaşadığı bir zamanda Gəncə şəhərində cinayət
hadisəsi baş vermişdir. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyev və onun mühafizəçisi
Qasım Aşbazov naməlum şəxsin odlu silahdan açdığı atəş nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almış və xəstəxanaya yerləşdirilmişlər.
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Məsələ barədə dərhal Azərbaycan Prezidentinə
məlumat verilmiş və müvafiq tapşırıqlar alınmış,
cinayəti törədən şəxs saxlanılmış və məsuliyyətə
cəlb edilmişdir.
Göründüyü kimi, Azərbaycan hökuməti bütün
vəziyyətlərdə, o cümlədən fövqəladə hallar zamanı
ölkənin və əhalinin təhlükəsizliyini, habelə cəmiyyətin
normal həyat ritmini təmin etmək iqtidarındadır.
Baş vermiş hadisə zamanı görülən işlər bunu
əminliklə deməyə tam əsas verir.
Qeyd edilməlidir ki, kütləvi informasiya vasitələri
Mingəçevirdəki İES-də qəzanın başvermə səbəbləri,
onun aradan qaldırılması ilə bağlı dövlət orqanlarının
gördüyü işlər barədə cəmiyyəti operativ və obyektiv
şəkildə məlumatlandırmış, olduqca təmkinli və məsuliyyətli davranaraq, əhali arasında ajiotaj yaranmaması üçün üzərlərinə düşən vəzifələri icra
etmişlər.
Əfsuslar olsun ki, bəzi müxalif dairələr nəzarətlərində olan xəbər saytları və sosial şəbəkələr
vasitəsilə Mingəçevirdəki İES-də baş vermiş qəzadan
və Gəncə şəhərində vəzifəli şəxsə qarşı həyata keçirilmiş silahlı basqından məqsədyönlü şəkildə yararlanmağa çalışmış, dövlət və xalq mənafelərinə
zidd mövqe tutaraq cəmiyyətdə ajiotaj yaratmaq,
kütləvi narazılıq formalaşdırmaq və respublikada
sabitliyi pozmaq əhval-ruhiyyəsi nümayiş etdirmişlər.
Həmçinin özlərini müstəqil sayan bir sıra xəbər
saytları da bu eyforik əhval-ruhiyyəyə qoşularaq
dəqiqləşdirilməmiş şayiələri baş vermiş hadisə kimi təqdim etmiş və vətəndaşları yalan informasiyalarla çaşdırmağa cəhd göstərmişlər.
Mingəçevirdəki İES-də baş vermiş qəzanın, o
cümlədən bu hadisənin müxtəlif sahələrdə yaratdığı
problemlərin aradan qaldırılması üçün dövlət orqanları tərəfindən zəruri tədbirlər görülmüş və qısa müddətdə respublika həyatının bütün sahələrində
normal iş fəaliyyəti bərpa olunmuşdur.
Görülən işlər barədə müntəzəm qaydada əhaliyə
məlumat verilmiş və qarşıdan gələn dövrdə bu
fəaliyyət davam etdiriləcək.

Prezident İlham Əliyev: Enerji sistemindəki qəza çox ciddi araşdırılacaq,
günahkarlar məsuliyyətə cəlb ediləcəklər

yulun 4-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin yanında ölkənin
enerji sistemində vəziyyətlə əlaqədar müşavirə
keçirilib.
Müşavirəni açan Prezident İlham Əliyev
dedi:
– Mingəçevirdəki İstilik Elektrik Stansiyasında
baş vermiş qəza nəticəsində ölkəmizin enerji
təchizatında ciddi problemlər yaranmışdır. Görülmüş operativ tədbirlər nəticəsində bir neçə
saatdan sonra enerjinin verilməsi bərpa edilmişdir. Səhər mənim Sərəncamımla məsələni
araşdırmaq üçün Dövlət Komissiyası yaradılmışdır və komissiya öz işinə başlamışdır. Komissiya qarşısında bir neçə vəzifə qoyulmuşdur.
Onların arasında əsas vəzifə məsələni araşdırmaq və qəzanın səbəblərini aşkar etməkdir.
Eyni zamanda, komissiya günahkarları müəyyən
etməli, onlara qarşı görüləcək tədbirlər haqqında
təkliflər verməlidir və gələcəkdə belə qəzaların
təkrarlanmaması üçün tədbirlər planı hazırlamalıdır.
Dünən axşam saatlarında enerjinin verilməsi
yenidən kəsildi. Yenə də görülmüş tədbirlər
nəticəsində qısa müddət ərzində enerjinin verilməsi
bərpa edildi. Qeyd etməliyəm ki, mən bütün dövlət
orqanlarına ciddi tapşırıq vermişdim ki, bütün dövlət
orqanlarının nümayəndələri bu vəziyyətdə vətəndaşlara kömək göstərsinlər ki, biz bu vəziyyətdən
şərəflə çıxa bilək. Deyə bilərəm ki, bütün dövlət
orqanları bu vəzifənin icrasında böyük peşəkarlıq
göstərmişlər. Onların çox uğurlu fəaliyyəti nəticəsində
bu qəza demək olar ki, aradan qaldırıldı. Baxmayaraq
ki, vətəndaşlara böyük əziyyət verildi, heç bir ağır
hadisə baş verməmişdir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi təxliyə işlərini tez və
düzgün şəkildə aparmışdır. Vətəndaşlar metrodan
təxliyə edildi. Liftlərdə qalmış vətəndaşlar təxliyə
olundu. Xilasedicilər çox uğurla fəaliyyət göstərdilər.

Daxili işlər orqanları çox operativ şəkildə fəaliyyətə
keçmişlər. İlk növbədə, asayişin qorunub saxlanması
məsələləri gündəlikdə idi. Eyni zamanda, işıqforların
işləməməsi nəticəsində böyük təhlükə var idi ki,
şəhər nəqliyyatı idarəolunmaz vəziyyətə düşə bilərdi. Polis əməkdaşları yol kəsişmələrində uğurlu
fəaliyyət göstərərək yol hərəkətini tənzimləyə bilmişlər.
Onu da qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan vətəndaşları bu məsələ ilə bağlı böyük məsuliyyət, böyük
vətəndaş həmrəyliyi göstərmişlər. Bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti bu çətin sınaqdan şərəflə çıxa
bilmişdir. Fürsətdən istifadə edərək, bütün Azərbaycan vətəndaşlarına göstərdikləri dəstəyə, anlayışa
və vətəndaş həmrəyliyinə görə təşəkkürümü bil-
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Astara, Xaçmaz, Şəki, Quba rayonlarında. Eyni zamanda, bölgələrdə su elektrik stansiyaları yaradılmışdır. Yəni, bu stansiyaların coğrafiyası onu göstərir
ki, biz çalışırdıq ölkəmizin bütün bölgələrində yeni
stansiyalar tikilsin ki, enerji sisteminin dayanıqlılığı
təmin edilsin. Ancaq bir qəza nəticəsində demək
olar ki, bütün enerji sistemi sıradan çıxdı. Bu məsələ
çox ciddi suallar yaradır. Bu məsələ çox ciddi
araşdırılmalıdır. Bu qəza nəticəsində bu isti havada
insanlara böyük əziyyət verildi, iqtisadiyyata böyük
ziyan vuruldu. Düzdür, həm birinci, həm ikinci dəfə
operativ tədbirlər nəticəsində enerjinin verilməsi
bir neçə saat ərzində bərpa edildi. Ancaq bu qəzalar
baş verməməli idi. Əgər baş versəydi belə, fəsadlara
gətirib çı-xarmamalı idi. İndi qəzalar olur, həm bu
sahədə, həm başqa sahələrdə. Dünyanın hər bir
ölkəsində heç kim qəzadan sığortalı deyil. Ancaq
qəza lokal xarakter daşımalıdır. Bir stansiyada baş
vermiş qəza bütün enerji sistemimizə çox böyük
zərbə vurdu. Ona görə, çox ciddi araşdırmalar
aparılmalıdır, gü nahkarlar məsuliyyətə cəlb
edilməlidir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm, elə bir
tədbirlər planı hazırlanmalıdır ki, gələcəkdə biz bu

dirmək istəyirəm. Bilirəm ki, vətəndaşlar bir-birlərinə
kömək göstərmişlər. Bu, bir daha onu göstərir ki,
Azərbaycan cəmiyyəti çox yetkin cəmiyyətdir və
Azərbaycanda, sözün əsl mənasında, vətəndaş
həmrəyliyi mövcuddur.
Nəqliyyat məsələləri tənzimləndi. Bakı Nəqliyyat
Agentliyi dərhal operativ tədbirlər gördü, xətlərə
yeni avtobuslar çıxarıldı, sərnişinlərə böyük diqqət
və qayğı göstərildi. Bir sözlə, hesab edirəm ki, bütün dövlət qurumları bu ağır vəziyyətdə çox çevik
fəaliyyət, böyük peşəkarlıq göstərmişlər və biz bu
vəziyyətdən az itkilərlə çıxa bilmişik.
Ancaq iki dəfə baş vermiş qəza çox ciddi araşdırılmalıdır. Çünki son illər ərzində Azərbaycanın
enerji sektoruna çox böyük investisiyalar qoyulub.
Son 15 il ərzində Azərbaycanda onlarla yeni elektrik
stansiyası istifadəyə verilmişdir. Son 15 il ərzində
2500 meqavat gücündə yeni elektrik stansiyaları
tikilmişdir. Bizim enerji potensialımız hazırda 6400
meqavata bərabərdir. Onun 2500 meqavatı, qeyd
etdiyim kimi, son 15 il ərzində yaradılıb. Ölkəmizin
bü tün bölgələrində yeni elektrik stansiyaları
tikilmişdir – Bakı, Sumqayıt, Şirvan şəhərlərində,
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qəzalardan və qəzaların törədə biləcəyi fəsadlardan
özümüzü qoruya bilək.
Dövlət Komissiyasının sədri Yaqub Eyyubovdur
və sözü ona verirəm.
***
Baş nazirin birinci müavini, komissiyanın sədri
Yaqub Eyyubov çıxış edərək dedi:
– Möhtərəm cənab Prezident.
Məruzə edirəm ki, Mingəçevirdə yerləşən “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus “Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin yarımstansiyalarının birində baş vermiş
qəza ilə bağlı Sizin tapşırığınıza uyğun olaraq
“Azərenerji”nin prezidenti Etibar Pirverdiyevlə iyulun
3-də səhər saat 8-də Mingəçevir şəhərinə gedərək
hadisə yerində birlikdə baxış keçirdik. Baxış zamanı
müəyyən olundu ki, iyulun 3-də saat 10:17 radələrində “Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası”nın
330 kilovoltluq yarımstansiyasında cərəyan transformatorunda qəza nəticəsində orada olan təxminən
min kiloqrama qədər yağ ətrafa axmış, yaxınlıqdan
keçən elektrotexniki avadanlıqların, eləcə də kabellərin, əsasən də informasiya və avtomatika kabellərinin üzərinə dağılaraq yanğına səbəb olmuşdur.
Qeyd olunmalıdır ki, həmin kabellərin uzun illərdir
istismar edilməsi yanğının intensivliyini bir qədər
də artırmışdır. Eyni zamanda, qeyd edilməlidir ki,
qəza baş verən vaxtda bu yarımstansiyaya xidmət
edən stansiyanın 6-cı blokunda iş dayanmış, lakin
ona verilən qaz dayandırılmadığından burada da
yanğın baş vermişdir. Hər iki yanğın söndürülmüşdür.
Bütün bunların nəticəsində işlək vəziyyətdəki enerji
blokları və hava xətlərində qəza açılışları olmuş,
stansiyada gərginlik tam itmiş və respublikanın
elektrik enerjisinin əsas ötürücülərindən olan birinci
“Abşeron” elektrik hava xətti ilə elektrik cərəyanı
verilişi tam dayanmış, stansiyanın avtomatika və
idarəetmə sistemi pozulmuşdur. Bununla əlaqədar
Bakı və Gəncə şəhərləri də daxil olmaqla respublikanın rayonlarının elektrik enerjisi təminatında fasilə yaranmışdır.
Cənab Prezident, yaranmış vəziyyət ilkin təhlil
edildikdən sonra baş vermiş qəza ilə bağlı iyulun
3-də Sizin tapşırığınızla Sərəncamınızla yaradılmış
Dövlət Komissiyasının ilk iclası keçirilmişdir. İclasda
qəzanın səbəbləri, nəticələrinin aradan qaldırılması
ilə bağlı tədbirlər müzakirə olunmuş və bununla
əlaqədar müvafiq vəzifələr müəyyən edilmişdir.
İclasın sonunda – saat 19:00 radələrində enerji
sistemində yenidən açılmalarla bağlı məlumat daxil olmuşdur. Yaranmış vəziyyətlə bağlı “Azərenerji”

ASC-nin baş dispetçer məntəqəsinə gedərək enerji
sisteminin yenidən dayanması səbəblərini araşdırmağa çalışmışıq. Dispetçerlər burada problemin
aradan qaldırılması ilə məşğul olmuş və elektrik
enerjisinin verilişi bərpa edildikdən sonra Sizin tapşırığınızla, ilk növbədə, xüsusi həyati əhəmiyyətli
obyektlərə – xəstəxanalara, metroya, hava limanına,
Neft Şirkətinə, “Gəncə Det.Al” alüminium şirkətinə
və digər bu kimi obyektlərə elektrik enerjisinin verilməsi təmin edilmişdir. İyulun 4-də saat 4 radələrində isə ölkə üzrə tələbata uyğun gücün əldə
edilməsinə nail olunmuşdur. Rusiya və Gürcüstandan
da əlavə elektrik enerjisi alınmışdır.
Qəzanın səbəblərini daha dəqiq müəyyən etmək
üçün ölkənin bu sahədə aparıcı mütəxəssislərindən,
o cümlədən Energetika, Fövqəladə Hallar nazirliklərinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının,
Neft və Sənaye Universitetinin mütəxəssislərindən
ibarət ekspert komissiyası yaradılmışdır. Komissiyaya
rəhbərlik Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Fizika İnstitutunun direktoru Nazim Məmmədova
tapşırılmışdır. Komissiya işə başlamışdır, bir həftə
ərzində araşdırma qurtarandan sonra nəticələr Sizə məruzə ediləcəkdir.
Cənab Prezident, icazənizlə “Azərişıq” ASC-nin
elektrik təchizat sistemində baş vermiş fasilə ilə
əlaqədar bir sıra dövlət müəssisələrində yaranmış
vəziyyətlə bağlı aşağıdakıları məruzə etmək istərdim.
Neft Şirkəti üzrə – hadisə ilə əlaqədar neft emalı
zavodunda bütün qurğular dayanmışdır. Hazırda
katalitik krekinq qurğusundan başqa digər emal
qurğuları iş rejimlərində çalışır. Katalitik krekinq
qurğusunun regenerator blokunda yaranmış problem
isə qurğunun soyudulması və daxili hissənin yoxlanılmasından sonra dəqiq müəyyənləşdiriləcəkdir.
İlkin ehtimala görə görüləcək təmir-bərpa işləri
təxminən 8-10 gün çəkəcəkdir. Katalitik krekinq
qurğusunun təmiri dövründə ölkənin avtomobil
benzininə tələbatı zavodda mövcud olan 80 min
tona qədər qalıq ehtiyat hesabına təmin ediləcəyi
üçün təchizatla əlaqədar hər hansı bir problem
gözlənilmir. Hadisə ilə əlaqədar neft və qazçıxarma
idarələrində, birgə müəssisələrdə nəzərdə tutulandan
təxminən 4,2 min ton neft, 1 milyon 135 min kubmetr qaz az hasil edilmişdir. Neft Şirkətinin bütün
müəssisələrində istehsalat sahələrinin normal iş
rejiminə çıxarılması prosesi həyata keçirilir.
“Azərsu” üzrə – içməli su mənbələri, su emal
qurğuları, su və kanalizasiya şəbəkələri sistemlərində
qəza vaxtı dayanmalar olmuşdur. Əsas qurğuların
mühafizəsi tədbirləri həyata keçirilmiş, təhlükəsizlik
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təmin edilmiş, sıradançıxmanın və subasma hallarının
qarşısı alınmışdır. Elektrik kəsilməsindən dərhal
sonra su təchizatı, kanalizasiya qurğuları və şəbəkə
sistemlərinin işçi vəziyyəti yoxlanılmış, sıradan çıxmış hissələrin bərpası, magistral və şəbəkə xətlərinin
qəzalı hissələrinin təmiri üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görülmüşdür. Anbarlardakı mövcud su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması, həyati əhəmiyyətli obyektlərin dayanıqlı su təchizatının, eləcə
də əhalinin minimum su təchizatının təmin olunması
üçün 100-dən artıq sudaşıyan maşın cəlb edilmişdir.
Hazırda regionların su təchizatı tam təmin edilmişdir,
Bakı şəhərinin tələbatına uyğun olaraq şəbəkə sistemlərinin fasiləsiz su ilə təchizatı səviyyəsi 9293 faizdir. Anbarlardakı su ehtiyatlarının həcmi isə
45-50 faizdir. Şəbəkə sistemlərinin hidravlik rejimlərinin pozulması nəticəsində baş vermiş qəzaların
aradan qaldırılması, tələbata uyğun su təchizatı
və su ehtiyatı iyulun 5-dək tam təmin ediləcəkdir.
Metropoliten üzrə...
Prezident İlham Əliyev: Onlar bu barədə özləri danışacaqlar. Siz məsələ ilə bağlı daha nə deyə bilərsiniz. Mən onlara söz verəcəyəm, özləri danışacaqlar.
Yaqub Eyyubov: Baş üstə cənab Prezident.
Onda çıxışımın sonunda demək istəyirəm ki, “Azərişıq”
ASC-nin verdiyi məlumata əsasən, hazırda respublika
üzrə tələbat 3150 meqavatdır. Paylayıcı şəbəkələrə
verilən güc isə 2900 meqavatdır. Təxminən 250
meqavat çatmır. Bakı şəhəri 100 faiz enerji ilə təmin edilir. Bakıətrafı qəsəbələr, Xırdalan şəhəri və
rayonlar isə 85 faiz.
***
“Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti
Etibar Pirverdiyev çıxış edərək dedi:
– Möhtərəm cənab Prezident.
İlk növbədə, Azərbaycan enerji sistemində yaranmış qəza vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq çox dərin
narahatlığımızı bildirməklə yanaşı, Sizdən və eyni
zamanda, respublikamızın enerji istehlakçılarından
üzr istəyirəm. Həmçinin İstilik Elektrik Stansiyasında
baş vermiş qəza ilə bağlı vəziyyəti təcili olaraq nəzarətə götürdüyünüzə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Son 15 ildə energetika sektorunda Sizin rəhbərliyiniz ilə...
Prezident İlham Əliyev: Onu bilirik, son 15 il
ərzində nələr görülüb. Sən de görək qəzanın səbəbləri nədir və nə üçün ölkəni qaranlıq bürümüşdü?
Səbəblər nədir?
Etibar Pirverdiyev: iyulun 3-də və ondan əv-

vəlki vəziyyətlə bağlı məlumatı təqdim etmək istərdim. İyun ayının gündəlik elektrik istehsalını götürdükdə, ayın əvvəlində biz görürük ki, gündəlik
istehlaka 50-55 milyon kVt/saat arasında enerji
verilmişdir. Son bir həftə ərzində isə bu rəqəm 7075 milyona qalxmışdır. Təxminən 40 faiz birdənbirə...
Prezident İlham Əliyev: Bu, qəzanın səbəbi
ola bilməz. Bəziləri bunu isti hava ilə bağlayırlar.
Bizdən də daha isti ölkələr var. Orada belə qəzalar
baş vermir. Baş verəndə ölkələrin enerji sistemi
çökmür. Yenə də deyirəm, qəza baş verə bilər. Qəzanın fəsadlarının aradan qaldırılması işləri də
aparılmalıdır və aparılır. Ancaq bir qəzaya görə
bütün ölkənin enerji sisteminin çökməsi – bu, yumşaq desək böyük səhvdir. Bizim indi kifayət qədər
enerji gücümüz var. Mən giriş sözümdə bunu qeyd
etdim. Təkcə 15 il ərzində 2500 meqavat gücündə
elektrik stansiyaları yaradılmışdır. Biz indi xarici
ölkələrə elektrik enerjisi ixrac edirik. Ona görə, isti
havalarla bağlı istehlakın artması qəzanın səbəbi
ola bilməz. Qəzanın səbəblərini komissiya araşdıracaq. Qeyd etdiyim kimi, bu məqsədlə komissiya
yaradılıb. Siz, sadəcə olaraq, utanmalısınız, xalq
qarşısında, ölkə qarşısında. Bu isti havada insanlara
bu qədər əziyyət vermisiniz. Metroda qalanlar, qocalar, uşaqlar, qadınlar, xəstələr, liftlərdə qalanlar.
İqtisadiyyata nə qədər böyük ziyan vurmusunuz.
Təkcə Neft Şirkətinin indi burada deyilən ziyanını
hesablasaq ölkəyə nə qədər böyük iqtisadi ziyan
dəyib. Mən bu sahəyə bu qədər investisiya ayırmışam. Dövlət İnvestisiya Proqramında hər il bu
məqsədlə böyük vəsait ayrılır. İndi yeni elektrik
stansiyaları tikilir. İndi “Şimal-2” elektrik stansiyası
tikilir. Son 15 il ərzində 30 stansiya tikilmişdir. Elə
bir sistem qurulmalı idi ki, bir qəzaya görə ölkənin
enerji sistemi çökməsin. Nə üçün Bakıda, Sumqayıtda,
qeyd etdiyim kimi, bölgələrdə istifadəyə verilmiş
elektrik stansiyaları o qəza baş verəndən sonra
fəaliyyətini dayandırdı?! Siz bunun səbəbləri haqqında
danışmalısınız. Bunun izahatını siz verməlisiniz.
Yoxsa mənə indi verilən məlumat ki, havalar isti
keçir, istehlak artır, bu, məni qane edə bilməz, qətiyyən. Əyləşin.
Bir daha deyirəm, Yaqub Eyyubov, məsələni çox
ciddi araşdırmaq lazımdır. Bütün komissiya üzvləri
fəal işləməlidirlər. Qısa müddət ərzində həm birinci
qəzanın səbəbləri, xüsusilə ikinci qəzanın səbəbləri
haqqında mənə məruzə edilməlidir.
Yaqub Eyyubov: Baş üstə.
***
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Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov
çıxış edərək dedi:
– Möhtərəm cənab Prezident, bildiyiniz kimi,
iyulun 3-də saat 00:20 dəqiqədə...
Prezident İlham Əliyev: Biz bunları bilirik, siz
keçin mövzuya. Hansı işlər görülüb, hansı işləri
görmüsünüz?
Kəmaləddin Heydərov: İlk hadisə zamanı mən
özüm də srağagün oraya getdim. Şəxsən müşahidə
etdiyim o idi ki, o cərəyan açarı olan hissədə onun
içərisindəki yağ dağılmış və qabağında olan kanallarda kabelləri yandırmışdır. Biz əvvəllər də “Azərenerji”yə göndərdiyimiz məktublarda qeyd etmişdik
ki, bu kanalların üstü möhkəm bağlanmalı və açıq
olmamalıdır, hər hansı bir qəza baş verərsə, o
yağlar oraya tökülməsin. Təəssüf olsun ki, təxminən
bütün 63 açarın qabağındakı kanalların hamısının
üstü möhkəmləndirilməmişdir. Biz komissiyanın
üzvlərinin, Baş Prokurorluğun, Daxili İşlər Nazirliyinin,
yerli təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları ilə birgə
apardığımız müşahidəyə əsasən gəldiyimiz qənaət
budur ki, doğrudan da bizim əvvəllər göstərdiyimiz
iradların heç birinə riayət olunmamışdır. Ərazi quru
otlardan təmizlənməmişdir. Soyutma qurğularının
heç biri demək olar ki, işləmir. Əgər orada soyutma
kanalı ilə, – düzdür indi deyirlər ki, bu çoxdanın
problemidir, – Mingəçevir gölünün dibindən alınan
suyun temperaturu 12 dərəcə olmalı olduğu halda
qəza baş verən gün suyun temperaturu 28 dərəcə
olmuşdur, dünən isə 26 dərəcə idi. Yəni, bu, soyutma
işlərinə maneçilik törədir.
Cənab Prezident, Siz çox düzgün qeyd etdiniz
ki, oradakı hər hansı bir yarımstansiyada qəza olduğu halda nəinki sistem çökməməlidir, heç o
stansiyanın digər bloklarında da başqa bir şey olmamalıdır.
Elektrik xətlərində, digər yerlərdə hər hansı bir
qəzanın baş verməsi bununla məşğul olan müvafiq
qurumlar arasında rabitənin və operativ əlaqənin
olmamasının nəticəsidir. Biz orada energetiklərlə
söhbət etdik və soruşduq ki, niyə ikinci dəfə blok
çökdü. Biz orada müşavirə keçirirdik və birdən-birə
enerji kəsildi. Heç kim bizə məlumat verə bilmədi
ki, niyə işləyən qurğu birdən-birə yatdı. Yəni, biz
digər qurumlarla birgə hərə öz kanalından istifadə
etdi ki, qəza hansı tərəfdən olub. Biri dedi ki, Şirvan
stansiyasında yükləmə çox olub və ona görə burada
açılıb. Biri dedi ki, Bakı-Abşeron xəttində gərginlik
çoxaldığına görə olub. Biz illər boyu yazdığımız
məsələləri dünən Baş Prokurorluğa, eyni zamanda,
Daxil İşlər Nazirliyinə təqdim etdik.

Cənab Prezident, mən orada müşahidə etdiyim
məsələlərdə ən əsas gördüyüm odur ki, birincisi
bu stansiya fiziki və mənəvi cəhətdən köhnədır.
Vəsait ayırıb onu təmir etməzdən əvvəl, əgər imkan
varsa tapşırığınıza əsasən bu sahədə beynəlxalq
təcrübəsi olan qurum onu əvvəlcə audit etməlidir
ki, hansı vəziyyətdədir. Ondan sonra digər şirkətlər
onun necə qurulmasını və ümumiyyətlə, ölkə üzrə
bu sistemin bir-birinə maneçilik törətmədən, əksinə,
bir–birinə dəstək verərək işləməsi məsələsini ortaya
qoymalıdır ki, nəinki hər hansı bir yarımstansiyada,
hər hansı istilik elektrik və digər elektrik
stansiyalarında qəza baş verdikdə ölkədə problem
yaşanmasın.
Prezident İlham Əliyev: Yaxşı, əyləşin. Bu
təklifləri təqdim edərsiniz, komissiyada baxılar və
komissiyanın yekun rəyində mütləq öz əksini
tapmalıdır.
Kəmaləddin Heydərov: Baş üstə.
***
Daxili işlər naziri Ramil Usubov çıxış edərək
dedi:
– Hörmətli cənab Prezident.
Hadisə baş verəndən sonra dərhal Sizin tapşırığınızı rəhbər tutaraq göstəriş verdim ki, biz fövqəladə
hallarda hansı hərəkəti etməliyik. Daxili İşlər Nazirliyi
olaraq digər qurumlarla birlikdə asayişin qorunması,
təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün əlavə tədbirlər
işlədik hazırladıq və həyata keçirməyə başladıq.
Məruzə edirəm ki, təqribən 30 min nəfərin təxliyə
olunmasında Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə birgə
iştirak etdik və eyni zamanda, avtobusların vətəndaşlarımızı evlərinə aparmasında da yol polisi onları müşayiət etdi. Hərəkətin təhlükəsizliyi ilə bağlı,
hörmətli cənab Prezident, Dövlət Yol Polisi ilə bərabər Post Patrul Xidmətinin 150 nəfər əməkdaşını
da Bakı şəhərində bu işə cəlb etdik və normal hərəkət təmin olundu.
Bildirmək istəyirəm ki, bundan sonra dövlət
əhəmiyyətli obyektlərin, diplomatik korpusların yerləşdiyi ərazilərin qorunması da tərəfimizdən gücləndirildi. Məruzə edirəm ki, elektrik enerjisinin olmaması ilə bağlı bu iki gündə elə bir ağır cinayət
hadisəsi baş verməyib. Bu gün ölkəmizdə vəziyyət
tam nəzarət altındadır. Bəzi təxribata çağırışlar
olur, cənab Prezident, həmin adamları da biz müəyyənləşdiririk və qanun çərçivəsində onlar haqqında
tədbir görülməsi davam etdirilir.
***
Prezident İlham Əliyev: Səhiyyə naziri, xəstəxanalarda vəziyyət necə idi və bu gün necədir?
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Prezident İlham Əliyev: “Azərişıq”. Bölgələrdə
enerji təchizatı ilə bağlı vəziyyət necədir?
“Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Balababa Rzayev dedi:
– Möhtərəm cənab Prezident. Hazırda Bakı şəhəri 100 faiz, Bakıətrafı ərazilər 90 faiz, regionlar
isə 85-90 faiz təmin olunur. Qeyd olunan ən mühüm obyektlərlə bağlı bizim tərəfimizdən qərargah
yaradıldı. Ən böyük fasilə həyati vacib obyektlərdə
birinci açılmada oldu.
Prezident İlham Əliyev: Nə qədər oldu?
Balababa Rzayev: Təxminən 2 saat 40-50
dəqiqə. Dünənkində isə 30 dəqiqə. Rusiyadan alınan
birinci 100 meqavat ki, bizə Abşeron xətti ilə verildi,
onunla bütün xəstəxanalar, kanalizasiya və su təchizatı sistemi, bütün həyati vacib obyektlər, metro,
hava limanı – bunlar hamısı təmin olundu.
***
Prezident İlham Əliyev: Bakı Metropoliteni.
Məruzə edin, vəziyyət necədir?
“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
sədri Zaur Hüseynov dedi:
– Möhtərəm cənab Prezident. Ayın 2-də gərginlik
itəndən sonra aşağıdakı fəsadlar yarandı: hərəkətdə
olan 18 sərnişin qatarı dayandı – 9-u stansiyalarda,
9-u tunellərdə. Sərnişin qatarlarının, stansiyaların
və tunellərin işıqları söndü, eskalatorlar və travalatorlar, ventilyasiya şaxtaları, əsaslı, yerli və çirkab
su xaric qurğularının nasosları dayandı. Təqribən
saat yarımdan sonra əsaslı su xaric qurğularında
suyun səviyyəsi qalxdı. Metronun “Sahil”, “Nizami”
və “Nəsimi” stansiyalarında səviyyə kritik həddə
çatmışdı.
Aşağıdakı tədbirlər görülüb: akkumulyatorlardan
qidalanan qəza işıqları qoşuldu. Tunellərdə təxliyə
əməliyyatları aparmaq üçün metropoliten işçilərindən, Daxili İşlər və Fövqəladə Hallar nazirliklərinin
əməkdaşlarından ibarət qruplar təlimatlandırılaraq
tunellərə göndərildi. Birinci gün stansiyalarda və
tunellərdə dayanan qatarlardan sərnişinlər təxliyə
olundu. Ümumilikdə 154 nəfər sərnişin çıxarıldı.
Xəsarət alan olmadı. Vəziyyətdən çıxmaq üçün
“Nizami” və “Nəsimi” stansiyalarındakı su xaric
qurğularından su öz axını ilə nisbətən az debiti
olan su xaric qurğularına istiqamətləndirildi. Saat
14:10-da yüksək gərginlik verildikdən sonra xətlərdəki qatarlar depoya çıxarıldı. Saat 5:25-də isə
təsdiq olunmuş qrafik üzrə qatarlar normal hərəkətə
başladı. Ayın 3-də isə saat 18:47-də təkrarən elektrik enerjisi itəndə analoji fəsadlar yarandı və bu
dəfə pik saata təsadüf etdiyinə görə 30 minə ya-

Səhiyyə nazir Oqtay Şirəliyev dedi:
– Möhtərəm cənab Prezident.
Baş verən qəzadan sonra biz daim bütün regionlarla əlaqə saxlayırdıq. Siz bilirsiniz ki, demək olar,
bizim bütün rayonlarda yeni xəstəxanalar tikilib və
bütün müasir tibbi avadanlıqla təchiz olunub. Hər
yerdə generator sistemləri quraşdırılıb. Hər yerdə
generatorlar işləyirdi, tibbi xidmət göstərilirdi. Bakı
şəhərində də nazirliyin əməkdaşları təhkim olunmuşdu. Bakı şəhərində də ilk növbədə, cərrahiyyə,
əməliyyat blokları, reanimasiya tam tərkibdə işləyirdi.
Bu iki gün ərzində məsələ ilə bağlı bir ölüm hadisəsi
də olmadı. Təcili yardım tam gücü ilə işləyirdi.
2130 çağırış olub. Bunlardan 220 adam xəstəxanalara daxil olub, onlara tam həcmdə yardım göstərilib. Metronun hər stansiyasının qarşısında təcili
yardım maşını təhkim olunmuşdu. Onların arasında
cəmi 19 nəfər müraciət edib, o da gərginlikdən,
əsəbdən. Onlara ilkin tibbi yardım göstərilib. Cəmi
6 nəfər xəstəxanalara yerləşdirilib.
***
Prezident İlham Əliyev: “Azərsu”, məruzə
edin. Su təminatı ilə bağlı vəziyyət necədir?
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Qorxmaz Hüseynov dedi:
– Möhtərəm cənab Prezident.
Hadisə baş verən kimi, biz mövcud su və kanalizasiya nasosxanalarını, su mənbələrini su basmasının
qarşısının alınması üçün vacib tədbirlər gördük və
bu qurğuların heç birində heç bir problem olmayıb.
Enerji kəsiləndən sonra mövcud vəziyyəti qiymətləndirdik. Su anbarlarındakı ehtiyatlarımız, kanalizasiya-nasos stansiyalarına aparan xətlərin təhlil
imkanları olan xətlər. Həmin ərazilərə əvvəlcə ehtiyat suların qənaətlə verilməsi rejimini müəyyənləşdirdik. Harada ki nasos stansiyasına ehtiyac
yoxdur, öz axınında, rejimində su verilir. Digər yerlərə suyun verilməsi üçün biz su maşınlarını işə
cəlb etdik. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən, rayon icra hakimiyyətlərindən, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən, öz maşınlarımızı, eyni zamanda, fərdi sahibkarlıqla məşğul olan su maşınlarını bu işlərə
cəlb etdik. Rayon icra hakimiyyətləri ilə birgə biz
öz axını ilə su verə bilmədiyimiz yerlərdə də əhalinin
su təminatı ilə məşğul olduq. Hazırda artıq suyun
mənbələrdən verilişi tam bərpa edilib. Şəhərin 9293 faizinə su veririk. Anbarlarda ehtiyatımız 4550 faizdir. Sabah səhər saatlarında tam rejimə çıxacağıq.
***
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xın sərnişin təxliyə olunub. Bu gün iyulun 4-də
saat 13:10-da metropolitenin xətləri və stansiyaları
yenidən sərnişindaşıma fəaliyyətinə başladı.
***
Bakı Nəqliyyat Agentliyinin baş direktoru Vüsal
Kərimli çıxış edərək dedi:
– Hörmətli cənab Prezident, məlum hadisədən
sonra Bakı şəhərində bütün qarajlar gecə radələrində,
Metropolitenlə əlaqə saxlanıldıqdan sonra hazır
vəziyyətə gətirilmişdir. Ümumilikdə, yay aylarında
Bakı şəhərində 1600 avtobus fəaliyyət göstərirdisə,
onun sayı 2100-ə çatdırılmışdır. Bakı şəhərinin
əsas nəqliyyat qovşaqları və giriş-çıxışları ehtiyat
avtobuslarla təmin olunmuş və əhalinin rahatlığı
üçün tapşırığınıza əsasən ödənişsiz fəaliyyət
göstərməyə başlamışdır. Eyni zamanda, nəqliyyat
qovşaqlarında havanın isti olması nəzərə alınaraq
sərinləşdirici içkilər Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən
paylanmışdır. Bundan başqa, maarifləndirmə
işlərində, avtoradio və sosial şəbəkələrdə insanların
yol kəsişmələrində bir-birinə duyarlı olması məsələsi
qaldırılmışdır və insanlarımız da, qeyd etdiyiniz
kimi, bununla əlaqədar olaraq öz vətəndaşlıq borclarını, çox yüksək səviyyədə yerinə yetirmişlər. Bu
arada, bildiyiniz kimi, Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzində də işıqforlarla əlaqə kəsilmiş,
lakin elektrik enerjisi bərpa olunduqdan sonra işıqforların fəaliyyəti çox qısa zamanda yenidən təmin
edilmişdir. İşıq olmadığı zaman Dövlət Yol Polisi
tərəfindən bütün kəsişmələrdə dəstək və kömək
göstərilmişdir.
***
Prezident İlham Əliyev: Fizika İnstitutunun
direktoru, məlumat vermək üçün məsələ var?
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika
İnstitutunun direktoru Nazim Məmmədov dedi:
– Bəli, mən qısaca məlumat verə bilərəm. Artıq
komissiyanın iş cədvəli təyin olunmuşdur. Bizim
birinci iclasımız keçirilib, ikinci iclasımız saat 7-də
Yaqub müəllimin yanında olacaq.
Prezident İlham Əliyev: İlkin hansısa bir
məlumatınız var?
Nazim Məmmədov: Mən indi istəməzdim onu
deyim.
Prezident İlham Əliyev: Yaxşı, əyləşin.
***
Baş prokuror Zakir Qaralov dedi:
– Möhtərəm cənab Prezident, baş vermiş qəza
ilə bağlı verdiyiniz Sərəncamın 3-cü bəndinin icrasına uyğun olaraq cinayət işi qaldırılmışdır. Cinayət
işi yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma, vəzifədən

sui-istifadə etmə və səhlənkarlıq maddələri ilə
qaldırılmışdır. Daxili İşlər və Fövqəladə Hallar nazirlikləri ilə birgə əmr imzalamaqla istintaq-əməliyyat
qrupu yaradılmışdır. Hazırda istintaq-əməliyyat
qrupu hadisə yerində təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirir. Hadisə yerinə baxış keçirilmiş, müvafiq
sənədlər götürülmüş və artıq hadisənin başvermə
səbəbləri ilə bağlı dindirmələrə başlanılmışdır.
İclasdan əvvəl mənə verilən ilkin məlumata görə, həmin stansiyada generatorların gövdəsindəki
hidrogen qazın soyudulması üçün normativ tələblərə
əsasən suyun hərarəti 12 dərəcə olmalı olduğu
halda, ümumi soyutma sisteminin layihəyə uyğun
yerinə yetirilməməsi nəticəsində 28,5 dərəcədə
olmuşdur. Vaxtilə 1994-cü ildə müvafiq layihə işlənilmiş, Mingəçevir su anbarının altından kanalın
çəkilməsi nəzərdə tutulurdu. Həmin məsələ icra
olunmamışdır. Belə bir halda gərginlik azalmaqla
cərəyan artmışdır.
Digər vacib məsələ, qəza baş vermiş cərəyan
transformatorlarının istismar müddətini başa vurmasına baxmayaraq, müntəzəm olaraq texniki istismar qaydaları, uyğun təmir-bərpa işləri aparılmamışdır. Halbuki hər il orada bərpa işləri aparılır,
ancaq mütəxəssislərimiz həmin bərpa işlərinin yetərli olmaması ilə bağlı ilkin rəylərini verirlər. Belə
ki, 2012-ci il sentyabrın 28-də ildırım vurması nəticəsində zədələnmiş hava açarı müasir eleqaz
tipli açarla əvəz olunsa da, onun mühafizə dövriyyəsindəki cərəyan transformatoru yenisi ilə əvəz
olunmamış və təmir işləri aparılmamışdır. Nəticədə
cərəyan transformatorunun gövdəsindəki yağın
analizi aparılmamış, turşululuğu, nəmliyi, deşilmə
gərginliyi və tangensi yoxlanılmamışdır. Bununla
da qəza vaxtı cərəyan transformatorunun izolyasiyası
normadan aşağı olduğuna görə zədələnmişdir. Eyni
zamanda, son 3 ildə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən həm “Azərenerji”nin rəhbərliyinə, həm
onun baş mühəndisinə yazılmış 6-dan artıq tələbnamədə tələb olunurdu ki, orada həm yağ sızması
mövcuddur, eyni zamanda, kabellərin odadavamlı
izolyasiyası təmin olunmamış, ümumiyyətlə, baş
verən yanğın haqqında məlumatın avtomatik verilməsi ilə bağlı sistem qurulmamış və 6 mazut
çəninin su ilə soyutma sistemi ümumiyyətlə quraşdırılmamışdır. Dəfələrlə hər il bu məsələ qaldırılır,
6 mazut çənində su ilə soyutma sistemi quraşdırılmayıb. Bütün bunlar qəzaya gətirib çıxarmışdır.
Siz tamamilə düzgün sual verdiniz ki, nə səbəbə
görə bir elektrik stansiyasında baş vermiş qəza lokallaşmır, bütövlükdə bizim energetika sistemi çö23

Fürsətdən istifadə edərək, bu vəziyyətdə bizə
kömək göstərən Rusiya və Gürcüstan tərəfinə öz
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar belə bir
vəziyyətdə bizə kömək göstərdilər. Bildiyiniz kimi,
Azərbaycan bu ölkələrlə sıx əlaqələr saxlayır, bizim
dostluq əlaqələrimiz var və hər hansı bir qəza baş
verdikdə biz də kömək göstəririk, onlar da kömək
göstərirlər. Bu, hesab edirəm ki, çox önəmli amildir
və bir daha öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Strateji obyektlərdə generatorların quraşdırılması
məsələsinə də baxmaq lazımdır, ilk növbədə, xəstəxanalarda və metroda. İndi səhiyyə naziri məruzə
edir ki, bütün xəstəxanalarda generatorlar işləyib.
Məndə olan məlumata görə bu, həqiqətə uyğun
deyil. Bəzi xəstəxanalarda generatorlar işləməyib,
ya olmayıb, ya qoşulmayıb, ya da ki, işlək vəziyyətdə
olmayıb. Ona görə, siz gərək ciddi təftiş aparasınız,
bütün ölkə üzrə xəstəxanalarda generatorların
mövcudluğu və onların işlək vəziyyətdə olması
haqqında həm komissiyaya, həm də mənə məruzə
etməlisiniz.
O ki qaldı metropolitenə, ümumiyyətlə, bildiyimə
görə, metropolitendə generatorlar mövcud deyil.
Hesab edirəm ki, bu da çox acınacaqlı faktdır. Tezliklə təkliflər verin ki, metronun bütün stansiyalarında
generatorlar olsun və enerji ilə hər hansı bir problem yarandıqda insanlar əziyyət çəkməsinlər.
Hesab edirəm ki, komissiya öz işini tezliklə yekunlaşdıracaq və təkliflər hazırlayıb mənə təqdim
edəcək. Sağ olun.

kür? Mütəxəssislərin fikri ondan ibarətdir ki, “Azərenerji” tərəfindən rele mühafizə xidməti ölkə üzrə
tam axıra qədər icra olunmayıb. Yəni, bunu biz
Sizə mütəxəssislərin əlavə rəylərini aldıqdan sonra təqdim edəcəyik. Müvafiq istintaq tədbirləri davam etdirilir və çox ciddi tədbirlərin görülməsi təmin ediləcəkdir.
***
Prezident İlham Əliyev: Kiminsə əlavə sözü
var? Beləliklə, Komissiyanın növbəti iclaslarında
bütün bu məsələlər geniş müzakirə olunmalıdır.
Bir daha demək istəyirəm ki, qəzanın səbəbləri
araşdırılmalıdır. İndi ilkin məlumat var, amma gərək
daha geniş məlumat əldə edilsin. Qəzanın səbəbləri
vacib olsa da, bundan daha önəmli məsələ qəza
nəticəsində ümumi sistemin sıradan çıxmasıdır.
Bu, çox ciddi bir faktdır və əlavə tədbirlər görülməlidir
ki, gələcəkdə əgər hər hansı bir qəza baş verərsə
ümumi sistemə bunun təsiri olmasın, yəni, qəza
lokal xarakter daşısın. Bu, hesab edirəm ki, komissiyanın işində əsas istiqamət olmalıdır. Tədbirlər
planı hazırlanmalıdır. Tədbirlər planına bu gün bu
müşavirədə səsləndirilən fikirlər də salınmalıdır, o
cümlədən beynəlxalq auditin cəlb edilməsi məsələsi.
Hesab edirəm ki, bu, çox vacibdir. Həm Mingəçevirdəki
İstilik Elektrik Stansiyasının tam təftişi və auditi
aparılmalıdır. Eyni zamanda, ölkəmizin bütün enerji
sisteminin beynəlxalq, aparıcı, bu sahədə peşəkarlıqla
seçilən qurumlar tərəfindən təhlili aparılmalıdır və
təkliflər verilməlidir. Bu işlərdə günahı olan bütün
insanlar müəyyən edilməlidir və onlar cəzalandırılmalıdır.
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Xalq-iqtidar birliyini sabitliyin əsas şərti kimi səciyyələndirən Prezident
bu birliyi heç bir qüvvənin sarsıda bilməyəcəyini bəyan etdi

yulun 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
yanında respublikanın hüquq-mühafizə
orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə iclas
keçirilib.
İclasda çıxış edən Prezident İlham
Əliyev dedi:
– İyulun 3-də və iyulun 10-da Gəncə şəhərində törədilmiş qanlı cinayətlər
dövlətçiliyimizə qarşı törədilmiş cinayətlərdir. Bu terror aktları nəticəsində
iki polis əməkdaşı həlak oldu. Yaralanan
vətəndaşlarımız da var, onlardan biri
də Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısıdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət
eləsin, ya-ralananlara Allah şəfa versin.
Bu cinayətləri törədən terrorçu qruplaşma Azərbaycanda sabitliyi pozmaq
istəyir. Bu cinayətlərin əsas məqsədi
bundan ibarətdir. Bu qanlı terror aktları cəmiyyətdə
gərginlik yaratmaq və cəmiyyətimizi qorxutmaq
məqsədilə törədilmişdir. Bu terror aktları dini şüarlar
altında törədilmişdir. Bu, özlüyündə İslam dininə
qarşı ən böyük cinayətdir. Çünki İslam sülh, mərhəmət
dinidir. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı öz
milli, dini dəyərlərini daim qoruyur. Azərbaycan İslam mədəniyyətini dünyada ən çox təbliğ edən ölkələrdən biridir. Bildiyiniz kimi, ötən il Azərbaycanda
“İslam Həmrəyliyi İli” elan olunmuşdur, İslam Həmrəyliyi Oyunları keçirilmişdir. Bu il Naxçıvan İslam
mədəniyyətinin paytaxtı şəhəridir. Bir neçə il əvvəl
Bakı şəhəri bu şərəfli ada layiq görülmüşdür. Müsəlman ölkələrini birləşdirən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanda dini sahədə görülən işlərə ən
yüksək qiymət verir. Azərbaycan dövlətinin xətti və
dəstəyi ilə dövlət vəsaiti hesabına bizim tarixi-dini
abidələrimiz tam bərpa olunub, yenidən qurulub,
yeni məscidlər tikilib. Yəni, bir daha demək istəyirəm
ki, bu cinayəti dinimizə bağlamaq istəyənlər dinimizə
qarşı ən böyük cinayət törədiblər. Bu cinayətkarlar
müsəlman deyillər və bu cinayətlər cavabsız qalmır.
Cinayətkarlar və onların arxasında dayananlar heç

vaxt öz məkrli arzularına çata bilməyəcəklər. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı buna heç vaxt
imkan verməyəcək. Bütün Azərbaycan xalqı bu qanlı
cinayətləri birmənali olaraq pislədi və bu cinayətləri
törədənlərə qarşı öz nifrətini ifadə etdi.
Azərbaycan dövləti isə öz üzərinə düşən bütün
vəzifələri şərəflə yerinə yetirir. Cinayətkar dəstə
zərərsizləşdirilib, əməliyyat-axtarış işləri davam etdirilir. Bu cinayətlərdə əli olan bütün cinayətkarlar
məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Hüquq-mühafizə orqanları qarşısında bu vəzifə qoyulub, əminəm ki,
biz buna nail olacağıq.
Bizim müstəqillik tariximizdə ölkəmizə qarşı bir
neçə dəfə təxribatlar törədilmişdir, o cümlədən silahlı təxribatlar, terror aktları, dövlət çevrilişlərinə
cəhd. Onların biri də baş tutmadı. Bunun başlıca
səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda xalq-iqtidar birliyi var. Mən dəfələrlə bu barədə öz fikirlərimi
bildirmişdim, bir daha demək istəyirəm, xalq-iqtidar
birliyi sabitliyimizin əsas şərtidir. Xalq-iqtidar birliyini
heç bir qüvvə – nə xarici, nə daxili qüvvə sarsıda
bilməz.
Bizim siyasi iradəmizə heç bir qüvvə təsir edə
bilməz. Bizi tutduğumuz yoldan heç kim döndərə
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bilməz. Azərbaycanın müasir tarixi mənim dediklərimi
dəfələrlə sübut edib. Kim ki, bizə qarşı çirkin niyyətlərlə hərəkət edib, özü bu hərəkətlərin qurbanı
olub. Əvvəllər də belə olub, bu gün də belədir, bundan sonra da belə olacaq.
Azərbaycanda təhlükəsizlik ən yüksək səviyyədə
təmin edilir. Dünya miqyasında Azərbaycan ən təhlükəsiz ölkələrdən biridir. Azərbaycan xalqı sülh,
əmin-amanlıq, təhlükəsizlik şəraitində yaşayıb yaradır,
qurur. Azərbaycan xalqının rahat yaşaması üçün
biz əlimizdən gələni edirik. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında sürətlə inkişaf edən müasir dövlətdir.
Gündən-günə bizim gücümüz artır, gündən-günə
bizim potensialımız güclənir – həm siyasi sahədə,
diplomatik sahədə, iqtisadi sahədə, hərbi quruculuq
sahəsində, döyüş meydanlarında, idman meydançalarında, sosial sahədə. Son 15 il ərzində iqtisadi
inkişaf baxımından Azərbaycan qədər sürətlə inkişaf
edən ikinci bir ölkə olmamışdır. Ona görə, əlbəttə ki,
bizim uğurlarımıza kölgə salmaq, siyasətimizə təsir
etmək istəyən qüvvələr müxtəlif üsullardan istifadə
edirlər. Bizə qarşı çirkin kampaniyalar aparılır, qarayaxma, şər-böhtan kampaniyaları. Yalan, iftira
üzərində qurulmuş bu kampaniyaların heç bir səmərəsi olmur. Azərbaycan xalqı bu yalanlara, bu
böhtanlara inanmır. Azərbaycan xalqı öz rəhbərliyinə
inanır. Bu il keçirilmiş prezident seçkiləri bunu bir
daha bütün dünyaya əyani şəkildə sübut etdi.
Bizə qarşı müxtəlif xarici mərkəzlərdən idarə
olunan media qaralama kampaniyası aparılır. Bunun
da heç bir səmərəsi olmur. Özünü hüquq müdafiəçisi
adlandıran bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı Azər-

baycana qarşı gecə-gündüz şər-böhtan kampaniyası
aparır. Bunun da nə ölkə daxilində, nə də ki, xaricdə
heç bir təsiri olmadı. Bizim xarici əlaqələrimiz genişlənir. NATO-nun bu günlərdə keçirilmiş Zirvə görüşü bizim nə qədər yüksək hörmətə malik olduğumuzu bir daha sübut etdi. Azərbaycan bu gün dünya
miqyasında çox böyük hörmətə malik bir ölkədir.
Yəni, bu cəhdlər əbəsdir. Bizim siyasətimizə, bizim iradəmizə şər qüvvələr heç cür təsir edə bilmir.
Onların son addımları göstərir ki, terrordan başqa
əllərində bir şey qalmayıb. Bu da keçməyəcək, necə
ki, əvvəlki illərdə keçməyib. Azərbaycan dövləti bu
dəfə də öz gücünü göstərib və göstərəcəkdir. Bütün
cinayətkarlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar, məhkəmə
qarşısında, ədalət qarşısında, xalq qarşısında cavab
verəcəklər. Bunu təmin etmək üçün bizim kifayət
qədər gücümüz, imkanlarımız var.
Cinayətlərdən sonra aparılan əməliyyat-axtarış
tədbirləri onu göstərir ki, cinayətkarların bir hissəsi
artıq saxlanılıbdır. Operativ əməliyyat-axtarış tədbirləri
davam etdiriləcək. Tam əminliklə deyə bilərəm ki,
heç kim məsuliyyətdən boyun qaçıra bilməyəcək.
Azərbaycan xalqı isə tam əmin ola bilər ki,
Azərbaycan bundan sonra da inkişaf, tərəqqi yolu
ilə gedəcək. Biz bundan sonra da öz siyasətimizi
aparacağıq, Azərbaycan xalqının xoşbəxt gələcəyini
təmin edəcəyik.
***
Sonra hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri
törədilən cinayətlərlə bağlı həyata keçirilən əməliyyataxtarış tədbirləri və atılacaq addımlar barədə
dövlətimizin başçısına məruzə etdilər.
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Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri ulu öndər Heydər Əliyevin
xatirəsini ehtiramla yad ediblər

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sentyabrın 15-də Fəxri xiyabana gələrək xalqımızın
ümummilli lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər
Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
Dövlət başçıları ulu öndərin məzarı önünə əklillər qoyublar.
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Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri şəhidlərin xatirələrini ehtiramla
yad ediblər

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan sentyabrın 15-də Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər.
Burada dövlət başçılarının şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsinə ucaldılmış
“Əbədi məşəl” abidəsinin önünə əklil qoydular.
Sonra Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Şəhidlər xiyabanında şəhid türk əsgərlərinin xatirəsinə
ucaldılmış abidəni ziyarət edərək önünə əklil qoydular.
Dövlət başçıları Xatirə kitabına ürək sözlərini yazdılar.
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Bakı şəhərinin azad edilməsinin 100 illiyi

entyabrın 15-də Azərbaycan paytaxtının
Azadlıq meydanında Bakı şəhərinin azad
edilməsinin 100 illiyinə həsr olunmuş parad keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan və Azərbaycanın birinci xanımı
Mehriban Əliyeva paradda iştirak ediblər.
Bu gün Azərbaycan Respublikasının paytaxtı
Bakı öz tarixinin ən əlamətdar günlərindən birini
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yaşayır. Düz 100 il əvvəl – 1918-ci il sentyabrın
15-də Bakı tarixində ilk dəfə Azərbaycanın paytaxtı
statusunu alaraq Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan milli ordu birləşmələrinin zəfərini bayram
edirdi. Həmin gün indi yenidən təkrarlanır. Qardaşlığın,
sədaqətin rəmzinə çevrilən bu zəfər bayramı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət”
kəlamının fəlsəfəsini yetərincə əks etdirir və Azərbaycan-Türkiyə birliyinin, qardaşlığının sarsılmaz,
həm də əbədi olduğunu göstərir.

Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov
Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinə raport verdi.
Dövlət başçıları əsgərləri salamladılar.
Hərbi orkestr Türkiyənin və Azərbaycanın dövlət
himnlərini ifa etdi.
Sonra sözləri görkəmli Azərbaycan şairi Əhməd
Cavada, musiqisi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyliyə

məxsus “Çırpınırdın Qara dəniz” mahnısı səsləndirildi.
Daha sonra ölməz sənətkar Müslüm Maqomayevin
ifasında məşhur “Azərbaycan” mahnısının sədaları
“Azadlıq” meydanına yayıldı.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev paradda
çıxış etdi.

Prezident İlham Əliyevin çıxışı

respublikanı yaradan Azərbaycan xalqı olmuşdur.
Ancaq gənc müstəqil Azərbaycan böyük çətinliklərlə
üzləşmişdi. Azərbaycan hökuməti öz ərazisinə tam
nəzarət edə bilmirdi. Bakı şəhəri və bir neçə başqa
şəhər işğal altında idi. Azərbaycan hökuməti Gəncə
şəhərində yerləşmiş və orada fəaliyyət göstərmişdi.
Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycana gəlməsi və
Nuru paşanın rəhbərliyi altında Gəncədən Bakıya
gəlməsi, bir neçə şəhərin azad edilməsi və sentyabrın
15-də şiddətli döyüşlər nəticəsində Bakının azad
edilməsi tarixi hadisə idi. Qədirbilən Azərbaycan
xalqı bunu heç vaxt unutmayacaq, şəhidlərin əziz
xatirəsini daim öz qəlbində yaşadacaqdır.
Biz bu gün əziz qardaşım, Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanla şəhidlərimizin məzarlarını
ziyarət etdik. Onların məzarları yan-yanadır. Onlara
Allahdan rəhmət dilədik, onların xatirəsi bizim
qəlbimizdədir və onların göstərdikləri qəhrəmanlıq
bu gün Türkiyə və Azərbaycan birliyini daha da
möhkəmləndirir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun
olmadı. Əfsuslar olsun ki, iki ildən sonra Cümhuriyyət

– Hörmətli Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti,
əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğan.
Hörmətli qonaqlar.
Əziz hərbçilər, xanımlar və cənablar.
İlk növbədə, mənim dəvətimi qəbul edib
Azərbaycana gəlmiş əziz qardaşım Türkiyə Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğana öz dərin təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm. Bu bayram günündə biz
birlikdəyik. Yüz il bundan əvvəl biz bir yerdə idik,
bu gün də biz bir yerdəyik. Yüz il bundan əvvəl
Nuru paşanın komandanlığı altında yeni yaradılmış
Azərbaycan Milli Ordusu könüllülərlə birlikdə Bakını
işğalçılardan azad etdi. Bu tarixi hadisə münasibətilə
bütün Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarını ürəkdən
təbrik etmək istəyirəm. Azərbaycanın rəmzlərindən
biri olan Azadlıq meydanından bütün türk bacıqardaşlarımıza səmimi salamlarımı, sevgimi,
məhəbbətimi çatdırıram.
Biz bu ilin may ayında Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illiyini qeyd etdik. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisə idi.
İlk dəfə olaraq, müsəlman aləmində demokratik
respublika yaradılmışdı. Biz fəxr edirik ki, bu
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süqut etdi, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini
itirdi. 1991-ci ildə Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini
bərpa etmişdir və bizi ilk tanıyan Türkiyə olmuşdur.
Bu da bir qardaşlıq nümunəsi idi.
Bu gün Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri ən yüksək
zirvədədir. Məncə, dünyada ikinci belə nümunə
yoxdur ki, iki ölkə bir-birinə bu qədər yaxın olsun,
bu qədər bir-birinə arxa-dayaq olsun. Bizim birliyimiz
bütün sahələrdə özünü büruzə verir. Təkcə bu il
Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla mənim altı görüşüm olmuşdur – ikisi Azərbaycanda, ikisi Türkiyədə,
ikisi isə beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində. Bizim
görüşlərimiz müntəzəm olaraq keçirilir və hər görüşün böyük əhəmiyyəti var. Siyasi əlaqələr bu
gün ən yüksək zirvədədir. Biz uğurlu iqtisadi əməkdaşlıq edirik. Ticarət dövriyyəsi artır. Azərbaycandan
Türkiyəyə, Türkiyədən Azərbaycana milyardlarla
dollar həcmində sərmayə qoyulur. Biz birgə enerjinəqliyyat layihələrini uğurla icra edirik. O layihələr
ki, Avrasiyanın enerji və nəqliyyat xəritəsini yaradır.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz
kəmərləri, TANAP layihəsinin bu il istifadəyə verilməsi
tarixi layihələrdir. Birgə siyasi iradə ortaya qoyulmuşdur. Birgə maliyyə resursları təşkil edilmişdir
və bu nəhəng transmilli layihələr uğurla icra edilmişdir. Biz Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsini yenidən
yaradırıq. Keçən ilin oktyabrında əziz qardaşımın
iştirakı ilə Bakıda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun
rəsmi açılışı mərasimi keçirilmişdir. Bu dəmir yolu
yeni nəqliyyat damarıdır. Bu dəmir yolu ilə daşınan
yüklərin həcmi getdikcə artır və artacaq. Bizim ölkələrimizin əhəmiyyəti, önəmi artır. Bütün bu böyük
layihələri ancaq biz birlikdə edə bilərdik və etdik.
Nəzərə alsaq ki, bu layihələr böyük maliyyə resursları,
böyük siyasi iradə tələb edir, ancaq birgə səylərimizlə
biz buna nail ola bilmişik. Bu gün Türkiyə və Azərbaycan iki qardaş ölkə kimi bu layihələrin bəhrəsini
görür. Bizim birliyimiz hər bir sahədə özünü göstərir,
o cümlədən hərbi sahədə bizim iş birliyimiz,
əməkdaşlığımız dərinləşir. İl ərzində bir neçə dəfə
müştərək hərbi təlimlər keçirilir. Bu gün Türkiyə və
Azərbaycan ordularının əsgərləri Azadlıq meydanında
yan-yana dayanıblar və onlar bizim önümüzdən
qardaş kimi keçəcəklər.
Türkiyə son illər ərzində çox böyük və şərəfli
yol keçmişdir. Əziz qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
liderliyi ilə Türkiyə dünya miqyasında böyük gücə
çevrilibdir. Türkiyənin iştirakı olmadan dünyada
heç bir məsələ həll oluna bilməz. Yaşadığımız bölgənin tarixi və bu günü bunu əyani şəkildə göstərir. Türkiyənin siyasi imkanları genişlənir, dünyadakı

oynadığı rol artır və bu, bizi çox sevindirir. Türkiyə
nə qədər güclü olarsa, Azərbaycan da bir o qədər
güclü olacaqdır. Türkiyə böyük iqtisadi gücə sahib
bir ölkədir. Təsadüfi deyil ki, Türkiyə iqtisadiyyatına
milyardlarla dollar xarici sərmayə qoyulur. Təkcə
Azərbaycanın Türkiyəyə qoyduğu və qoyacağı
sərmayə 20 milyard dollara bərabərdir. Türkiyənin
dünya miqyasında çox güclü ordusu var. O dünya
miqyasında ən güclü ordulardan biridir və həm
Türkiyə, həm də bizim üçün bu, qürur mənbəyidir.
Bütün bu uğurlar yalnız güclü liderin yorulmaz
fəaliyyəti və xalqın Rəcəb Tayyib Ərdoğana olan
dəstəyi nəticəsində mümkün olmuşdur. Bu gün
mən Azadlıq meydanından bütün bu uğurlar münasibətilə Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidentini və
bütün türk xalqını ürəkdən təbrik etmək istərdim.
Gələn ay Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasının 27-ci ildönümünü qeyd edəcək. Tarix üçün
bu, çox qısa bir vaxtdır. Müstəqilliyimizin ilk iki ili
çox ağır, faciəvi keçmişdir, torpaqlarımız işğal altına
düşmüşdür, Azərbaycan böyük iqtisadi çətinliklərlə,
iqtisadi-siyasi böhranla üzləşmişdir. Azərbaycanda
vətəndaş müharibəsi gedirdi. Nəzərə alsaq ki, birinci
iki ilimiz çox ağır keçmişdir, sonrakı dövrdə Azərbaycan böyük uğurlara imza atdı. Bu gün Azərbaycan
bölgədə önəmli ölkəyə çevrilib, dünyadakı rolumuz
artır, bizim beynəlxalq mövqelərimiz möhkəmlənir,
dünya ictimaiyyəti bizim siyasətimizi dəstəkləyir.
Bunun ən bariz nümunəsi odur ki, bir neçə il bundan
əvvəl dünyanın 155 ölkəsi Azərbaycanı BMT
Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçmişdir.
Bu, dünyanın Azərbaycana olan dəstəyinin təzahürüdür. İqtisadi sahədə aparılan islahatlar Azərbaycana böyük imkanlar gətirdi, biz böyük nailiyyətlərə çata bildik. Təkcə onu demək kifayətdir
ki, son 15 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,2
dəfə artmışdır. Ölkə iqtisadiyyatına 250 milyard
dollar sərmayə qoyulmuşdur. Sosial məsələlərin
həlli işində böyük uğurlar əldə edilmişdir. Bu gün
Azərbaycanda işsizlik 5 faiz səviyyəsindədir. Azərbaycan dost ölkələrlə, ilk növbədə, Türkiyə ilə birlikdə böyük layihələr icra etdi. Yəni, bütün bunlar
tam əminliklə deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın
gələcəyi də parlaq olacaq.
Ölkəmiz ordu quruculuğu sahəsində də böyük
uğurlar əldə edib. Bu gün Azərbaycan Ordusu
beynəlxalq reytinqlərə görə dünya miqyasında 50
ən güclü ordu sırasındadır. Bizim hərbi potensialımız
artır. Bizim güclü ordumuza böyük ehtiyacımız var.
Çünki torpaqlarımız işğal altındadır.
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Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır.
Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda
yaşayıb, yaradıb. Mənfur qonşular 1990-cı illərin
əvvəllərində Azərbaycandakı qeyri-sabit vəziyyətdən
istifadə edərək torpaqlarımızın bir hissəsini işğal
edib. İşğal edilmiş torpaqlarda bütün tarixi, dini
abidələrimiz ermənilər tərəfindən vəhşicəsində
məhv edilib. Xalqımıza qarşı soyqırımı törədilib və
bu işğal bu gün də davam edir. Ona görə güclü
ordu Azərbaycanın gələcəkdə müstəqil ölkə kimi
yaşaması, ərazi bütövlüyünün bərpası üçün əsas
şərtdir. Azərbaycan Ordusu döyüş meydanında öz
gücünü, məharətini göstərmişdir. Bu gün Azadlıq
meydanına döyüşlərdə olmuş Azərbaycan bayraqları
gətiriləcək. O bayraqlar ki, 2016-cı ildə Ağdərə,
Füzuli, Cəbrayıl rayonlarının işğaldan azad edilmiş
torpaqlarında Azərbaycan əsgəri tərəfindən
qaldırılmışdır. O bayraqlar ki, bu ilin may ayında
Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Naxçıvan
hissəsində uğurlu əməliyyat nəticəsində işğaldan
azad edilmiş torpaqlarda qaldırılmışdır. Gün gələcək
Azərbaycanın dövlət bayrağı bu gün hələ də işğal
altında olan bütün torpaqlarda qaldırılacaqdır.
Əziz dostlar, bu gün, sözün əsl mənasında, tarixi
bir gündür, Türkiyə-Azərbaycan birliyi, TürkiyəAzərbaycan qardaşlığı günüdür. Biz bu nəslin
nümayəndələri bu günü yaşadırıq, yaşadacağıq.
Bu gün bütün dünya görür ki, Türkiyə və Azərbaycan
bir yerdədir, bütün dünya görür ki, bizim sarsılmaz
dostluğumuz, qardaşlığımız əbədidir.
Yüz il bundan əvvəl Nuru paşanın Qafqaz İslam
Ordusunun və Azərbaycan Milli Ordusunun birgə
əməliyyatı nəticəsində Bakı işğalçılardan azad
edildi. Bir gündən çox davam edən şiddətli döyüşlərdə

bizim əcdadlarımız əsl qəhrəmanlıq, şücaət
göstərmişlər. Onu da qeyd etməliyəm ki, bu tarixi
zəfərdən iki gün sonra Azərbaycan hökuməti Gəncədən Bakıya gəlmiş və Bakı Azərbaycan dövlətinin
paytaxtı elan edilmişdir. Bizim qədim şəhərimiz,
Azərbaycan xalqının qədim şəhəri Bakı öz əsl sahibinə qayıtmışdır. Nuru paşanın, Qafqaz İslam Ordusunun, bütün qardaşlarımızın qəhrəmanlığı, dostluğu, qardaşlığı unudulmazdır, əbədidir, bizim qəlbimizdə daim yaşayacaqdır.
Tarixi zəfərdən sonra qəhrəman əsgərlərimiz
Bakı küçələrinə zəfər yürüşünə çıxmışlar. Minlərlə
Bakı sakini onları alqışlayırdı, onları öpürdü, qucaqlayırdı, bağrına basırdı. Bu, bir birlik bayramı idi.
Bu gün minlərlə Bakı sakini şəhərin küçələrində
bu paradı, türk və Azərbaycan əsgərlərinin möhtəşəm
yürüşünü gözləyir. Bu gün Bakı şəhəri Türkiyə və
Azərbaycan bayraqları ilə bəzədilib. Küçələrdə, binalarda, hərbi gəmilərdə, səmada Türkiyə və
Azərbaycan bayraqları dalğalanır. Bu gün bu
möhtəşəm mərasimi təkcə Bakı şəhərinin sakinləri
yox, bütün dünya görür. Milyonlarla insan Türkiyə
və Azərbaycanda, milyonlarla soydaşımız xaricdə
bunu görür və haqlı olaraq qürur hissi keçirir.
Əziz dostlar, bacılar və qardaşlar, mən bir daha
sizin hamınızı tarixi gün münasibətilə – Bakının
işğaldan azad edilməsinin 100 illiyi münasibətilə
təbrik etmək istəyirəm. Türkiyə və Azərbaycan
xalqlarına daim inkişaf, tərəqqi arzulamaq istəyirəm.
Bildirmək istəyirəm ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu
sarsılmazdır, əbədidir.
***
Sonra Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan çıxış etdi.

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın çıxışı
– Əziz qardaşım Prezident İlham Əliyev.
Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin
qəhrəman nümayəndələri.
Dəyərli qonaqlar.
Xanımlar və cənablar.
Çox dəyərli bakılı qardaşlarım.
Sizləri ən səmimi hisslərimlə, məhəbbətlə, hörmətlə salamlayıram.
Bu səmimi dəvətinə və qonaqpərvərliyinə görə
Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. Xanımına
şəxsən öz adımdan və xanımım adından ürəkdən
salam və ehtiramımı bildirirəm.
Əvvəla, Azərbaycanın müstəqilliyi üçün canlarını
fəda edən bütün şəhidlərimizi ehtiramla anırıq,

onlara Allahdan rəhmət və ruhlarının şad olmasını
diləyirəm. Onlar fədakarlıqları və cəsarətləri ilə
özlərindən sonra nəsildən-nəslə qürurla xatırlanacaq
şanlı bir dastan yazaraq, Türkiyə və Azərbaycanın
əbədi qardaşlığının da rəmzi oldular. Biz dünyanın
34 ölkəsində 78 şəhid məzarlığı olan bir ölkəyik.
Türkiyə Azərbaycan uğrunda 1132 şəhid verib.
Azərbaycan Türkiyədən sonra ən çox şəhidimizin
olduğu ölkədir. Buradakı məzarlarda yanaşı uyuyan
şəhidlərimiz, eyni zamanda, ölkələrimiz arasındakı
birgə taleyin təmsilçiləridir. Türkiyə və Azərbaycan
tarixi bir, mədəniyyəti bir, dili bir, dini bir iki qardaş
ölkədir.
Böyük şair, mərhum Bəxtiyar Vahabzadə bu
birliyimizi belə gözəl ifadə edib:
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Yazın əvvəlində Gəncə çölündə,
Çıxıblar yenə də dizə lalələr.
Yağışdan islanan yarpaqlarını,
Səriblər dərəyə, düzə lalələr.
Meylim üzündəki qara xaldadir,
Hicranın əlacı ilk vüsaldadır.
Nə vaxtdır aşiqin gözü yoldadır,
Bir qonaq gələsiz bizə lalələr.
Nuru paşanın və Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya
və Gəncəyə gəlişi azərbaycanlı qardaşlarımız
arasında belə böyük həyəcana, belə böyük bir
ümidə səbəb olub.
Dəyərli qardaşlarım, bu gün 1918-ci il sentyabrın
15-də qazanılmış böyük qələbəni kiçik, əhəmiyyətsiz
göstərməyə çalışan bəzi qüvvələrin olduğunu bilirik.
Buna təşəbbüs göstərənlər o dövrdə aldıqları ağır
məğlubiyyətin rüsvayçılığını hələ də unuda
bilməyənlərdir.
Osmanlı dövlətinin imzaladığı Mudros atəşkəs
müqaviləsi təəssüf ki, bu dairələrə fürsət verib və
Qafqaz İslam Ordusunun bu torpaqlardan çəkilməsinə yol açıb. Bundan daha da ağrılısı odur ki,
həmin dövrdə eyni dairələr Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin varlığına son qoymaq üçün böyük
səy göstəriblər. Təəssüf ki, müstəqilliyinin bərpasından 22 ay sonra bu məsələdə uğur qazanıblar.
Qafqaz İslam Ordusunun və Azərbaycan Ordusunun 1918-ci ildə burada həyata keçirdikləri
əməliyyatlar o dövrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin edərək bugünkü müstəqilliyinin
təməlini qoyub.
Azərbaycanın 1991-ci ildə müstəqilliyini yenidən
bərpa etməsindən sonra onu ilk tanıyan ölkənin
Türkiyə Respublikası olması heç də təsadüfi deyil.
Bu, qan qardaşlığımızın təbii nəticəsidir. Türkiyə
olaraq müstəqilliyinin ilk dövrlərindən başlayaraq
Azərbaycana əlimizdən gələn hər cür dəstəyi
göstərdik və göstərməyə davam edəcəyik.
Bu gün Türkiyə Azərbaycanın sadəcə siyasi və
hərbi deyil, eyni zamanda, ticarət, iqtisadiyyat,
mədəniyyət və digər bütün sahələrdə ən mühüm
tərəfdaşıdır. Müstəqilliyini bərpa etdikdən bəri Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlıların sayı 125 mindən çoxdur. Hazırda 15 mindən çox azərbaycanlı
tələbə Türkiyə universitetlərində təhsil alır. Əsgərlərimiz birgə təlimlər keçir, Əfqanıstan kimi dünyanın
müxtəlif bölgələrində birlikdə fəaliyyət göstərirlər.
Şübhəsiz ki, bu uğurlarda ümummilli lider Heydər
Əliyevin nümayiş etdirdiyi dəyanətli liderliklə yanaşı,
əziz qardaşım İlham Əliyevin səylərinin çox böyük
bir payı vardır.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum
qaz kəmərləri, Bakı –Tbilisi–Qars dəmir yolu, TANAP
kimi birgə həyata keçirdiyimiz layihələr bütün re-

Bir ananın iki oğlu,
Bir amalın iki qolu.
O da ulu, bu da ulu,
Azərbaycan-Türkiyə.
Dinimiz bir, dilimiz bir,
Ayımız bir, ilimiz bir,
Eşqimiz bir, yolumuz bir,
Azərbaycan-Türkiyə.
Birdir bizim hər halımız,
Sevincimiz-məlalımız.
Bayraqlarda hilalımız,
Azərbaycan-Türkiyə.
Ana yurdda yuva qurdum,
Ata yurda könül verdim.
Ana yurdum, ata yurdum,
Azərbaycan-Türkiyə.
Bəli, Türkiyə və Azərbaycanın birliyi bu misralarda
təcəssüm edən qardaşlığın ən gözəl nümunəsidir.
Biz bu gün burada yalnız Qafqaz İslam Ordusunun
və azərbaycanlı qardaşlarımızın dillərdə dastan
olan mübarizəsi ilə Bakının işğaldan azad
olunmasının 100-cü ildönümünü qeyd etmirik, eyni
zamanda, əziz şəhidlərimizin bizə əmanəti olan
“Bir millət, iki dövlət” deyə rəmzləşdirdiyimiz qan
qardaşlığımızı da dərk edirik.
Dəyərli qardaşlarım, burada bir həqiqəti dərhal
vurğulamaq istəyirəm. 1918-ci il sentyabrın 15də hazırda yaşadığımız ərazilərdə baş verən
müharibə, əsla, adi bir hadisə deyil. Bir əsr əvvəl
burada aparılan mübarizə bizim qardaşlığımızın,
dostluğumuzun, birlik və bərabərliyimizin də rəmzidir.
Tarixi bilmədən, bir əsr əvvəl Nuru paşanın və
əsgərlərinin minlərlə kilometr uzaqdan Bakıya və
Gəncəyə gəlmələrinin səbəblərini dərk etmədən
Azadlıq meydanındakı bu həmrəylik mənzərəsinin
mənasını anlaya bilmərik. Bundan bir əsr əvvəl
qardaşlarımızın işğal altında çəkdiyi zülm elə bir
həddə çatmışdı ki, Nuru paşa Gəncəyə gələndə
azərbaycanlı uşaqlar hamısı bir ağızdan
məmnunluqlarını belə ifadə etmişdilər:
Qatar gəlib yan verir,
Gəncəliyə şan verir.
Gəncənin cavanları,
“Bakı!” deyə can verir.
Azərbaycanın məşhur “Lalələr” mahnısının kədərli
hekayəsi də eyni şəkildə çəkilən əzabların və
Qafqaz İslam Ordusunun qəlblərdə yaratdığı sevinc
hissinin ifadəsidir.
Gəncə bölgəsinə hərəkət edən minlərlə əsgər
başlarındakı qırmızı fəsləri və qotazları ilə uzaqdan
gəlincik çəmənzarına bənzər bir mənzərə yaradırdılar.
Gəlincik Azərbaycan dilində lalə deməkdir. Bəstəkar
Telman Hacıyevin lalə ilə bağlı mahnısında şair
hisslərini bu cür ifadə edib:
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dusunun Azərbaycana göndərilməsini təmin edən
Ənvər paşanı, bu qalib ordunun komandanı Nuru
paşanı rəhmətlə yad edirik.
Qafqaz İslam Ordusunun bütün komandanlarına,
hər bir əsgərinə və xüsusilə, bu torpaqlar uğrunda
canından keçmiş əziz şəhidlərimizə Allahdan rəhmət
diləyirəm.
Bu möhtəşəm tədbiri həyata keçirən qardaşım
İlham Əliyevə və komandasına şəxsən öz adımdan
və xalqım adından bir daha minnətdarlığımı bildirirəm.
Rəbbim bizi şəhidlərimizin yolundan ayırmasın.
Sizlərə də ehtiramımı bildirirəm. Bu böyük ildönümü
münasibətilə həm Azərbaycan Respublikasının,
həm Türkiyə Respublikasının, həm də türk millətinin
hər bir fərdinin bayramını təbrik edirəm. Allah sizi
qorusun.
***
Dövlət başçılarının çıxışlarından sonra Bakı Qarnizonunun şəxsi heyətinin təntənəli keçidi başlandı.
Qarnizonun birlik, birləşmə, hərbi hissə, dövlət xidmətləri və xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrini
təmsil edən parad heyətləri tribunaya doğru irəlilədi.
Qarşıda Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı,
onun ardınca isə Azərbaycan Ordusunun qoşun
növlərinin bayraqları gətirildi.
2016-cı ilin aprelində Füzuli, Cəbrayıl, Ağdərə,
Tərtər rayonlarında və bu yaxınlarda Naxçıvan
Muxtar Respublikasında bir çox strateji yüksəklikləri
azad edərək min hektarlarla ərazinin nəzarətə götürülməsində xüsusilə fərqlənən hərbi hissələrin
döyüş bayraqları da bugünkü parada gətirilib.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1971-ci ildə yaratdığı
Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin, Heydər
Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin kursantlarından, Bakı Qarnizonu zabitlərindən ibarət
parad heyəti tribunanın önündən keçdilər.
Meydana Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
hərbi qulluqçuları, Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası
və Əməliyyat Ehtiyatları taborlarını təmsil edən
parad heyəti, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin və Dəniz
Piyadaları bölmələrinin, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Xüsusi Dövlət
Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyasının hərbi qulluqçuları daxil oldular.
Daha sonra Bakı Qarnizonunun birlik, birləşmə
və hərbi hissələrinin xüsusi texnikaları və silah sistemlərinin keçidi oldu.
Paradı xüsusi təyinatlı avtomobil texnikaları,
zirehli-tank texnikası, Hava Hücumundan Müdafiə
silahları sistemlərinin, artilleriya silahları və əməliyyat
taktiki raket sistemlərinin kolonları davam etdirdi.
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin məşhur “Mehtəran”
birliyi “Mehtər marşı”nın sədaları altında Azadlıq

giona töhfəsini verir. Türkiyə Azərbaycanda ən böyük sərmayədarlardan biridir. İnşallah, Azərbaycan
da çox yaxın zamanlarda Türkiyədə eyni mövqeyə
malik olacaq. Digər tərəfdən, bütün bu nailiyyətlərlə
bərabər, gördüyümüz işlərlə heç vaxt kifayətlənməmişik və kifayətlənməyəcəyik. Gələcəkdə bizi
daha böyük vəzifələr gözləyir. Biz aramızdakı əlaqələri daha da sağlamlaşdıraraq, gələcək nəsillərə
güclü bir miras qoymalıyıq. Biz minlərlə şəhidimizin
qanı ilə yoğrulan bu dostluğu daimi edəcək layihələri
həyata keçirərək “Bir millət, iki dövlət” şüarımıza
uyğun şəkildə hər sahədə əməkdaşlığımızı dərinləşdirməliyik.
Hörmətli Prezident, dəyərli dostlarım, Azərbaycanın sevinci, bizim sevincimizdir, qüruru bizim qürurumuzdur, dərdi, ağrısı, problemi də bizim problemimizdir. Azərbaycan kədərlənərsə biz də kədərlənərik, Azərbaycan sevinərsə, biz də sevinərik.
Azərbaycanın ən böyük problemi olan Dağlıq Qarabağ məsələsi bizim üçün də eyni dərəcədə ağrılı
problemdir. Türkiyə olaraq problemin həlli üçün
Azərbaycanın göstərdiyi səyləri sonadək dəstəkləməyə davam edəcəyik. İllərdir vətən həsrəti
ilə ömür sürən bir milyondan çox qardaşımızın intizarına artıq son qoymaq vaxtıdır. Qardaş Azərbaycanın ərazilərinin 20 faizini işğal altında saxlayanların, bir milyondan çox qardaşımızın öz vətəninə
qayıtmasına mane olanların bizdən sərhədlərimizi
açmağımızı gözləmələri əbəsdir. Türkiyənin bu məsələdə mövqeyi məlumdur, aydındır, dəqiqdir. Əvvəla,
bu məsələdə addım atmalı olan tərəf işğalçılardır,
bir milyon qardaşımızın qəlbini doğma vətən həsrəti
ilə yandıranlardır. Əlbəttə, biz bütün qonşularımızla
yaxşı əlaqələr qurmağı və davam etdirməyi arzu
edirik. Amma Dağlıq Qarabağ probleminin həlli
Ermənistanla əlaqələrimizin bərpasının ən vacib
şərtidir. Bunu hamı bilməlidir. Bundan 26 il əvvəl
Xocalıda, Dağlıq Qarabağda törədilmiş qətliamlara
görə məsuliyyət daşıyanların, qatilləri qəhrəman
elan edənlərin bizə verə biləcəyi heç bir tarixi dərs
yoxdur. Türkiyə əsgərləri bu gün burada Azərbaycan
əsgərləri ilə çiyin-çiyinə bundan 100 il əvvəl birlikdə
qazanılan böyük qələbənin ildönümünü qeyd edirlər.
Bu bayram gələcək nəsillərə ötürəcəyimiz ən böyük
ərməğandır. Bir əsr əvvəl bu torpaqlarda minlərlə
şəhidimizin qanı ilə yazılan dastanın unudulmasına və unutdurulmasına qətiyyən imkan verməyəcəyik.
Hər iki ölkənin gənclərinin birgə tariximizdən və
bugünkü bayram tədbirindən nəticə çıxaracağına
inanıram. Bu fikirlərlə çıxışıma yekun vuraraq, bu
böyük qələbəni bizlərə ərməğan edən Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin və müstəqil Azərbaycanın
Ordusunun bütün qurucularını, Qafqaz İslam Or34
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hər iki ölkənin dövlət bayraqları altında tribuna
önündən keçdilər.
Azadlıq meydanı üzərindən Azərbaycan Respublikası Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş helikopterləri
və təyyarələrinin uçuşu oldu.
Hərbi Hava Qüvvələrinin uçuş nümayişini “Mi-

meydanına daxil oldu. “Mehtəran” birliyi tribuna ilə
üz-üzə dayanaraq “Əsgər marşı”nı ifa etdi.
Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbi
qulluqçuları Osmanlı Türkiyəsi və Azərbaycanın
milli hərbi qüvvələri əsasında təşkil edilmiş Qafqaz
İslam Ordusunun süvari və piyadalarının qiyafəsində,
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17” tipli iki helikopter açdı. Birinci helikopter Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını, ikinci helikopter isə Türkiyə Respublikasının dövlət bayrağını
aparırdı.
“Su-25” hücum təyyarələri Bakı səmasında Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının təsvirini
yaratdılar.
“MiQ-29” təyyarəsi yüksək pilotaj fiqurları nümayiş etdirdi.
Sonra Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin “Türk Ulduzları”nın uçuşları başladı.
Türkiyəli şahinlər Azadlıq meydanı üzərində yüksək məharətlərini nümayiş etdirdilər, Azərbaycanın
və Türkiyənin dostluğunun, qardaşlığının və qəlb
birliyinin rəmzi olan ürək şəkli çəkdilər.
Bununla da Bakı şəhərinin azad edilməsinin
100 illiyinə həsr olunmuş parad başa çatdı.
Parad başa çatdıqdan sonra dövlət başçıları
Qafqaz İslam Ordusunun Bakını azad etməsinin
100 illiyi münasibətilə Türkiyədə hazırlanan xatirə
markasını və ilk zərfi imzaladılar.

Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisinin müavini
general-leytenant Ayaz Həsənovun komandanlıq
etdiyi, Əməkdar incəsənət xadimi, Prezidentin fərdi
təqaüdçüsü, polkovnik Abdulla Qurbaninin aparıcısı
olduğu paradı Xalq artisti, professor, general-mayor
Yusif Axundzadənin rəhbərliyi ilə birləşmiş hərbi
orkestr müşayiət edirdi.
Yüzlərlə hərbi texnikanın, uçuş vasitələrinin,
zirehli texnikaların, raket və artilleriya silahlarının,
hava hücumundan müdafiə sistemlərinin, helikopterlərin, pilotsuz uçuş aparatlarının, digər silah və
texnikanın nümayiş olunduğu bu parad bir daha
göstərdi ki, son illərdə ordumuz əhəmiyyətli dərəcədə
güclənib. Güclü iqtisadiyyata söykənən güclü ordu
formulu Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin əsas
qayələrindən birinə çevrilib. Ölkəmizin iqtisadi inkişaf tempi Silahlı Qüvvələrin müasir standartlara
cavab verən peşəkar orduya çevrilməsində mühüm
rol oynayıb. Sabitlik, dinamik iqtisadi inkişafla yanaşı, güclü ordu quruculuğu müasir Azərbaycanı
xarakterizə edən əsas amillərdən biri olub.
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Dövlət başçıları xatirə şəkilləri çəkdiriblər

akının azad olunmasının 100 illiyi ilə bağlı keçirilən təntənəli paraddan sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan və Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Qız qalasının qarşısına gəldilər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan və Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Qız qalasının qarşısında paradda
iştirak edən əsgərlərlə görüşdülər, onlarla xatirə şəkilləri çəkdirdilər.
Burada əllərində Azərbaycanın və Türkiyənin dövlət bayraqlarını tutmuş Bakı sakinləri və şəhərimizin qonaqları Prezident İlham Əliyevi və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanı böyük coşqu ilə qarşıladılar. Onlar Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı ilə bağlı şüarlar səsləndirdilər.
Dövlət başçıları paytaxt sakinləri ilə xatirə şəkilləri çəkdirdilər.
Daha sonra Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Bakı bulvarını gəzdilər.
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Heydər İlham oğlu: “Vətənim Azərbaycana və onun xalqına sadiq
olacağıma and içirəm” – deyərək hərbi xidmətə başlayıb

entyabrın 16-da Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin N saylı hərbi hissəsində
gənc əsgərlərin andiçmə mərasimi keçirilib.
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri
mərasimdə iştirak ediblər.
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi, general-leytenant Mədət Quliyev Prezident, Ali Baş Komandan
İlham Əliyevə raport verdi.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
abidəsini ziyarət edərək, önünə gül dəstəsi qoydular.
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Hərbi hissənin komandiri andiçmə mərasiminə hazırlıq barədə Ali Baş Komandana məruzə etdi.
Prezident İlham Əliyev şəxsi heyəti salamladı.
Sonra döyüş bayrağı hərbi marşın sədaları altında sıra meydanına gətirildi.
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Bunun ardınca Vətən uğrunda həlak olan hərbi qulluqçuların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi,
dövlət himni səsləndi.
Daha sonra gənc əsgərlər and içdilər.
Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin N saylı hərbi hissəsində keçirilən mərasimdə and içən
gənc əsgərlər sırasında Azərbaycan Prezidentinin oğlu, burada hərbi xidmət keçən Heydər Əliyev də var.
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Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev şəxsi heyəti təbrik edərək dedi: Əziz əsgərlər, sizi hərbi
and içməyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram.
Hərbi hissənin şəxsi heyəti təntənəli marşla tribunanın qarşısından keçdi.
Gənc əsgərlərin andiçmə mərasimində iştirak edən valideynlər Prezident İlham Əliyevlə görüşüb
söhbət etdilər.
Sonda xatirə şəkilləri çəkdirildi.
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Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrik

Hörmətli həmvətənlər!
Sizi dünya müsəlmanlarının mənəvi birlik, həmrəylik və qardaşlıq rəmzi olan müqəddəs
Qurban bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir, xalqımıza və Azərbaycanın hüdudlarından
kənarda yaşayan bütün soydaşlarımıza ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm.
Qurban mərasimi Uca Yaradana məhəbbət və itaət, yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərlərə
hörmət, hər bir bəşər övladına mərhəmət və dözümlülük təlqin edən İslam dininin insanlar üçün
hidayət yolu seçilməsi ilə əlamətdardır. Bu mübarək bayram bütün dünya müsəlmanlarının
mənəvi-ruhi birliyini, əməli-saleh insanların Tanrı sevgisini və haqq-ədalət naminə hər cür
fədakarlığa hazır olmalarını təcəssüm etdirir.
Mütərəqqi islami dəyərlərə bağlılığı ilə seçilən Azərbaycan xalqı əsrlər boyu, hətta ən
mürəkkəb dövrlərdə Qurban bayramını özünün əziz günlərindən biri kimi qoruyub saxlamışdır.
Hazırda minlərlə həmvətənimizin də aralarında olduğu milyonlarla müsəlman müqəddəs Həcc
ziyarətində möhtəşəm həmrəylik nümayiş etdirərək, Uca Yaradana şükranlarını bildirir, ölkəmizdə
və dünyada sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olması üçün dualar edirlər.
Bayram günləri müsəlmanlarımız Allah və din yolunda öz müqəddəs borcunu yerinə yetirir,
qurbanlar kəsilir, imkansızlara və ehtiyacı olanlara yardımlar edilir, şəhidlərimizin nurlu xatirəsi
ehtiramla yad olunur. Məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, hər belə bayram
cəmiyyətimizdə xeyirxahlığın, birlik və bərabərliyin, Vətənə və milli dövlətçiliyə sədaqətin
təntənəsinə çevrilir.
İnanıram ki, bu mübarək bayram müstəqil Azərbaycan Respublikasının tərəqqisi naminə
xalqımızın qəhrəmanlıq və fədakarlıq qüdrətini artıracaq, ölkəmizdə vətəndaş sülhünü və millimənəvi həmrəyliyi daha da gücləndirəcəkdir.
Əziz bacı və qardaşlarım!
Kəsdiyiniz qurbanların Allah tərəfindən qəbul olunması arzusu ilə bir daha hər birinizə
möhkəm cansağlığı, ailələrinizə firavanlıq, süfrələrinizə bol ruzi-bərəkət arzulayıram.
Qurban bayramınız mübarək olsun!
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 avqust 2018-ci il.
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Azərbaycan parlamenti – 100

entyabrın 21-də Milli Məclisdə Azərbaycan parlamentinin 100 illiyi münasibətilə təntənəli
iclas keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xaricdən dəvət olunmuş çoxsaylı qonaqlar iclasda iştirak ediblər.
Dövlətimizin başçısı iclasda nitq söylədi.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan parlamentinin yaradılmasının 100 illiyi münasibətilə təbriklərini
çatdırdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasını tarixi hadisə adlandıran dövlətimizin
46

başçısı xalqımızın Şərqdə ilk demokratik respublikanın yaradılması ilə fəxr etdiyini bildirdi.
Cümhuriyyət dövründə bir sıra dövlət atributlarının təsis edildiyini deyən Prezident İlham Əliyev
Azərbaycan dövlətinin Cümhuriyyətin və onun qurucularının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiyini
vurğuladı, bu il “Cümhuriyyət İli” çərçivəsində dövlət səviyyəsində bir sıra tədbirlərin keçirildiyini
diqqətə çatdırdı.
1991-ci ildə bir əsrdə ikinci dəfə müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycanda ilk illərdə vəziyyətin
acınacaqlı olduğunu, ölkəmizin çətin sınaqlarla üz-üzə qaldığını deyən dövlətimizin başçısı o ağır
vaxtlarda xalqın müdriklik göstərərək Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etdiyini, onun respublikaya
rəhbərliyindən sonra ölkədə önəmli addımların atıldığını, Azərbaycanın tədricən ağır vəziyyətdən
çıxdığını bildirdi. “Bugünkü inkişafımızda Azərbaycan parlamentinin də payı var”, – deyən Prezident
İlham Əliyev Milli Məclisin müstəqilliyimizi möhkəmləndirdiyini, ölkəmizin inkişafına öz töhfəsini
verdiyini vurğuladı. Burada qəbul olunan qanunların həyatımızın bütün sahələrini əhatə etdiyini və
bizim qanunvericilik bazamızın ən yüksək meyarlara cavab verdiyini deyən dövlətimizin başçısı
qeyd etdi ki, parlament çoxpartiyalı sistemin təkmilləşdirilməsində önəmli rol oynayıb və milli
maraqlar məsələsində deputatlarımız bir nöqtəyə vurur, vətənpərvərlik göstərərək dövlətin
maraqlarını beynəlxalq səviyyədə müdafiə edirlər. Deputatlarımızın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
də fəal iş apardığını, Azərbaycan reallıqlarını dünyaya çatdırdığını deyən Prezident İlham Əliyev
vurğuladı ki, onların fəaliyyətinin əsas istiqamətini Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin çatdırılması təşkil edir və bu işdə son illərdə bir sıra uğurlara nail
olunub.
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Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışarkən dövlətimizin başçısı qeyd
etdi ki, işğal olunmuş torpaqlarda bütün infrastruktur dağıdılıb, milli sərvətimiz talan olunub,
xalqımıza qarşı hərbi cinayət – Xocalı soyqırımı törədilib. Ermənistan münaqişənin həlli ilə bağlı
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul olunan qətnamələrə məhəl qoymur, işğalçılıq siyasətini
davam etdirir. Baxmayaraq ki, münaqişənin yeganə həlli yolu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
təmin olunmasından keçir. “Bununla bağlı Ermənistanın yeni rəhbərliyi öz siyasətində ciddi
dəyişikliklər etməlidir”, – deyən Prezident İlham Əliyev bir daha vurğuladı ki, Azərbaycan öz
prinsipial mövqeyindən geri dönməyəcək. Çünki Dağlıq Qarabağ əzəli və tarixi Azərbaycan torpağıdır
və o, Azərbaycanın suverenliyindən kənarda heç bir status almayacaq.
Bu gün Azərbaycanın iştirakı olmadan bölgədə heç bir layihənin reallaşdırılmasının mümkün
olmadığını, getdikcə ölkəmizin bütün sahələrdə gücünün artdığını, Azərbaycanın beynəlxalq
səviyyədə, qonşu ölkələrlə uğurlu əlaqələr qurduğunu deyən Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki,
son 15 ildə iqtisadiyyatımız 3,2 dəfə artıb, Dünya İqtisadi Forumunun iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətlilik
hesabatına görə Azərbaycan dünya miqyasında 35-ci, inkişaf edən ölkələr arasında inklüziv inkişaf
indeksinə görə 3-cü yerdə qərarlaşıb. Beynəlxalq reytinqlərə görə Azərbaycan Ordusu dünyada ən
güclü 50 ordu sırasındadır. Bir neçə gündən sonra orbitə üçüncü süni peykimiz çıxarılacaq.
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən enerji və nəqliyyat layihələrinin önəmini vurğulayan,
ölkəmizin dünyadakı təhlükəsizliyə mühüm töhfə verdiyini, Azərbaycanın multikulturalizmin
mərkəzlərindən birinə çevrildiyini deyən Prezident İlham Əliyev bundan sonra da ölkəmizin inkişafı
ilə bağlı tədbirlərin görüləcəyini söylədi.
Bu gün Azərbaycanın dünya xəritəsində bir uğur nümunəsi olduğunu, ölkəmizin tam müstəqil
siyasət yürütdüyünü deyən dövlətimizin başçısı Azərbaycanın öz milli maraqlarını tam təmin
etdiyini və Azərbaycan parlamentinin bu işdə mühüm rolunun olduğunu diqqətə çatdırdı.
Sonra Azərbaycan parlamentinin 100 illiyi münasibətilə təşkil olunan mərasimin iştirakçıları
xatirə şəkli çəkdirdilər.
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Cüdo üzrə dünya çempionatı – Bakıda

entyabrın 21-də Bakıda, Milli Gimnastika Arenasında cüdo üzrə dünya çempionatının
təntənəli açılış mərasimi keçirilib.
Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə
üzvləri, Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının prezidenti Marius Vizer, dövlət və hökumət rəsmiləri
iştirak ediblər.
Əvvəlcə Azərbaycanın tarixi abidələri, idmanın, o cümlədən cüdonun inkişafı, ölkəmizdə keçirilən
beynəlxalq idman yarışları ilə bağlı videoçarx nümayiş olundu.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının prezidenti Rövnəq Abdullayev və Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının
prezidenti Marius Vizer mərasimdə çıxış etdilər.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cüdo üzrə dünya çempionatını açıq elan
etdi.
Azərbaycan Respublikasının dövlət himni və Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının himni səsləndirildi.
Daha sonra qrafik video elementlərdən ibarət videoçarx nümayiş etdirildi.
Azərbaycanın incəsənət xadimlərinin məxsusi olaraq tədbir üçün hazırlanmış çıxışları təqdim
olundu.
Açılış mərasimi dünya şöhrətli italiyalı müğənni Al Banonun konsert proqramı ilə başa çatdı.
Sentyabrın 27-dək davam edəcək cüdo üzrə dünya çempionatında 125 ölkədən 800-dək
idmançı mübarizə aparır.
Azərbaycan çempionatda 9 kişi və 6 qadın idmançı ilə təmsil olunur.
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Azərbaycan üçüncü peykini orbitə göndərdi
zərbaycanın “Azerspace-2”
peyki sentyabrın 26-da
Fransa Qvianasında yerləşən Kuru
kosmodromundan orbitə buraxılıb.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev bu münasibətlə xalqı təbrik edib.
Dövlət başçısı deyib:
– Əziz həmvətənlər.
Bu gün ölkəmizin həyatında
çox əlamətdar bir gündür. Bu gün
“Azerspace 2” peykimiz orbitə çıxarıldı. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bu, ölkəmizin növbəti qələbəsidir, dövlətimizin növbəti uğurudur.
Son beş il ərzində Azərbaycan
orbitə 3 peyk çıxara bilmişdir.
Azərbaycan bu gün dünyanın kosmik klubunun üzvüdür və dünyanın
kosmik sənayesində öz mövqelərini
möhkəmləndirir. Peyklərin orbitə
çıxarılması dövlətimizin gücünü göstərir, bizim siyasətimizi göstərir. Bizim artıq 3 peykimiz var: “Azerspace
1” telekommunikasiya peyki, “Azersky” müşahidə peyki
və “Azerspace 2”.
Bildiyiniz kimi, bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
100 illiyi qeyd edilir. Mənim Sərəncamımla 2018-ci il
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan edilmişdir. Eyni zamanda, gələn ay biz müstəqilliyimizin bərpasının
27-ci ildönümünü qeyd edəcəyik. Biz “Azerspace 2”
peykimizin orbitə çıxarılmasını Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə həsr edirik.
Bu peyklərin çox böyük əhəmiyyəti var. İlk növbədə,
Azərbaycan informasiya təhlükəsizliyi baxımından daha
da önəmli addım atır. Bu gün peyklərimiz vasitəsilə
Azərbaycan telekanalları dünyaya öz verilişlərini təqdim
edə bilirlər. Bu gün Azərbaycan telekommunikasiya
sahəsində xarici tərəfdaşlardan asılılığını tam aradan
götürübdür. Eyni zamanda, kadr hazırlığı üçün Azərbaycanın kosmik sənayesinin inkişafı önəmli rol oynayır.
Peykləri idarə edən kadrlar azərbaycanlı mütəxəssislərdir
və onların böyük əksəriyyəti gənclərdir.
Kosmik sənayenin inkişafı bu sahədə beynəlxalq
əməkdaşlığımızı da dərinləşdirir. Biz dünyanın bu sa-

hədə böyük təcrübəyə malik olan
aparıcı şirkətləri ilə sıx əməkdaşlıq edirik.
Peyklərin, eyni zamanda, kommersiya tərəfi var. Bu gün Azərbaycan öz məhsulunu ixrac edir
və peyklərin fəaliyyəti nəticəsində
ölkəmizə valyuta gəlir. Azərbaycanın kosmik sənayedə əldə etdiyi
uğurlar, eyni zamanda, qeyri-neft
sektorumuzu inkişaf etdirir, qeyrineft sənayemizi irəliyə aparır. Təsadüfi deyil ki, bu ilin səkkiz ayının
göstəricilərinə görə, Azərbaycanda
qeyri-neft sənayesi təxminən 11
faiz artmışdır. Eyni zamanda, “Azersky” müşahidə peyki vasitəsilə
biz nəinki ölkəmizin, dünyanın istənilən nöqtəsində baş verən bütün
hadisələri daim müntəzəm olaraq
izləyə bilirik, nəzarət edə bilirik.
Azərbaycanın müdafiə və hərbi
potensialının gücləndirilməsi işində
“Azersky” peykinin xüsusi rolu
vardır. Bu peykin fəaliyyəti nəticəsində biz bu sahədə
də xaricdən asılılığı tamamilə aradan qaldırdıq və bir
çox ölkələr üçün peyk xidməti göstəririk.
İnfrastruktur layihələrimizin icrası və mövcud infrastrukturun qorunması üçün peyklərin böyük əhəmiyyəti
var. Kənd təsərrüfatının inkişafı, ekoloji vəziyyətə nəzarət, torpaqlardan səmərəli şəkildə istifadə edilməsi
– bütün bu işlərdə “Azersky” müşahidə peykinin xüsusi
rolu var.
Bir sözlə, əziz vətəndaşlar, əziz dostlar, bu gün ölkəmizin həyatında növbəti əlamətdar bir gündür. Azərbaycan qısa müddət ərzində dünyanın kosmik klubunun
dəyərli üzvünə çevrilibdir. Azərbaycan qarşıya qoyduğu
bütün vəzifələri uğurla icra edir. Bizim yolumuz inkişaf
yoludur, tərəqqi yoludur və bu gün Azərbaycan dünyada
müasir texnologiyaların inkişafında öz dəyərli sözünü
deyir. “Azerspace 2” telekommunikasiya peykinin orbitə
çıxarılması bizim növbəti tarixi qələbəmizdir. Bundan
sonra da Azərbaycan yalnız uğurlar, qələbələr yolu ilə
gedəcək.
Bir daha sizi bu gözəl hadisə münasibətilə ürəkdən
təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı, xoşbəxtlik
arzulayıram. Sağ olun.
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Azərbaycanın prokurorluq orqanları cinayətkarlığa qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunması
sahəsində zəruri tədbirlər həyata keçirib

yulun 30-da Azərbaycan Respublikasının Baş
Prokurorluğunda prokurorluq orqanları tərəfindən
2018-ci ilin birinci yarımilində “Prokurorluq haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş
fəaliyyət istiqamətləri üzrə görülmüş işlərin vəziyyəti
və bu məsələnin bölgə müşavirələrində müzakirələrinin
nəticələrinə həsr olunmuş geniş əməliyyat müşavirəsi
keçirilmişdir.
Müşavirədə məruzə ilə çıxış edən Baş prokuror
Zakir Qaralov xüsusi vurğulamışdır ki, aprelin 11-də
ölkəmizdə keçirilmiş azad, ədalətli və şəffaf prezident
seçkiləri zamanı xalqımızın son illərdə görülən işlərə
yüksək dəyər verməklə həyata keçirilən strateji inkişaf
xəttinə, dövlət siyasətinin davamlılığına, təhlükəsizliyə,
sabitliyə, əmin-amanlığa səs verərək cənab İlham
Əliyevə yenidən etimad göstərməsi Heydər Əliyevin
müəyyən etdiyi siyasi kursu, strateji inkişaf konsepsiyasını uğurla həyata keçirən dövlət başçısına şəksiz
inam və etibarın məntiqi nəticəsidir.
Ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatların uğurlu
nəticələri kimi 2018-ci ilin birinci yarısında “Cənub
qaz dəhlizi”nin rəsmi açılışı, Ələt Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanının istifadəyə verilməsi, TANAP-ın açılışı,
eləcə də Bakıda təntənəli hərbi paradın keçirilməsi,
aprel döyüşlərindən sonra ordumuzun öz hərbi gücünü
və qətiyyətini real şəkildə nümayiş etdirməsi nəticə52

sində Naxçıvanın Şərur rayonunun Günnüt kəndi və
ətrafındakı mühüm strateji əhəmiyyətli yüksəkliklərin
işğaldan azad edilməsi, müasir standartlara cavab
verən böyük təşkilatçılıq səviyyəsində “Formula - 1
Avropa Qran-Pri” yarışlarının və digər mötəbər tədbirlərin keçirilməsi müstəqil Azərbaycan Respublikasının
son 15 ildəki inkişaf göstəriciləri olmaqla, dövlət
başçısı tərəfindən verilən bütün vədlərin uğurla yerinə
yetirildiyini bir daha təsdiq etmişdir.
Bildirilmişdir ki, 2018-ci ilin birinci yarısında ölkə
həyatının bütün sahələrində dinamik inkişaf yüksək
templərlə davam etmiş, hüquqi islahatlar, böyük infrastruktur layihələri və sosial yönümlü proqramlar
uğurla həyata keçirilmiş, vətənimizin iqtisadi qüdrətinin
daha da möhkəmləndirilməsi, bütövlükdə Azərbaycanın
və hər bir regionun hərtərəfli inkişafına, əhalinin layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsinə istiqamətləndirilmiş dövlətçilik siyasəti öz müsbət nəticələrini
vermişdir. Davos Dünya İqtisadi Forumunun son hesabatına görə, Azərbaycan dünya miqyasında inkişaf
edən ölkələr arasında inklüziv inkişaf indeksinə görə
3-cü, xalqın iqtidara dəstəyinə görə dünya miqyasında
20-ci, ümumi infrastrukturun inkişafına görə dünya
miqyasında 26-cı, rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 35ci, yol infrastrukturunun inkişafına görə 36-cı yerdə
olması müstəqil Azərbaycan Respublikasının son 15

ildəki inkişaf göstəricisidir və əldə edilən nailiyyətlərin
əsasını xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi strateji xəttə uyğun olaraq,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən müasir
məzmunlu daxili və xarici siyasət tədbirləri təşkil etmişdir.
Azərbaycan Respublikası prokurorluğu orqanları
öz səlahiyyət hədləri daxilində digər hüquq mühafizə
orqanları ilə əlaqəli şəkildə respublikamızın ayrı-ayrı
bölgələrində, eləcə də Bakı şəhərində baş tutan və
ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında müstəsna əhəmiyyət
kəsb edən bu tədbirlərin normal şəraitdə keçirilməsinin
əsas şərtləri kimi ictimai-siyasi sabitliyin və əminamanlığın qorunması üzrə öz vəzifələrinin lazımi
qaydada həyata keçirilməsini təmin etmişdir.
Qeyd edilmişdir ki, hesabat dövründə Azərbaycan
Respublikası Prokurorluğu tərəfindən digər hüquq
mühafizə orqanları, ilk növbədə daxili işlər, ədliyyə
və məhkəmə orqanları ilə əlaqəli şəkildə ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin qorunması, cinayətkarlığa qarşı
mübarizənin daha da gücləndirilməsi, dövlət müstəqilliyinin, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
sahəsində zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunmuş,
prokurorluq orqanlarında hərtərəfli islahatlar prosesi
yeni müstəvidə davam etdirilmiş, fəaliyyət istiqamətləri
üzrə işin səmərəliliyinin artırılması, mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Belə ki, 2018-cı ilin birinci yarımilində istintaq və
əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyekti olan bütün
dövlət qurumları üzrə qeydə alınmış 12.844 cinayətin
93,8 faizi daxili işlər və prokurorluq orqanları tərəfindən
istintaqı və təhqiqatı aparılan hüquqazidd əməllər
olmaqla, onların 89,4 faizi böyük ictimai təhlükə törətməyən və az ağır, yalnız 10,6 faizi ağır və xüsusilə
ağır cinayətlər təşkil etmişdir.
Profilaktiki işin gücləndirilməsinin və kriminogen
durumun daim nəzarətdə saxlanılmasının nəticəsi
olaraq, cinayətkarlığın dinamikasında mövcud olan
müsbət meyllər hesabat dövründə daha da yaxşılaşaraq, cinayətlərin sayı 3,4 faiz, o cümlədən ağır və
xüsusilə ağır növlər 28,6, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmalar 2,9, mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər
14, onlardan oğurluqlar 7,1, quldurluqlar 12,7, yolnəqliyyat hadisələri 5, qəzalarda həlak olanların sayı
isə 1,3, xəsarət alanların sayı isə 8,3 faiz azalmışdır.
Həyata keçirilmiş istintaq hərəkətləri və əməliyyataxtarış tədbirləri nəticəsində cinayətlərin açılması
yaxşılaşaraq 86,4 faiz təşkil emişdir. O cümlədən,
2017-ci ilin 6 ayı ilə müqayisədə ağır və xüsusilə
ağır cinayətlərin açılması 2,1, şəxsiyyət əleyhinə cinayətlərin açılması 0,6, adam öldürməyə cəhdlərin

açılması 1,8, mənzil oğurluqlarının açılması 2,6 və
avtonəqliyyatın qaçırılması cinayətlərinin açılması
12,8 faiz artmışdır. Daxili işlər və prokurorluq orqanları tərəfindən birgə davam etdirilən istintaq hərəkətləri və əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində
keçmiş illərdən bağlı qalmış 188 cinayət açılmışdır.
2018-ci ilin birinci yaımilində qəsdən adam öldürmə
və qəsdən adam öldürməyə cəhd cinayətlərinin açılması, onları törətmiş şəxslərin müəyyən olunaraq
məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.
Prokurorluğun digər hüququ mühafizə orqanlarının
əməliyyat qurumları ilə həyata keçirdiyi birgə əlaqəli
işin nəticəsində qeydə alınmış 77 qəsdən adam öldürmə cinayətlərindən 74 hadisənin açılması təmin
olunmuş, Sumqayıt şəhər, Tovuz və Göygöl rayon
prokurorluqlarının hər biri üzrə 1 hadisə olmaqla 3
qəsdən adam öldürmə cinayəti bağlı qalmışdır. Həmin
işlər üzrə hazırda Baş Prokurorluğun Ağır cinayətlərə
dair işlər üzrə istintaq idarəsində zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Hesabat dövründə Baş Prokurorluğun Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində qeyri-aşkar
şəraitdə törədilmiş bir sıra ağır, mürəkkəb və çoxepizodlu cinayət hadisələrinin, o cümlədən qəsdən adam
öldürmə cinayətlərinin cinayət-prosessual qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq keyfiyyətli istintaq
edilməsi, cinayət törətmiş şəxslərin müəyyən olunaraq
məsuliyyətə cəlb edilmələri, eyni zamanda respublikada
ictimai rezonansa səbəb olmuş cinayət hadisələri
üzrə başlanmış cinayət işlərindən 21 şəxs barəsində
11 iş üzrə yüksək peşəkarlıqla istintaqın yekunlaşdırılaraq məhkəmələrə göndərilməsi xüsusi vurğulanmışdır.
Bildirilmişdir ki, cari il iyulun əvvələrində Gəncə
şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına qarşı törədilmiş
və ölkədə geniş ictimai rezonans doğuran terror aktı,
həmin hadisələrin davamı olaraq din pərdəsi altında
fəaliyyət göstərən və çoxları məhkumluq həyatı yaşamış cinayətkar aləmin ünsürlərinin Gəncədə törətdikləri kütləvi iğtişaş nəticəsində iki polis əməkdaşının –
Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini İlqar
Balakişiyev və Nizami Rayon Polis İdarəsinin rəis
müavini Səməd Abbasovun qəsdən öldürülməsi hüquq
mühafizə orqanlarının ölkəmizdə formalaşmış dayanıqlı
ictimai-siyasi sabitliyin qorunmasını və dövlət maraqlarının müdafiəsini labüd etmişdir.
Radikal dini təriqətə mənsub, xarici ölkədə dini
təhsil almış və Suriyada qanunsuz silahlı birləşmələrin
tərkibində döyüşmüş Yunis Səfərovun hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı planlaşdırılmış terror aktı, baş
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tutacağı halda ölkədə xaos və iğtişaşlar yaratmağa
yönəlmiş çağırışın öncədən hazırlanması, həmçinin
bir neçə gün sonra baş verən kütləvi iğtişaşlar bu
hadisələrin bir neçə ay əvvəldən nəzərdə tutulduğunu
və dini-ekstremist təşkilatlarla sıx bağlı olduğunu
göstərmişdir.
Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarından ibarət istintaq-əməliyyat qrupu tərəfindən yüksək peşəkarlıqla
həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri
və əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində bugünkü
vaxtadək 61 nəfər təqsirləndirilən şəxs qismində
cəlb olunaraq barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş, silahlı müqavimət göstərmiş 4 nəfər xüsusi
xidmət orqaları tərəfindən zərərsizləşdirilərək məhv
edilmiş, 13 nəfər barəsində isə həbsli axtarış elan
olunmuşdur. Əməliyyat tədbirləri zamanı zərərsizləşdirilən şəxslərin üzərindən, eləcə də həbs edilən
şəxslərin yaşadıqları ünvanlardan müxtəlif markalı
avtomat, tapança, onlara aid sursat, qumbara və soyuq silahlar aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülmüşdür.
Bildirilmişdir ki, mütəşəkkil cinayətkarlığın təhlükəli
təzahürlərindən olan korrupsiya cinayətlərinə qarşı
mübarizənin tam yeni müstəviyə qaldırılması prokurorluq orqanlarının qarşısında duran ən əsas vəzifələrdəndir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin siyasi iradə, əzm və qətiyyəti hesabına
reallaşdırılan dövlətçilik siyasətinin məntiqi nəticəsi
olaraq ötən dövrlərdə olduğu kimi 2018-ci ilin birinci
yarısında da Azərbaycan Respublikasında korrupsiya
və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə tədbirləri uğurla
davam etdirilmişdir.
Bildirilmişdir ki, “Açıq hökumətin təşviqinə dair
2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində güclü siyasi iradənin
göstəricisi olaraq, bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, hüquqi və institusional islahatların davam
etdirilməsi, əlaqəli dövlər orqanları ilə birlikdə korrupsiya
şəbəkələrinin aşkar edilməsi istiqamətində prokurorluq
orqanları qarşısında çox mühüm vəzifələr qoymuşdur.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən
mühüm qabaqlayıcı institusional tədbirlər çərçivəsində
“ASAN” xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin genişləndirilməsinin əhəmiyyəti xüsusi vurğulanmışdır.
Korrupsiya hallarına qarşı mübarizə işinin düzgün
təşkilində 161 saylı „Qaynar xətt“ əlaqə mərkəzinin
əhəmiyyəti qeyd olunmuşdur. Baş idarə tərəfindən
ölkə vətəndaşlarını ciddi narahat edən korrupsiya cinayətlərinin və hüquqpozmalarının yayıldığı idarəçilik
və xidmət sahələrinin aşkar edilməsi, təqsirli şəxslərin
ifşa edilməsi, korrupsiya hüquqpozmalarından əziyyət
çəkən vətəndaşların hüquqlarının bərpa edilməsi

məqsədi ilə vətəndaşlardan “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş bir sıra müraciətlər üzrə təxirəsalınmaz əməliyyat-istintaq tədbirləri həyata keçirilmişdir.
Belə ki, mərkəzə hesabat dövründə 1970 müraciət
daxil olmuş, həmin müraciətlərin 16-sı üzrə Cinayət
Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanmışdır. Bildirilmişdir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın zəruriliyi nəzərə
alınaraq hesabat dövründə bu sahədə ixtisaslaşmış
beynəlxalq qurumlar və digər ölkələrin müvafiq hüquq
mühafizə orqanları ilə əlaqələrin daha da genişlənməsinə önəm verilmişdir.
Rüşvətlə bağlı, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, qulluq mövqeyindən
istifadə etməklə mənimsəmə və ya israf etmə, qulluq
mövqeyindən istifadə etməklə dələduzluq, vəzifə
saxtakarlığı və sair faktlar üzrə 184 şəxs barəsində
115 cinayət işinin istintaqı tamamlanaraq baxılması
üçün aidiyyəti məhkəmələrə göndərilmişdir.
Məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri üzrə vurulmuş 51 milyon 194 min manat ziyandan istintaq
müddətində 16 milyon 578 min manatın ödətdirilməsi
təmin olunmuş, qalan ziyanın ödətdirilməsi məqsədi
ilə qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirlər görülmüşdür.
Hesabat dövründə özünü öldürmə və özünü öldürməyə cəhd faktlarına görə başlanılmış cinayət işlərinin ibtidai araşdırmasına prosessual rəhbərliyin
və istintaqına nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı görülmüş tədbirlər sayəsində bir neçə iş üzrə cinayət
törətmiş şəxslərin məhkəmə məsuliyyətinə verilməsi
təmin olunmuşdur.
Müşavirədə prokurorluq orqanlarında informasiyakommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində
səmərəliliyin artırılması məqsədilə zəruri tədbirlərin
görülməsinin intensivləşdirilməsi, “Elektron Sənəd
Dövriyyəsi” və “Elektron Cinayət” proqramlarının funksional imkanlarının və tətbiqi dairəsinin genişləndirilməsi istiqamətində sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsi, beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla bu
proqramların təkmilləşdirilməsinin təmin edilməsi
barədə müvafiq tapşırıqlar verilmişdir.
Əməliyyat müşavirəsində xüsusi olaraq qeyd
edilmişdir 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. Aparılmış xidməti yoxlamalar
nəticəsində müxtəlif xətalar törətdiklərinə görə 9
prokurorluq əməkdaşı intizam məsuliyyətinə cəlb
edilmiş, onlardan 4-ü vəzifədən azad edilmişdir.
Tələb edilmişdir ki, bütün struktur qurumlarda,
tabe rayon və şəhər prokurorluqlarında, ilk növbədə
xidməti, icra və əmək intizamının möhkəmləndirilməsi,
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Baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov məruzə
etmişdir. Müzakirələrdə çıxış edən Baş prokurorun
müavini Namiq Əsgərov Azərbaycan Prokurorluğunun
yaranmasının 100 illik yubileyinə hazırlıqla əlaqədar
görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələr, Baş Prokurorluğun Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarənin
rəisi İlqar Cəfərov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi,
cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən
təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza və
prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi barədə” 10 fevral 2017-ci il tarixli
Sərəncamının icrası ilə bağlı prokuyrorluq orqanları
tərəfindən görülmüş işlər barədə müşavirə iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişlər.
Əməliyyat müşavirəsinə yekun vuran Baş prokuror
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda
duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında ölkəmizdə
həyata keçirilən quruculuq işlərinə, iqtisadi, sosial və
siyasi sahədə aparılan islahatlara kölgə salan neqativ
təzahürlərə qarşı daha ciddi mübarizə aparılması
barədə tapşırıqlarını bir daha xatırladaraq, dövlət
başçısının bu tələblərinin yüksək səviyyədə icrasına
nail olmaq üçün Baş Prokurorluğun əlaqədar struktur
qurumlarına və bütün tabe prokurorluqlara, ilk növbədə
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə
Baş İdarəsinə korrupsiya hallarına qarşı mübarizənin
gücləndirilməsi, bu neqativ təzahürlərin qarşısının
alınması və onları doğuran səbəblərin aradan qaldırılması istiqamətində bundan sonra da sistemli, ardıcıl
və qətiyyətli mübarizə tədbirlərinin görülməsi barədə
göstərişlər vermişdir. Eyni zamanda, prokurorluq orqanlarında xidməti fəaliyyətin vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi prinsipi üzərində qurulmasının,
müasir texnologiyaların tətbiqinin, əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinin başlıca vəzifələr
olaraq ardıcıllıqla həyata keçirilməsinin zəruriliyi vurğulanmışdır.
Əməliyyat müşavirəsində inam ifadə olunmuşdur
ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə həyata keçirilən
müasir məzmunlu dövlətçilik siyasətini hərtərəfli
dəstəkləyən prokurorluq orqanları bundan sonra da
digər hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqəli şəkildə ictimai-siyasi sabitliyin və əmin-amanlığın qorunması,
cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, dövlət müstəqilliyinin, demokratik hüquq və azadlıqların
etibarlı müdafiəsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsini
təmin edəcəkdir.

tapşırılan işə görə əməkdaşların məsuliyyət hissinin
və neqativ təzahürlərə münasibətdə prinsipiallığının
artırılması üçün ən qəti tədbirlər görülsün.
Xüsusi vurğulanmışdır ki, vətəndaşları narahat
edən məsələlərin həllinə diqqət və həssaslıqla yanaşılmasının hər bir dövlət orqanının və məmurunun
mühüm vəzifələrindən olması barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tələbi
rəhbər tutularaq müraciətlərin obyektiv araşdırılması,
vətəndaşların mütəmadi olaraq qəbullarının keçirilməsi
daim diqqət mərkəzində saxlanılmış, şikayətləri doğuran səbəblərin aradan qaldırılmasına, qanunauyğun,
ədalətli qərarların qəbul edilməsinə nəzarət və tələbkarlıq gücləndirilmişdir.
Vətəndaş müraciətləri üzrə natamam və qeyriobyektiv yoxlamalar aparılması, süründürməçilik hallarına yol verilməsi, əsassız qərarlar qəbul edilməsi,
vətəndaşlara müraciətləri üzrə formal və səthi cavabların verilməsi, qəbullarının keçirilməsi qaydalarının
pozulması kimi çatışmazlıqların hələ də mövcud olduğu nəzərə alınmaqla, bütün struktur qurumların
rəhbərləri və tabe prokurorlardan müraciətlərə baxılması və vətəndaşların qəbulu işinin daha da təkmilləşdirilməsi, bu sahədə bütün neqativ halların təxirəsalınmadan aradan qaldırılması, yeni informasiya
texnologiyalarının imkanlarından daha geniş istifadə
edilməsi tələb olunmuşdur.
Diqqətə çatdırılmışdır ki, prokurorluq orqanları tərəfindən 2018-ci ilin birinci yarısında görülmüş işlərin
vəziyyəti təsdiq edilmiş cədvələ uyğun olaraq bölgələr
üzrə keçirilən əməliyyat müşavirələrində müzakirə
edilmiş, Baş prokurorun müavinləri, Baş Prokurorluğun
Kollegiya üzvlərinin sədrliyi və tabe şəhər və rayon
prokurorluqlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə Abşeron,
Ağstafa, Astara, Tərtər, Hacıqabul, Qobustan və Zaqatala rayonlarında keçirilmiş əməliyyat müşavirələrində
hesabat dövründə görülmüş işlərin real vəziyyəti,
mövcud nöqsanlar və çatışmazlıqların yaranma səbəbləri hərtərəfli və prinsipial təhlil edilmiş, “Prokurorluq
haqqında” qanunda nəzərdə tutulmuş fəaliyyət istiqamətləri üzrə işin səmərəliliyinin artırılması, tabe
struktur qurumların fəaliyyəti üzərində Baş Prokurorluğun nəzarətinin daha da gücləndirilməsi, tabe
prokurorluqlarda xidməti, icra və əmək intizamının
yüksəldilməsi üçün konkret tədbirlər müəyyənləşdirilmişdir. Əməliyyat müşavirələrində qaldırılan və işin
səmərəliliyinə mənfi təsir göstərən problemlərin aradan qaldırılması və həlli vacib məsələlərin tənzimlənməsi istiqamətində qarşıda duran konkret vəzifələr
müəyyənləşdirilmiş və Baş Prokurorluğun əlaqədar
struktur qurumlarına müvafiq tapşırıqlar verilmişdir.
Müşavirədə 2018-ci ilin birinci yarısında prokurorluq
orqanları tərəfindən görülmüş işlər və bu məsələnin
bölgə müşavirələrində müzakirəsinin nəticələri barədə

Baş Prokurorluğun Təşkilat-analitik idarəsi
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Görülmüş işlərin yekunları və qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub

yulun 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu orqanları tərəfindən 2018-ci ilin birinci
yarımilində görülmüş işlərin yekunları və qarşıda
duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunmuş kollegiya
iclası keçirilmişdir.
Kollegiya iclasını Naxçıvan Muxtar Respublikasının
prokuroru Səbuhi Şahverdiyev açaraq, geniş məruzə
ilə çıxış etmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, Naxçıvan Muхtаr Rеspublikаsı Prоkurоrluğu 2018-ci ilin birinci yarımilində digər hüquq-mühаfizə оrqаnlаrı ilə əlаqəli
şəkildə ictimаi-siyаsi sаbitliyin qоrunmаsı, cinаyətkаrlığа qаrşı mübаrizə, qаnunçuluq və hüquq qаydаsının möhkəmləndirilməsi, vətəndаşlаrın hüquq və
аzаdlıqlаrının müdаfiəsi istiqаmətində zəruri tədbirlərin
görülməsinin təmin еdilməsində fəаllıq göstərmişdir.
Bеşinci çаğırış Nаxçıvаn Muxtаr Rеspublikаsı Аli
Məclisinin səkkizinci sеssiyаsındа Nаxçıvаn Muxtаr
Rеspublikаsı Аli Məclisinin Sədri cənаb Vаsif Tаlıbоvun
2018-ci ilin birinci yarımilində Nаxçıvаn Muxtаr Rеspublikаsının sоsiаl-iqtisаdi inkişаfının yеkunlаrınа
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dаir məruzəsində “Hüquq-mühafizə orqanları nizamintizamı daha da möhkəmləndirməli, maarifləndirməprofilaktika, ictimai asayişin və sabitliyin qorunması
sahəsində tədbirləri davam etdirməlidirlər” kimi tapşırığı prokurorluq əməkdaşlarından öz işlərinə daha
məsuliyyətlə yanaşmağı bir vəzifə kimi tələb edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
“Ali və orta ixtisas müəssisələrində ixtisasların müvafiq
təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il
27 iyul tarixli Sərəncamının icrasını təmin etmək
məqsədilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq ixtisasının tələbələri 2018-ci ilin aprel ayında
Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda olmuş,
onlara kitabxana fondu, prokurorluq orqanlarında
müraciətlərin baxılması qaydaları, cinayət işinin istintaqı zamanı aparılan istintaq hərəkətləri, ittihamı
elanetmə qaydaları və ittihamın müdafiəsi, istintaq
hərəkətlərinin sənədləşdirilməsi haqqında məlumatlar
verilmiş və prokurorluğun fəaliyyət istiqamətləri ilə
bağlı slaydlar nümayiş etdirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Rеspublikası Ali Məclisi Sədrinin
11 yanvar 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq еdilmiş “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Rеspublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə
Dövlət Prоqramı”nın icrası ilə əlaqədar işəgötürənlər
tərəfindən işçilər üçün müvafiq əmək şəraitinin yaradılmasına, istеhsal müəssisələrində işçilərin əməyin
mühafizəsi qaydalarına riayət еtməsinə nəzarət оlunması məqsədilə tədbirlər həyata keçirilmiş, həmçinin
bu sahədə kütləvi infоrmasiya vasitələrinin gücündən
səmərəli istifadə etməklə maarifləndirmə işi aparılmışdır. Hazırda bu sahədəki tədbirlər davam еtdirilir.
Qeyd olunmuşdur ki, muxtar rеspublika ərazisində
14 cinayət hadisəsi qeydə alınmış, cinayətlərin açılması isə 100 faiz təmin edilmişdir. Lakin cinayətlərin
baş verməsi aidiyyəti rayоn (şəhər) prоkurоrlarını
ciddi düşündürməli, cinayətlərin baş vеrmədən qarşısının alınması üçün digər hüquq-mühafizə оrqanları
ilə birlikdə qabaqlayıcı prоfilaktiki tədbirləri daha da
gücləndirməli, Naxçıvanın cinayətsiz region prinsipi
qorunaraq əldə olunmuş nəticələr daha da inkişaf
etdirilməlidir.
Peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar jurnalistlərin təqib
еdilməsi və оnlara təzyiqlər göstərilməsi ilə bağlı cinayət hadisəsi qеydə alınmamışdır. Yеtkinlik yaşına
çatmayanlar, sərxоşlar və narkоmanlar tərəfindən
cinayət hadisələri törədilməsi halları qеydə alınmamış,
lakin əvvəllər məhkum оlunmuşlar tərəfindən cinayət
hadisələrinin törədilməsi halları qeydə alınmışdır. Bu
katеqоriyadan оlan şəxslər tərəfindən bundan sоnra
da cinayət hadisələri törədilməsinin qarşısının alınması
üçün bütün qabaqlayıcı-prоfilaktik tədbirlərdən səmərəli
istifadə еdilməsi zəruridir
Prokurorluq və daxili işlər orqanları tərəfindən
kеçmiş illərdə baş vеrib qapalı qalmış 3 cinayət işinin açılması təmin edilmişdir. Müvafiq şöbələr və tabе rayоn (şəhər) prоkurоrları aidiyyəti оrqanlarla
əlaqəli şəkildə həmin cinayətlərin açılması istiqamətində istintaq və əməliyyat-axtarış tədbirlərinin intеnsivliyinin və kəsərliliyinin artırılması üçün kоnkrеt
tədbirlər müəyyənləşdirməlidirlər.
Narkоtik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar
2 fakt qеydə alınsa da muxtar rеspublikanın sərhəd
bölgəsində yеrləşməsini və bu cinayətlərin transmilli
xaraktеr daşımasını nəzərə alaraq rayоn (şəhər) prоkurоrları digər hüquq-mühafizə orqanları ilə birlikdə
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.

Qeyd olunmuşdur ki, prоkurоrluq оrqanlarında 4
cinayət işi istintaq оlunmuşdur ki, onlardan 2 iş
ittiham aktı ilə baxılması üçün aidiyyəti üzdə məhkəmyə
göndərilmiş, 1 işin icraatına xitam vеrilmiş, 1 işin isə
istintaqı davam etdirildiyindən qalıq qalmış, cinayət
işləri üzrə müəyyən оlunmuş 253.162 manat məbləğində maddi ziyan istintaq dövrü tam ödənilmişdir.
Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında 13
məlumat daxil оlmuşdur ki, onlardan 2 məlumat üzrə cinayət işi başlanmış, 5 məlumat üzrə cinayət işi
başlanması rədd еdilmiş, 6 məlumat isə istintaq
aidiyyəti üzrə göndərilmişdir. Məlumatların həlli zamanı qanunvericiliyin tələblərinə tam əməl edilmişdir.
Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə şöbənin əməkdaşlarının iştirakı ilə məhkəmələr tərəfindən 10 şəxs
barəsində 8 hazırlıq iclası kеçirilərək məhkəmə baxışı
təyin еdilmiş, birinci instansiya məhkəmələrində baxılıb nəticə verilmiş 18 şəxs barəsində 15 iş üzrə isə
ittiham hökmləri çıxarılmışdır. Naxçıvan Muxtar Rеspublikası Ali Məhkəməsinin cinayət və hərbi kоllеgiyaları
tərəfindən 14 şəxs barəsində 13 cinayət işinin ilkin
baxışı kеçirilərək məhkəmə baxışına təyin еdilmiş və
onların barəsində müvafiq qərarlar qəbul olunmuşdur.
Məhkəmələrdə hökm və ya məhkəmənin digər yеkun
qərarlarının icrası qaydasında icraat üzrə 38 şəxs
barəsində 38 işə baxılaraq nəticə vеrilmişdir.
Prokurorluq orqanları tərəfindən cinayət işləri üzrə
ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərlik və qanunlara
riayət edilməsi təmin edilmişdir. Daxili işlər оrqanlarında
13 cinayət işi istintaq оlunmuşdur ki, оnlardan 6 iş
ittiham aktı ilə məhkəməyə göndərilmiş, 2 işin icraatına xitam vеrilmiş, 5 iş isə növbəti hesabat dövrünə qalıq qalmışdır. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər barədə 12 məlumat qeydə alınmışdır ki, onlardan 4 məlumat üzrə cinayət işi başlanmış, 3 məlumat üzrə cinayət işi başlanması rədd еdilmiş, 4
məlumat istintaq aidiyyəti üzrə göndərilmiş, 1 məlumat
isə hesabat ilinin sonuna qalıq qalmışdır.
Cinayət törədərək istintaq və məhkəmə оrqanlarından qaçıb gizlənmiş 4 şəxs barəsində 4 axtarış işi
оlmuşdur ki, оnlardan 3 şəxs tutularaq istintaq və
məhkəmə оrqanlarına təhvil vеrilmiş, 1 axtarış işi isə
aidiyyəti üzrə göndərilmişdir. Bundan başqa, xəbərsiz
itkin düşmə kimi 1 nəfər axtarışda оlmuş və həmin
şəxsin tapılması təmin еdilmədiyindən axtarış işi
qalıq qalmışdır.
Hesabat dövründə 4 yоl nəqliyyat hadisəsi baş
vermişdir ki, nəticədə 1 nəfər ölmüş, 2 nəfər isə xəsarət almışdır. Muxtar rеspublika ərazisində qеydə
alınmış ölümlə nəticələnən yоl-nəqliyyat hadisələrinin
qarşısının tam alınmaması həmin hadisələrin prоfilaktikası istiqamətində tədbirlərin həyata kеçirilməsinə
ciddi zərurət yaradır.
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Dövlət Gömrük Kоmitəsində 8 cinayət işi istintaq
оlunmuşdur ki, оnlardan 3 iş ittiham aktı ilə məhkəməyə, 5 iş isə istintaqın davam etdirilməsi üçün
aidiyyəti üzrə Daxili İşlər Nazirliyinə göndərilmişdir.
Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində 2 cinayət işi istintaq
оlunmuşdur ki, onlardan 1 işin icraatına xitam verilmiş,
digər işin isə istintaqı davam etdirildiyindən qalıq
qalmışdır.
Prоkurоrluq оrqanlarının iş planlarında nəzərdə
tutulmuş bütün məsələlər vaxtında və kеyfiyyətli
icra оlunmuş, inzibati qanunvеriciliyin tələblərinin
pоzulması aşkar еdildiyindən yol verilmiş nöqsanların
aradan qaldırılması üçün 2 halda təqdimat vеrilmişdir.
Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması və onların
qəbulu işinin düzgün təşkili prokurоrluq оrqanları
tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.
Hesabat dövründə vətəndaşlardan daxil оlmuş 31
müraciətdən 11-i prоkurоrluqda həll еdilmiş, 16-ı
baxılması üçün aidiyyəti üzrə göndərilmiş, 4-ü isə istintaq оlunan cinayət işlərinə əlavə еdilmiş, elеktrоn
pоçt ünvanına 1 müraciət daxil оlmuşdur ki, həmin
müraciətə prokurorluqda baxılaraq müvafiq izah verilmişdir. Müvafiq prоkurоrlar tərəfindən 181 nəfər
qəbul еdilib dinlənilmiş, müraciətlərlə bağlı izahlar
vеrilməklə qanuni tədbirlər görülmüşdür.
Qeyd olunmuşdur ki, yaşadığımız hüquqi, demokratik və dünyəvi bir cəmiyyətdə vətəndaşların sağlam
hüquqi düşüncəyə və yüksək hüquq mədəniyyətinə
malik olmaları böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onu yüksəltmək üçün hüququn təbliği işi yüksək səviyyədə
təşkil olunmalıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov hüquqi maarifləndirmə işinin əhəmiyyətini qeyd edərək demişdir:
“Hüquqi mааrif işinin təşkil еdildiyi bir cəmiyyətdə
işləmək də, yаşаmаq dа rаhаtdır və bеlə cəmiyyət
inkişаf еdir. Оnа görə də bizim əsаs vəzifələrimiz
hüquq mааrifi işini gücləndirməkdən ibаrət оlmаlıdır”.
Qanunvericiliyin izahı, hüquq maarifinin yüksək
səviyyədə оlmаsı və hüquqi biliklərin təbliği üçün
prоkurоrluq orqanlarının əməkdаşlаrı hesabat dövründə
işlərini günün tələbləri səviyyəsində qurmаğа çаlışmışlar. Belə ki, qanunvericiliyin izahı və hüquqi maarifləndirmə ilə bağlı 434 halda təbliğat işi aparılmış,
kütləvi infоrmаsiyа vаsitələrində 167 dəfə, о cümlədən
tеlеviziyаdа 25, rаdiоdа 12, mətbuatda 109, internet
səhifələrində isə 21 dəfə müхtəlif hüquqi mövzulаrdа
çıхışlаr еdilmişdir. Naxçıvan şəhər, Babək və Sədərək
rayon prokurorluqları tərəfindən kütləvi informasiya
vasitələri ilə əlaqələr daha səmərəli təşkil olunmuş,
həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi ilə səmərəli əməkdaşlığa görə Hüquqi təminat və informasiya şöbəsinin
rəisi “Fəxri Fərman” ilə də təltif olunmuşdur. Naxçıvan

Muxtar Respublikasının Dövlət televiziyasında “Qanunçuluq” televiziya proqramı hazırlanmış, həmçinin
naxçıvantv.az saytında və “Nuhçıxan” İnformasiya
Agentliyində “Hüquq guşəsi” təşkil edilmişdir ki, burada vətəndaşlar tərəfindən onlayn qaydada təqdim
olunan suallar cavablandırılır.
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun 23
aprel 2018-ci il tarixli 16/132 №-li icmal məktubunda
“Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun “Prokurorluq orqanlarının kütləvi informasiya vasitələri və
qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq məsələləri
haqqında” 27 iyun 2005-ci il tarixli 09/62 №-li əmrinin icrası ilə əlaqədar prokurorluq orqanları tərəfindən
görülmüş işlər barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması işinin vəziyyətinin ümumiləşdirilməsinə dair
icmal məktub”da Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun müsbət iş təcrübəsinin tabe qurumlarda
yayılması məqsədəuyğun hesab olunmuşdur.
Prоkurоrluq işçilərinin nəzəri bilik və pеşə hazırlığının
artırılması ilə əlaqədar “Prоkurоrluq işçilərinin ixtisaslarının artırılması, attestasiya olunması işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” əmrlə və Naxçıvan Muxtar
Rеspublikası Prоkurоrunun müvafiq əmrləri əsasında
217 halda tədris məşğələsi kеçirilmişdir.
Prokurorluğun kadr tərkibinin peşəkar mütəxəsislər
hesabına möhkəmləndirilməsi, gənc kadrlar hesabına
mütəmadi yeniləşmənin həyata keçirilməsi, kadrların
fəaliyyətinin obyektiv qiymətləndirilməsi üçün şəffaf
meyarların formalaşdırılması prokurorluq orqanlarının
demokratik məzmunda yeniləşdirilməsinə yönəldilmiş
mütərəqqi islahatların tərkib hissəsidir. Azərbaycan
Rеspublikası Prеzidеntinin 19 iyun 2001-ci il tariхli
Fərmanı ilə təsdiq оlunmuş “Prоkurоrluğa işə qəbul
оlunmaq üçün namizədlərlə müsabiqə kеçirilməsi
qaydaları haqqında” Əsasnaməyə və “Prоkurоrluğa
işə qəbul оlunmaq üçün namizədlərlə müsabiqə kеçirilməsi Qaydaları”na müvafiq оlaraq 10 noyabr
2017-ci ildə 9 ştat vahidi üzrə işə qəbulla əlaqədar
müsabiqə еlan еdilmiş, nəticədə 5 nəfər Muxtar Respublika Prokurorluğu orqanlarına, 3 nəfəri isə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Hərbi Prokurorluğuna işə qəbul olunmuşlar.
Sonda əminliklə ifadə olunmuşdur ki, ölkəmizdə
bərqərar оlmuş dayanıqlı ictimai-siyasi sabitliyin qоrunması, cinayətkarlığın bütün təzahürlərinə və hər
cür qanunsuzluqlara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi,
insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının еtibarlı
müdafiəsinin təmin olunması bundan sonra da prokurorluq orqanları tərəfindən inamla davam etdiriləcək.
Sonra məruzə ətrafında çıxışlar olmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun
Hüquqi təminat və informasiya şöbəsi
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2018-ci ilin birinci yarısının yekunları və qarşıda duran vəzifələr
müzakirə edilib

yulun 25-də Bakı şəhər prokurorluğunda
mərkəzi aparatın və ərazi rayon prokurorluqları əməkdaşlarının iştirakı ilə 2018-ci ilin birinci yarımilliyində cinayətkarlığa qarşı mübarizə, qanunçuluq və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində görülmüş işlərin
vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə
həsr olunmuş geniş əməliyyat müşavirəsi keçirilmişdir.

lətçiliyimizin daha da möhkəmləndirilməsinə, vətənimizin iqtisadi qüdrətinin artırılması ilə nəticələnən möhtəşəm sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə nail olunmuş, hüquqi dövlət, vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğu istiqamətində görülən işlər
yeni müstəviyə qaldırılmışdır.

Bildirilmişdir ki, hesabat dövründə şəhərin
prokurorluq orqanları tərəfindən cinayətkarlığa
və hüquq pozuntularına qarşı mübarizə sahəsində
paytaxtın digər hüquq mühafizə orqanları ilə
Müşavirədə hesabat məruzəsi ilə çıxış edən əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərərək bir çox naiBakı şəhər prokuroru İlqar Abbasov bildirmişdir liyyətlər əldə olunmuşdur.
ki, 2018-ci ilin birinci yarımilliyində Azərbaycan
Qeyd olunmuşdur ki, hesabat dövründə şəhər
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin ərazisində 5854 cinayət hadisəsi qeydə alınmış,
rəhbərliyi ilə reallaşdırılan müasir məzmunlu si- ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə prokurorluq
yasət tədbirləri nəticəsində ölkə həyatının bütün və daxili işlər orqanları üzrə qeydə alınmış cinasahələrində böyük irəliləyişlərə, müstəqil döv- yətlərin açılma faizi 2,2% artaraq 82,1%, ağır
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və xüsusilə ağır cinayətlərin sayı 412 hadisə və ciətlərdən 1916-na baxılaraq həll edilmiş, o
ya 38,5% azalaraq 658 olmuşdur.
cümlədən 706 müraciət təmin edilmişdir. Həmin
2018-ci ilin birinci yarımili ərzində qeydə alın- dövr ərzində 3528 vətəndaş qəbul edilmişdir.
Müşavirədə əldə edilmiş müsbət nəticələrlə
mış 31 qəsdən adam öldürmə cinayətinin, o
ya
naşı,
nöqsanlar da hər bir rayon prokurorunun
cümlədən qeyri-aşkarlıq şəraitində törədilmiş
qəsdən adam öldürmə cinayətlərinin, eləcə də diqqətinə çatdırılmış və yol-nəqliyyat hadisələ16 qəsdən adam öldürməyə cəhd cinayətinin rindən bağlı qalan 1 cinayət faktının, eləcə də
bağlı oğurluq hadisələrinin qısa müddətdə açılması
hamısının açılması təmin edilmişdir.
və təqsirkar şəxslərin müəyyən edilərək məsuHesabat dövründə 37 quldurluq hadisəsi, yəni
liyyətə cəlb edilməsi, habelə axtarışda olan, xəötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1 hadisə
bərsiz itkin düşmüş şəxslərin tapılması istiqaaz baş vermiş, onlardan bağlı qalanı olmamışdır. mətində intensiv istintaq və əməliyyat-axtarış
2018-ci ilin müvafiq dövründə ölümlə nəticə- tədbirlərinin aparılmasının, cinayət nəticəsində
lənən 115 yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınmış vurulmuş ziyanın istintaq zamanı ödətdirilməsi
və həmin hadisələrdən 1-i bağlı qalmışdır.
sahəsində dönüş yaradılmasının zəruriliyi vurHesabat dövründə şəhərin prokurorluq və da- ğulanmışdır. İstintaq və təhqiqat fəaliyyətində
xili işlər orqanları tərəfindən istintaq edilmiş ci- aşkar edilmiş nöqsanlar, qanun pozuntuları, sünayət işlərinin təhlili göstərir ki, prokurorluqda ründürməçilik halları təhlil edilərək onların aradan
icraatda olan 607 işdən 256-ı, daxili işlər or- qaldırılması tələb edilmişdir.
Əməliyyat müşavirəsində şəhər prokurorluqanlarının istintaq aparatlarının icraatında olan
7106 cinayət işindən 2312-nin istintaqı tamam- ğunun əməkdaşlarından əmək, xidməti və icra
intizamına dəqiq və dürüst əməl etmələri tələb
lanmışdır.
edilməklə vurğulanmışdır ki, hesabat dövründə
2018-ci ilin birinci yarımilliyində baş vermiş
bu sahədə yol verdikləri kobud pozuntulara görə
cinayətlər nəticəsində prokurorluqda, o cümlədən
şəhər prokurorluğunun 4 əməkdaşı intizam məBakı şəhər prokurorluğunun istintaq idarəsində
suliyyətinə cəlb olunmuş, onlardan 1 nəfər tutaparılan cinayət işləri üzrə fiziki və hüquqi şəxsduğu vəzifədən azad edilmişdir.
lərə vurulmuş 2 milyon 182 min manat maddi
Müşavirədə Bakı şəhər prokurorunun müavini
ziyandan 30.2 %-i yəni, 658 min manatı istintaq
Azər Əsgərov və tabe rayon prokurorları hesabat
zamanı ödətdirilmiş, polis orqanlarında aparılan
dövrü ərzində görülmüş işlər və yol verilmiş nöqişlər üzrə isə vurulmuş 13 milyon 960 min ma- sanlar barədə çıxış edərək, nöqsanların aradan
nat maddi ziyandan 90.5 %-i yəni, 12 milyon qaldırılması üçün zəruri tədbirlərin görüləcəyini
634 min manatı istintaq zamanı ödətdirilmişdir. bildirmişlər.
Müşavirədə vətəndaşların müraciətlərinə xüsusi
Əməliyyat müşavirəsinə yekun vuran şəhər
diqqət və həssaslıqla yanaşılmasının hər bir döv- prokuroru İlqar Abbasov əmin olduğunu bildirmişdir
lət orqanının mühüm vəzifələrindən olması barədə ki, şəhər prokurorluğunun kollektivi bundan sonra
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab da digər hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqəli
İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun şəkildə dövlətçiliyimizin maraqlarının, ölkəmizdə
olaraq müraciətlərin obyektiv araşdırılması, və- bərqərar olmuş dayanıqlı ictimai-siyasi sabitlik
təndaşların mütəmadi olaraq qəbullarının keçi- və əmin-amanlığın qorunması, cinayətkarlığın
rilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılmış, şi- bütün təzahürlərinə və hər cür qanunsuzluqlara
kayətləri doğuran səbəblərin aradan qaldırılmasına, qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, insan və vəqanunauyğun və ədalətli qərarların qəbul edil- təndaş hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsi
məsinə nəzarət və tələbkarlıq gücləndirilmişdir. üçün səlahiyyət hədləri daxilində zəruri tədbirlərin
Hesabat dövründə şəhər prokurorluğu orqan- görülməsini təmin edəcəkdir.
larına 8164 müraciət daxil olmuş, həmin müraBakı şəhər prokurorluğu
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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 saxlanılaraq vətəndaşların qəbulu, onların ərizə və
şikayətlərinə baxılaraq həll olunması üçün müvafiq tədbirlər görülür.

Baş prokuror Zakir Qaralov Saatlı rayonunda vətəndaşları qəbul edib

aş prokuror Zakir Qaralov avqustun 31-də
Saatlı rayon prokurorluğunun inzibati binasında Şirvan şəhər, Saatlı, Sabirabad, Salyan və
Hacıqabul rayonlarından olan vətəndaşları qəbul
edib.
Qəbuldan əvvəl Baş prokuror və Saatlı rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılmış
abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri düzərək
əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
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Baş Prokurorluğun məsul əməkdaşlarının, 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
əlaqədar struktur qurumlarının rəhbərlərinə və
tabe rayon prokurorlarına müvafiq göstərişlər
verib.

Baş prokuror Zakir Qaralov Quba rayonunda vətəndaşları qəbul edib

aş prokuror Zakir Qaralov sentyabrın 21də Quba rayon prokurorluğunun inzibati
binasında Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran və Siyəzən
rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.
Qəbuldan əvvəl Baş prokuror və Quba rayon 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 əməkdaşlarının, 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
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edilməsi üçün Baş Prokurorluğun əlaqədar 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 Prokurorluğun Müraciətlərə
baxılması idarəsi

azırda qüvvədə olan Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin 264-cü maddəsi ilə
müəyyən edilən və yol-nəqliyyat hadisəsi yerindən
qaçmadan bəhs edən norma cinayət qanunvericiliyinin
ən çox müzakirə edilən və mübahisə doğuran
normalarındandır. Həmin maddənin dispozisiyası
aşağıdakı məzmunda verilmişdir:
Bu məcəllənin 263 və ya 263-1-ci maddələrində
nəzərdə tutulmuş nəticələrin baş verdiyi hallarda
nəqliyyat vasitəsini idarə edən və yol hərəkəti və ya
nəqliyyat vasitəsinin istismarı qaydalarını pozan
şəxsin yol-nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçması.
Məhkəmə-istintaq təcrübəsində CM-nin 264-cü
maddəsinin özəlliklərindən danışılarkən həmin maddə
ilə müəyyən edilən normanın tətbiqi ilə bağlı çətinliklərin
və anlaşılmazlıqların olmasını qeyd etməklə
kifayətlənilmir. Belə hallarda həmçinin ümumiyyətlə
həmin maddənin cinayət qanununda yer alıb-almaması
məsələsinin özü də mübahisə doğurur.
Məlum olduğu kimi Sovet dövləti süqut edənə qədər mövcud olmuş müttəfiq respublikaların qanunvericiliklərində, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində yol-nəqliyyat hadisəsi törədən sürücünün hadisə yerindən qaçması üstündə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmurdu. Belə norma
ilk dəfə Rusiya Federasiyasının 1997-ci il yanvarın
1-dən qüvvəyə minmiş Cinayət Məcəlləsində özünə
yer almışdır. Ölkəmizin cinayət qanunu yaradılarkən
RF-nin CM-dən bir baza kimi istifadə olundugundan
AR CM-nin 264-ü maddə ilə nəzərdə tutulan norma
da RF CM-nin 265-ci maddəsindən əxz edilmişdir.
Lakin yol-nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçmadan
bəhs edən RF CM-nin 265-ci maddəsi ilə müəyyən
edilən norma uzun müddət üçün özünə həyat vəsiqəsi
qazana bilməmişdir. Yəqin ki, bu normanın mahiyyətindəki qüsurlar və tətbiqi zamanı yaranan çətinliklər
və anlaşılmazlıqların yaranması səbəbindən Rusiya
Federasiyasının 2003-cü il 8 dekabr tarixli Qanunu
ilə həmin maddə RF cinayət qanunvericiliyindən xaric
edildi. Ölkəmizin cinayət qanununun 264-cü maddəsi
ilə müəyyən edilən norma məhkəmə-istintaq təcrübəsində çoxsaylı çətinliklərin yaranmasına səbəb olsa
da bu günə qədər öz mövqeyini saxlamaqdadır. Yəni
o, nəinki cinayət qanunundan xaric edilməmişdir,
hətta bu maddənin dispozisiyası hər hansı dəyişikliyə
məruz qalmamışdır.
CM-nin 264-cü maddəsi ilə müəyyən edilən normanın mövcudluğunun mübahisəli olması səbəbindəndir ki, bu normanın tətbiqi, həmçinin ümümiyyətlə
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cinayət qanununda özünə yer tutması məhkəmələrin
sorğuları əsasında iki dəfə Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun müzakirə predmeti olmuşdur. (29.01.2004 və 10.04.2012-ci illərdə).
Adı çəkilən normanın müəllifi olan Rusiya Federasiyası
qanunvericiləri 08.12.2003-cü il tarixli Qanunla yolnəqliyyat hadisəsi yerindən qaçma əməlini dekriminallaşdırsa da AR Konstitusiya Məhkəməsi özünün
29.01.2004-cü il tarixli Plenumunun qərarı ilə hesab
etmişdir ki, “Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 264-cü maddəsi Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 66-cı maddəsinə uyğundur”.
Konstitussiya Məhkəməsinin qərarına hörmətlə
yanaşmaqla hesab edirik ki, 264-cü maddə ilə müəyyən edilən normanın ölkəmizin cinayət qanununda
yer alması heç də mübahisəsiz deyildir. Fikrimizcə,
yol-nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçma adlandırılan
əməl cinayət təqibinə səbəb olmamalı və 264-cü
maddə CM-dən xaric edilməlidir. Aşağıda bu təkliflə
əlaqədar fikrimizi əsaslandırmağa cəhd edəcəyik.
Zənnimizcə, CM-nin 264-cü maddəsi ilə müəyyən
edilən normanın qanundan xaric edilməsi, yaxud
maddənin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə aşağıdaki
məsələlərin bir daha tədqiq edilməsi və qiymətləndirilməsinə ehtiyac vardır:
1. Hazırda AR CM-nin Xüsusi Hissəsində vətəndaşlar
tərəfindən törədilən əməllərin cinayət hadisəsi kimi
qiymətləndirən maddələrin sayı 311-dir. Həmin maddələrlə nəzərdə tutulan hadisələrin təxminən yarısı
üzrə hadisə törədən şəxsin hadisə yerindən qaçması
imkanı yaranır və onlar bir qayda olaraq hadisə yerindən yayınırlar. Lakin CM-nin 263 və 263.1-ci maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayət hadisələri istisna
olmaqla qəsdən, yaxud ehtiyatsızlıqdan törədilməsindən asılı olmayaraq başqa cinayət əməlləri törədən
şəxslərin hadisə yerindən qaçması üçün qanunda cınayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmamışdır. Hətta dəmir
yol nəqliyyatı vasitələrinin hərəkət təhlükəsizliyi və
istismarı qaydalarının pozulması zamanı müvafiq
nəticələrin baş verməsi (CM-nin 262-ci maddəsi)
hallarında da təqsirli şəxsin hadisə yerindən qaşması
əlavə cinayət tərkibi yaratmır.
Burada bizə irad tutula bilər ki, dəmir yolu nəqliyyatı
vasitəsini idarə edənin şəxsiyyəti onsuz da bəlli
olduğundan belə şəxslər üçün hadisə yerindən qaçma
üstündə cinayət məsuliyyəti müəyyən edilməsi
mənasızdır. Məsələ bundadır ki, avtomobillərlə törədilən
yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı, hadisə yerindən qaçan
sürücülər barəsində cinayət məsuliyyəti müəyyən

çəkmişlərin xəsarət alması hallarında onları yaxınlıqdakı
tibbi müəssisəyə çatdırmaq, hadisə barədə müvafiq
icra hakimiyyəti orqanına xəbər vermək və bu kimi
onlarca vəzifələr qoyulmuşdur. Bütün bu qaydalar
Azərbaycan Respublikasının da qoşulduğu “Yol hərəkəti
haqqında” 08.11.1968-ci il tarixli Vyana Konvensiyasından götürülmüşdür və şübhəsiz ki, həmin qaydalara mübahisəsiz surətdə əməl edilməlidir.
Lakin, fikrimizcə sürücünün həmin normativ aktlarla
müəyyən edilən qaydalara əməl etməməsi bütün
hallarda onun üçün cinayət məsuliyyəti yarada bilməz.
AR Konstitusiya Məhkəməsinin “Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 264-cü madəsinin şərh
edilməsinə dair” 10.04.2012-ci il tarixli qərarında da
qeyd olunmuşdur ki, “Yol hərəkəti haqqında” Qanunda
qeyd olunan vəzifələr baş vermiş hadisənin nəticələrinin
ağırlaşdırılmasının qarşısının alınmasına və hadisə
ilə bağlı obyektiv həqiqətin aşkar olunmasına yönəlsə
də onlara riayət edilməməsi özü-özlüyündə məsuliyyətin (burada cinayət məsuliyyətindən söhbət gedir)
yaranmasına səbəb ola bilməz. Qanunverici sürücünün
Qanunla üzərinə qoyulmuş məhz hansı konkret vəzifənin yerinə yetirilməməsinin cinayət məsuliyyəti yaratmasını dəqiq müəyyən etməlidir.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi qanunverici yol-nəqliyyat
hadisəsi törədən sürücünün üzərinə onlarla vəzifələr
qoysa da, onlardan yalnız biri ilə bağlı, yəni qəza törədən sürücünün hadisə yerindən qacması üstündə
cinayət məsuliyyəti müəyyən etmişdir. Qalan hallar
üçün isə əsasən inzibati məsuliyyət müəyyən edilmişdir.
Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, AR İnzibati
Xətalar Məcəlləsi ilə yol hərəkəti qaydalarını pozan
nəqliyyat vasitəsi sürücüsünün hadisə yerindən yayınmasına görə də inzibati tənbeh tədbiri nəzərdə
tutulur. (İXM-nin 327.6-cı maddəsi).
Bəzi hüquqşünaslar sürücü üçün hadisə yerindən
yayınmaq üstündə cinayət məsuliyyəti müəyyən edilməsini bədən xəsarəti almış zərərçəkmişə tibbi yardım
göstərilməsi zərurəti ilə əlaqələndirirlər. Belə arqumentlə razılaşmalı olsaq onda gərək yol-nəqliyyat
hadisəsinin gedişində zərərçəkmişin həlak olması
hallarında sürücünün hadisə yerindən qaçması cinayət
təqibini istisna etsin. Halbuki qanunda belə qeydşərt müəyyən edilməmişdir. Yəni hadisənin gedişində
zərərçəkmişin ölməsi hallarında da hadisə yerindən
qaçmış sürücü CM-nin 264-cü maddəsi ilə məsuliyyətə
alınır.
Belə bir məsələdən də yan keçmək olmaz ki, insanların xəsarət alması və ya həlak olması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadislərəi zamanı sürücünün
hadisə yerində dayanması digər neqativ xarakterli
hadisələrin baş verməsi ilə də nəticələnə bilər. Məsələn,
zərərçəkmişin hadisə yerində olan, yaxud hadisə yerinə gəlib çıxmış qohum, dost və tanışları həyəcanlı

edilməsi təkcə onların şəxsiyyətlərinin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar deyildir. Belə ki, həmin sürücülər
hadisə yerindən qaçarkən şəxsiyyət sənədini hadisə
yerində qoysa belə mövcüd qanuna və məhkəmə
təcrübəsinə əsasən CM-nin 264-cü maddəsi ilə
məsuliyyətə alınırlar. Bu zaman onun şəxsiyyəti ilə
əlaqədar məsələlər deyil, zərərçəkmişə yardım
göstərmədən hadisə yerindən qaçması sürücüyə irad
tutulur. Bu məntiqdən götürülsə dəmir yol nəqliyyatı
vasitəsini idarə etmiş sürücüyə də adamların xəsarət
alması hallarında onlara kömək göstərilməməsi halı
irad tutula bilər və hadisə yerindən qaçma üstündə
o, cinayət məsuliyyətinə alına bilər. Qeyd etdiyimiz
kimi, dəmir yol nəqliyyatı vasitəsini idarə edənlər
barəsində belə norma müəyyən edilməmişdir.
Yeri gəlmişkən qeyd edirik ki, nəzərdən keçirdiyimiz
xarici ölkələrin cinayət qanunvericiliklərində yol-nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçma üstündə sürücülər
üçün cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulma hallarına
təsadüf etmədik.
2. CM-nin 264-cü maddəsi ilə nəzərdə tutulan
yol-nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçma qismində
əməli müxtəlif rakurslarda təhlil etdikdə də belə normanın müəyyən edilməsinin heç də zəruriyyətdən
yaranmadığı nəticəsinə gəlmək olur. Belə ki, ictimai
təhlükəli əməl törədən şəxsin hadisə yerindən qaçmaqla cinayət məsuliyyətindən yaxa qurtarmağa
cəhd göstərməsi onun təbii hüququ kimi qəbul edilməlidir.
Cəmiyyət üzvləri tarix boyu belə əməllərə, yəni
cinayət hadisəsi-törətmiş şəxslərin hadisə yerindən
yayınmasına normal münasibət bəsləmişlər. Cünki
cinayət törətmiş şəxs qorxu hissindən, psixoloji gərginlik keçirməsi üzündən, yaxud digər səbəblərdən
hadisə yerindən qaçıb gizlənə bilər. Hadisə törətmiş
və gərgin psixoloji durumda olan şəxsin üzərinə onun
cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcəyi hədəsi ilə hadisə
yerini tərk etməmək vəzifəsi qoymaq cəhdi çətin ki,
perspektivli olsun.
Belə bir məsələni də xatırlatmaq yerinə düşər ki,
digər növ cinayət hadisəsi törədilməsi hallarında təqsirkar nəinki hadisə yerini tərk etmək üstündə əlavə
maddə ilə cinayət məsuliyyətinə alınmır, hətta belə
əməllər heç bir halda qanunla təqsirkara cəza verilməsi
zamanı cəzanı ağırlaşdıran hal kimi nəzərə alınmalı
olan hallar sırasına da aid edilməmişdir (CM-nin 61ci maddəsi).
3. “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 37-ci maddəsinin dördüncü hissəsi ilə
yol-nəqliyyat hadisəsi törətmiş şəxsin üzərinə bir
sıra vəzifələr qoyulmuşdur. Bunların sırasına nəqliyyat
vasitəsini yerindən tərpətməmək, zərər çəkənlərə ilk
tibbi yardım göstərilməsi üçün mümkün olan tədbirləri
görmək, “Təcili tibbi yardım” maşını cağırmaq, zərər-
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edilmiş şəxslər üçün cəzaçəkmə müəssisəsi növünün
müəyyən edilməsi haqqında” 28.06.2002-ci il tarixli,
habelə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 56.1.1 və 56.1.2-ci maddələrinin şərh
edilməsinə dair” 18.06.2013-cü tarixli qərarlarındakı
izah və şərhlərə görə cinayətlərin (hökmlərin) məcmusuna həm qəsdən, həm də ehtiyatsızlıqdan törədilmiş cinayətlər daxil olduqda və şəxsə cinayətlərin
məcmusu üzrə qəti cəza olaraq beş ildən artıq olmayan müddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası təyin edildikdə cəzanın ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrində çəkməsi müəyyən edilməlidir. Yəni, tutaq ki, şəxsə CM-nin 263.2-ci maddəsi ilə 4 il 6 ay,
264-cü maddəsi ilə 1 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzası təyin edilmişdir. Hər iki maddə ilə
təyin olunan cəzalar qismən toplama üsulu ilə birləşdirilərək təqsirkarın üzərində 5 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzası saxlanmışdır. Mövcud
qanunvericiliyə əsasən belə hallarda məhkum təyin
edilən 5 il azadlıqdan məhrumetmə cəzasını bütünlüklə
ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməlidir.
Yəni CM-nin 264-cü maddəsi ilə təqsirli bilindiyi
əmələ görə təqsirkarın cəzası cəmi 6 ay artırıldığı
halda o, yekunda təyin olunan cəzanı, yəni 5 ili bütünlükdə ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində
çəkməli olur. Bu isə o deməkdir ki, şəxs ehtiyatsızlıq
üzündən törətdiyi cinayətə görə təyin olunmuş 4 il 6
ay müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasının
hamısını məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində
deyil, ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməlidir. Təqsirin formasına münasibət baxımından
bu hal məntiqli görünmür.
6. Bəzən yol – nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçma
üstündə cinayət məsuliyyəti müəyyən edilməsini hadisə törədən şəxsin aşkar edilməsi, zərərçəkmişə dəyən zərərin ödənilməsinin təmini məqsədi ilə əlaqələndirirlər. Yəni hadisə törətmiş şəxs hadisə yerindən
qaçdıqda şəxsiyyəti bəlli olmadığından o, tapılmaya
da bilər, bununla da cinayət hadisəsi açılmamış qalar.
Şübhəsiz ki, cinayət qanununa görə CM-nin 264-cü
maddəsi ilə nəzərdə tutulan normanın daxil edilməsinin
səbəbi kimi bu mülahizə həqiqətə daha yaxındır.
Çünki cinayət hadisəsi törətmiş şəxsin hadisə yerini
tərk etməməsi onun daha tez ifşa olunmasına, dəyən
maddi ziyanın bərpa edilməsinə yardım göstərir.
Belə hallarda da məntiqi sual verilə bilər: Bəs nə
üçün başqa növ cinayət hadisələri, məsələn, oğurluq,
soyğunçuluq, banditizm və bu kimi cinayətlər törədilməsi hallarında hadisə yerindən qaçma əlavə cinayət məsuliyyəti yaratmır. Axı həmin növ hadisələr
törədən və gizlənən şəxslərin ifşa olunmaları daha
çox çətinliklər yaradır.

olmaları səbəbindən qəzəblənib hadisə yerində olan
sürücüyə divan tuta bilərlər. Konkret situasiyada
ikinci hüquqazidd hadisənin baş verməsi isə heç bir
halda istisna olunmur.
4. Bəzi hüquqşünaslar hesab edirlər ki, hadisə yerindən qaçan sürücülər üçün əlavə cinayət məsuliyyəti
müəyyən olunması onları belə məsuliyyətə alınmaq
qorxusu altında «Yol hərəkəti haqqında» Qanunun
tələblərinə, o cümlədən yaralılara yardım göstərmək
barədəki tələbləri yerinə yetirməyə vadar edə bilər.
Bu arqument elə də əsaslı görünmür. Belə ki, əvvəla, onsuz da kömək göstərmək imkanı olduğu halda istənilən şəxsin sağlamlığı təhlükə altında olan
başqa şəxsi bilə-bilə köməksiz qoyması CM-nin 143cü maddəsi ilə məsuliyyətə səbəb olur. Şübhəsiz ki,
üzərinə yaralıya kömək göstərmək vəzifəsi qoyulmuş
şəxslər sırasına yol-nəqliyyat hadisəsi törətmiş sürücülər də aid edilir.
Digər tərəfdən həmin arqumentlə razılaşmalı olsaq, onda gərək 264-cü maddə ilə müəyyən olunan
məsuliyyət zərərçəkmişin bilavasitə hadisə yerində
ölməsi hallarına aid edilməsin. Çünki belə hallarda
zərərçəkmişin hər hansı tibbi yardıma ehtiyacı olmayacaqdır. Məhkəmə-istintaq təcrübəsi isə göstərir ki,
zərərçəkmişin hadisə yerində ölməsi hallarında hadisə yerindən qaçmış sürücülər istinasız olaraq CMnin 263, 263-1-ci maddələri ilə yanaşı 264-cü maddə ilə də məsuliyyətə alınırlar.
5. Subyektiv cəhətlərinə görə yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması
üstündə məsuliyyətdən bəhs edən və CM-nin 263 və
263-1-ci maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayətlər
ehtiyatsızlıq üzündən, yol – nəqliyyat hadisəsi yerindən
qaçma cinayəti isə qəsdən törədilən cinayətlər sırasına
aiddir. Yol–nəqliyyat hadisəsi törətdikdən sonra hadisə
yerindən qaçan şəxs heç bir halda təkcə CM-nin
264-cü maddəsi ilə məsuliyyət daşıya bilməz. Hadisənin məhz hadisə yerindən qaçan sürücünün təqsiri
üzündən baş verməsinin təsdiq olunduğu hallarda o,
CM-nin 264-cü maddəsi ilə yanaşı 263, yaxud 2631-ci maddəsi ilə də məsuliyyətə alınır. Qanuna görə
ehtiyatsızlıq üzündən törədilən cinayətlər üstündə
təqsirli bilinən şəxslərə 5 ildən artıq müddətə azadlıqdan məhrumetmə cəzası təyin edildikdə onlar cəzalarını ümumi rejimli, 5 ildən az müddətə azadlıqdan
məhrumetmə cəzası təyin edildikdə isə məntəqə tipli
cəzaçəkmə müəssisələrində çəkməlidirlər. Qəsdən ilk
dəfə törədilmiş böyük ictimai təhlükə törətməyən, az
ağır və ağır cinayətlər üstündə məhkum edilən məhkumlar isə bütün hallarda cəzalarını ümumi rejimli
cəzaçəkmə müəssisələrində çəkməlidirlər. (CM-nin
56-cı maddəsi)
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun “Azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum
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264, yaxud 143-cü maddələri ilə məsuliyyətə alınması
məsələsi müzakirə edilə bilər.
Belə situasiyalarda «Mersedes» markalı avtomobilin
sürücüsünün əməlində cinayət tərkibi olub-olmaması,
əməlinin tövsifi məsələsində hüquqşünasların fikirləri
haçalanır. Onların bir qismi hesab edir ki, «Mersedes»
markalı avtomobilin sürücüsü «Jiquli» markalı avtomobilin sürücüsünün ölməsi hallarında CM-nin 264cü maddəsi ilə, xəsarət alması hallarında isə 143-cü
maddəsi ilə məsuliyyətə alınmalıdır. Praktiki işçilərin
digər qismi isə hesab edir ki, «Mersedes»in sürücüsünün
əməli yalnız 264-cü maddəsi ilə tövsif edilməlidir.
Sağ qalmaqla hadisə yerindən qaçmış sürücünün
əməlinin cinayətlərin məcmusu üzrə, yəni CM-nin
həm 143, həm də 264-cü maddəsi ilə tövsif edilməli
olduğunu söyləyənlər də tapıldı. Bu məsələ barədə
rəyi soruşulan hüquqşünasların bir qismi hesab etdilər
ki, nə qədər ki, hadisə «Jiquli» markalı avtomobilin
sürücüsünün yol hərəkət qaydalarını pozması səbəbindən baş vermişdir. «Mersedes» markalı avtomobilin
sürücüsü həmin hadisə ilə bağlı ümumiyyətlə cinayət
təqibinə məruz qala bilməz.
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun «Yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı
qaydalarının pozulmasına dair cinayət işləri üzrə
məhkəmə təcrübəsi haqqında» kifayət qədər geniş
və əhatəli 15.11.2013-cü il tarixli qərarında da təəssüf ki, bu məsələyə münasibət bildirilməmişdir.
Qeyd olunduğu kimi, yol-nəqliyyat hadisəsi yerindən
qaçma üstündə CM-nin 264-cü maddəsi ilə nəzərdə
tutulan yeni norma müəyyən edilməsi cinayət qanunvericiliyinin tətbiqi sahəsindəki problemlər sırasına
daha birisini əlavə etmişdir. Əməlin CM-nin 263.1 və
ya 263-1.1-ci maddələri ilə məsuliyyətə səbəb olması
hallarında isə bu yeni norma başqa anlaşılmazlıqlara
da gətirib çıxara bilər.
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, bizim fikrimizcə
CM-nin 264-cü maddəsi ilə müəyyən edilən norma
heç də zərurətdən meydana çıxmamışdır. Bu normanın
təcrübədə tətbiqi bir çox hallarda dolaşıqlıqlar və çətinliklər yarıtdığından onun qanunvericilikdən xaric
edilməsi məqsədəuyğun olardı. Həmin normanın qanundan xaric edilməsi heç bir halda cinayət qanununda
boşluq yaranmasına gətirib çıxara bilməz. İctimai
mənafe tələb edərsə yol-nəqliyyat hadisəsi yerindən
qaçmadan ibarət əməl CM-nin 61-ci maddəsində
cəzanı ağırlaşdıran hal kimi də müəyyən edilə bilər.
Müzakirə xarakteri daşıyan bu yazı ilə bağlı mütəxəssislərin mülahizələri bizim üçün maraqlı olardı.

Ümumiyyətlə, götürüldükdə isə cinayət törədərək
hadisə yerindən yayınan şəxslərin axtarılması, ifşa
edilməsi hüquq-mühafizə orqanlarının, o cümlədən
cinayət axtarış fəaliyyəti ilə məşğul olan orqanların
vəzifəsidir. Yalnız təqsirkarın daha tez ifşa olunması
məqsədi ilə dövlətin sürücü üçün əlavə olaraq ikinci
ci nayət məsuliyyəti müəyyən etməsi, əslində
səlahiyyətli dövlət orqanlarının görməli olduğu vəzifələrin cinayət törətmiş şəxsin üzərinə qoyulması
deməkdir. Hüquq baxımından cinayət hadisəsi törətmiş
şəxsin üzərinə həmin məzmunda vəzifə qoyulması
ilə razılaşmaq çətindir.
Ümumiyyətlə, CM-nin 264-cü maddəsi ilə müəyyən
edilən normanın mövcudluğu praktiki hüquqşünasları
cavabı çətin olan, yaxud da ümumiyyətlə cavabı olmayan suallar qarşısında qoyur. Məsələn, hazırki qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı bu sətirlərin müəllifi də
daxil olmaqla hüquqşünasların böyük əksəriyyəti hesab edir ki, CM-nin 264-cü maddəsi ilə şəxs o zaman
məsuliyyət daşıya bilər ki, o eyni zamanda həm də
CM-nin 263, yaxud 263-1-ci maddəsi ilə də məsuliyyətə alınmış olsun. Yəni yol-nəqliyyat hadisəsi
törətmiş şəxsin təkcə CM-nin 264-cü maddəsi ilə
məsuliyyətə alınması mümkün deyildir. Mövcud
məhkəmə-istintaq təcrübəsi də bu mövqedə dayanır.
Belə ki, istifadə etdiyimiz Cinayət Məcəlləsinin qüvvəyə
minməsindən keçən 18 il ərzində yol-nəqliyyat hadisəsi
törətmiş şəxsin yalnız CM-nin 264-cü maddəsi ilə
məsuliyyətə alınması halına təsadüf edilməmişdir.
Lakin konkret situasiyada yol-nəqliyyat hadisəsinin
baş verməsi hallarında belə təcrübənin dayanıqlı
olması şübhəli görünə bilər.
Fikrimizi əsaslandırmaq məqsədilə bir misala
müraciət edək. Tutaq ki, qarşı-qarşıya gələn, yəni
əks istiqamətdə hərəkət edən «Jiquli» və «Mersedes»
markalı avtomobillər toqquşmuş və hadisə zamanı
«Jiquli» markalı avtomobilin sürücüsü həlak olmuş,
yaxud ağır dərəcəli bədən xəsarəti almışdır. «Mersedes»
markalı avtomobilin sürücüsü qorxusundan, yaxud
psixoloji sarsıntı keçirməsi səbəbindən hadisə yerindən
qaçmışdır. İstintaqın gedişində müəyyən edilmişdir
ki, «Jiquli» markalı avtomaşının sürücüsü qarşısındakı
eyni istiqamətdə hərəkət edən başqa avtomobili ötüb
keçmək istəyərkən özünün hərəkət zolağında yolun
soluna çıxmış və bu zaman «Mersedes» markalı
avtomobilə çırpılmışdır. Avtotexniki ekspertiza yaranmış
şəraitdə «Mersedes» markalı avtomobilin sürücüsünün
yol-nəqliyyat hadisəsinin qarşısını almağa texniki
imkanı olmaması barədə rəy vermişdir. Şübhəsiz ki,
belə hallarda «Mersedes» markalı avtomobilin sürücüsü
CM-nin 263-cü maddəsi ilə məsuliyyət daşıya bilməz.
Bununla yanaşı, hadisə yerindən qaçmaq, hadisə
zamanı xəsarət almış şəxsə imkanı olduğu halda
yardım göstərməməsi üstündə sürücünün CM-nin

Müzəffər Ağazadə,
Əməkdar hüquqşünas,
Prokurorluğun fəxri işçisi,
baş ədliyyə müşaviri.
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zərbaycan Respublikası Prezidentinin 19
iyun 2001-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş «Prokurorluğa işə qəbul olunmaq üçün
namizədlərlə müsabiqə keçirilməsi qaydaları
haqqında Əsasnamə»yə müvafiq olaraq prokurorluq orqanlarına işə qəbul olunmaq istəyən
şəxslər üçün elan olunmuş müsabiqəyə yekun
vurulmuşdur.
Gənc hüquqşünasların prokurorluq orqanlarına
müsabiqə yolu ilə qulluğa qəbulu xalqımızın
Ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən təməli
qoyulmaqla, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən reallaşdırılan
dövlət gənclər siyasətinin uğurlu nəticəsidir. Sonuncu müsabiqənin yekunu da nəzərə alınmaqla,
tam şəffaf və ədalətli prosedurlar əsasında
keçirilmiş müsabiqələr nəticəsində qulluğa qəbul
edilmiş gənc hüquqşünaslar hazırda respublika
prokurorluq orqanlarının kadr korpusunun 65
faizini təşkil edir.

Müsabiqənin sonuncu mərhələsinə buraxılmış
96 namizədin dünyagörüşünü, məntiqi düşünmə
qabiliyyətini, prokurorluqda işləmək üçün zəruri
olan digər şəxsi keyfiyyətlərini müəyyən etmək
məqsədilə avqustun 13-dən 21-dək Baş
Prokurorluğun Müsabiqə Komissiyası tərəfindən
müsahibə keçirilmişdir.
Müsabiqənin nəticələrinə görə «Prokurorluğa
işə qəbul olunmaq üçün namizədlərlə müsabiqə
keçirilməsi Qaydaları» ilə müəyyənləşdirilmiş
keçid balını toplamış 86 namizəd avqustun
30-dan Ədliyyə Akademiyasında icbari təlimə
cəlb ediləcəklər. İcbari təlimi müvəffəqiyyətlə
başa vurduqdan sonra pe şə fəaliyyətinə
buraxılma haqqında şəhadətnamə almış gənc
mütəxəssislər prokurorluq orqanlarında müvafiq vakant vəzifələrə stajor qismində təyin
ediləcəklər.

yulun 25-də Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində 2018-ci ilin I yarımili
ərzində görülmüş işlərlə bağlı kütləvi informasiya
vasitələri və qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin iştirakı ilə mətbuat konfransı keçirilmişdir.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini - Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran
Əliyev görülmüş işlər barədə ətraflı məlumat
vermişdir.

Bildirilmişdir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin
müəyyən etdiyi strateji kursun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən mükəmməl konseptual əsaslarla davam
etdirilməsi ilə ötən dövrlərdə olduğu kimi 2018ci ilin birinci yarımilində də bütün sahələrdə irimiqyaslı uğurlara imza atılmış, hüquqi-demokratik
dövlət quruculuğunun inkişafına və cəmiyyətin
sosial-iqtisadi rifahına hesablanmış müdrik siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq bu il aprel ayının
11-də keçirilən demokratik, azad və şəffaf seçkilər
yolu ilə xalqımız dərin inam və etimadını bir daha nümayiş etdirərək cənab İlham Əliyevi yenidən
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Baş Prokurorluğun Kadrlar idarəsi

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçmişdir.
Ötən dövr ərzində dövlət başçısının siyasi
fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən olan
korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri daha intensiv xarakter almış, ölkəmizdə iqtisadiyyatın
liberallaşdırılması, bürokratik əngəllərin aradan
qaldırılması, məmur-vətəndaş münasibətlərinin
sağlam zə mində qurulması, şəffaflığın və
hesabatlılığın təmin edilməsi və digər bu kimi
korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirlərinə əsaslanan
ardıcıl hüquqi və institusional islahatlar həyata
keçirilmişdir.
Xüsusi vurğulanmışdır ki, əvvəlki illərdə olduğu
kimi hesabat dövründə də prokurorluq orqanları
korrupsiya ilə mübarizəni öz fəaliyyətinin başlıca
xətti kimi müəyyən etmişdir. Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi prokurorluq orqanlarının digər qurumları ilə əlaqəli şəkildə
bütün səylərini qarşıya qoyulmuş vəzifələrin
uğurla və daha səmərəli şəkildə icra edilməsinə,
ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların əsas təminatlarından olan ictimai-siyasi
sabitliyin qorunmasına və korrupsiyaya qarşı
mübarizənin gücləndirilməsinə yönəltmişdir.
Həmin müddət ərzində Baş İdarə tərəfindən
vətəndaşların 3874 müraciətinə baxılmış, həmçinin
126 cinayət xarakterli material araşdırılmışdır.
Həmin materialların 82-si (65%) üzrə cinayət işi

başlanmış, 44 (35%) material üzrə digər prokuror
təsir aktları tətbiq edilməklə 28 nəfər vəzifəli
şəxs intizam məsuliyyətinə cəlb edilmişdir.
Korrupsiya hüquqpozmaları barədə müraciətlərinin fasiləsiz rejimdə qəbulu məqsədi ilə yaradılmaqla Baş İdarə ilə vətəndaşlar arasında
mühüm əhəmiyyətli dialoq vasitəsi rolunu oynayan
“161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə hesabat dövründə 1970 müraciət daxil olmuş, həmin müraciətlərin 16-sı üzrə Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif
maddələri ilə cinayət işləri başlanmışdır. Həmçinin,
əlaqəli dövlət qurumları ilə birgə görülmüş tədbirlər nəticəsində digər müraciətlərin müsbət
həll olunması təmin edilməklə vətəndaşların pozulmuş hüquqları bərpa edilmiş və aşkar edilmiş
qanun pozuntularının aradan qaldırılması məqsədi
ilə müvafiq təşkilatlara təqdimatlar göndərilmişdir.
Ötən dövrdə Baş İdarənin əməliyyat qurumları
öz vəzifələrini uğurla icra edərək keçirdikləri
əməliyyat tədbirləri nəticəsində cinayət başında
yaxalanmış şəxslər barəsində 4, əməliyyat üsul
və vasitələrindən istifadə etməklə korrupsiya
hüquqpozmaları barədə əldə edilmiş məlumatlar
əsasında isə 5 cinayət işi başlanmışdır.
Cari ilin I yarımili ərzində Baş İdarədə 184
şəxs barəsində 115 cinayət işinin istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti məhkəmələrə
göndərilmişdir.
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Həmin cinayət işlərindən 79 şəxs barəsində
42 iş mənimsəmə və israf etmə, 50 şəxs barəsində
30 iş qulluq mövqeyindən istifadə etməklə dələduzluq, 14 şəxs barəsində 12 iş vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, 9 şəxs barəsində
9 iş rüşvət vermə (aktiv rüşvətxorluq) və şəxsi
rüşvət verməyə təhrik etmə, 2 şəxs barəsində 2
iş rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq), qalanları
isə digər korrupsiya cinayətləri ilə bağlı olmuşdur.
Məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri üzrə
51 milyon 194 min manat məbləğində maddi
ziyandan ibtidai araşdırma mərhələsində 16 milyon 578 min manat və ya 32,5 % ödənilməsi
təmin edilmiş, həmçinin qalan ziyanın ödənilməsini
təmin etmək məqsədilə 25 milyon 342 min manat dəyərində qiymətləndirilən əmlak üzərinə
həbs qoyulması ilə yanaşı, qanunla nəzərdə tutulmuş digər tədbirlər görülmüşdür.
Hesabat dövründə Baş İdarə rəisi, Baş İdarə
rəisinin müavinləri, idarə və ya şöbə rəisləri,
Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokurorları tərəfindən ümumilikdə 250 vətəndaşın
qəbul edilməsi təmin edilmişdir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizədə qabaqlayıcı
tədbirlərin mühüm əhəmiyyəti nəzərə alınaraq,
korrupsiya cinayətləri və hüquqpozmalarının yayıldığı sahələrin müəyyənləşdirilməsinə diqqət

artırılmaqla preventiv tədbirlərin təsir gücü məhz
bu istiqamətlərə yönəldilməsi son illərin təcrübəsi
ilə bir daha öz təsdiqini tapmaqdadır. Belə ki,
əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi cari dövr ərzində
də, Baş İdarə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində Baş İdarə əməkdaşları tərəfindən bir sıra
qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilmiş, 13 xüsusat
üzrə inzibati pozuntu aşkar edildiyindən Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 54, 192.1 və 198.0.1-ci maddələrinin tələblərinə əsasən, inzibati xəta haqqında iş üzrə
icraatın başlanması haqqında qərar qəbul edilərək
aidiyyəti üzrə müvafiq məhkəməyə göndərilmiş,
araşdırılması üçün aidiyyəti üzrə müvafiq qurumlara göndərilmiş müraciətlər üzrə aparılmış xidməti yoxlamalar nəticəsində isə vəzifəli şəxslərin
hərəkətlərində aşkar edilmiş cinayət xarakterli
olmayan hüquqpozmalar üzrə 10 vəzifəli şəxsə
xəbərdarlıq, 8 vəzifəli şəxsə töhmət, 2 vəzifəli
şəxs şiddətli töhmət növündə intizam məsuliyyətinə cəlb edilmiş, 3 nəfər isə vəzifəsindən
azad edilmişdir. Habelə, araşdırmalar nəticəsində
yol verilmiş qanun pozuntularının aradan qaldırılması və gələcəkdə bir daha təkrar törədilməməsi
üçün müxtəlif dövlət qurumları və vəzifəli şəxslərə
47 təqdimat göndərilmişdir.
Həmçinin hesabat dövründə Baş İdarə tə69

rəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış “Tikinti
sahəsində qeyri-rəsmi əmək münasibətlərinin
qarşısının alınması ilə bağlı nəzarətin gücləndirilməsinə dair tədbirlər haqqında” 28 aprel 2017ci il tarixli Fərmana uyğun olaraq, bu sahədə vətəndaşların əmək hüquqlarının pozulmasına yönəlmiş qanunsuz hərəkətlərə qarşı Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Əmək Münasibətlərinin Monitorinqi Mərkəzi
ilə birgə ən ciddi mübarizə tədbirlərinin davam
etdirilmişdir. Mərkəzdən daxil olmuş 17 material
əsasında aparılmış araşdırmalar zamanı bir sıra
şirkət rəhbərləri tərəfindən ayrı-ayrı şəxslərin
Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada
əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən
xidmətlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilmələri
halları müəyyən edildiyindən 1 cinayət işi və 5
inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat başlanması
təmin edilmiş, o cümlədən həmin şirkətlərin rəhbərlərinə “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 22 və 23-cü maddələrinə
əsasən gələcəkdə hər hansı bir işlərin görülməsi
zamanı işlərə cəlb edilmiş işçilərin hüquqlarının
pozulması hallarına yol verilməməsi, əks təqdirdə
barələrində daha ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcəyi barədə 13 rəsmi xəbərdarlıq elan edilmiş,
eləcə də bu növ qanun pozuntularını doğuran
səbəb və şəraitin aradan qaldırılmasına dair müvafiq təşkilatlara 28 təqdimat verilmişdir. Həyata
keçirilən qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində əmək
münasibətləri rəsmiləşdirilmədən tikinti şirkətlərində işə cəlb olunan 258 işçi ilə əmək müqavilələrinin bağlanması təmin edilmişdir.
Mətbuat konfransında çıxış edən Korrupsiyaya
qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın katibi Kamal
Cəfərov “Açıq hökumətin təşviqinə dair 20162018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə
tutulan tədbirlərin dövlət orqanları tərəfindən
86% icra edildiyini və Milli Fəaliyyət Planının
Azərbaycanda və regionda ilk dəfə olaraq Elektron
Monitorinq Sistemi (ems.gov.az) vasitəsi ilə qiymətləndirildiyini bildirmişdir. K.Cəfərov korrupsiyaya
qarşı həyata keçirilmiş mühüm qabaqlayıcı institusional tədbirlər çərçivəsində “ASAN xidmət”
mərkəzlərinin sayının və fəaliyyət coğrafiyasının
daha da genişləndirilməsinin əhəmiyyəti xüsusi
vurğulanmışdır.

Bundan başqa, K.Cəfərov cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində institutsional və qanunvericilik
tədbirlərin həyata keçirildiyini, yeni Maliyyə Monitorinq Xidmətinin yaradıldığını, Korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə Komissiyanın səlahiyyətləri çərçivəsində bu sahədə müvafiq dövlət proqramının
icrasına nəzarətin həyata keçirildiyini, qanunvericiliyin icra vəziyyətinin araşdırıldığını və Avropa
Şurasının MONEYVAL Komitəsinin tövsiyələrinə
uyğun olaraq təkliflərin hazırlandığını qeyd etmişdir.
Kamal Cəfərov korrupsiyanın qarşısının alınması
sahəsində Komissiyanın “Qanunverciliyinin təkmilləşdirilməsi üzrə” İşçi Qrupu tərəfindən yeni
Milli Strategiya və Tədbirlər Planının layihəsinin
hazırlandığını və prosesin ilin sonuna kimi müvafiq
dövlət orqanları, beynəlxalq ekspertlər və təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə yekunlaşacağını bildirmişdir.
Tədbirdə iştirak edən qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri çıxışlarında korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 2018ci ilin I yarımili ərzində gördüyü işləri müsbət
dəyərləndirmişdir.
Mətbuat konfransında həmçinin bildirilmişdir
ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın və mövcud qanunvericiliyin
səmərəli tətbiqi üçün qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsinin zəruriliyi nəzərə alınaraq
hesabat dövrü ərzində Baş İdarə tərəfindən bu
sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlar və
digər ölkələrin müvafiq hüquq mühafizə orqanları
ilə əlaqələrin daha da genişlənməsinə xüsusi
diqqət yetirilmiş, ölkəmizin korrupsiyaya qarşı
mübarizədə əldə etdiyi mühüm nailiyyətlər beynəlxalq qurumlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmişdir.
Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində görülmüş
işlərin məntiqi nəticəsi olaraq ölkəmizin İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) ilə İstanbul Fəaliyyət Planı çərçivəsində əməkdaşlığı
ötən dövrdə də uğurla davam etdirilmişdir. Belə
ki, bu il İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının
(OECD) Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üçün Antikorrupsiya Şəbəkəsinin İstanbul Fəaliyyət Planı
üzrə 19-ci monitorinq görüşündə Şəbəkənin IV
Monitorinq Raundu üzrə ölkəmizə dair verilmiş
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tövsiyələrin böyük qismində icrası istiqamətində
əsaslı nailiyyətin əldə olunması barədə yekdil
fikrə gəlinmiş və dövri hesabat müsbət qiymətləndirilərək qəbul edilmişdir.
Həmçinin, ötən il OECD-nin Şərqi Avropa və
Mərkəzi Asiya üçün Antikorrupsiya Şəbəkəsinin
(ACN) Hüquq Mühafizə Orqanları Şəbəkəsinin
Bakıda keçirilmiş 8-ci görüşü təşkilat tərəfindən
iştirakçılar arasında qabaqcıl təcrübənin paylaşılmasına verdiyi töhfələrə görə nümunəvi bir
əməkdaşlıq platforması kimi qiymətləndirilmişdir.
Bundan başqa, respublikamızın dünya prokurorlarını bir qurumda birləşdirən ilk və yeganə
təşkilat olan Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının işində fəal iştirakı, təşəbbüskarlığı və
səmərəli təmsilçiliyi nəzərə alınaraq, Assosiasiyanın
İcraiyyə Komitəsinin 45-ci iclası cari ilin 9-10
aprel tarixlərində Bakı şəhərində keçirilmişdir.
Təşkilata üzv olan ölkələrin prokurorluq orqanlarının yüksək səviyyəli şəxslərinin iştirak etdiyi
tədbirdə Assosiyasiyanın rəsmi internet səhifəsinin
anti-korrupsiya saytının fəaliyyətinin Azərbaycan
prokurorluğu tərəfindən hazırlanması xüsusi qiymətləndirilmişdir.
Ötən yarım 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, belə ki,
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsinin rəisinin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə əməkdaşlıq
çərçivəsində İran İslam Respublikasının Tehran
şəhərinə etdiyi səfər zamanı Baş İdarə və İran
İslam Respublikasının Baş Təftiş Təşkilatı arasında
korrupsiyaya qarşı mübarizə və onun qarşısının
alınması sahəsində Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır.
Bundan başqa Avropa İttifaqının Avropa Qonşuluq Siyasətinin “Şərq Tərəfdaşlığı” və TAİEX
(Texniki Yardım və İnformasiya Mübadiləsi) aləti
çərçivəsində, Avropa Şurasının Pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
qarşı tədbirlərin qiymətləndirilməsi üzrə Ekspertlər Komitəsini (MONEYVAL), Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasi (IACA), Demokratiya
və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilatı (GUAM) və
digər təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq aparılmışdır.

Baş İdarənin fəaliyyətində korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış beynəlxalq
təşkilatlar və xarici ölkələrin ixtisaslaşmış antikorrupsiya qurumları ilə yanaşı Respublikanın
dövlət qurumları ilə də qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı mühüm yer tutmuş, hesabat
dövründə Baş İdarə ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
və Dövlət Gömrük Komitəsi arasında müvafiq
olaraq əhalinin sağlamlığının qorunması, qida
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və gömrük işi
sahəsində korrupsiyaya qarşı birgə mübarizənin
daha effektiv şəkildə təmin edilməsi məqsədilə
anlaşma memorandumları imzalanmışdır.
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 məlumat
verilməsi təmin edilmişdir.
Mətbuat konfransında cari il iyulun 8-də Prezident cənab İlham Əliyevin Nazirlər Kabinetinin
2018-ci ilin I yarısının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr
olunmuş iclasında 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 verdiyi göstərişlərə uyğun olaraq Baş prokuror 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.
Sonda QHT və kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələrinin sualları ətraflı cavablandırılmışdır.
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsi
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zərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə bütün
sahələrdə sistemli və ardıcıl xarakterli islahatların
həyata keçirilməsi, siyasi və iqtisadi idarəetmə metodlarının müasirləşdirilməsi respublikamızı bir çox
ölkələr üçün örnək olan milli inkişaf modelinə sahib
olan bir ölkə kimi tanıtmışdır. Azərbaycanın sürətli
iqtisadi inkişafı digər sahələrdə olduğu kimi, inşaat
sektorunun da sürətli tərəqqisinə rəvac vermişdir ki,
bu da, öz növbəsində, şəhərsalma və tikinti sahəsində
idarəetmə qarşısında yeni çağırışlar və hədəflər formalaşdırır, onun təkmilləşdirilməsi istiqamətində əlavə tədbirlər görülməsini labüd edir.
Şəhərsalma sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi istiqamətində davamlı iş aparılmaqla, şəhərsalmanın nizamlı inkişafının və torpaqlardan ictimaiyyətin rifahına uyğun olaraq ədalətli istifadənin
təmin edilməsinə, insan üçün əlverişli və sağlam ətraf mühitin yaradılmasına yönəlmiş sistemli və kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Eyni zamanda, bu sahədə qanun pozuntularının qarşısının alınması, aşkar
edilmiş korrupsiya hüquqpozmalarına qarşı mübarizənin
kəsərinin artırılması da aktual məsələyə çevrilir.
Qeyd edilən zərurətdən irəli gələrək cari ilin 10
avqust tarixində Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma
və Arxitektura Komitəsi arasında Əməkdaşlıq Memorandumunun imzalanması mərasimi baş tutmuşdur.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin sədri Samir Nuriyev ölkədə
şəhərsalma fəaliyyətinin Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin diqqəti və qayğısı ilə
əhatə olunan sahələrdən olduğunu vurğulayaraq,
son illər ərzində respublikanın bütün regionlarında,
xüsusilə Bakı şəhərində həyata keçirilmiş irimiqyaslı
infrastruktur layihələri, tikinti, quruculuq və abadlıq
işləri nəticəsində ölkə şəhərlərinin günü-gündən gözəlləşdiyini bildirmişdir. Komitə sədri, şəhərlərin inkişafı, müasir tələblərə cavab verən şəhər infrastrukturunun yaradılması, vətəndaşların yaşayış şəraitininin
yaxşılaşdırılması istiqamətində son illər ərzində uğurla
reallaşdırılmış çoxsaylı layihələrlə yanaşı, bəzi hallarda
bu sahədə bir sıra nöqsanlara və qanun pozuntularına
da yol verildiyini, şəhərsalma və tikinti norma və
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standartlarının gözlənilmədiyini qeyd edərək, tikinti
sahəsində islahatların keçirilməsi, səmərəli və şəffaf
nəzarət sisteminin qurulması ilə bağlı cənab Prezidentin
Nazirlər Kabinetinin 8 iyul 2018-ci il tarixli iclası zamanı verdiyi göstəriş və tapşırıqları xatırlatmışdır.
İki qurum arasında imzalanan Əməkdaşlıq Memorandumun əhəmiyyətinə toxunan Samir Nuriyev təşkil
olunacaq sıx əməkdaşlıq nəticəsində şəhərsalma nəzarəti və qanunsuz tikintilərlə mübarizə sahəsində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən verilmiş tapşırıqların icrasına ciddi töhfə verəcəyini vurğuladı. Sözügedən əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil
olunacaq birgə fəaliyyət ölkə ərazisində şəhərsalma,
tikinti və memarlıq sahələrində müvafiq qanunvericilik
bazasının təkmilləşdirilməsinə, habelə bu istiqamətdə
bəzi vəzifəli, hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasının qarşısının alınmasına yönələcək.
Daha sonra çıxış edən Azərbaycan Respublikası
Baş prokurorunun müavini - Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi
Kamran Əliyev dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkədə reallaşdırılan iqtisadi və institusional
islahatların şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməsi,
korrupsiyaya hallarının qarşısının alınmasında əhəmiyyətini qeyd edərək, korrupsiyaya qarşı mübarizədə
qurumlarası əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulamış,
hazırki sənədin imzalanmasının həm tərəflər arasında
korrupsiyaya qarşı birgə mübarizənin aparılması,
həm də digər fəaliyyət istiqamətləri üzrə əməkdaşlıq
kontekstində mühüm rola malik olduğunu bildirmişdir.
Kamran Əliyev tikinti və şəhərsalma sahəsində
qanunçuluğun təmin edilməsi, dövlət və cəmiyyətin
maraqlarının qorunmasının prioritet məsələ olduğunu
vurğulayaraq, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən bu sahədə
aparılmış araşdırmalar, yol verilmiş korrupsiya hüquqpozmaları, onların qarşısının alınması istiqamətində
görülən işlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı geniş
təqdimatla çıxış etmişdir.
Daha sonra Anlaşma Memorandumu imzalanmış,
mətbuat nümayəndələrinin çoxsaylı sualları cavablandırılmışdır.
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsi

“Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili” mövzusunda seminar keçirilib

aş Prokurorluğun Müraciətlərə baxılması idarəsinin təşkilatçılığı ilə sentyabrın 24-də Lənkəran
rayon prokurorluğunda Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran və Astara rayon
prokurorluqları işçilərinin iştirakı ilə “Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili” mövzusunda seminar keçirilib.
Baş Prokurorluğun Müraciətlərə baxılması idarəsinin Vətəndaşların qəbulu şöbəsinin prokuroru
Toğrul Əhmədov prokurorluq üzrə normativ xarakterli aktın müddəalarını ətraflı şərh etməklə
vətəndaşların qəbulu işinin düzgün təşkili və həyata keçirilməsinə dair konkret tövsiyələr verib. Aktın
(əmrin) müddəalarına xüsusi diqqət ayrılmış, vətəndaşların yaşayış yerlərində qəbulunun
prosedurları haqqında danışılmış, həmin qəbulların planlaşdırılması, təşkili və həyata keçirilməsinin
xüsusiyyətləri, rayon prokurorlarının və onların vətəndaşların qəbuluna məsul olan köməkçilərinin
vəzifələri təhlil edilmişdir. Vətəndaşların yaşayış yerləri üzrə qəbulu işində tətbiq edilən müasir informasiya kommunikasiya vasitələrinin əhəmiyyəti vurğulanmış, son illərdə prokurorluq orqanlarında
bu sahədə görülən işlər barədə ətraflı məlumat verilmişdir. Həmçinin vətəndaşların qəbulu ilə bağlı
yeni prosedur və vəzifələri müəyyən edən əmrin 25-ci bəndinin yeni redaksiyasının əhəmiyyəti izah
edilmişdir.
Lənkəran, Biləsuvar, Cəlilabad, Masallı, Yardımlı, Lerik və Astara rayon prokurorluqlarında
müraciətlərə baxılması və vətəndaşların qəbulu işinin vəziyyətinin təhlili aparılmış, bu sahədə
müşahidə olunan müsbət dinamika ilə yanaşı, mövcud olan nöqsan və çatışmazlıqlar da qeyd
edilmişdir.
Fikir mübadiləsi şəraitində keçən seminarın sonunda maraq doğuran məsələlər üzrə suallar
cavablandırılmışdır.
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«Məxfi kargüzarlıq işinin təşkili» mövzusunda seminar keçirilib
aş Prokurorluğun Müraciətlərə baxılması idarəsinin
təşkilatçılığı ilə sentyabrın 24-də Gədəbəy rayon
prokurorluğunda «Məxfi kargüzarlıq işinin təşkili» mövzusunda
seminar keçirilib.
Tədbirdə Gədəbəy, Qazax, Şəmkir, Göygöl, Ağstafa, Tovuz,
Kəlbəcər və Daşkəsən rayon prokurorluqlarının bu sahəyə
məsul işçiləri iştirak ediblər.
Baş Prokurorluğun Müraciətlərə baxılması idarəsinin böyük
prokuroru (məxfiçilik üzrə) Seyfulla Aslanov prokurorluq
orqanlarında məxfiçilik və məxfilik rejiminin təmin olunması,
bu sahədə icraya nəzarət və məxfi kargüzarlıq işinin təşkili
sahəsində ardıcıl həyata keçirilən tədbirlər, prokurorluq
orqanlarında mövcud normativ bazanın təkmilləşdirilməsi
istiqamətində son zamanlar görülmüş işlər, məxfi kargüzarlıq
işinin təşkilinin prinsipləri və əsasları, prosedur və qaydalar
barədə məlumat verərək qanunvericilik normalarının tələblərini
şərh etmiş, dövlət sirrinin qorunması və məxfiçilik rejiminə
əməl olunmasının vacibliyini vurğulamışdır.
Fikir mübadiləsi şəraitində keçən seminarın sonunda maraq
doğuran məsələlər üzrə suallar cavablandırılmışdır.

Baş Prokurorluğun Müraciətlərə baxılması idarəsi
74

“Arxiv işinin təşkili” mövzusunda seminar keçirilib
axçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun Müraciətlərə baxılması şöbəsinin təşkilatçılığı ilə iyulun
2-də Culfa və Ordubad rayon prokurorluqlarının məsul işçiləri ilə Culfa rayon prokurorluğunda “Arxiv
işinin təşkili” mövzusunda seminar keçirilmişdir.
Müraciətlərə baxılması şöbəsinin prokuroru Pərvanə Hüseynova prokurorluq orqanlarında arxiv fondunun
formalaşdırılması, mühafizəsi, istifadəsi və arxivlərin fəaliyyəti barədə məlumat verərək prokurorluq üzrə
normativ-hüquqi aktların müvafiq müddəalarını şərh etməklə arxiv işinin təkmilləşdirilməsinə dair tövsiyələr
vermişdir.
Sonra sənədlərin məhv edilməsinə dair aktlarda daha cox rastlanan nöqsanlar təhlil edilib izahlar verilmiş,
prokurorluq üzrə hüquqi aktların tələblərinin öyrənilməsinin və məhv edilməli olan sənədlərin vaxtında
ayrılmasının zəruriliyi vurğulanmış, bu sahədə işin düzgün təşkilinə və hayata keçirilməsinə dair konkret
tövsiyələr verilmiş və bu sahədəki fəaliyyətlə bağlı qarşıya çıxan suallar cavablandırılmışdır.

“Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu orqanlarında kargüzarlıq işinin
təşkili” mövzusunda seminar keçirilib
axçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun Müraciətlərə baxılması şöbəsinin təşkilatçılığı ilə iyulun
11-də Naxçıvan şəhər, Babək və Şahbuz rayon prokurorluqlarının məsul işçiləri ilə Babək rayon
prokurorluğunda “Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu orqanlarında kargüzarlıq işinin təşkili” mövzusunda
seminar keçirilmişdir.
Müraciətlərə baxılması şöbəsinin rəisi Nihad Abbasov tərəfindən prokurorluq üzrə normativ-hüquqi aktların
müddəaları barədə məlumat verilmişdir. İşin düzgün təşkilinə və hayata keçirilməsinə dair konkret tövsiyələr
verilmiş və bu sahədəki fəaliyyətlə bağlı qarşıya çıxan suallar cavablandırılmışdır.

“Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili” mövzusunda seminar keçirilib
axçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun Müraciətlərə baxılması şöbəsinin təşkilatçılığı ilə avqustun 14-də Ordubad və Culfa rayon prokurorluqlarının məsul işçilərinin iştirakı ilə Ordubad rayon
prokurorluğunda “Vətəndaşların qəbulu işinin təşkili” mövzusunda seminar keçirilmişdir.
Seminarda Muxtar Respublika Prokurorluğunun Müraciətlərə baxılması şöbəsinin böyük prokuroru Həbib
Hacızadə vətəndaşların qəbulu işinin səmərəliyinin artırılması məqsədilə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər və
qəbul olunmuş normativ-hüquqi aktlar barədə məlumat vermiş, müraciətlərə baxılması və vətəndaşların
qəbulu işinin düzgün təşkili və həyata keçirilməsi, təkrar müraciətlərə baxılması proseduru və təcrübədə
yaranan problemlər müzakirə edilmiş, tabe prokurorluqların fəaliyyətində daha çox rastlanan nöqsan və
çatışmazlıqlar təhlil edilib tövsiyələr verilmişdir. Qarşıya çıxan suallar cavablandırılmışdır.

“Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 6-cı maddəsi (Ədalətli
məhkəmə araşdırması hüququ)” mövzusunda seminar keçirilib
axçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun Hüquqi təminat və informasiya şöbəsinin təşkilatçılığı
ilə avqustun 24-də Ordubad rayon prokurorluğunda prokurorluq işçilərinin iştirakı ilə “Avropa İnsan
Hüquqları Konvensiyasının 6-cı maddəsi (Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ)” mövzusunda seminar
keçirilmişdir.
Seminarda Konvensiyanın 6-cı maddəsinin şərhi verilmiş, işə ağlabatan müddətdə baxılması, ədalətli
məhkəmə araşdırmasının ümumi tələbləri izah olunmuş, milli qanunvericiliyin normaları ilə müqayisə
edilmişdir. Mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparılaraq kazuslar həll edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun
Hüquqi təminat və informasiya şöbəsi
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entyabrın 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
mətbuat xidmətlərinin fəaliyyətinin təşkili və qarşıda
duran vəzifələrlə bağlı tədbir keçirilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin məsləhətçisi Təhminə Babayeva muxtar respublikanın
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının mətbuat xidmətlərinin fəaliyyəti barədə çıxış edərək demişdir ki,
bu ilin iyun, iyul, avqust və sentyabr aylarında mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının mətbuat xidmətlərinin “Şərq qapısı”nda, şəhər və rayon qəzetlərində,
ümumilikdə, 913 materialı dərc olunmuş, teleradiolarda 809 veriliş və xəbər süjeti hazırlanmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən bütün mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının internet saytlarında mətbuat
xidməti bölməsi yaradılmışdır. Yaradılan mətbuat xidmətləri bölmələrində təşkilatların fəaliyyəti ilə bağlı
xəbər, hesabat və digər materiallar yerləşdirilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun rəsmi
internet saytında təşkilatın fəaliyyəti ilə yanaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir inkişafını, tariximədəni irsini və turizm potensialını əks etdirən
fotoşəkillər və videolar da yerləşdirilərək fəal təbliğat
işi aparılır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun
Hüquqi təminat və informasiya şöbəsinin (mətbuat
xidmətinin) əməkdaşları səmərəli və aktiv fəaliyyətləri ilə nümunə göstərilə bilərlər. Adıçəkilən qurumun
mətbuat xidməti tərəfindən “Şərq qapısı”, şəhər və
rayon qəzetlərinə, eləcə də televiziya və radiolara
təqdim edilən materiallar, ümumilikdə, mətbuat xidmətləri tərəfindən verilən materiallar çoxluq təşkil
edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziya və Radio
Şurasının üzvü Sara Əzimova və Naxçıvan Mətbuat
Şurasının sədri Rövşən Hüseynov tədbirdə çıxış etmişlər. Qeyd olunmuşdur ki, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən teleradio və qəzetlərdə əməkdaşlıq üçün
lazımi şərait yaradılıb. Ötən 4 ayda mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları ilə kütləvi informasiya vasitələri
arasında informasiya-məlumatlandırma işinin təşkili
təhlil olunaraq monitorinq aparılmış, mətbuat xid-

mətləri tərəfindən təqdim edilən materialların keyfiyyəti diqqətdə saxlanmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Ülvi Hüseynli çıxış edərək demişdir ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin mətbuat xidmətlərinin fəaliyyətinin təşkili sahəsində müəyyənləşdirdiyi vəzifələrin icrası daim diqqət mərkəzində
saxlanılır. Verilən tapşırıqlara uyğun olaraq bu ilin
may ayında mətbuat xidmətlərinin fəaliyyəti ilə bağlı
müşavirə keçirilmiş və bu sahədə mühüm istiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir. Müşavirədən ötən dövrdə
tapşırıqların icrası diqqətdə saxlanılmış və aidiyyəti
üzrə tədbirlər görülmüşdür.
Qeyd olunmuşdur ki, internet saytlarındakı “Mətbuat xidməti” bölməsi daim yenilənməli, yeni məlumatlarla zənginləşdirilməlidir. Təşkilatların fəaliyyəti
ilə bağlı aylıq materialların hazırlanması və kütləvi
informasiya vasitələrinə təqdim olunması davam etdirilməli, bu zaman keyfiyyətə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Dövlət proqramlarının əhəmiyyəti, eləcə də icra
vəziyyəti haqqında materialların hazırlanması və ictimaiyyətə təqdim olunması işi zəif qurulub. Növbəti
aylardan etibarən aid mətbuat xidmətləri bu işdə aktivliyi artırmalıdırlar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
müasir inkişafı, ¬tarixi-mədəni irsi və turizm potensialı haqqında internet saytlarında fəal təbliğat işi
aparılmalıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziya
və Radio Şurası və Naxçıvan Mətbuat Şurası mətbuat
orqanları üçün rüblük monitorinqlər hazırlayarkən
mətbuat xidmətlərinin fəaliyyətini də təhlil etməli,
muxtar respublikanın kütləvi informasiya vasitələri ilə
dövlət orqanlarının mətbuat xidmətlərinin qarşılıqlı
əməkdaşlığına dair hesabatlar hazırlanmalıdır.
Tədbirdə qeyd olunmuşdur ki, bundan sonra da
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının mətbuat xidmətlərinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi və işin kütləvi
informasiya vasitələri ilə qarşılıqlı şəkildə qurulması
diqqətdə saxlanılacaq, qarşıya qoyulan vəzifələrin icrasına tam nail olunacaqdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun
Hüquqi təminat və informasiya şöbəsi
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entyabrın 20-də Tacikistan Respublikasının paytaxtı Düşənbə şəhərində Müstəqil Dövlətlər
Birliyi (MDB) İştirakçı Dövlətlərinin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının (BPƏŞ)
28-ci iclası keçirilmişdir.
MDB prokurorluq orqanları əməkdaşlarının iştirak etdikləri tədbirdə ölkəmizi Baş prokurorun
birinci müavini Rüstəm Usubovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil etmişdir.
Şuranın iclasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları
çərçivəsində prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin və strukturunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində aparılmış hərtərəfli və institusional tədbirlər, kadr potensialının gücləndirilməsi, yeni nəsil
prokurorların formalaşdırılması və peşəkarlığının artırılması, habelə prokurorluğun maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi və işçilərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar
əldə olunmuş uğurlu nəticələr barədə ətraflı məlumat verərək, Azərbaycan Respublikası Baş
Prokurorluğunun daxili işlər orqanlarının istintaq, təhqiqat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətində
qanunların icrasına nəzarət” mövzusunda çıxış etmişdir.
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Tədbirdə “Sərxoş vəziyyətdə nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsinə qarşı mübarizə” (Belarus),
“Prokuror nəzarətinin təkmilləşdirilməsində informasiya texnologiyalarının istifadəsi” (Qazaxıstan), “Korrupsiyaya qarşı mübarizə və qarşısının alınması məsələlərində prokurorluq orqanlarının
əlaqələndirici rolu” (Qırğızıstan), “2016-2020-ci illər üçün ekstremizm və terrorizmlə mübarizədə
milli strategiyanın həyata keçirilməsi praktikası” (Tacikistan) və sair mövzularda çıxışlar dinlənilmiş, faydalı fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Yekunda Rusiya Federasiyasının Baş prokuroru Yuri Çayka növbəti bir il müddətinə yenidən
Şuranın sədri seçilmiş və təşkilatın 2019-cu ildəki iclasının Qırğızıstan Respublikasının paytaxtı
Bişkek şəhərində keçirilməsi qərara alınmışdır.
Tədbir çərçivəsində nümayəndə heyəti Tacikistanın Baş prokuroru Yusuf Rahmonla ikitərəfli
görüş keçirmişdir. Cari il avqustun 10-da Bakı şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikasının
Baş Prokurorluğu və Tacikistan Respublikasının Baş Prokurorluğu arasında Əməkdaşlıq haqqında
Saziş”də göstərilən müddəaların həyata keçirilməsi məqsədilə bu ilin noyabr-dekabr aylarında
Tacikistan nümayəndə heyəti təcrübə mübadiləsi məqsədilə Azərbaycana səfərə dəvət
olunmuşdur.
Baş Prokurorluğun Beynəlxalq əlaqələr idarəsi
78

əməli ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmaqla Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən qətiyyətlə həyata keçirilən müdrik dövlətçilik siyasətinin
məntiqi nəticəsidir ki, Azərbaycan Respublikasının
prokurorluq orqanları bu gün bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları, o cümlədən 177 ölkəni bir araya gətirən Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasın
(BPA) işində fəal iştirak edir.
Sentyabrın 7-dən 14-dək Cənubi Afrika Respublikasının Yohannesburq şəhərində BPA-nın İcraiyyə Komitəsinin 46-cı iclası, 23-cü İllik
Konfransı və Ümumi Yığıncağı keçirilmişdir. “Prokurorların müstəqilliyi – cəmiyyətdə ədalət mühakiməsinin təməlidir” mövzusunda keçirilmiş
konfransda 90 ölkədən 450-dən artıq şəxsin, o
cümlədən prokurorluq, məhkəmə, ədliyyə və digər
hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər şəxsləri, beynəlxalq təşkilatların yüksək vəzifəli nümayəndələri
iştirak etmişdir.
Tədbirdə ölkəmizi Azərbaycan Respublikası Baş
prokurorunun müavini – Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi,
Assosiasiyanın İcraiyyə Komitəsinin üzvü Kamran
Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil
etmişdir.
Azərbaycanın nümayəndə heyəti tədbirdə fəal
və səmərəli iştirak etmişdir. Belə ki, Anti-Korrupsiya
Prokurorları Şəbəkəsinin (NACP) xüsusi maraq
qrupunun sessiyasında rəhbərlik edən Kamran
Əliyev çıxışında Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya qarşı mübarizə fəaliyyətinin dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin qətiyyətli siyasi iradəsinə
söykəndiyini qeyd etmiş, həyata keçirilmiş mütərəqqi hüquqi və institusional tədbirlər barədə ətraflı
məlumat verərək ölkəmizin anti-korrupsiya strategiyasında beynəlxalq əməkdaşlığa xüsusi diqqət
yetirildiyini vurğulamışdır. Bildirilmişdir ki, Azərbaycanın Assosiasiyanın fəaliyyətinə əhəmiyyətli
töhfələr verməklə xüsusi fəallıq göstərmiş, AntiKorrupsiya Prokurorları Şəbəkəsinin gələcək inkişaf perspektivləri, mühüm və mürəkkəb məsələlərin həllində üzv ölkələrin rolu ilə bağlı konkret
təkliflər irəli sürmüş və müzakirələr nəticəsində
həmin təkliflər qəbul edilmişdir. İclasda ABŞ, Yeni

Zelandiya, Uqanda, Mavriki və digər ölkələrinin nümayəndələri çıxış edərək beynəlxalq əməkdaşlığın
dərinləşməsinin vacibliyini qeyd etmişdirlər.
Sentyabrın 12-də konfransın Ümumi Yığıncağı
keçirilmişdir. Tədbirdə bir sıra mövzularla yanaşı,
təşkilati məsələlərə də baxılmış və 2010-cu ildən
etibarən BPA-nın İcrayyə Komitəsinin üzvü vəzifəsini daşıyan Kamran Əliyev qurumun vitse-prezidenti vəzifəsinə yekdilliklə seçilmişdir. Həmçinin,
ölkəmizin ədliyyə və prokurorluq orqanlarının qurumun fəaliyyətinə vermiş olduğu töfhələr və yüksək
səviyyəli işgüzar əlaqələr, habelə cari ilin 9-10 aprel tarixlərində Bakı şəhərində keçirilmiş İcraiyyə
Komitəsinin 45-ci iclasının uğurla təşkil olunduğu
nəzərə alınmaqla Azərbaycan Prokurorluğu xüsusi
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manda 10-11 oktyabr 2017-ci il tarixlərdə Azərbaycanın hökumətinin dəstəyi ilə Bakı şəhərində
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu və Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının, həmçinin Avropa
İttifaqı və Avropa Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə
keçirilmiş “Kibercinayətkarlıqla mübarizəyə dair
Konfrans” Şəbəkənin uğurlu layihəsi kimi qiymətləndirmişdir.
BPA-nın növbəti İllik Konfransının 2019-cu ilin
sentyabrında Argentina Respublikasının BuenosAyres şəhərində keçirilməsi qərara alınmışdır.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Cənubi Afrika Respublikasındakı Müvəqqəti işlər vəkili cənab
Azad Nağıyev iştirak etmişdir.

mükafatla – Assosiasiyasının Fəxri Sertifikat ilə təltif edilmişdir. Həmin mükafatın rəsmi təqdimetmə
mərasimdə çıxış edən nümayəndə heyətinin rəhbəri ölkəmizin BPA ilə daim uğurlu əməkdaşlıq etdiyini bildirərək Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru Zakir Qaralovun bu münasibətlərə xüsusi
önəm verdiyini, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun uzun
illər BPA-nın ali idarə orqanı olan İcrayyə Komitəsində təmsil olunduğunu və hazırda Assosiasiyanın
Senatoru və fəxri üzvü olduğunu vurğulayaraq mükafata görə Azərbaycanın hökuməti və Baş prokurorun adından minnətdarlığını bildirmişdir.
BPA-nın Prokurorların Qlobal Elektron Cinayət
Şəbəkəsinin (GPEN) 10 ilik yubileyi ilə bağlı təqdimatla çıxış edən Böyük Britaniyanın nümayəndəsi
xanım Ester Jeorj Şəbəkə son 10 il ərzində aparılmış işlər barədə ətraflı məlumat vermiş, eyni za-

Baş prokuror yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsi
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 156-cı maddəsini rəhbər
tutaraq qərara alır:
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011, № 2, maddə
69; 2016, № 10, maddə 1600) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
1. 1.0.22-ci maddədən “standartlar, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları, sahə standartları,
texniki şərtlər,” sözləri və “texniki-iqtisadi məlumatların
dövlət təsnifatı,” sözləri çıxarılsın.
2. 29.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“29.2. Bir və ya bir neçə normativ hüquqi aktda dəyişikliklər edildikdə, həmçinin bir və ya bir neçə normativ
hüquqi akt ləğv edildikdə, həmin dəyişiklikləri və ya ləğvetməni nəzərdə tutan aktın adında dəyişikliklər edilən və
ya ləğv edilən normativ hüquqi aktın (aktların) adı (adları)
göstərilməlidir.”.
3. 70.3-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“70.3. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində
dövlətlərarası və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından
fərqli qaydalar nəzərdə tutan hökumətlərarası müqavilələrin
təsdiq və ləğv edilməsi barədə, uyğunlaşdırma məqsədi
ilə hazırlanmış, həmçinin ad və digər texniki xarakter
daşıyan dəyişiklikləri (müddət, məbləğ, yaş senzi ilə bağlı,
həmçinin subyektlərin hüquqi vəziyyətinə təsir edən, hüquq
məsuliyyətini yaradan və ya aradan qaldıran, yüngülləşdirən
və ya ağırlaşdıran dəyişikliklər istisna olmaqla) nəzərdə
tutan qanun layihələrinə bir oxunuşda, digər qanun
layihələrinə, həmçinin Konstitusiya qanunu layihələrinə
isə üç oxunuşda baxılır.”.
4. 71.2-ci maddədə “üçüncü” sözü “yekun” sözü ilə
əvəz edilsin.
5. 75.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“75.1. Ad və ya rəqəm dəyişiklikləri, həmçinin normativ
hüquqi aktın qəbul edilməsi ilə əlaqədar bir neçə normativ
hüquqi aktda dəyişikliklərin edilməsi zərurətinin yarandığı
hallar (bu Konstitusiya Qanununun 29.2-ci maddəsinin

tələbləri nəzərə alınmaqla) istisna olmaqla, bir normativ
hüquqi akt yalnız bir normativ hüquqi aktda dəyişikliklər
edə bilər. Bu halda dəyişikliklər edilməli olan normativ
hüquqi aktların sayı çox olduqda, həmin dəyişikliklərin bir
neçə normativ hüquqi akt çərçivəsində edilməsinə yol verilir.”.
6. 76.1-ci maddədə “və ya onların struktur elementləri
(bölmələr, fəsillər, maddələr, hissələr və s.)” sözləri “(onların
struktur elementləri isə bu Konstitusiya Qanununun 32-ci
maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq)” sözləri ilə əvəz
edilsin.
7. Aşağıdakı məzmunda 76.3-cü maddə əlavə edilsin:
“76.3. Ad və ya rəqəm dəyişiklikləri, həmçinin normativ
hüquqi aktın qəbul edilməsi ilə əlaqədar bir neçə normativ
hüquqi aktın ləğv edilməsi zərurətinin yarandığı hallar (bu
Konstitusiya Qanununun 29.2-ci maddəsinin tələbləri
nəzərə alınmaqla) istisna olmaqla, bir normativ hüquqi
akt yalnız bir normativ hüquqi aktı ləğv edə bilər. Bu halda
ləğv edilməli olan normativ hüquqi aktların sayı çox
olduqda, ləğvetmənin bir neçə normativ hüquqi akt
çərçivəsində edilməsinə yol verilir.”.
8. 83-cü maddə üzrə:
8.1. Aşağıdakı məzmunda 83.1-1-ci maddə əlavə
edilsin:
“83.1-1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında
nəzərdə tutulmuş hallarda Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisi tərəfindən təsdiq olunması nəzərdə tutulan
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanları
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq
edildikdən sonra 24 saat müddətində rəsmi dərc edilməlidir.”;
8.2. 83.4-cü maddədə “83.1-ci və 83.2-ci” sözləri
“83.1-ci, 83.1-1-ci və 83.2-ci” sözləri ilə əvəz edilsin.
9. 85.3-cü maddədə “30 gün” sözlərindən əvvəl “ən
azı” sözləri əlavə edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 iyun 2018-ci il
№ 1174-VKQD

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
“Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
1. 10.1-ci maddənin birinci cümləsinə “siyahısına”
sözündən sonra “və ya dövlət sirrinə aid edilən məlumatların
siyahısına” sözləri əlavə edilsin.
2. Aşağıdakı məzmunda 10.4-cü maddə əlavə edilsin:
“10.4. Məlumatın daşıyıcısına məxfilik qrifinin verilməsi
ilə əlaqədar bu Qanunun 10.1-ci və 10.2-ci maddələrində
nəzərdə tutulmuş tələblərə riayət edilməsinə görə onu
hazırlamış struktur bölmənin rəhbəri məsuldur.”.
3. 12.1.1-ci maddəyə “siyahısının” sözündən sonra “və

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
20-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Dövlət sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2004, № 11, maddə 882; 2006, № 2, maddə 65, № 11,
maddə 925; 2008, № 8, maddə 699; 2013, № 6, maddə
596; 2014, № 7, maddə 762; 2015, № 5, maddə 492)
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
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“14.1. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların məxfilik
müddətinin uzadıldığı hal istisna olmaqla, dövlət sirri təşkil
edən məlumat daşıyıcılarının məxfiliyi məlumat
məxfiləşdirildiyi zaman müəyyən edilmiş müddətdən gec
olmayaraq götürülməlidir.”.
6. Aşağıdakı məzmunda 23.4-cü maddə əlavə edilsin:
“23.4. Bu Qanunun 23.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsasların aradan qalxdığı və ya dövlət hakimiyyəti
orqanının, müəssisə, idarə və ya təşkilatın rəhbəri yoxlamanın
nəticəsi ilə razı olmadığı hallarda onun təşəbbüsü ilə təkrar yoxlama keçirilə bilər.”.

ya dövlət sirrinə aid edilən məlumatların siyahısının”
sözləri əlavə edilsin.
4. 13.3-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“13.3. Məlumatın məxfilik müddəti onun məxfiləşdirildiyi
gündən hesablanır. Bu müddət məxfi məlumatlar üçün 10
ildən, tam məxfi məlumatlar üçün 20 ildən, xüsusi
əhəmiyyətli məlumatlar üçün 30 ildən, məxfilik dərəcəsindən
asılı olmayaraq şəxsin kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat, əməliyyataxtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanların əməkdaşı
olmasını və ya bu orqanlarla konfidensial əsaslarla
əməkdaşlıq edən, yaxud əməkdaşlıq etmiş şəxslərin
şəxsiyyətini müəyyən etməyə imkan verən məlumatlar
üçün 75 ildən çox olmamalıdır. Həmin müddətlər müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının rəyi ilə uzadıla bilər.”.
5. 14.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 iyun 2018-ci il
№ 1179-VQD

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
“Maddə 17-1. Maliyyə monitorinqi orqanının
işçilərinə dair tələblər
17-1.1. Maliyyə monitorinqi orqanının işçilərinə (o
cümlədən rəhbərinə) dair tələblər aşağıdakılardır:
17-1.1.1. elmi, yaradıcılıq fəaliyyəti və maliyyə monitorinqi orqanının rəhbərinin, maliyyə monitorinqi orqanının
rəhbərinin isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının icazəsi
ilə pedaqoji fəaliyyət istisna olmaqla, başqa ödənişli
fəaliyyətlə məşğul olmamaq;
17-1.1.2. maliyyə monitorinqi orqanının rəhbərinə,
maliyyə monitorinqi orqanının rəhbərinin isə müvafiq icra
hakimiyyəti orqanına bildirmədən xarici ölkənin və ya
beynəlxalq təşkilatın vəsaiti hesabına xarici ölkəyə səfər
etməmək;
17-1.1.3. vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar dövlət sirri
və qanunla mühafizə edilən digər sirr də daxil olmaqla,
onlara məlum olmuş və xidməti fəaliyyətinə dair məlumatı
həmişə, o cümlədən maliyyə monitorinqi orqanı ilə əmək
münasibətlərinə xitam verildikdən sonra da saxlamaq və
qanunla müəyyən olunmuş hallar istisna olmaqla bu
məlumatı açıqlamamaq, habelə üçüncü şəxslərin xeyrinə
istifadə etməmək;
17-1.1.4. vəzifələrini yerinə yetirərkən və ya qərar
qəbul edərkən qərəzsiz olmaq, bu zaman irqinə, etnik
mənsubiyyətinə, dininə, dilinə, cinsinə, sosial mənşəyinə,
əmlak və qulluq vəziyyətinə, əqidəsinə, ictimai və ya hər
hansı digər birliyə mənsubiyyətinə görə hər hansı şəxsin
və ya şəxslər qrupunun üstünlüyünə və ya belə üstünlüyün
əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına yol verməmək.
17-1.2. Maliyyə monitorinqi orqanının işçiləri (o
cümlədən rəhbəri) xidməti vəzifələrini həyata keçirərkən
hər hansı hərəkəti və ya hərəkətsizliyi nəticəsində yaranmış
zərər üçün məsuliyyət daşımırlar, bu şərtlə ki, həmin
hərəkətin və ya hərəkətsizliyin qanunsuz və ya vicdansız
olduğu sübut edilməsin.”.

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
15-ci və 20-ci bəndlərini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 2, maddə 58; 2010, № 3,
maddə 178, № 4, maddə 276; 2011, № 12, maddə 1104;
2013, № 11, maddə 1274; 2014, № 2, maddə 81, № 10,
maddə 1159, № 11, maddə 1361; 2015, № 11, maddə
1294; 2016, № 3, maddə 413; 2017, № 5, maddələr 696,
711, № 7, maddə 1295; 2017, № 11, maddə 1959)
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 6.1.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“6.1.1. kredit təşkilatları, lizinq xidmətləri göstərən
hüquqi şəxslər, investisiya şirkətləri, investisiya fondları
və bu fondların idarəçiləri, sığortaçı, təkrarsığortaçı və
sığorta vasitəçiləri, pul vəsaitlərinin köçürülməsi ilə məşğul
olan poçt xidməti göstərən müəssisələr, lotereya və idman
mərc oyunları təşkilatçıları, valyuta mübadiləsi fəaliyyətinə
lisenziya almış şəxslər üçün – müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum);”.
2. Aşağıdakı məzmunda 6.1.1-1-ci maddə əlavə edilsin:
“6.1.1-1. lombardlar və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı
üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya hüquqi
şəxslər üçün – maliyyə monitorinqi orqanı;”.
3. Aşağıdakı məzmunda 17.3-1-ci maddə əlavə edilsin:
“17.3-1. Maliyyə monitorinqi orqanı bu Qanunun 17.3cü maddəsində nəzərdə tutulmuş məqsədlər üçün nəzarət
orqanlarının və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi orqanın (qurumun) informasiya resurslarından onlayn
istifadə etməklə məlumat almaq hüququna malikdir.
Maliyyə monitorinqi orqanının həmin informasiya
resurslarından istifadəyə buraxılış dərəcəsini (alınan
məlumatların dairəsini) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) müəyyən edir.”.
4. Aşağıdakı məzmunda 17-1-ci maddə əlavə edilsin:

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 iyun 2018-ci il
`
№1185-VQD
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Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında
2. 147.2.3-cü maddədə, 152-ci maddənin adında,
152.1-ci maddənin birinci cümləsində, 152.2-ci maddədə,
152.3-cü maddənin birinci cümləsində, 152.4-cü maddənin
birinci və ikinci cümlələrində, 153.2.11-ci və 153.3.4-cü
maddələrdə “və ya cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl
azad etmənin” sözləri “, cəzadan şərti olaraq vaxtından
əvvəl azad etmənin və ya cəzanın çəkilməsinin təxirə salınmasının” sözləri ilə əvəz edilsin.
3. 419.1-ci maddədə “baxaraq” sözündən sonra
“müraciətin dəlillərindən asılı olmayaraq” sözləri əlavə
edilsin və aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:
“Kassasiya instansiyası məhkəməsi, kassasiya şikayətinin
və ya kassasiya protestinin baxışının nəticələri buna əsas
verərsə, barəsində kassasiya müraciəti olmayan məhkum
edilmiş şəxslərin də xeyrinə yekun qərar qəbul edir.”.
4. 419.10.4-cü maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli
vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda
419.10.5-ci maddə əlavə edilsin:
“419.10.5. hökmün və ya məhkəmənin digər yekun
qərarının icrası qaydasında icraat üzrə məhkəmə qərarını
ləğv edərək, birinci və ya apellyasiya instansiyası məhkəməsində müəyyən edilmiş hallar və sübutlar əsasında yeni qərar qəbul etmək (o şərtlə ki, həmin qərar məhkum
edilmiş şəxsin vəziyyətinin ağırlaşdırılması ilə nəticələnməsin).”.
5. 519.1.2-1-ci maddəyə “ləğv edilməsi” sözlərindən
sonra “, habelə məhkumun yaşayış yerini dəyişdirməsinə
icazə verilməsi” sözləri əlavə edilsin.
6. 519.2.2-ci maddədə “və ya şərti olaraq vaxtından
əvvəl azad etmənin” sözləri “, cəzadan şərti olaraq vaxtından
əvvəl azad etmənin və ya cəzanın çəkilməsinin təxirə salınmasının” sözləri ilə əvəz edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 iyun 2018-ci il
№1205-VQD

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
6-cı bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual
Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2000, № 8 (II kitab), maddə 585; 2001, № 7,
maddə 455; 2002, № 1, maddə 9, № 5, maddə 233, № 8,
maddə 463; 2003, № 6, maddə 276; 2004, № 5, maddə
321, № 7, maddə 505, № 8, maddə 598, № 10, maddə
761, № 11, maddə 890; 2005, № 1, maddə 4, № 4,
maddə 278, № 6, maddə 462, № 8, maddə 686, № 10,
maddə 874, № 12, maddə 1079; 2006, № 1, maddə 3, №
2, maddə 64, № 5, maddə 390, № 10, maddə 847, № 11,
maddə 929, № 12, maddə 1032; 2007, № 2, maddələr
65, 68, № 6, maddə 560, № 7, maddə 712, № 8, maddə
756, № 11, maddə 1049, № 12, maddə 1221; 2008, № 6,
maddə 462, № 7, maddələr 606, 607, № 12, maddələr
1045, 1049; 2009, № 5, maddə 315, № 7, maddə 517, №
12, maddə 966; 2010, № 3, maddələr 171, 173, 178, №
7, maddə 593, № 12, maddə 1058; 2011, № 6, maddə
480, № 7, maddələr 589, 599; 2012, № 7, maddə 674, №
11, maddə 1062, № 12, maddə 1215; 2013, № 2, maddə
77, № 6, maddələr 616, 626, № 7, maddə 786, № 11,
maddə 1265, № 12, maddə 1493; 2014, № 2, maddələr
90, 102, № 4, maddələr 328, 344, № 6, maddə 600, №
11, maddələr 1354, 1362; 2015, № 4, maddə 342, № 5,
maddə 511, № 11, maddələr 1270, 1288; 2016, № 2 (II
kitab), maddə 218, № 10, maddə 1607, № 12, maddələr
2020, 2031, 2034, 2039; 2017, № 5, maddə 751, № 12
(I kitab), maddələr 2232, 2267; Azərbaycan Respublikasının
2018-ci il 1 may tarixli 1111-VQD nömrəli və 1116-VQD
nömrəli qanunları) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 147.1.3-cü maddədə “yaxud cəzadan şərti olaraq
vaxtından əvvəl azad etmənin” sözləri “cəzadan şərti
olaraq vaxtından əvvəl azad etmənin, yaxud cəzanın
çəkilməsinin təxirə salınmasının” sözləri ilə əvəz edilsin.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
6-cı bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000,
№ 8 (III kitab), maddə 586, № 12, maddə 835; 2001, № 7,
maddə 455; 2002, № 1, maddə 9, № 5, maddələr 237,
240, 244, № 8, maddə 463; 2004, № 6, maddə 399;
2005, № 4, maddə 278; 2006, № 11, maddə 929; 2007,
№ 8, maddə 756, № 11, maddə 1049, № 12, maddələr
1197, 1218; 2008, № 6, maddə 462, № 7, maddələr 602,
607; 2010, № 3, maddə 171, № 4, maddə 275, № 7,
maddə 591; 2011, № 2, maddələr 70, 71, № 6, maddə
473, № 7, maddə 600, № 12, maddə 1107; 2012, № 5,
maddə 406, № 11, maddələr 1056, 1063; 2013, № 8,

maddə 889; 2015, № 10, maddə 1107, № 11, maddə
1271; 2016, № 6, maddələr 981, 1000; 2017, № 6,
maddə 1058, № 12 (I kitab), maddə 2268; Azərbaycan
Respublikasının 2018-ci il 1 may tarixli 1115-VQD nömrəli
Qanunu) 51-1.2-ci və 172.4-cü maddələrinin ikinci
cümlələrində, 172.6-cı maddəsində, 178.2-ci maddəsinin
birinci və ikinci cümlələrində, 178.4-cü və 180.4-cü
maddələrinin ikinci cümlələrində ismin müvafiq hallarında
“icra qurumu” sözləri ismin müvafiq hallarında “probasiya
qurumu” sözləri ilə əvəz edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 iyun 2018-ci il
№1206-VQD
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“İcra məmurları haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
3.1. adında “xidmətinin” sözü “məmurlarının” sözü ilə
əvəz edilsin;
3.2. mətninə “məmuru” sözündən sonra “və Azərbaycan
Respublikasının Baş probasiya məmuru” sözləri əlavə
edilsin və “xidmətinin” sözü “məmurlarının” sözü ilə əvəz
edilsin.
4. 7-ci maddə üzrə:
4.1. birinci hissənin birinci abzasında və ikinci hissənin
birinci abzasında “İcra məmuru” sözləri “İcra xidmətinin
icra məmuru” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.2. aşağıdakı məzmunda üçüncü hissə əlavə edilsin:
“Probasiya xidmətinin icra məmuru Azərbaycan
Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi və İnzibati Xətalar
Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vəzifələrlə yanaşı aşağıdakı
vəzifələri də yerinə yetirir:
icraata daxil olmuş sənədlərin vaxtında, tam və düzgün
icra edilməsi üçün tədbirlər görür;
üzərində probasiya nəzarəti həyata keçirilən şəxslərə
və onların nümayəndələrinə iş materialları ilə tanış olmağa,
onlardan çıxarış etməyə və ya həmin sənədlərin surətini
çıxarmağa imkan yaradır;
üzərində probasiya nəzarəti həyata keçirilən şəxslərin
müraciətlərinə baxır və müvafiq tədbirlər görür;
probasiya xidməti və ya qurumunun rəhbərinin
göstərişlərini yerinə yetirir.”.
5. 8-ci maddə üzrə:
5.1. birinci hissənin birinci abzasında və ikinci hissənin
birinci abzasında “İcra məmurunun” sözləri “İcra xidməti
icra məmurunun” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.2. üçüncü hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Probasiya xidməti icra məmurunun Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi və İnzibati Xətalar
Məcəlləsi ilə müəyyən edilən hüquqları ilə yanaşı aşağıdakı
hüquqları da vardır:
fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq dövlət qurumlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə müraciət etmək, sorğular
vermək, məlumat, arayış və izahatlar almaq;
üzərində probasiya nəzarəti həyata keçirilən, lakin olduğu yer müəyyən edilməyən şəxslərin axtarılması ilə
əlaqədar onların yaşayış yerlərinə daxil olmaq, orada baxış keçirmək və gizlənə biləcəyi ehtimal olunan bütün saxlama yerlərini açmaq və baxmaq;
polis və təhlükəsizlik orqanlarının köməyindən istifadə
etmək;
qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda fiziki
güc, xüsusi vasitə və xidməti silah tətbiq etmək.”.
6. 11-ci maddənin beşinci hissəsinin birinci cümləsinə
“cəzaların” sözündən sonra “, habelə probasiya nəzarəti
ilə əlaqədar tədbirlərin” sözləri əlavə edilsin və “icra qurumunun rəhbəri” sözləri “icra və probasiya qurumlarının
rəhbərləri” sözləri ilə əvəz edilsin.
7. 12-ci maddə üzrə:

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
6-cı bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının
Cəzaların İcrası Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 1 dekabr tarixli
915-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara
alır:
“İcra məmurları haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2000, № 1, maddə 18; 2001, № 11, maddə 687,
№ 12, maddə 731; 2003, № 1, maddə 23; 2004, № 2,
maddə 57, № 3, maddə 133; 2006, № 11, maddə 928;
2007, № 1, maddə 4, № 7, maddə 712; 2010, № 7,
maddə 591; 2011, № 6, maddə 477, № 7, maddə 584, №
12, maddə 1092; 2013, № 7, maddə 788; 2015, № 3,
maddə 252; 2016, № 6, maddə 991) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
1. 1-ci maddəyə “icrasını” sözündən sonra “, habelə
probasiya nəzarətini” sözləri əlavə edilsin.
2. 5-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 5. İcra və probasiya xidmətinin fəaliyyətinin təşkili
İcra məmurlarına həvalə olunmuş vəzifələrin həyata
keçirilməsini müvafiq icra hakimiyyəti orqanı təmin edir.
Məhkəmələrin müəyyən olunmuş fəaliyyət qaydasının
təmin edilməsi, habelə “İcra haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulan icra sənədlərinin
icrası üzrə icra məmurlarının fəaliyyəti icra xidmətini təşkil
edir.
Bu Qanunun 6-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar
istisna olmaqla, icra xidmətinə Azərbaycan Respublikasının
Baş icra məmuru rəhbərlik edir.
Probasiya nəzarətinin həyata keçirilməsi, o cümlədən
ictimai işlər növündə inzibati tənbehin icrası üzrə icra
məmurlarının fəaliyyəti probasiya xidmətini təşkil edir.
Probasiya xidmətinə Azərbaycan Respublikasının Baş
probasiya məmuru rəhbərlik edir.
İcra məmurlarının fəaliyyətinin əsasları Azərbaycan
Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi, İnzibati Xətalar
Məcəlləsi, Mülki Prosessual Məcəllə, Cinayət-Prosessual
Məcəllə, “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
və digər qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsində,
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsində, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsində icra məmurları
müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Məhkəməsinin sədri, Azərbaycan Respublikası Ali
Məhkəməsinin sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məhkəməsinin sədri, digər məhkəmələrin icra məmurları
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən vəzifəyə təyin
edilir və vəzifədən azad edilirlər.”.
3. 6-cı maddə üzrə:
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7.1. ikinci hissədə “İcra məmurlarının həvəsləndirilməsi”
sözləri “İcra xidməti icra məmurlarının həvəsləndirilməsi”
sözləri ilə əvəz edilsin və “icra məmurlarının xüsusi fondunu”
sözlərindən əvvəl “icra xidməti” sözləri əlavə edilsin;
7.2. üçüncü hissəyə “icra məmurlarının” sözlərindən
əvvəl “icra xidməti” sözləri əlavə edilsin.
8. 13-cü maddə üzrə:
8.1. adında və ikinci hissədə “İcra xidmətinin” sözləri
“İcra və probasiya xidmətlərinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

8.2. birinci hissəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə
əlavə edilsin:
“Probasiya xidmətinin maliyyələşdirilməsi və madditexniki təminatı Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi
hesabına həyata keçirilir.”.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 iyun 2018-ci il
№ 1207-VQD

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 18-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 1 dekabr tarixli 915-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar
qərara alır:
“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 2, maddə 56; 2015, № 2, maddə 92, № 5, maddə 496, № 7, maddə 821; 2016, № 6,
maddələr 999, 1007; 2017, № 10, maddə 1769) 22-ci maddəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 22.1.1-ci maddəyə “islah işləri” sözlərindən sonra “, azadlığın məhdudlaşdırılması” sözləri əlavə edilsin.
2. 22.1.2-ci maddədə “törətdiyi cinayətə görə” sözləri “qəsdən törətdiyi cinayətə görə müəyyən müddətə
azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya məhkum edilmiş və” sözləri ilə əvəz edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 iyun 2018-ci il
№1209-VQD

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

“Polis haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 20-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 1 dekabr tarixli 915-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar
qərara alır:
“Polis haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
1999, № 11, maddə 611; 2001, № 11, maddə 699, № 12, maddə 731; 2002, № 3, maddə 118, № 6, maddə 328;
2003, № 1, maddə 22, № 8, maddə 424; 2004, № 2, maddə 57, № 3, maddə 133; 2006, № 2, maddələr 74, 75, № 11,
maddə 927; 2007, № 8, maddə 756; 2008, № 4, maddə 251, № 7, maddə 602, № 8, maddə 696, № 10, maddə 883;
2009, № 6, maddələr 399, 401; 2010, № 2, maddə 74, № 3, maddə 171; 2014, № 2, maddə 87, № 11, maddə 1360;
2015, № 5, maddə 486, № 11, maddə 1277, № 12, maddə 1444; 2016, № 2 (I kitab) maddələr 197, 216, № 3, maddə
400, № 5, maddə 838; 2017, № 10, maddə 1770; 2018, № 1, maddə 15) 14-cü maddəsinin birinci hissəsinin 3-cü
bəndində “və məhkəmələrin” sözləri “, məhkəmələrin, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının icra və probasiya qurumlarının”
sözləri ilə əvəz edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 iyun 2018-ci il
№ 1210-VQD

86

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında
2. Aşağıdakı məzmunda 150.15-ci və 150.16-cı maddələr əlavə edilsin:
“150.15. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin
Azərbaycan Respublikasında olması və yaşaması qaydalarının pozulmasına görə inzibati cərimə növündə inzibati
tənbeh tətbiq etmə haqqında qərar qanuni qüvvəyə mindiyi
gündən 30 gün müddətində cəriməni qanunla müəyyən
edilmiş əsaslar olmadan ödəməyən şəxsə onun ödənilmədiyi
hər növbəti gün üçün cərimə məbləğinin 1 faizi məbləğində
dəbbə pulu hesablanır. Dəbbə pulu bütün gecikdirilmiş
müddətə, lakin 2 aydan çox olmamaq şərti ilə tətbiq edilir.
150.16. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin
Azərbaycan Respublikasında olması və yaşaması qaydalarını
pozduğuna görə barəsində Azərbaycan Respublikasının
hüdudlarından kənara inzibati qaydada çıxarma tətbiq
edilmədən inzibati cərimə növündə inzibati tənbeh tətbiq
edilmiş şəxs cəriməni (hesablanmış dəbbə pulu daxil olmaqla) ödəmədikdə onun Azərbaycan Respublikasına gəlməsi Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinə
uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
qadağan edilir. Şəxs cəriməni (hesablanmış dəbbə pulu
daxil olmaqla) ödədikdə onun Azərbaycan Respublikasına
gəlməsi ilə bağlı qadağa dərhal götürülür.”.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 iyun 2018-ci il
№ 1219-VQD

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
17-ci və 21-ci bəndlərini 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 139,
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, 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; Azərbaycan
Respublikasının 2018-ci il 3 aprel tarixli 1067-VQD nömrəli,
24 aprel tarixli 1073-VQD, 1075-VQD nömrəli, 1 may
tarixli 1110-VQD və 1117-VQD nömrəli qanunları) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
1. 38.1-ci maddənin ikinci cümləsinə “qanunvericiliyin”
sözündən sonra “, habelə əcnəbilərin və vətəndaşlığı
olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında olması və
yaşaması qaydalarının” sözləri əlavə edilsin.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
“Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 1998, № 9, maddə 564; 2001, № 5, maddə 298,
№ 11, maddələr 676, 698; 2002, № 1, maddə 9, № 8,
maddə 463; 2003, № 8, maddə 424; 2004, № 2, maddə
57, № 11, maddə 901; 2005, № 4, maddə 277, № 10,
maddə 874, № 11, maddə 993; 2006, № 12, maddə
1027; 2007, № 6, maddə 560, № 11, maddələr 1053,
1091; 2008, № 2, maddə 49, № 6, maddələr 453, 463, №
7, maddə 602; 2009, № 2, maddə 47, № 4, maddə 210,
№ 12, maddə 948; 2010, № 7, maddə 598; 2011, № 2,
maddə 71, № 4, maddə 255, № 6, maddə 469, № 12,
maddə 1097; 2012, № 5, maddə 402, № 7, maddə 671;
2013, № 4, maddələr 362, 363, № 7, maddə 795, № 11,
maddələr 1295, 1298; 2014, № 4, maddələr 343, 346, №
5, maddə 467, № 11, maddə 1352; 2015, № 1, maddə 2,
№ 2, maddələr 76, 79, 105, № 5, maddə 502, № 6,
maddə 686, № 11, maddələr 1256, 1276; 2016, № 11,
maddələr 1758, 1795; 2017, № 2, maddələr 138, 150; №
5, maddə 727, № 8, maddə 1507, № 10, maddə 1774, №

12 (I kitab), maddə 2215; 2018, № 2, maddələr 143, 157,
№ 4, maddə 645) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 30-cu maddə üzrə:
1.1. I hissəsinin ikinci cümləsində “nasaz olan” sözlərindən sonra “bu Qanunun 30-cu maddəsinin VI hissəsinin
1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş” sözləri əlavə edilsin;
1.2. VI hissəsinə aşağıdakı məzmunda altıncı abzas
əlavə edilsin:
“Növbəti texniki baxışın keçiriləcəyi gün müəyyən
edilərkən bu maddənin VI hissəsində nəzərdə tutulmuş
müddətlər əvvəlki texniki baxışın keçirildiyi gündən hesablanır.
Nəqliyyat vasitəsinin növbəti texniki baxışının keçiriləcəyi
gündən 20 gün ərzində texniki baxışdan keçirilməməsi
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb olur.”;
1.3. VII hissənin 3-cü bəndi ləğv edilsin;
1.4. VIII hissədən “və saz nəqliyyat vasitəsinə texniki
baxış talonu verir” sözləri çıxarılsın və aşağıdakı məzmunda
ikinci – beşinci abzaslar əlavə edilsin:
“Bu Qanunun 30-cu maddəsinin VI hissəsinin 1-ci
bəndində nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələrində bu Qanuna 1 saylı Əlavədə nəzərdə tutulmuş nasazlıqlar aşkar
edildikdə nəqliyyat vasitəsinin sahibinə həmin nasazlıqlar
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barədə bildiriş verilir. Bildirişdə qeyd edilən nasazlıqlar
aradan qaldırıldıqdan sonra nəqliyyat vasitəsinin həmin
hissələrinə yenidən texniki baxış keçirilir. Bildirişdə qeyd
edilən nasazlıqlar müəyyən edilmədikdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mərkəzi informasiya sistemi vasitəsilə
nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçməsi barədə
elektron talon tərtib olunur.
Bu Qanunun 30-cu maddəsinin VI hissəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələri texniki baxışdan
keçirildikdən sonra müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
mərkəzi informasiya sistemi vasitəsilə həmin nəqliyyat
vasitəsinin texniki baxışdan keçməsi barədə elektron talon
tərtib olunur. Texniki baxış zamanı bu Qanuna 1 saylı Əlavədə nəzərdə tutulmuş nasazlıqlar aşkar edildikdə nəqliyyat
vasitəsinin sahibinə həmin nasazlıqlar barədə bildiriş verilir
və həmin nazaslıqların aradan qaldırılması tövsiyə olunur.
Bu Qanunun 30-cu maddəsinin VI hissəsində nəzərdə tutulmuş müddətdə nəqliyyat vasitəsi növbəti texniki baxışdan
keçirilərkən bildirişdə qeyd edilən nasazlıqlar təkrar aşkar
edilərsə həmin nasazlıqlar aradan qaldırılmayanadək nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçməsi barədə elektron
talon tərtib olunmur.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mərkəzi informasiya
sistemi nəqliyyat vasitəsinin texniki baxışdan keçməsi barədə elektron talon tərtib olunduğu anda onu dərhal elektron qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının informasiya
sisteminə göndərir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının informasiya sistemi texniki baxış haqqında elektron talonu
hər bir nəqliyyat vasitəsinin istifadəçisi üçün internet informasiya resursunda yaradılmış elektron kabinetə yerləşdirir
və onu şəxsin elektron ünvanına (olduğu halda) göndərir.
Texniki baxışdan sonra beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarında iştirak edən nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinin
müraciəti əsasında onlara, həmçinin kağız daşıyıcıda texniki
baxış talonu verilir.”.
2. “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa 1 saylı Əlavə “Nəqliyyat vasitələrinin istismarının
qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıqların Siyahısı”nın
adında “istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıqların” sözləri “nasazlıqlarının” sözü ilə əvəz edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 iyun 2018-ci il
№ 1220-VQD

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, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsini “Azərbaycan Respublikasının
Seçki Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 15 dekabr tarixli 917-VQD
nömrəli Qanununa uyğunlaşdırmaq məqsədilə qərara alır:
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin (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, № 5, 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; Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli 1074-VQD nömrəli
Qanunu) 161.2-ci maddəsində “bülleteni qoyulmuş zərfin atılması” sözləri “bülleteninin salınması” sözləri ilə əvəz
edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 iyun 2018-ci il
№ 1229-VQD
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“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 1997, № 5, maddə 413; 1999, №
5, maddə 284, № 7, maddə 396, № 10, maddə 570;
2001, № 5, maddə 292, № 6, maddə 379, № 7, maddə
455; 2002, № 1, maddə 4, № 12, maddə 706; 2003, № 6,
maddə 278; 2004, № 2, maddə 57, № 3, maddə 133, №
4, maddə 199, № 8, maddələr 597, 598, № 9, maddə
669; 2005, № 1, maddə 7, № 8, maddə 686; 2006, № 1,
maddə 4, № 12, maddə 1005; 2007, № 5, maddələr 439,
446, № 7, maddə 712, № 11, maddə 1078, № 12, maddə
1222; 2008, № 3, maddə 163, № 7, maddə 609; 2009, №
2, maddə 46, № 11, maddə 878; 2010, № 7, maddə 596,
№ 10, maddə 842; 2011, № 4, maddə 265; 2013, № 1,
maddə 21; 2014, № 2, maddə 85, № 7, maddələr 782,
784; 2015, № 2, maddə 98, № 4, maddə 346, № 5,
maddə 483, № 11, maddə 1286; 2016, № 6, maddə

1004, № 11, maddə 1789, № 12, maddə 2033; 2017, №
6, maddə 1034, № 7, maddə 1305, № 11, maddə 1965;
2018, № 1, maddə 12, № 3, maddə 395; Azərbaycan
Respublikasının 2018-ci il 4 may tarixli 1123-VQD nömrəli
Qanunu) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 113-cü maddənin ikinci hissəsinin 11-ci bəndinin
sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin
və aşağıdakı məzmunda 12-ci bənd əlavə edilsin:
“12) “Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş təkrar
qiymətləndirmə nəticəsində hakimin (ilk dəfə hakim təyin
edilmiş şəxslər istisna olmaqla) fəaliyyətində yenidən
peşəkar çatışmazlıqlar aşkar edildikdə.”.
2. 114-cü maddənin üçüncü hissəsində “6-11-ci” sözləri
“6-12-ci” sözləri ilə əvəz edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 iyun 2018-ci il
№ 1230-VQD

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

“Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin
5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
“Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2005, № 1, maddə 8, № 8, maddə 686; 2006, № 1, maddə 4; 2007, № 4, maddə 321; 2010, № 7, maddə 596;
2011, № 2, maddə 71, № 6, maddə 484; 2012, № 12, maddə 1228; 2013, № 12, maddə 1467; 2014, № 7, maddə
783; 2015, № 2, maddə 99, № 4, maddə 347, № 11, maddə 1287; 2016, № 12, maddə 2032; 2017, № 6, maddə
1044, № 12, maddə 2188) 13-cü maddəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 13.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“13.1. İlk dəfə 3 il müddətinə təyin edilmiş hakimlərin fəaliyyəti həmin müddətin sonunda, digər hakimlərin
fəaliyyəti isə beş ildə bir dəfədən az olmayaraq Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən qiymətləndirilir.”.
2. Aşağıdakı məzmunda 13.3-1-ci maddə əlavə edilsin:
“13.3-1. Hakimin (ilk dəfə hakim təyin edilmiş şəxslər istisna olmaqla) fəaliyyətində peşəkar çatışmazlıqlar
aşkar edildikdə, onun fəaliyyəti Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən müəyyən olunmuş vaxtda təkrarən, lakin 6 aydan
tez və 2 ildən gec olmamaqla qiymətləndirilir. Təkrar qiymətləndirmə zamanı hakimin fəaliyyətində yenidən peşəkar
çatışmazlıqlar aşkar edildikdə, onun səlahiyyətlərinə “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada vaxtından əvvəl xitam verilir.”.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 iyun 2018-ci il
№ 1231-VQD
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“Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi
və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun və həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il
25 avqust tarixli 387 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan
Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi,
qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə
məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
və həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust
tarixli 387 nömrəli Fərmanını “Azərbaycan Respublikasının
Cinayət Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 24 aprel tarixli
1074-VQD nömrəli Qanununa uyğunlaşdırmaq məqsədi
ilə qərara alıram:
“Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin
təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi
tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun və həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan
Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin tətbiq edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il
25 avqust tarixli 387 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 8 (III

kitab), maddə 610; 2001, № 10, maddə 646; 2002, № 5,
maddələr 273, 279, № 7, maddə 413, № 8, maddə 478,
№ 9, maddə 563; 2003, № 8, maddə 434; 2004, № 1,
maddə 19, № 5, maddə 345; 2005, № 1, maddə 18, № 4,
maddə 299, № 9, maddə 799, № 12, maddə 1101; 2006,
№ 8, maddə 676, № 11, maddə 935; 2007, № 1, maddə
10, № 3, maddə 223, № 9, maddə 865, № 12, maddə
1247; 2008, № 1, maddələr 7, 10; 2009, № 7, maddələr
531, 534; 2010, № 7, maddə 615; 2011, № 11, maddə
999; 2013, № 5, maddə 509, № 6, maddə 649, № 8,
maddə 900; 2014, № 4, maddə 348, № 6, maddə 625;
2015, № 12, maddələr 1450, 1461; 2016, № 4, maddələr
667, 669, № 10, maddə 1644; 2017, № 3, maddə 353, №
5, maddə 814, № 7, maddə 1321; 2018, № 3, maddə
444, № 4, maddə 680, № 6, maddə 1219) 4-cü hissəsində
“Vergi” sözü “Vergiləri, işsizlikdən sığorta və ya məcburi
dövlət sosial sığorta haqlarını” sözləri ilə əvəz edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 sentyabr 2018-ci il.
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“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
dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2018-ci il 22 may tarixli 87 nömrəli Fərmanında
dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
“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 dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2018-ci il 22 may tarixli 87 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018, № 5,
maddə 955) 1.3-cü bəndində “43.1-ci maddədə (ikinci halda)” sözləri “43.1-ci maddədə (dördüncü halda)” sözləri ilə
əvəz edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 sentyabr 2018-ci il.
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Kommersiya və (və ya) vergi sirrini təşkil edən məlumatların əldə edilməsinin
xüsusi rejiminin müəyyən olunması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq
edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi
tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan
Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust
tarixli 393 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 8 (III kitab), maddə 616;
2005, № 12, maddə 1099; 2006, № 5, maddə 400, № 12,
maddə 1034; 2007, № 4, maddə 323, № 12, maddə
1225; 2008, № 11, maddə 972; 2009, № 3, maddə 163,
№ 4, maddə 226, № 10, maddə 780; 2010, № 7, maddə
610; 2011, № 7, maddə 631; 2013, № 7, maddə 805, №
11, maddə 1324; 2014, № 4, maddə 359, № 5, maddə
477, № 9, maddə 1027, № 10, maddə 1198, № 11,
maddələr 1390, 1420; 2015, № 1, maddə 12, № 12,
maddə 1454; 2016, № 2 (II kitab), maddələr 261, 265, №
3, maddə 450, № 5, maddə 882, № 6, maddələr 1023,
1024, 1042, 1065, № 7, maddə 1257, № 9, maddə 1464,
№ 11, maddə 1838, № 12, maddə 2089; 2017, № 5,
maddələr 760, 845, № 7, maddə 1344, № 8, maddə
1521) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1.1-ci bənddən “30.4-cü,” sözləri çıxarılsın;
1.2. 1.4-cü bəndə “26.3-cü” sözlərindən sonra “, 30.4cü” sözləri əlavə edilsin;
1.3. 2-ci hissənin səkkizinci abzası ləğv edilsin.
2. “Kommersiya və (və ya) vergi sirri hesab olunan
məlumatları əldə edə bilən vəzifəli şəxslərin siyahısı”nın
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 4 oktyabr tarixli 1052 nömrəli Fərmanının
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016,

№ 10, maddə 1611; 2017, № 2, maddə 166) 1-ci hissəsi
ləğv edilsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
3.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının
bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay
müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
3.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını
üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versin;
3.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ
hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
3.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll
etsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 30.4-cü maddəsinə
uyğun olaraq kommersiya və (və ya) vergi sirri təşkil edən
məlumatları əldə edə bilən vəzifəli şəxslərin siyahısını iki
ay müddətində təsdiq edib, həmin normativ hüquqi aktın
Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə
daxil edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin.
5. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının
və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinə məlumat versin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 sentyabr 2018-ci il.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə
protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2017-ci il 13 noyabr tarixli 1681 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 3 may tarixli 1361 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, № 5, maddə 765, № 9, maddə 1650, № 10, maddə 1789, № 12 (I kitab), maddələr 2314, 2321; 2018, № 1, maddə 54, № 2, maddələr 200, 219, № 3, maddələr 416, 430, 448, № 5, maddələr 916,
919, № 6, maddə 1243) ilə təsdiq edilmiş “Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə
protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin Siyahısı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci hissədən “456,” rəqəmləri çıxarılsın;
1.2. 15-ci hissədən “, 221.8” rəqəmləri çıxarılsın;
1.3. Aşağıdakı məzmunda 18-1-ci hissə əlavə edilsin:
“18-1. Məcəllənin 221.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol
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Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından – Agentliyin sədri, onun müavinləri, Aparatın rəhbəri,
onun müavini, şöbə müdiri, onun müavini, sektor müdiri, baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi, regional bölmələrin rəhbərləri.”.
1.4. 45-ci hissə üzrə:
1.4.1. 45.1-ci bəndə “münasibətdə” sözündən sonra “(qida məhsullarının, dövlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklərin istehsalı istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin;
1.4.2. 45.2-ci bəndə “malların” sözündən əvvəl “qida məhsullarının, dövlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində
olan yüklərin satılması, yaxud qida məhsulları, dövlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklərlə bağlı qadağan
edilmiş işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsi (göstərilməsi) istisna olmaqla” sözləri əlavə edilsin;
1.4.3. 45.2-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 45.3cü bənd əlavə edilsin:
“45.3. qida məhsullarının, dövlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklərin istehsalına və ya satılmasına,
yaxud qida məhsulları, dövlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklərlə bağlı qadağan olunmuş işlərin
(xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə (göstərilməsinə) münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
adından – bu Siyahının 18-1-ci hissəsində nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər.”.
1.5. 46-cı hissə üzrə:
1.5.1. 46.2-ci bəndə “xətanı” sözündən sonra “(saxta və ya keyfiyyətsiz qida məhsullarının, dövlət baytarlıq və
fitosanitar nəzarətində olan yüklərin idxalı ilə bağlı inzibati xəta istisna olmaqla)” sözləri əlavə edilsin;
1.5.2. 46.2-ci bəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 46.3cü bənd əlavə edilsin:
“46.3. inzibati xətanı “(saxta və ya keyfiyyətsiz qida məhsullarının, dövlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində
olan yüklərin idxalına münasibətdə) aşkar etmiş Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından – bu
Siyahının 18-1-ci hissəsində nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər.”.
1.6. 47-ci hissə üzrə:
1.6.1. 47.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“47.1. inzibati xətanı aşkar etmiş Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından – bu Siyahının 18-1-ci hissəsində nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər;”;
1.6.2. 47.2-ci və 47.3-cü bəndlər ləğv edilsin;
1.6.3. 47.4-cü bənddə “idxala münasibətdə” sözlərindən sonra “o cümlədən” sözləri əlavə edilsin.
1.7. Aşağıdakı məzmunda 48-1-ci hissə əlavə edilsin:
“48-1. Məcəllənin 456-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol:
48-1.1. inzibati xətanı aşkar etmiş Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi adından – bu Siyahının 1-ci
hissəsində nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər;
48-1.2. inzibati xətanı aşkar etmiş Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından – bu
Siyahının 18-1-ci hissəsində nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər.”.
1.8. 49-cu hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“49. Məcəllənin 459.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol:
49.1. qida məhsulları, dövlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklərlə bağlı elektron ticarət istisna
olmaqla, digər hallara münasibətdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi adından – bu Siyahının 8.1-ci
bəndində nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər;
49.2. qida məhsulları, dövlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklərlə bağlı elektron ticarətə
münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından – bu Siyahının 18-1-ci hissəsində
nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər.”.
1.9. Aşağıdakı məzmunda 63-1-ci hissə əlavə edilsin:
“63-1. Məcəllənin 544.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol:
63-1.1. qida məhsulları, dövlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklərin istehlakçılarının hüquqlarının
müdafiəsinə münasibətdə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından – bu Siyahının 18-1-ci
hissəsində nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər;
63-1.2. qida məhsulları, dövlət baytarlıq və fitosanitar nəzarətində olan yüklərin istehlakçılarının hüquqlarının
müdafiəsi istisna olmaqla, digər hallara münasibətdə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi adından – bu
Siyahının 8.1-ci bəndində nəzərdə tutulan vəzifəli şəxslər.”.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay
müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını
üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının
və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinə məlumat versin.
İlham ƏLİYEV,
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“Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması,
inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi və elektron
hökumətlə bağlı bəzi tədbirlər haqqında
yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən elektron
xidmətlərin təşkili və göstərilməsi üzrə tələbləri və belə
elektron xidmətlərin qeydiyyatı qaydalarını Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Administrasiyası ilə
razılaşdırmaqla iki ay müddətində təsdiq etsin;
4.4. bu Fərmanın 2-ci hissəsində qeyd edilən
altsistemlərin formalaşdırılmasını onların operatorları ilə
birlikdə təmin etsin;
4.5. bu Fərmanla təsdiqlənən Qaydaların icrası ilə
bağlı mövcud dövlət informasiya ehtiyatlarının və
sistemlərinin qiymətləndirilməsini həyata keçirsin;
4.6. dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin
rəsmi statistik məlumatlarla təmin olunması məqsədilə
Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq informasiya sisteminin
Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə (EHİS) inteqrasiya
edilməsini həmin Komitə ilə birlikdə təşkil etsin;
4.7. bu Fərmanla verilmiş tapşırıqların icrası ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə hesabat versin.
5. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, dövlət
mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər, dövlət adından
yaradılan publik hüquqi şəxslər:
5.1. bu Fərmanla təsdiqlənən Qaydaların 3.2-ci və
4.1-ci bəndlərində qeyd edilən məlumat siyahılarını bir ay
müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinə təqdim etsinlər;
5.2. bu Fərmanın 4.5-ci bəndinə əsasən həyata keçirilən
qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən sahibi və ya
operatoru olduqları informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin
bu Fərmanla təsdiqlənən Qaydalara uyğunlaşdırılmasını
təmin etsinlər;
5.3. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinin təklifləri əsasında və müəyyən etdiyi müddətdə
sahibi və ya operatoru olduqları informasiya sistemlərinin
və ehtiyatlarının Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə
(EHİS) inteqrasiyasını təmin etsinlər.
6. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
6.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının
bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay
müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin;
6.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını
üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versin;
6.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ
hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə
saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
6.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll
etsin.
7. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının
və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinə məlumat versin.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Elektron hökumətin
inkişafı və rəqəmsal hökumətə keçid ilə bağlı tədbirlər
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci
il 14 mart tarixli 1885 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq
qərara alıram:
1. “Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi
Qaydaları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərində müvafiq sahə üzrə toplanan məlumatların sistemliyini təmin
etmək, dövlət informasiya ehtiyatları və sistemləri arasında
məlumat mübadiləsinin səmərəliliyini artırmaq və əhaliyə
elektron xidmətlərin göstərilməsində idarəetməni optimallaşdırmaq məqsədi ilə Elektron Hökumət İnformasiya
Sisteminin (EHİS) ilkin olaraq aşağıdakı altsistemləri yaradılsın:
2.1. kommunal sahədə idarəetmənin təmin edilməsi
üçün zəruri olan məlumatların toplanıldığı və emal edildiyi
informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının inteqrasiyasını,
monitorinqlərin və analitik təhlillərin aparılmasını, proqnozların hazırlanmasını və qeyd edilən sahədə mərkəzləşdirilmiş elektron xidmətlərin göstərilməsini təmin edən –
Kommunal Xidmətlər Vahid İnformasiya Sistemi;
2.2. sosial xidmətlər sahəsində idarəetmənin təmin
edilməsi üçün zəruri olan məlumatların toplanıldığı və
emal edildiyi informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının
inteqrasiyasını, monitorinqlərin və analitik təhlillərin aparılmasını, proqnozların hazırlanmasını və qeyd edilən sahədə mərkəzləşdirilmiş elektron xidmətlərin göstərilməsini
təmin edən – Sosial Xidmətlər Vahid İnformasiya Sistemi;
2.3. kənd təsərrüfatı sahəsində idarəetmənin təmin
edilməsi üçün zəruri olan məlumatların toplanıldığı və
emal edildiyi informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının
inteqrasiyasını, monitorinqlərin və analitik təhlillərin aparılmasını, proqnozların hazırlanmasını və qeyd edilən sahədə mərkəzləşdirilmiş elektron xidmətlərin göstərilməsini
təmin edən – Aqrar Xidmətlər Vahid İnformasiya Sistemi.
3. Bu Fərmanın 2-ci hissəsinə əsasən yaradılan Kommunal Xidmətlər Vahid İnformasiya Sisteminin operatoru
funksiyalarını Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi, Sosial Xidmətlər Vahid İnformasiya Sisteminin operatoru funksiyalarını Azərbaycan Respublikasının Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Aqrar Xidmətlər Vahid İnformasiya Sisteminin operatoru funksiyalarını Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi həyata
keçirsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi:
4.1. dövlət informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin
formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi ilə bağlı texniki tələbləri iki ay müddətində təsdiq
etsin;
4.2. dövlət informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin,
habelə elektron xidmətlərin qeydiyyatının həyata keçirilməsi
məqsədilə vahid reyestri – “Dövlət informasiya ehtiyatlarının,
sistemlərinin və elektron xidmətlərin vahid reyestri”ni
təşkil etsin və aparılmasını təmin etsin;
4.3. mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, dövlət
mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər, dövlət adından
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Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin formalaşdırılması,
aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi
Q AY D A L A R I
1. Ümumi müddəalar
1.1. “Dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərinin
formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi Qaydaları” (bundan sonra – Qaydalar) “Elektron
hökumətin inkişafı və rəqəmsal hökumətə keçid ilə bağlı
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2018-ci il 14 mart tarixli 1885 nömrəli Fərmanının 1.6-cı
bəndinə əsasən hazırlanmışdır və dövlət informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin formalaşdırılması, aparılması,
inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi qaydasını, o cümlədən
məlumatların mübadiləsi mexanizmini müəyyən edir.
1.2. Bu Qaydaların məqsədləri üçün istifadə olunan
əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:
1.2.1. dövlət informasiya ehtiyatı – mərkəzi və yerli
icra hakimiyyəti orqanları, dövlət mülkiyyətində olan və
paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan
hüquqi şəxslər, dövlət adından yaradılan publik hüquqi
şəxslər, həmçinin yerli özünüidarəetmə orqanları (bundan
sonra – qurumlar) tərəfindən formalaşdırılan elektron sənədlər və ya sənədlər toplusundan (sənədləşdirilmiş informasiyadan) ibarət məlumat bazaları, reyestrlər və digər
informasiya resursları;
1.2.2. dövlət informasiya sistemi – qurumlar tərəfindən
formalaşdırılan, informasiya proseslərinin (informasiyanın
yaradılması, yığılması, işlənməsi, saxlanması, axtarışı) həyata keçirilməsini təmin edən dövlət informasiya ehtiyatlarının, texniki və proqram vasitələrinin nizamlanmış məcmusu;
1.2.3. dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin
formalaşdırılması – dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin yaradılması, həmçinin formalaşdırılması, genişləndirilməsi, bölünməsi və ya birləşdirilməsi üzrə layihənin
hazırlanması (təsdiqlənməsi), texniki və proqram vasitələr
toplusunun təşkil edilməsi, onların istismardan əvvəlki sınaqlarının aparılması, istismara verilməsi, dövlət qeydiyyatına
alınması və dövlət reyestrinin aparılması;
1.2.4. dövlət informasiya sisteminin aparılması – dövlət informasiya sistemində olan informasiya ehtiyatlarında
informasiya proseslərinin həyata keçirilməsi, informasiya
ehtiyatından istifadənin və informasiya sisteminin fəaliyyətinin təmin edilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlərin
görülməsi;
1.2.5. informasiya prosesləri – dövlət informasiya sistemində olan informasiya ehtiyatlarında məlumatların
toplanılması, axtarılması, təhlili, emalı, mühafizəsi və ötürülməsi ilə bağlı fəaliyyət;
1.2.6. dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin inteqrasiyası – dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin
səmərəli təşkili və istifadəsi, informasiyanın ilkin mənbədən
əldə edilməsi və təkrarçılığın aradan qaldırılması üçün
mübadiləsinin təmini məqsədi ilə informasiya ehtiyatları
və sistemləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması;
1.2.7. dövlət informasiya ehtiyatının arxivləşdirilməsi
– bu Qaydalarda müəyyən edilən hallarda dövlət informasiya
ehtiyatının və ya onun bir hissəsini təşkil edən informasiyanın
dəyişiklik olunmadan, qanunvericiliklə müəyyən edilən
müddətə saxlanılması;
1.2.8. dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin sahibi – normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş qaydada

dövlət informasiya ehtiyatı və sistemi üzərində sahiblik və
istifadə hüququnu həyata keçirən, qanunvericiliyə müvafiq
qaydada dövlət informasiya ehtiyatı və sisteminin aparılmasını təmin edən qurum;
1.2.9. dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin
operatoru – dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin
sahibi və ya onun bu sahədə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
üzrə hüquq və vəzifələrini normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilən həcmdə və şərtlərlə həvalə etdiyi qurum;
1.2.10. dövlət informasiya sisteminin iştirakçısı —
dövlət informasiya sisteminin informasiya proseslərində
iştirak edən qurum;
1.2.11. dövlət informasiya ehtiyatının istifadəçisi –
normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş qaydada müvafiq
informasiya ehtiyatından informasiya əldə etmə və ya informasiyadan istifadə hüququ verilmiş dövlət və yerli
özünüidarəetmə orqanları, hüquqi və ya fiziki şəxslər;
1.2.12. əsas dövlət informasiya ehtiyatı və sistemi –
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələr, qanunlar, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
aktları və ya Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
normativ hüquqi aktları ilə yaradılan, qurumlar tərəfindən
dövlət xidmətlərinin göstərilməsi, funksiyalarının həyata
keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan informasiya ehtiyatı və
sistemi;
1.2.13. yardımçı dövlət informasiya ehtiyatı və sistemi
– qurumların sahibi və istifadəçisi olduğu, həmin qurumların
daxili fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə yaradılan informasiya ehtiyatı və sistemi;
1.2.14. informasiyanın ilkin mənbəyi – informasiyanın
ilk formalaşdığı və saxlanıldığı informasiya ehtiyatı və
sistemi;
1.2.15. İnformasiya Mənbələrinin Reyestri (bundan
sonra – İMR) – informasiya mübadiləsinin təşkili üçün fiziki və hüquqi şəxslər ilə bağlı informasiyanın (o cümlədən
elektron sənədin) yaradıldığı və saxlanıldığı ilkin mənbələr,
həmin mənbələrdən istifadə edən qurumlar, bu Qaydaların
3.2-ci bəndində müəyyən edilən məsul şəxslər, onlara verilən hüquqlar və onların sistemdə fəaliyyət dövrü haqqında
məlumatları ehtiva edən informasiya ehtiyatı;
1.2.16. Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi (bundan
sonra – EHİS) – qurumların informasiya ehtiyatlarının və
sistemlərinin əlaqələndirilməsini, həmin ehtiyat və sistemlərdə olan sənədlərin, habelə informasiyanın qanunla
müəyyən edilmiş qaydada əldə edilməsini, elektron xidmətlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada təqdim olunmasını
və istifadəçilərin onlardan istifadəsini təmin edən dövlət
informasiya sistemi.
1.3. Bu Qaydalarda istifadə olunan digər anlayışlar
“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” və “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları, eləcə də Azərbaycan
Respublikasının digər normativ hüquqi aktları ilə müəyyən
edilmiş mənaları ifadə edir.
1.4. Dövlət informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin
formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası, arxivləşdirilməsi
və effektiv idarə edilməsi sahəsində koordinasiyanın, əməli
və metodiki rəhbərliyin həyata keçirilməsi, informasiyanın
ilkin mənbəyinin müəyyən edilməsi, belə mənbələrin elek-
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hazırlanması Əlaqələndirici qurumla birgə həyata keçirilə
bilər.
2.5. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin
fəaliyyətini tənzimləyən (əsasnamə) hüquqi aktla
aşağıdakılar müəyyən olunur:
2.5.1. informasiya ehtiyatının və ya sisteminin adı,
strukturu;
2.5.2. formalaşdırılma məqsədi və müddəti;
2.5.3. sahibinin və operatorunun adı, hüquqları, vəzifələri
və funksiyaları;
2.5.4. funksionallığa dair tələblər;
2.5.5. fərdi məlumatların işlənilmə məqsədi və nəzərdə
tutulan üsulları (fərdi məlumatların informasiya sistemi
üçün);
2.5.6. maliyyələşdirilmə mənbələri;
2.5.7. informasiya ehtiyatına və sisteminə daxil edilən
informasiyanın tərkibi, informasiyanın növü, informasiyadan
istifadə qaydaları, o cümlədən belə məlumatların
istifadəçilərinin dairəsi;
2.5.8. informasiya sistemi vasitəsilə sorğu edilən
məlumatların tərkibi;
2.5.9. inteqrasiya imkanları;
2.5.10. informasiya ehtiyatından və sistemindən
məlumat almağa görə ödəniş qaydası, o cümlədən belə
ödənişlərdən azadolma halları.
2.6. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin
formalaşdırılması onların sahibləri, operatorları və ya
müqavilə əsasında qeyd edilən sahə üzrə ixtisaslaşmış
hüquqi şəxslər tərəfindən həyata keçirilir.
2.7. Bu Qaydaların 2.6-cı bəndində qeyd edilən
subyektlər müəyyən edilən müddətdə layihə üzrə nəzərdə
tutulan işlərin görülməsini tamamlayır və istismara
verilməzdən əvvəl Əlaqələndirici qurumun iştirakı ilə dövlət
informasiya ehtiyatının və sisteminin sınağını həyata
keçirir.
2.8. Sınaq müddəti ərzində hər hansı problem aşkar
edilmədikdə və ya aşkar edilən problemlər aradan qaldırıldıqdan sonra dövlət informasiya ehtiyatı və sistemi istismara verilir. Əlaqələndirici qurum istismara verilən dövlət informasiya ehtiyatı və sistemi haqqında məlumatları
həmin informasiya ehtiyatının və sisteminin dövlət qeydiyyatına alınması məqsədilə “Dövlət informasiya ehtiyatlarının, sistemlərinin və elektron xidmətlərin vahid reyestri”nə (bundan sonra – Reyestr) daxil edir.
2.9. Əsas dövlət informasiya ehtiyatının və dövlət informasiya sisteminin istifadəyə verilməsi həmin informasiya
ehtiyatı və sistemi Reyestrə daxil edildikdən və EHİS-ə inteqrasiya edildikdən sonra həyata keçirilir.
2.10. "Fərdi məlumatlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
hallar istisna olmaqla, fərdi məlumatların informasiya
sistemləri Reyestrə daxil edildikdən sonra onlarda fərdi
məlumatların toplanılmasına və işlənilməsinə yol verilir.
2.11. Vətəndaşlara xidmət göstərilməsi üçün formalaşdırılan dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin sahibi istismara verilmə ilə bağlı ictimaiyyəti məlumatlandırır.
2.12. Dövlət informasiya sistemlərinin tərkibində bir
neçə dövlət informasiya ehtiyatı və altsistem yaradıla
bilər.
2.13. Digər qurumların informasiya ehtiyatında mövcud
olan informasiya ilə eyni olan informasiyanı yaratmaq
məqsədilə yeni dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin
formalaşdırılmasına yol verilmir.
2.14. İki və ya daha çox qurum tərəfindən istifadəsi
nəzərdə tutulan bütün yardımçı dövlət informasiya ehtiyatları
Əlaqələndirici qurum tərəfindən vahid texniki baza və
platformada qurulur.

tron reyestrinin təşkili və aparılması, informasiya mübadiləsinin təşkili Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi (bundan sonra – Əlaqələndirici qurum) tərəfindən
təmin edilir.
1.5. Bu Qaydalar əldə edilməsi məhdudlaşdırılmış informasiyanı ehtiva edən informasiya ehtiyatlarına və sistemlərinə həmin sahəni tənzimləyən normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq tətbiq edilir.
1.6. Normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun yaradılmış dövlət informasiya ehtiyatı, eyni zamanda, kağız
daşıyıcılar üzərində aparıla bilər.
1.7. Dövlət informasiya ehtiyatlarında və sistemlərində
yaradılan, əldə edilən, toplanılan informasiya və elektron
sənədlər Azərbaycan Respublikasının mülkiyyətidir.
2. Dövlət informasiya ehtiyatı və sisteminin
formalaşdırılmasının ümumi prinsip və tələbləri
2.1. Dövlət informasiya ehtiyatı və sistemi qurumların
hüquqlarının həyata keçirilməsi, funksiyalarının və vəzifələrinin icrası və ya elektron xidmətlərin təşkili məqsədilə
aşağıdakı prinsiplər nəzərə alınmaqla formalaşdırılır:
2.1.1. mötəbərlik – dövlət informasiya ehtiyatında
saxlanılan məlumatların həqiqiliyini təsdiqləyən və
yoxlanılmasına imkan verən mexanizmlərin təmin edilməsi;
2.1.2. unikallıq – dövlət informasiya ehtiyatları və
sistemlərində eyni informasiyanın təkrar yaradılmasının
yolverilməzliyi, informasiyanın ilkin mənbə hesab edilən
dövlət informasiya ehtiyatları və sistemlərində bir dəfə
yaradılması və digər informasiya sistemləri və ehtiyatlarının
inteqrasiya vasitəsilə bu ilkin mənbədən informasiyanı
əldə etməsi və ondan istifadə etməsi;
2.1.3. dayanıqlılıq – dövlət informasiya ehtiyatı və
sisteminin fasiləsiz işləməsinin təmin edilməsi;
2.1.4. təhlükəsizlik – sertifikatlaşdırılmış proqram
təminatından və proqram-texniki vasitələrdən istifadə
edilməsi, məlumatlarla, o cümlədən fərdi məlumatlarla
bağlı informasiya mübadiləsi zamanı normativ hüquqi
aktların tələblərinə riayət edilməsi, təşkilati, texniki və
texnoloji tədbirlər həyata keçirməklə informasiyanın
mühafizəsinin təmin edilməsi;
2.1.5. modulluq və miqyaslılıq – mövcud informasiya
sistemində ciddi dəyişikliklər edilmədən proqram-texniki
komponentlərin inkişaf etdirilməsi;
2.1.6. inteqrasiya imkanı – informasiyanı digər dövlət
informasiya ehtiyatı və sistemi ilə mübadilə etmək imkanının
olması;
2.1.7. effektivlik – formalaşdırılan dövlət informasiya
ehtiyatı və sisteminin təyinatı üzrə tələblərə cavab verməsi;
2.1.8. səmərəlilik – mümkün qədər az resurs istifadə
edilməklə nəzərdə tutulan nəticənin əldə olunması.
2.2. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin
formalaşdırılması bu Qaydalara uyğun olaraq və beynəlxalq
standartlar və Azərbaycan Respublikasının bu sahədə
qəbul olunmuş normativ hüquqi aktları nəzərə alınmaqla
həyata keçirilir.
2.3. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin
formalaşdırılmasına Əlaqələndirici qurumun və digər
qurumların təklifləri əsasında başlanılır. Bu məqsədlə
hazırlanan layihələr (hüquqi akt layihələri, konsepsiyalar,
strategiyalar, tədbirlər planları və s.) Əlaqələndici qurumun
texniki və səmərəlilik baxımından məqsədəuyğunluğu
haqqında müsbət rəyi əlavə edilməklə normayaratma
orqanına təqdim edilir.
2.4. Qurumların təklifinə əsasən dövlət informasiya
ehtiyatının və sisteminin formalaşdırılması ilə bağlı layihənin
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3.5.2. dövlət informasiya ehtiyatına məlumatlar səlahiyyətli qurumlar tərəfindən gücləndirilmiş elektron imzadan
və ya digər elektron eyniləşdirmə vasitələrindən istifadə
etməklə daxil olunmalı və təsdiqləyən şəxsin gücləndirilmiş
elektron imzası ilə imzalanmalıdır;
3.5.3. dövlət informasiya ehtiyatına daxil edilən informasiya həmin ehtiyatın fəaliyyət sahəsinə uyğun olmalıdır;
3.5.4. informasiya ilkin mənbədən əldə edilməlidir,
dövlət informasiya ehtiyatına eyni informasiya təkrar daxil
edilməməli və ilkin mənbəyi müəyyən edilmiş informasiya
təkrar formalaşdırılmamalıdır;
3.5.5. dövlət informasiya ehtiyatında saxlanılan məlumatların aktuallığı təmin edilməlidir;
3.5.6. yeni yaradılan informasiyanın (cədvəl, sütun və
s.) ilkin mənbəyi Əlaqələndirici qurum tərəfindən müəyyən
edilməli və digərləri tərəfindən informasiya həmin mənbədən
əldə edilməlidir.
3.6. Dövlət informasiya ehtiyatına və sisteminə onun
sahibinin normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş səlahiyyətlərinə aid olmayan informasiyanın daxil edilməsi
qadağandır.
3.7. Dövlət informasiya ehtiyatına və sisteminə yalnız
sistemin fəaliyyətini və ya onun funksionallığını təmin etmək məqsədi ilə əlavə məlumatlar daxil edilir.
3.8. Dövlət informasiya ehtiyatı və sistemindəki məlumatlardan istifadə normativ hüquqi aktlara uyğun qaydada
həyata keçirilir.
3.9. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin sahibi
və ya operatoru informasiya ehtiyatından və sistemindən
istifadəni (o cümlədən informasiyanın axtarılması və əldə
edilməsini) hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş səviyyədə,
həcmdə və vaxtda təmin etməlidir.
3.10. Açıq informasiya əsasında qurulmuş informasiya
xidmətlərinin təmin olunması üçün müvafiq informasiya
ehtiyatında və sistemində ümumi istifadəli hissə yaradılır.
3.11. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin sahibi, operatoru və Əlaqələndirici qurum informasiya ehtiyatından və sistemindən birgə və səmərəli istifadə imkanlarının artırılması məqsədi ilə texniki və təkmilləşdirici
tədbirlər həyata keçirir.
3.12. İstifadəçilərin onlar haqqında dövlət informasiya
ehtiyatlarında toplanan məlumatlardan istifadə barədə
məlumatı (qanunvericiliklə müəyyən edilən hallar istisna
olmaqla) əldə etməsi (tanış olması) üçün EHİS vasitəsilə
müvafiq imkan yaradılır.
3.13. İstifadəçilərə onlar haqqında dövlət informasiya
ehtiyatında və sistemində olan məlumatlarda dəyişiklik
olunmasını təklif etmək imkanı EHİS vasitəsilə yaradılır.
Təklif edilən dəyişikliklər dövlət informasiya ehtiyatının və
sisteminin sahibləri və ya operatorları tərəfindən yoxlanılıb
təsdiq olunduqdan sonra dövlət informasiya ehtiyatına və
sisteminə daxil edilir.
3.14. Əldə olunması qanunla məhdudlaşdırılan, o cümlədən xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulan informasiyadan
yalnız müvafiq normativ hüquqi aktlara uyğun şəkildə istifadə edilir.
3.15. Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi
aktlarında başqa hallar nəzərdə tutulmadıqda, dövlət informasiya ehtiyatından istifadəçilərə verilmiş elektron sənəd möhürlə təsdiq edilmiş, əl imzası ilə imzalanmış sənədlə bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir.
3.16. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin sahibi və ya operatoru mühafizə ilə bağlı normativ hüquqi
aktlarda müəyyən edilmiş zəruri təşkilati, texniki tədbirləri
görür, sistemdə formalaşdırılan, daxil edilən və yığılan
məlumatların aktual, təhlükəsiz şəraitdə saxlanılmasına
və mühafizəsinə görə məsuliyyət daşıyır.

2.15. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin genişləndirilməsi, bölünməsi və ya birləşdirilməsi bu Qaydaların
2.6 – 2.12-ci bəndlərinə uyğun olaraq həyata keçirilir və
Reyestrdə müvafiq dəyişikliklər aparılır.
3. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin
aparılması
3.1. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq aparılmasına nəzarət
həmin informasiya ehtiyatının və sisteminin sahibi və
operatoru tərəfindən həyata keçirilir.
3.2. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin formalaşdırılmasında, aparılmasında və texniki dəstək verilməsində iştirak edən şəxslər, o cümlədən ona məlumat
daxil etmək səlahiyyəti verilən məsul şəxslər barədə məlumatlar, onlara verilən hüquqlar və onların sistemdə fəaliyyət dövrü haqqında məlumatlar informasiya sisteminin
sahibi və operatoru tərəfindən İMR-ə ötürülür.
3.3. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin aparılması, onlara giriş, informasiyanın daxil edilməsi və dəyişdirilməsi hər mərhələdə mötəbərliyi təmin etmək üçün
sahibin və ya operatorun müəyyən etdiyi məsul şəxsin
gücləndirilmiş elektron imzasından istifadə olunmaqla
təsdiq edilir.
3.4. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin aparılmasında aşağıdakı tələblərə riayət edilməlidir:
3.4.1. məlumatların mötəbərliyinin informasiya sistemi
tərəfindən nəzarətdə saxlanılması və mütəmadi (dövri)
yoxlanılması imkanları təmin olunmalıdır;
3.4.2. qanunsuz daxilolma və saxtalaşdırma hallarının
qarşısı alınmalı, giriş və əməliyyat tarixçələri (loqları) saxlanmalıdır;
3.4.3. fəaliyyətin fasiləsizliyi təmin edilməli, dayanma
hallarının qeydiyyatı aparılmalı, mütəmadi texniki dəstək
fəaliyyəti həyata keçirilməlidir;
3.4.4. fərdi məlumatların toplanılması və işlənilməsi
"Fərdi məlumatlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilməlidir;
3.4.5. informasiya ehtiyatında və sistemində dəyişikliklər
müvafiq qeydlər edilməklə aparılmalı, belə qeydlərin edilməsinə əsas olan sənədlər isə müvafiq sənədlər qovluğuna
daxil edilməlidir;
3.4.6. arxivləşməyə hazırlığın (arxiv qeydi aparılmaqla)
avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçirilməsi təmin edilməlidir;
3.4.7. informasiya ehtiyatının və sisteminin ehtiyat
mərkəzi mövcud olmalı, formalaşdırılan, daxil edilən və
yığılan məlumatların əlavə nüsxələri ehtiyat mərkəzlərdə
saxlanılmalı, mütəmadi yenilənməli və sistemin bərpası
tələb olunduqda istifadə edilmək üçün hazır olmalıdır;
3.4.8. informasiya ehtiyatının və sisteminin aparılması
ilə bağlı iş və vəzifələrin bölgüsü müəyyən edilməli, əməkdaşlar görəcəkləri işlər barədə məlumatlandırılmalıdırlar;
3.4.9. inkişaf strategiyası hazırlanmalı, fəaliyyət dövründə təkmilləşmə ilə bağlı əlavələr edilməlidir;
3.4.10. təhlükəsizlik qaydaları hazırlanmalı, fəaliyyətə
təsir edən amillər təhlil edilməli, ehtiyat plan hazırlanmalıdır;
3.4.11. risklər təhlil edilməli, habelə risklərin idarə
edilməsi, böhran və bərpa planları hazırlanmalıdır;
3.4.12. fəaliyyətin mütəmadi monitorinqi həyata keçirilməli, mütəmadi auditin, o cümlədən elektron auditin
keçirilməsi nəzərdə tutulmalıdır.
3.5. Dövlət informasiya sistemində olan ehtiyatlara
informasiyanın daxil edilməsində aşağıdakı tələblərə riayət
edilməlidir:
3.5.1. dövlət informasiya ehtiyatına daxil edilən məlumatlar dürüst, dəqiq və tam olmalıdır;
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3.17. Dövlət informasiya ehtiyatında və sistemində
məlumatların toplanılması, işlənilməsi, sorğuların verilməsi
və icrası, müraciətlərin qeydiyyatının və baxılmasının nəticələri, habelə informasiya sisteminin idarə olunması və
mühafizəsi ilə bağlı əməliyyat tarixçələrinin elektron nəzarət-audit jurnallarında toplanılması (hesabatlılığı) onun
sahibi və ya operatoru tərəfindən təmin olunur.
3.18. Dövlət informasiya ehtiyatında və sistemində
fərdi məlumatların toplanılması, işlənilməsi, yayılması və
verilməsi zamanı həmin fərdi məlumatların və müvafiq
informasiya sistemlərinin mühafizəsinə nəzarət “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
və ona uyğun olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.

4. qurum müəyyən edilən müddətdə informasiyanın
ilkin mənbəyini yaratmadıqda, həmin səlahiyyəti ilk
müraciət edən quruma verir və yeni yaradılan ilkin
mənbə ilə bağlı məlumatlar İMR-ə daxil edilir;
5. ilkin mənbə olan dövlət informasiya ehtiyatının və
sisteminin EHİS-ə qoşulmadığı müəyyən edildikdə
Əlaqələndirici qurum tərəfindən həmin informasiya
ehtiyatının və sisteminin EHİS-ə qoşulması təmin
edilir;
4.5.4. müraciət edən quruma tələb etdiyi informasiyanın
verilməsi Əlaqələndirici qurumun qərarına əsasən aşağıdakı
qaydada həyata keçirilir:
1. həmin informasiyanın ilkin mənbəyi ilə bağlı məlumatlar İMR-də və EHİS-ə qoşulan dövlət informasiya
ehtiyatında və sistemində mövcud olduqda, təxirəsalınmadan;
2. həmin informasiyanın ilkin mənbəyi ilə bağlı məlumatlar İMR-də və EHİS-ə qoşulan dövlət informasiya
ehtiyatında və sistemində mövcud olmadıqda isə
həmin məlumatlar İMR-ə daxil edildikdən, ilkin mənbə
olan dövlət informasiya ehtiyatı və sistemi EHİS-ə
qoşulduqdan sonra;
4.5.5. dövlət informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin
EHİS-ə qoşulması Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2013-cü il 5 fevral tarixli 813 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Elektron hökumət” portalı haqqında Əsasnamə”yə,
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydaya və texniki tələblərə uyğun olaraq həyata keçirilir.
4.6. Dövlət informasiya ehtiyatında və sistemində məlumatların mübadiləsi sorğular əsasında real vaxt rejimində
fiziki şəxslərlə bağlı informasiya üzrə fərdi identifikasiya
nömrəsi (FİN), hüquqi şəxslərlə bağlı informasiya üzrə
vergiödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN) və digər
hallarda sistem daxili eyniləşdirmə kodu vasitəsilə Əlaqələndirici qurumun müəyyən etdiyi texniki tələblərə əsasən
həyata keçirilir. Sorğuların verilməsi və cavablandırılması
üçün dövlət informasiya ehtiyatlarında və sistemlərində
tətbiq edilən ümumi əlaqələndirici kodlardan istifadə olunur.
4.7. İlkin informasiya mənbəyi, eyni zamanda, Əlaqələndirici qurumun təşəbbüsü ilə yaradıla bilər.
4.8. Mövcud dövlət informasiya ehtiyatında və sistemində
olan informasiyanın ilkin mənbələr ilə uzlaşdırılması bu
Qaydaların 4.5-ci bəndinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
4.9. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin inteqrasiyasından yalnız müraciət edənin hüquqi əsası olmadıqda və ya tərəflərin ehtiyat və sistemləri texniki normalara, standartlara və tələblərə cavab vermədikdə müvafiq təkmilləşdirmə tədbirləri görülənə qədər imtina edilə
bilər.

4. Dövlət informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin inteqrasiyası və məlumat mübadiləsinin
təşkili
4.1. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin sahibi
və ya operatoru normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilən
hüquqlarının həyata keçirilməsi, dövlət xidmətləri göstərilməsi, vəzifələrinin və ya funksiyalarının icrası zamanı
tələb olunan məlumatları inteqrasiya edilməklə ilkin mənbələrdən əldə edir.
4.2. İnformasiyanın adı, identifikasiya vasitəsi, həmin
informasiyanın saxlanıldığı və ilkin mənbə olan informasiya
ehtiyatı və sistemi, qurum və digər məlumatları ehtiva
edən İMR-i Əlaqələndirici qurum formalaşdırır və aparılmasını
həyata keçirir.
4.3. İnformasiyanın ilkin mənbələrdən əldə edilməsi
və istifadəsi üçün dövlət informasiya ehtiyatının və sistemlərinin inteqrasiyası Əlaqələndirici qurumun qərarına
əsasən EHİS vasitəsilə həyata keçirilir.
4.4. Əlaqələndirici qurum informasiyanın ilkin mənbələrdən əldə edilməsi və istifadəsi, informasiya ehtiyatının
və sistemlərinin inteqrasiyası ilə bağlı qərarların qəbul
edilməsi zamanı aidiyyəti dövlət qurumlarının, müstəqil
ekspert və mütəxəssislərin rəylərini alır. Əlaqələndirici qurum bu Qaydaların 4.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş qərarları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası
ilə razılaşdırmaqla qəbul edir.
4.5. Dövlət informasiya ehtiyatlarının və sistemlərinin
inteqrasiyası aşağıdakı qaydada təmin edilməlidir:
4.5.1. sahib və ya operator dövlət informasiya ehtiyatına
və sisteminə daxil ediləcək (istifadəsi nəzərdə tutulan) informasiyanın tərkibi və növlərinin siyahısı ilə Əlaqələndirici
quruma müraciət edir;
4.5.2. Əlaqələndirici qurum müraciət edən tərəfin informasiyanı əldə etmə ilə bağlı hüquqi əsasını, həmin informasiyanın ilkin mənbə olan və EHİS-ə qoşulan dövlət
informasiya ehtiyatında və sistemində, habelə İMR-də
mövcud olmasını yoxlayır;
4.5.3. dövlət informasiya ehtiyatına daxil ediləcək informasiyanın ilkin mənbəyi İMR-də mövcud deyildirsə,
Əlaqələndirici qurum:
1. informasiyanın yeni olub-olmadığını və informasiya
yeni olduğu halda ilkin mənbəyini təşkil edəcək dövlət informasiya ehtiyatını müəyyən edir;
2. müəyyən edilən ilkin mənbə müraciət edən sahib və
operator tərəfindən aparılmalıdırsa, informasiyanın
yaradılması ilə bağlı icazə verir və digər qurumlar
yeni yaradılan ilkin mənbə ilə bağlı İMR vasitəsilə
məlumatlandırılır;
3. müəyyən edilən ilkin mənbə digər sahib və operator
tərəfindən aparılmalıdırsa, informasiyanın həmin
qurum tərəfindən yaradılması ilə bağlı quruma müraciət edir və müddət müəyyən edir;

5. Dövlət informasiya ehtiyatının arxivləşdirilməsi
5.1. Dövlət informasiya ehtiyatının arxivləşdirilməsi
aşağıdakı hallarda həyata keçirilir:
5.1.1. qurumun və ya ona verilən səlahiyyətlərin ləğv
edilməsi;
5.1.2. dövlət informasiya ehtiyatının və ya sisteminin
digər informasiya ehtiyatına və ya sisteminə birləşdirilməsi;
5.1.3. dövlət informasiya ehtiyatının və ya sisteminin
istifadəsinin sona çatması (istifadəsinə zərurətin olmaması);
5.1.4. dövlət informasiya ehtiyatının və ya sisteminin
formalaşdırılması ilə bağlı qəbul edilmiş hüquqi aktda
(qərarda, əmrdə, sərəncamda və s.) digər əsasların olması.
5.2. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin arxivləşdirilməsinin əsasını təşkil edən hüquqi aktda informasiyanın digər informasiya ehtiyatında və sistemində
arxivləşdirilməsi və ya məhv edilməsi müddətləri, arxiv-
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quruma təqdim edir. Əlaqələndirici qurum həmin məlumatları
1 (bir) iş günü müddətində Reyestrə daxil edir.
5.11. Dövlət informasiya ehtiyatında və sistemində
olan informasiyanın məhv edilməsi aşağıdakı üsullarla
həyata keçirilir:
5.11.1. elektron informasiya daşıyıcısının bərpası mümkün olmayan qaydada formatlanması;
5.11.2. xüsusi proqram təminatı vasitəsilə elektron
informasiya daşıyıcısında olan məlumatların bərpası mümkün olmayan qaydada silinməsi;
5.11.3. elektron informasiya daşıyıcısının mexaniki
təsir üsulu ilə məhv edilərək bərpası mümkün olmayan
vəziyyətə salınması.
5.12. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin
məhvi hüquqi şəxslərin normativ hüquqi aktlarla müəyyən
edilən ləğvetmə mexanizminə uyğun qaydada həyata keçirilir.
5.13. Dövlət informasiya ehtiyatında və sistemində
olan informasiya onun ehtiyat nüsxələri ilə birlikdə bu
Qaydaların 5.11-ci bəndində qeyd edilən üsullardan biri
və ya bir neçəsi seçilməklə, sahibinin və ya operatorunun
vəsaiti hesabına, təhlükəsizlik tələblərinə riayət olunaraq
məhv edilir.
5.14. Dövlət informasiya ehtiyatında və sistemində
olan informasiyanın bu Qaydaya uyğun məhv edilməsi ən
geci 5 (beş) iş günü müddətində başa çatdırılmalı, məhvetməni həyata keçirmiş və ona nəzarət etmiş şəxslər tərəfindən informasiyanın məhv edilməsinə sərf olunmuş
müddət, məhvetmə zamanı həyata keçirilmiş tədbirlər,
məhvetmənin yeri, üsulu (üsulları), məhvetməni həyata
keçirmiş və ona nəzarət etmiş şəxslər, informasiya sistemində qalan informasiyanın kateqoriyası və informasiya
sistemində məhv edilməmiş informasiyanın saxlanılma
səbəbləri göstərilməklə aktlaşdırılmalıdır.
5.15. Arxivləşdirilən dövlət informasiya ehtiyatında və
sistemində olan fərdi məlumatların ötürülməsi və ya məhvi fərdi məlumatlar haqqında Azərbaycan Respublikasının
normativ hüquqi aktlarına müvafiq qaydada həyata keçirilir.

ləşdirilmə prosesində iştirak edən subyektlərin funksiyaları
müəyyənləşdirilir.
5.3. Bu Qaydaların 5.1.1-ci və 5.1.2-ci yarımbəndlərində
nəzərdə tutulan hallarda arxivləşdirilmə həmin halların
həyata keçirildiyi günə qədər formalaşan hissənin ehtiyat
surətinin köçürülməsi və saxlanılması ilə təmin edilir. Bu
halda informasiyanın (fərdi məlumatlar istisna olmaqla)
ötürülməsi Əlaqələndirici qurumun nümayəndəsinin iştirakı
ilə dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin sahibi və
ya operatoru tərəfindən həyata keçirilir.
5.4. Bu Qaydaların 5.1.3-cü yarımbəndində nəzərdə
tutulan halda dövlət informasiya ehtiyatında və ya sistemində olan bütün informasiyanın müvafiq normativ hüquqi aktlara əsasən arxivləşdirilməsi həyata keçirilir.
5.5. Dövlət informasiya ehtiyatının arxivləşdirilməsi
ilə bağlı onun sahibi və ya operatoru aşağıdakı ilkin tədbirləri yerinə yetirir:
5.5.1. informasiyanın toplanılmasını, işlənilməsini, yayılmasını və verilməsini dayandırır;
5.5.2. digər informasiya ehtiyatı və sistemləri ilə əlaqəni kəsir;
5.5.3. informasiya ehtiyatına və sisteminə girişə qadağa
qoyur.
5.6. Dövlət informasiya ehtiyatı və sistemində olan informasiyalar “Elektron imza və elektron sənəd haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 29.1-ci maddəsinin
və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27
sentyabr tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının
(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi
şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına
dair Təlimat”ın 153-cü bəndinin tələblərinə uyğun olaraq
arxivləşdirilməyə hazırlanır.
5.7. Dövlət informasiya ehtiyatının arxivləşdirilməsinin
təşkilində aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:
5.7.1. arxiv məlumatlarının Əlaqələndirici qurumla razılaşdırılmış, o cümlədən bütövlüyünü yoxlamağa imkan
verəcək formatda və paralel olaraq dövlət informasiya
ehtiyatının cari formatında saxlanılması;
5.7.2. təhvil alan və təhvil verən tərəflərin iştirakı ilə
təhvil alınmış arxivdən hər hansı məlumatın oxunmasının
test edilərək yoxlanılması;
5.7.3. arxiv məlumatlarının düzgün oxunması üçün
təlimatın, prosedurların hazırlanması, əlaqəliliyin yaradılması
və informasiya ehtiyatına aid bütün texniki sənədləşmənin,
tərkibinə aid qısa statistik məlumatların, arxivə aid şərhlərin
sənəd formasında Əlaqələndirici quruma təhvil verilməsi;
5.7.4. arxivlərin zamanla dəyişən texnologiyalara uyğunlaşdırılması, zərurət yarandıqda arxivləşdirilən məlumatlardan cari informasiya sistemlərində istifadə imkanının
təmin edilməsi;
5.7.5. arxivləşdirilmiş informasiya ehtiyatlarına təhlükəsiz
giriş imkanı təmin olunmaqla sürətli axtarış imkanının təmin edilməsi.
5.8. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin sahibi
və ya operatoru ləğv edildikdə arxivləşdirilmiş dövlət informasiya ehtiyatı onların hüquqi varisləri tərəfindən saxlanılır.
5.9. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin sahibi
və ya operatoru ləğv edildikdə, hüquqi varisləri müəyyən
edilməzsə, arxivləşdirilmiş dövlət informasiya ehtiyatı normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş qaydada müvafiq
data mərkəzdə saxlanılması üçün Əlaqələndirici quruma
təhvil verilir.
5.10. Dövlət informasiya ehtiyatının arxivləşdirilməsini
və ya məhvini həyata keçirən qurum arxivləşdirilmə haqqında məlumatı 3 (üç) iş günü müddətində Əlaqələndirici

6. Dövlət informasiya ehtiyatı və sistemi sahibinin
və operatorunun funksiyaları
6.0. Dövlət informasiya ehtiyatı və sisteminin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi
zamanı onun sahibi və operatoru aşağıdakı funksiyalara
malikdir:
6.0.1. dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin formalaşdırması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi
üzrə işləri layihələrə, texniki normalara, standartlara və
bu Qaydalarla müəyyən edilən tələblərə uyğun formada
aparmaq;
6.0.2. dövlət informasiya ehtiyatını və sistemini EHİSə inteqrasiya etmək və digər dövlət informasiya ehtiyatı
və sistemi ilə məlumat mübadiləsini EHİS vasitəsilə həyata
keçirmək;
6.0.3. dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin
formalaşdırılması, istifadəsi və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı
beynəlxalq təcrübəni və standartları öyrənmək, tətbiq etmək, bu sahədə müvafiq ölkədaxili və beynəlxalq qurumlarla
(təşkilatlarla) əməkdaşlıq etmək;
6.0.4. dövlət informasiya ehtiyatına və sisteminə çıxışı
olan, habelə onların aparılmasında iştirak edən əməkdaşlarını
gücləndirilmiş elektron imza ilə təmin etmək;
6.0.5. normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilən hüquqlarının həyata keçirilməsi, vəzifələrinin və ya funksiyalarının icrası zamanı əldə etdiyi məlumatları dövlət informasiya ehtiyatına və sisteminə daxil etmək;
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6.0.6. dövlət informasiya ehtiyatına və sisteminə daxil
edilmiş məlumatların mühafizəsi ilə bağlı zəruri təşkilati
və texniki tədbirlər görmək, məlumatların aktuallığını, etibarlılığını, əlçatanlığını, tamlığını, konfidensiallığını, habelə
onların ehtiyat surətlərinin saxlanılmasını və qorunmasını
təmin etmək, informasiya təhlükəsizliyini təmin etmək
üçün digər tədbirlər görmək;
6.0.7. dövlət xidmətləri göstərilməsi üçün tələb edilən
sənədlər barədə informasiya dövlət informasiya ehtiyatında
və sistemində olduqda həmin informasiyanın ilkin mənbədən
əldə edilməsini bu Qaydalara uyğun təmin etmək;
6.0.8. elektron xidmətlərin “bir pəncərə” prinsipi əsasında
EHİS vasitəsilə göstərilməsini təmin etmək;
6.0.9. dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin dayanıqlı və fasiləsiz fəaliyyətini təmin etmək;
6.0.10. dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin
komponentlərinin və proqram təminatının təyinatı üzrə istismarını, texniki xidmətini, təmirini və yenilənməsini təmin
etmək, təkmilləşdirilməsi üzrə profilaktik işlər aparmaq;
6.0.11. dövlət informasiya ehtiyatından və sistemindən
istifadə və onların funksiyaları ilə bağlı maarifləndirmə və
məlumatlandırma işləri aparmaq;
6.0.12. informasiya ehtiyatının və sisteminin təşkili
və fəaliyyəti üzrə Əlaqələndirici qurum tərəfindən qiymətləndirmələrin aparılmasına zəruri şərait yaratmaq;
6.0.13. dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin
formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və ya arxivləşdirilməsi ilə bağlı rəsmi sənədləri və texniki məlumatları
Əlaqələndirici quruma təqdim etmək;
6.0.14. EHİS-də yaradılan elektron imkanlar vasitəsilə,
istifadəçilərin tələbi əsasında onlar barədə məlumatlarda
aparılan düzəlişləri təsdiq və ya rədd etmək;
6.0.15. Əlaqələndirici qurumun əsaslandırılmış tələbinə
uyğun dövlət informasiya ehtiyat və sistemlərinin fəaliyyətini
təşkil etmək, onlarda dəyişiklik və təkmilləşdirmələr aparmaq;
6.0.16. normativ hüquqi aktlarda müəyyən edilən digər funksiyalar.

və sistemindən səmərəli və effektiv istifadə imkanlarının
artırılması məqsədi ilə texniki və təkmilləşdirici tədbirlər
görmək və bu məqsədlə yaradılan işçi qruplara digər qurumların mütəxəssislərini cəlb etmək;
7.1.7. dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin inteqrasiya edilməsinin təşəbbüsçüsü kimi çıxış etmək;
7.1.8. inteqrasiya olunan dövlət informasiya ehtiyatının
və sisteminin təhlükəsiz, dayanıqlı və fasiləsiz fəaliyyətini
informasiya ehtiyatının və sisteminin iştirakçısından tələb
etmək;
7.1.9. bütün dövlət qurumları tərəfindən istifadəsi nəzərdə tutulan yardımçı dövlət informasiya sistemlərinin
siyahısını müəyyən etmək və vahid həllərin tətbiqi ilə
bağlı aidiyyəti üzrə təkliflər vermək;
7.1.10. inteqrasiya olunan dövlət informasiya ehtiyatının
və sisteminin sahibi və ya operatoru tərəfindən normativ
hüquqi aktların tələbləri pozulduqda və ya dövlət informasiya
ehtiyatının və sisteminin fəaliyyətini ləngidəcək, dayandıracaq
və ya onlara zərər vura biləcək davranışlara yol verildikdə,
məlumat mübadiləsinin bu nöqsanlar aradan qaldırılanadək
dayandırılmasını tələb etmək;
7.1.11. yaranan elektron təhlükələr barədə aidiyyəti
dövlət qurumlarına məlumat vermək və birgə tədbirlər
həyata keçirmək;
7.1.12. fərdi məlumatların konfidensiallığının və onların
mühafizəsi ilə bağlı tələblərin pozulmasına səbəb olan
faktlar aşkarlandıqda onların aradan qaldırılması üçün
aidiyyəti qurumlarla birgə tədbirlər görmək;
7.1.13. dövlət xidmətlərinin həyata keçirilməsi üçün
zəruri olan informasiya sistemləri və ehtiyatlarının saxlanmasını həyata keçirən data mərkəzlərin təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı təkliflər vermək, onların həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;
7.1.14. dövlət xidmətlərinin elektronlaşdırılması ilə
bağlı prioritetlərin müəyyən edilməsinə dair Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təkliflər vermək, elektron
xidmətlərin “bir pəncərə” prinsipi əsasında EHİS vasitəsilə
göstərilməsini təşkil etmək;
7.1.15. informasiyanın ilkin mənbələrinin müəyyənləşdirilməsini, həmin mənbələrdən əldə edilməsini və istifadəsini, İMR-in idarə edilməsini təşkil etmək;
7.1.16. istifadəçilərin EHİS-in portalı vasitəsilə onlar
haqqında toplanan məlumatlarla tanış olması və həmin
məlumatlarda dəqiqləşdirmələr aparması üçün zəruri tədbirlər görmək;
7.1.17. informasiya ehtiyatının və sisteminin təşkili
və fəaliyyəti üzrə qiymətləndirmələr aparmaq və bu məqsədlə yaradılan işçi qruplara digər qurumların mütəxəssislərini cəlb etmək;
7.1.18. dövlət informasiya ehtiyatlarında və sistemlərində olan məlumatların ilkin mənbələrdən əldə edilməsi
ilə bağlı qərarların qəbul edilməsi zamanı aidiyyəti dövlət
qurumlarının rəyini almaq;
7.1.19. informasiya ehtiyatının və sisteminin təşkili
və fəaliyyəti üzrə qiymətləndirmələrin nəticəsində onların
optimallaşdırılması ilə bağlı təkliflər vermək, fərdi məlumatların toplanması və işlənməsinin normativ hüquqi aktlara uyğun aparılmadığı müəyyən edildikdə müvafiq tədbirlər görmək;
7.1.20. dövlət informasiya ehtiyatından və sistemindən
istifadə və onların funksiyaları ilə bağlı maarifləndirmə və
məlumatlandırma işləri aparmaq;
7.1.21. normativ hüquqi aktlarda müəyyən edilən digər funksiyalar.
7.2. Əlaqələndirici qurum bu Qaydalarla müəyyən edilən funksiyalarını birbaşa və ya tabeliyində olan qurumlar
vasitəsilə həyata keçirir.

7. Əlaqələndirici qurumun funksiyaları
7.1. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi ilə
bağlı Əlqələndirici qurum aşağıdakı funksiyalara malikdir:
7.1.1. bu Qaydalara uyğun olaraq dövlət informasiya
ehtiyatının və sisteminin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi proseslərində iştirak etmək;
7.1.2. dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin
formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi ilə bağlı texniki tələbləri müəyyən etmək;
7.1.3. dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin yaradılmasının texniki imkanlar və səmərəlilik baxımından
məqsədəuyğunluğu barədə rəylər vermək və bu məqsədlə
yaradılan işçi qruplara digər qurumların mütəxəssislərini
cəlb etmək;
7.1.4. dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin
funksional imkanlarının artırılması və təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı rəy və təkliflər vermək, onların həyata keçirilməsinə
nəzarət etmək;
7.1.5. dövlət informasiya ehtiyatı və sistemi onların
yaradılması, həmçinin formalaşdırılması, genişləndirilməsi,
bölünməsi və ya birləşdirilməsinə dair layihələrə uyğun
olmadıqda, texniki normalara, standartlara və tələblərə
cavab vermədikdə, onlarda zəruri dəyişiklik və təkmilləşdirmə
aparılmasını tələb etmək, onlara əməli və metodiki köməklik
göstərmək;
7.1.6. dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin sahibi və operatoru ilə birgə həmin informasiya ehtiyatından

99

8. Yekun müddəalar
8.1. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi
normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulan maliyyə mənbələri
hesabına həyata keçirilir.
8.2. Dövlət informasiya ehtiyatına və sisteminə daxil
edilməsi üçün natamam və ya təhrif olunmuş informasiyanın
təqdim edilməsində təqsirkar olan, məlumatların informasiya
ehtiyatına və sisteminə daxil edilməsində təhrifə, saxtakarlığa
yol verən, habelə informasiya ehtiyatında və sistemində
olan informasiyanı qanunsuz məqsədlərlə istifadə edən
və yayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının normativ
hüquqi aktları ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət
daşıyırlar.

8.3. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsində iştirak edən qurumlar bu sahədə hüquq və vəzifələrinin yerinə yetirilməməsinə, o cümlədən məlumatların
ilkin mənbələrindən istifadə edilməməsinə görə məsuliyyət
daşıyırlar.
8.4. Dövlət informasiya ehtiyatından və sistemindən
informasiyanın əldə edilməsi və digər istifadə qaydalarının
pozulmasına görə istifadəçilər Azərbaycan Respublikasının
normativ hüquqi aktları ilə müəyyənləşdirilmiş qaydada
məsuliyyət daşıyırlar.
8.5. Dövlət informasiya ehtiyatının və sisteminin sahibləri və operatorları informasiya əldə edilməsinin təşkilinə
görə normativ hüquqi aktlarla müəyyənləşdirilmiş qaydada
məsuliyyət daşıyırlar.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

“Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə
minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun və həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il
25 avqust tarixli 387 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il
1 dekabr tarixli 914-VQD nömrəli Qanununun icrası ilə
əlaqədar qərara alıram:
“Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin
təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi
tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun və həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan
Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin tətbiq edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il
25 avqust tarixli 387 nömrəli Fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 8 (III kitab),
maddə 610; 2001, № 10, maddə 646; 2002, № 5, maddələr 273, 279, № 7, maddə 413, № 8, maddə 478, № 9,
maddə 563; 2003, № 8, maddə 434; 2004, № 1, maddə
19, № 5, maddə 345; 2005, № 1, maddə 18, № 4, maddə
299, № 9, maddə 799, № 12, maddə 1101; 2006, № 8,
maddə 676, № 11, maddə 935; 2007, № 1, maddə 10, №
3, maddə 223, № 9, maddə 865, № 12, maddə 1247;
2008, № 1, maddələr 7, 10; 2009, № 7, maddələr 531,
534; 2010, № 7, maddə 615; 2011, № 11, maddə 999;
2013, № 5, maddə 509, № 6, maddə 649, № 8, maddə
900; 2014, № 4, maddə 348, № 6, maddə 625; 2015, №
12, maddələr 1450, 1461; 2016, № 4, maddələr 667, 669,
№ 10, maddə 1644; 2017, № 3, maddə 353, № 5, maddə
814, № 7, maddə 1321; 2018, № 3, maddə 444, № 4,
maddə 680, № 6, maddə 1219; Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2018-ci il 5 sentyabr tarixli 261 nömrəli
Fərmanı) 2-ci hissəsində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. Üçüncü-dördüncü abzaslar aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin
507.6-cı maddəsində (birinci halda) nəzərdə tutulmuş
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti;

həmin Məcəllənin 507.6-cı maddəsində (ikinci halda)
nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası;”.
2. Beşinci–onuncu abzaslar, müvafiq olaraq, səkkizinci–
on üçüncü abzaslar hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda
beşinci–yeddinci abzaslar əlavə edilsin:
“həmin Məcəllənin 156-1.1-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 193.5, 195.1.2, 467-3.0.5 və 467-10.4-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti;
həmin Məcəllənin 52.3-cü maddəsinin birinci və üçüncü
cümlələrində, 215.2, 215.6.1, 215.6.2, 215.7.1 və 215.7.4cü maddələrində, 318.3-cü maddəsinin ikinci cümləsində,
391.10.2, 406.3.2, 419.15.2 və 427.11.2-ci maddələrində
nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Fövqəladə
Hallar Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidməti və Dövlət Sərhəd Xidməti;
həmin Məcəllənin 156-1.2-ci maddəsində, 163.7-ci
maddəsinin birinci və ikinci cümlələrində nəzərdə tutulmuş
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi;”.
3. On üçüncü abzasın sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli
vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda on
dördüncü abzas əlavə edilsin:
“həmin Məcəllənin 467-8.3-cü maddəsində “müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı” dedikdə Azərbaycan Respublikasının
Səhiyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi nəzərdə tutulur.”.
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İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 14 sentyabr 2018-ci il.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİ PLENUMUNUN QƏRARI

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 528.1-ci maddəsinin
həmin Məcəllənin 9.2 və 35-ci maddələri baxımından şərh edilməsinə dair
4 sentyabr 2018-ci il

Bakı şəhəri

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu Fərhad Abdullayev (sədr), Sona Salmanova,
Südabə Həsənova, Rövşən İsmayılov, Ceyhun Qaracayev
(məruzəçi-hakim), Rafael Qvaladze, Mahir Muradov, İsa
Nəcəfov və Kamran Şəfiyevdən ibarət tərkibdə,
məhkəmə katibi Fəraid Əliyevin,
maraqlı subyektlərin nümayəndələri Bakı şəhəri Xətai
Rayon Məhkəməsinin hakimi Habil Məmmədov və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının Hərbi qanunvericilik sektorunun müdiri Eldar Əsgərovun,
ekspert Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin
Konstitusiya hüququ kafedrasının baş müəllimi Elşad
Nəsirovun,
mütəxəssis Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
İcra baş idarəsinin aparıcı məsləhətçisi Yaqub Qurbanovun
iştirakı ilə,
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin VI hissəsinə müvafiq olaraq xüsusi konstitusiya
icraatı qaydasında açıq məhkəmə iclasında Azərbaycan
Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 528.1-ci maddəsinin həmin Məcəllənin 9.2 və 35-ci maddələri ilə əlaqəli
şəkildə şərh olunmasına dair Bakı şəhəri Xətai Rayon
Məhkəməsinin müraciəti əsasında konstitusiya işinə baxdı.
İş üzrə hakim C.Qaracayevin məruzəsini, maraqlı
subyektlərin nümayəndələrinin və mütəxəssisin çıxışlarını,
ekspertin rəyini dinləyib, iş materiallarını araşdırıb müzakirə
edərək, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu
MÜƏYYƏN ETDİ:
Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə (bundan sonra –
Konstitusiya Məhkəməsi) müraciət edərək Azərbaycan
Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin (bundan sonra –
İnzibati Xətalar Məcəlləsi) 528.1-ci maddəsində nəzərdə
tutulmuş əmələ görə təkrarən inzibati məsuliyyətə cəlb
edilmənin mümkünlüyü məsələsi baxımından həmin
maddənin Məcəllənin 9.2 və 35-ci maddələri ilə əlaqəli
şəkildə şərh olunmasını xahiş etmişdir.
Müraciətdə göstərilir ki, Bakı şəhəri Xətai Rayon
Məhkəməsinin 10 aprel 2015-ci il tarixli qətnaməsi ilə
Ş.Həsənovadan 55.000 manat məbləğində pul vəsaitinin
alınaraq A.Nurullayevaya ödənilməsi qət edilmiş və həmin
qətnamə əsasında 25 may 2015-ci il tarixli icra vərəqəsi
verilmişdir. Lakin Ş.Həsənova borcu ödəməmiş və icra
sənədinin icrası ilə bağlı icra məmurunun qanuni tələblərini
yerinə yetirməmişdir. Xətai rayon İcra Şöbəsinin icra
məmuru tərəfindən 17 may 2016-cı il tarixində İnzibati
Xətalar Məcəlləsinin 528.1-ci maddəsi ilə protokol tərtib

olunaraq baxılması üçün məhkəməyə təqdim edilmişdir.
Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 17 may 2016-cı il
tarixli qərarı ilə Ş.Həsənova İnzibati Xətalar Məcəlləsinin
528.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək, barəsində on gün
müddətində inzibati həbs tənbehi tətbiq edilmişdir.
Ş.Həsənovanın apellyasiya şikayəti əsasında işə baxan
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 20 may 2016-cı il tarixli
qərarı ilə Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 17 may
2016-cı il tarixli qərarı dəyişdirilmədən saxlanılmışdır.
Xətai rayon İcra Şöbəsinin icra məmuru İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 35-ci maddəsinə əsaslanaraq 18 ay müddət
keçdikdən sonra Ş.Həsənova həmin icra vərəqəsi üzrə icra
məmurunun qanuni tələblərini yerinə yetirmədiyindən
yenidən İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 528.1-ci maddəsi ilə
29 noyabr 2017-ci il tarixli protokol tərtib edərək baxılması
üçün məhkəməyə təqdim etmişdir.
Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 29 noyabr
2017-ci il tarixli qərarı ilə qeyd edilən inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 53.0.7
və 105.1-ci maddələrinə əsasən xitam verilmişdir. Qərar
onunla əsaslandırılmışdır ki, Ş.Həsənova barəsində eyni
fakt üzrə inzibati tənbeh tətbiq etmək haqqında həmin
məhkəmənin 17 may 2016-cı il tarixli qərarı olmuşdur və
belə halda İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 9.2-ci maddəsinə
əsasən, bir inzibati xətaya görə heç kim iki dəfə inzibati
məsuliyyətə cəlb oluna bilməz.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi 27 dekabr 2017-ci il tarixli qərarı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 134.1.4-cü
maddəsinə, yəni iş üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən
bütün faktiki halların araşdırılmamasına əsaslanaraq Bakı
şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin qərarını ləğv etmiş və
inzibati xəta haqqında materialı yenidən baxılması üçün
həmin məhkəməyə qaytarmışdır.
Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 7 fevral 2018ci il tarixli qərarı ilə Ş.Həsənova barəsində İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 528.1-ci maddəsi ilə başlanmış inzibati xəta
haqqında iş üzrə icraata həmin Məcəllənin 53.0.7 və
105.1-ci maddələrinə əsasən yenidən xitam verilmişdir.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 1 mart 2018-ci il tarixli
qərarı ilə Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin qərarı
eyni əsasla ləğv edilərək inzibati xəta haqqında iş baxılması
üçün həmin məhkəməyə qaytarılmışdır.
Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi işə baxarkən şəxsin
bir dəfə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 528.1-ci maddəsi ilə
təqsirli bilinərək tənbeh edilməsindən sonra eyni inzibati
xətaya görə yenidən təqsirli bilinərək tənbeh edilməsinin
mümkünlüyü məsələsinin şərh edilməsinə zərurət yarandığı
qənaətinə gəlmişdir.
Müraciətedənin fikrincə, inzibati xətalar qanunvericiliyində
davam edən inzibati xətalara görə yenidən inzibati məsu-
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liyyətə cəlb olunmanın mümkünlüyü əks olunsa da, uzanan
inzibati xətalara münasibətdə qeyd olunan məsələyə aydınlıq gətirilməməsi vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaşmasında çətinliklər yaratmaqla yanaşı, tərəflərin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (bundan sonra –
Konstitusiya) və qanunları ilə qorunan mənafelərinin pozulmasına da gətirib çıxara bilər.
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu müraciətdə qaldırılan məsələ ilə əlaqədar məhkəmə qərarlarının icrasının
təmin edilməsini konstitusiya dəyərləri baxımından vacib
hesab edərək aşağıdakıları qeyd edir.
Konstitusiyanın 129-cu maddəsinin I və II hissələrinə
görə, məhkəmənin qəbul etdiyi qərarlar dövlətin adından
çıxarılır və onların icrası məcburidir. Məhkəmə qərarının
icra olunmaması qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyətə
səbəb olur.
Məhkəmə qərarlarının icrasının məcburiliyi “Məhkəmələr
və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
5-ci maddəsində də əks olunmuşdur. Həmin maddəyə görə, məhkəmələr baxılmış işlər üzrə Azərbaycan Respublikası
adından qətnamələr, hökmlər, qərardadlar və qərarlar çıxarırlar. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada qanuni qüvvəyə minmiş bu qərarlar
Azərbaycan Respublikası ərazisində bütün fiziki və hüquqi
şəxslər tərəfindən mütləq, vaxtında və dəqiq icra olunmalıdır.
Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə nəzərdə
tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur.
Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin
15.1-15.3-cü maddələrində qeyd edilir ki, məhkəmə aktları
qətnamə, qərardad, qərar və əmr formasında qəbul edilir.
Məhkəmələrin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi, qərardadı,
qərarı, əmri bütün dövlət hakimiyyəti, yerli özünüidarə orqanları, onların vəzifəli şəxsləri, ictimai birliklər, siyasi
partiyalar, həmkarlar ittifaqları, onların vəzifəli şəxsləri,
həmçinin fiziki və hüquqi şəxslər üçün məcburidir və Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində hökmən icra
olunmalıdır. Məhkəmə aktının icra olunmaması, habelə
məhkəməyə digər hörmətsizlik halları qanunda nəzərdə
tutulmuş məsuliyyətlə nəticələnir.
Azərbaycan Respublikasında məhkəmə və digər orqanların qərarlarının məcburi icrası qaydaları və şərtləri
“İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (bundan
sonra – “İcra haqqında” Qanun) ilə tənzimlənir.
İcra haqqında qanunvericilikdə məhkəmə və digər orqanların qərarlarının məcburi icrası vəzifəsi icra məmurunun
üzərinə qoyulmuşdur və sonuncunun bununla əlaqədar
tələbləri Azərbaycan Respublikasının ərazisində bütün orqanlar, hüquqi şəxslər, onların vəzifəli şəxsləri və fiziki
şəxslər üçün məcburidir.
“İcra haqqında” Qanunun 3.2-ci maddəsinə əsasən,
məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası ilə əlaqədar
icra məmurlarının tələblərini yerinə yetirməyən, onlara
həvalə edilmiş vəzifələrin icrasına mane olan şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş
qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
Qeyd edilən Qanunda, həmçinin məhkəmə qərarlarının
icrası ilə bağlı icra məmurları tərəfindən edilməli olan hərəkətlərin, görülə bilən tədbirlərin, o cümlədən məcburi icra tədbirlərinin dairəsi və müddətləri müəyyən edilmişdir.
Bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu
qeyd edir ki, məhkəmə və digər orqanların qərarlarının

icrası ilə əlaqədar icra məmurunun qanuni tələblərinin yerinə yetirilməməsi mütləq inzibati həbslə nəticələnməməli,
icra məmurları müxtəlif qanuni vasitələrlə məhkəmə
aktlarının icrasının təmin edilməsi üçün şərait yaratmalı
və yalnız bütün imkanlar tükəndikdən sonra sərt inzibati
və cinayət təsiri tədbirlərindən istifadə etməlidirlər.
Qanunverici “İcra haqqında” Qanunun 82-ci maddəsində
müəyyən hərəkətləri etməyə və ya müəyyən hərəkətləri
etməkdən çəkinməyə məcbur edən icra sənədinin icra
olunmamasına görə borclunun məsuliyyətə cəlb edilməsi
qaydasını müəyyən etmişdir.
Həmin Qanunun 82.1-ci maddəsinə görə, borclunu
müəyyən hərəkətləri etməyə və ya müəyyən hərəkətləri
etməkdən çəkinməyə məcbur edən icra sənədi icra məmuru
tərəfindən müəyyən olunmuş müddətdə üzrsüz səbəbdən
icra olunmadıqda, icra məmuru borclunun Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada
inzibati məsuliyyətə cəlb olunması üçün inzibati xəta
haqqında protokol tərtib edir və onu işin digər materialları
ilə birlikdə müvafiq məhkəməyə göndərir. İnzibati məsuliyyətə cəlb etmə haqqında qərar qəbul edildikdən sonra
icra məmuru tərəfindən borcluya icra üçün yeni müddət
təyin edilir.
Qanunun 82.3-cü maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq,
icra sənədi qərəzli olaraq icra edilmədikdə, icra məmuru
məhkəmə qərarını icra etməyə borclu olan şəxsin Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada
cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması haqqında müvafiq
cinayətlərə dair işlər üzrə ibtidai istintaq aparan orqana,
icra xidmətinin rəhbəri (baş icra məmuru) tərəfindən təsdiq
olunan təqdimat verir.
2016-cı il 1 mart tarixində qüvvəyə minmiş İnzibati
Xətalar Məcəlləsinin 528-ci maddəsində məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası ilə əlaqədar icra məmurunun
tələblərinin yerinə yetirilməməsinə görə inzibati məsuliyyət
müəyyən edilmişdir. Həmin Məcəllənin 528.1-ci maddəsində
məhkəmə və ya digər orqanların qərarlarının icrası ilə
əlaqədar icra məmurunun qanuni tələblərinin yerinə yetirilməməsinə və ya icra məmuru tərəfindən müəyyən olunmuş müddətdə borclunu müəyyən hərəkətləri etməyə və
ya müəyyən hərəkətləri etməkdən çəkinməyə məcbur
edən icra sənədinin üzrsüz səbəbdən icra edilməməsinə
görə müvafiq inzibati tənbeh (cərimə və ya inzibati həbs)
tədbirlərinin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Göründüyü kimi, bu maddənin tərkibi məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası ilə əlaqədar icra məmurunun
tələblərinin yerinə yetirilmədiyi və ya onun tərəfindən
müəyyən olunmuş müddətdə borclunu müəyyən hərəkətlər
etməyə və ya müəyyən hərəkətləri etməkdən çəkinməyə
məcbur edən icra sənədinin məhz üzrsüz səbəbdən icra
edilmədiyi hallarda yaranır.
Qeyd olunmalıdır ki, 2016-cı il 1 mart tarixinədək qüvvədə olmuş İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 313-1-ci maddəsində də həmin inzibati xətaya görə məsuliyyət müəyyən
edilmişdi. Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu qüvvədən
düşmüş İnzibati Xətalar Məcəlləsinin qeyd olunan norması
və məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icra edilməməsi
ilə əlaqədar qanunvericilik normalarının şərh edilməsinə
dair bir sıra qərarlar qəbul etmişdir.
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 265.5-ci maddəsinin
və “Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında” Azərbaycan
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Respublikası Qanununun 82.3-cü maddəsinin şərh edilməsinə
dair” 2008-ci il 15 fevral tarixli Qərarında göstərilmişdir
ki, “Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 82-ci maddəsinin quruluşunda
qanunverici tərəfindən inzibati preyudisiyadan istifadə
olunmuşdur. Həmçinin inzibati məsuliyyətdən sonra borclunun hüquqazidd davranışı davam etdiyi halda onun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması, bunun məhz Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada
müvafiq orqana, məhkəmə icraçıları qurumunun rəhbərinin
təqdimatı əsasında mümkünlüyü müəyyən olunmuşdur.
Bununla yanaşı, Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu
bildirmişdir ki, cinayət qanunvericiliyində inzibati preyudisiya,
bir tərəfdən əməlin lazımsız kriminallaşdırılmasını istisna
edir, digər tərəfdən isə analoji hüquq pozuntusuna görə
şəxsi inzibati məsuliyyətə cəlb etmək vasitəsi ilə cinayətlərin
qarşısının alınmasına imkan yaradır. Bu halda, inzibati
tənbeh təkcə inzibati hüquq pozuntusu ilə deyil, həm də
cinayətlə mübarizədə hüquqi vasitə hesab edilir. Belə ki,
inzibati pozuntu törətmiş və buna görə inzibati məsuliyyətə
cəlb olunmuş şəxs təkrarən eyni pozuntunu törətməsi halında cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcəyi barədə xəbərdar
edilir. İnzibati məsuliyyətə cəlb edilmənin nəticəsiz qalması,
bu inzibati tənbehin tərbiyəedici, xəbərdaredici təsir
göstərmədiyini sübut edir. Belə olan halda, təqsirləndirilən
şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. İnzibati tənbehin
icrası zamanı və qanunla nəzərdə tutulmuş icradan sonrakı
müddət şəxsin inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş hesab
edildiyi müddətdir. Bu müddət ərzində şəxsin yeni inzibati
xəta törətməsi faktı onun üçün hüquqi xarakterli mənfi
nəticələr (inzibati məsuliyyəti ağırlaşdıran hal və daha
ciddi inzibati tənbehin tətbiqi üçün tövsifedici əlamət)
yarada bilər. İnzibati tənbehin ödənilməsi müddəti sınaq
müddəti hesab edilir və bu müddətdə məsuliyyətə cəlb
olunmuş şəxs özünün islah olunmasını sübut etməlidir
(“Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin
37-ci maddəsinin Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 306.1-ci maddəsi baxımından şərh edilməsinə
dair” 2014-cü il 18 dekabr tarixli Qərar).
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 306.1-ci maddəsinin
şərh edilməsinə dair” 2012-ci il 2 oktyabr tarixli Qərarında
qeyd edilmişdir ki, Cinayət Məcəlləsinin 306-cı maddəsində
nəzərdə tutulmuş cinayət tərkibi şəxs İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 313-1.1-ci maddəsi ilə inzibati məsuliyyətə
cəlb edildikdən sonra yaranır. Lakin şəxsin İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin 313-1.1-ci maddəsi ilə inzibati məsuliyyətə
cəlb edilməsi faktı qeyd-şərtsiz olaraq onun Cinayət
Məcəlləsinin 306-cı maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə
cəlb edilməsinə səbəb ola bilməz. Məhkəmə qərarını icra
etməyən şəxsin bunu qərəzli olaraq edib-etməməsi və ya
məhkəmə aktlarının icrasına maneçilik törətməsi həmin
şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb edildikdən sonra aydınlaşdırılmalıdır və yalnız bu əlamət mövcud olduqda cinayət
təqibi başlana bilər.
Beləliklə, “İcra haqqında” Qanunun 82-ci maddəsi icra
məmurunun üzərinə məhkəmə qərarının icra edilməsi
üçün görülmuş tədbirlər nəticə vermədiyi hallarda borclunun
ilk növbədə inzibati məsuliyyətə, icra sənədi qərəzli olaraq
icra edilmədikdə isə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi
üçün tədbirlər görmək vəzifəsini qoymuşdur.
Qeyd olunmalıdır ki, Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu

yuxarıda göstərilən qərarları qəbul edərkən məhkəmə və
digər orqanların qərarlarının icra edilməməsi ilə əlaqədar
həmin dövrdə qüvvədə olan İnzibati Xətalar Məcəlləsinin
normalarına əsaslanmışdır.
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu hazırkı müraciətlə
bağlı vurğulayır ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 9-cu maddəsində təsbit edilmiş ədalətlilik prinsipinə görə, inzibati
xəta törətmiş şəxs haqqında tətbiq edilən tənbeh ədalətli
olmalıdır, yəni inzibati xətaların xarakterinə, onun törədilməsi
hallarına və inzibati xətanı törətməkdə təqsirli bilinənin
şəxsiyyətinə uyğun olmalıdır. İnzibati Xətalar Məcəlləsində
təsbit edilən ədalətlilik prinsipi özünün fərqləndirici meyarı
ilə inzibati xəta sayılan əməl və başqa hüquq pozuntuları
arasında sərhəd müəyyən edir. Bu prinsip inzibati xəta sayılan əmələ görə qanun qarşısında xəta törətmiş hər bir
şəxsin məsuliyyətini müəyyən etməklə, inzibati məsuliyyətin
həcminin mütənasibliyini müəyyənləşdirir. İnzibati xətanın
növlərinə görə tənbeh nəzərdə tutan maddələr isə ədalətlilik
prinsipini rəhbər tutaraq fərdiləşdirici ölçüləri müəyyən
edir.
Qüvvədən düşmüş İnzibati Xətalar Məcəlləsindən fərqli
olaraq, yeni qəbul olunmuş Məcəllədə ədalətlilik prinsipi
daha geniş təsbit edilmişdir. Belə ki, Məcəllənin 9.2-ci
maddəsinə əsasən, bir inzibati xətaya görə heç kim iki dəfə inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Davam edən inzibati xətaya görə şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunduqdan
sonra da bu xətanı törətməkdə davam edirsə, inzibati məsuliyyətə cəlb olunur.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 35-ci maddəsinə görə isə
barəsində inzibati tənbeh tətbiq olunmuş şəxs tənbehin
icrasını bitirdiyi gündən etibarən bir il ərzində yeni inzibati
xəta törətməmişdirsə, o, inzibati məsuliyyətə cəlb edilməmiş
hesab olunur.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 9.2-ci maddəsinin mənasına
görə, şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunduqdan sonra
həmin xətanı törətməkdə davam edərsə Məcəllənin 35-ci
maddəsində müəyyən edilmiş bir il müddət gözlənilmədən
yenidən inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilər.
Hüquq nəzəriyyəsində “davam edən hüquqpozuntuları”
dedikdə, zaman baxımından ara verməklə vahid niyyətlə
əhatə olunan mütəmadi törədilən eyni qanunsuz əməllər
başa düşülür. “Davam edən hüquqpozuntuları” üçün aşağıdakı əlamətlər xasdır: bu hüquqpozuntuları bir-birindən
zaman etibarilə ayrılan bir sıra eyni növdən olan müstəqil
əməllərdir; bütün qanunsuz əməllər vahid niyyətlə bağlıdır;
qanunsuz əməllərə görə qanunvericilikdə müvafiq hüquqi
məsuliyyət nəzərdə tutulur.
“Uzanan hüquqpozuntuları” isə (cinayət, xəta) başlayır
və uzanaraq müəyyən müddət ərzində fasiləsiz törədilir.
“Uzanan hüquqpozuntusu”nun mahiyyəti onun fasiləsizliyində
ifadə olunur və bu, onun əsas meyarıdır. İnzibati xətalar
qanunvericiliyində uzanan inzibati xətaların təsnifatı və
ya mahiyyəti açıqlanmasa da, nəzəri cəhətdən qeyd etmək
olar ki, uzanan inzibati xəta bir müddət ərzində inzibati
cəza təhdidi altında qanunverici tərəfindən müəyyən şəxsin
üzərinə qoyulmuş öhdəliklərin hərəkət və ya hərəkətsizlik
formasında yerinə yetirilməməsidir. “Uzanan hüquqpozuntuları”nın bəzi səciyyəvi xüsusiyyətləri ondan ibarətdir ki,
onlar konkret məqamda – qanunla müəyyən edilmiş öhdəliklərin pozulması məqamında başlayır, o cümlədən hüquqazidd əməlin konkret bitmə məqamında – subyektin
özü tərəfindən konkret hərəkətlərin dayandırılması məqa-
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mında başa çatır və ya bu hərəkət kənardan müdaxilə nəticəsində dayandırılır.
Uzanan xətanın davam edən xətadan əsas fərqi onda
ifadə olunur ki, birinci əksər hallarda hərəkətsiz formada
həyata keçirilir. Qeyd edildiyi kimi, davam edən xəta isə
bir sıra oxşar əməllərin bir neçə dəfə eyni məqsədlər, subyektlər, hərəkət üsulu ilə və məcmu halında vahid qanun
pozuntusu hesab edilməklə həyata keçirilməsidir. Yanğın
təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması və ya yerinə yetirilməməsi, sanitar qayda və normaların pozulması, qanunsuz
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olma və bir çox digər inzibati xətalar uzanan və ya davam edən inzibati xəta kimi
də ifadə oluna bilər.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 528.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xəta davam edən və ya uzanan
inzibati xəta ola bilər.
Belə ki, şəxs İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 528.1-ci
maddəsi ilə inzibati məsuliyyətə cəlb olunduqdan sonra
da bu xətanı törətməkdə davam edərsə, həmin Məcəllənin
9.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, o, Məcəllənin 35-ci maddəsində nəzərdə tutulan müddət nəzərə alınmadan yenidən
inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilər.
Lakin qanunverici Məcəllənin 9.2-ci maddəsində davam
edən inzibati xətaya görə yenidən məsuliyyətə cəlb etmənin
mümkünlüyünü aydın göstərsə də, uzanan inzibati xətalardan
bəhs etməmişdir.
Göstərildiyi kimi, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 528.1-ci
maddəsində nəzərdə tutulmuş əməlin uzanan inzibati xəta kimi törədilməsi mümkündür. Belə olan halda hüquqtətbiqedici əməldə cinayət tərkibinin (qərəzli olaraq icra
etməmə) olmadığını dəqiq müəyyən etdikdən sonra İnzibati
Xətalar Məcəlləsinin ümumi prinsiplərini rəhbər tutaraq
şəxsi yenidən inzibati məsuliyyətə cəlb edə bilər.
Belə ki, Məcəllənin 12.2-ci maddəsinə əsasən, bu Məcəllənin Xüsusi hissəsində nəzərdə tutulan əməllərə görə
inzibati məsuliyyət o halda yaranır ki, bu əməllər cinayət
məsuliyyətinə səbəb olmasın. Maddənin məzmunundan
da göründüyü kimi, əməldə cinayət tərkibi varsa, şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb edilə bilməz.
İnzibati məsuliyyətə səbəb olan məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası ilə əlaqədar icra məmurunun
tələblərinin yerinə yetirilməməsi əməlini cinayət məsuliyyətinə səbəb olan məhkəmənin hökmünü, qərarını, yaxud
digər aktını icra etməmə əməlindən fərqləndirən başlıca
əlamət sonuncunun qərəzli olaraq törədilməsidir.
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu “Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 37-ci maddəsinin
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 306.1-ci
maddəsi baxımından şərh edilməsinə dair” 2014-cü il 18
dekabr tarixli Qərarında formalaşdırdığı hüquqi mövqeyi
təkrarlayaraq bir daha qeyd edir ki, məhkəmə aktlarının
qərəzli icra edilməməsini aşağıdakılara əsasən müəyyən
etmək olar:
– məhkəmə qərarında nəzərdə tutulmuş tələblərin həmin qərarda müəyyən edilmiş müddət ərzində icra edilməməsi;
– borcluya məhkəmə qərarının icra edilməməsi haqqında
dəfələrlə rəsmi xəbərdarlıq edilməsi;
– borclunun məhkəmə qərarını icra etməməsinə görə
inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi;
– borclu tərəfindən məhkəmə qərarının icrası üçün yetərli tədbirlərin görülməməsi.

Göstərilənləri nəzərə alaraq Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu qeyd etməyi vacib hesab edir ki, məhkəmə və
digər orqanların qərarlarının icrası ilə əlaqədar icra məmurunun tələblərinin yerinə yetirilməməsinə görə şəxsin
inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsinə baxılarkən
hüquqtətbiqedici işin faktiki hallarını hərtərəfli araşdırmalı,
bundan əvvəl onun barəsində bu əmələ görə inzibati tənbeh tətbiq edilib- edilməməsini, inzibati tənbehin məqsədlərinə nail olunub-olunmamasını, əməlin məhz qərəzli
olaraq törədilib-törədilməməsini və digər mühüm halları
araşdırmalıdır.
Məhkəmələr nəzərə almalıdırlar ki, tənbeh və ya cəzanın
tətbiqi tərbiyəvi xarakter daşıyır. Hər hansı bir sanksiyanın
tətbiqi isə mütənasib və ədalətli olmalıdır. Məhkəmə aktlarının icra edilməməsi ilə əlaqədar hər hansı inzibati tənbeh və ya cəza tətbiq edilərkən, ilk növbədə, borclu şəxs
tərəfindən icra məmurunun tələblərinin yerinə yetirilməsi
üçün mümkün vasitələrdən istifadə edilib-edilməməsi obyektiv qiymətləndirilməlidir.
Bununla yanaşı, Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu
qeyd edir ki, məhkəmələr belə işlərə baxarkən Konstitusiyadan irəli gələn tarazlıq prinsipini rəhbər tutaraq, bir
tərəfdən məhkəmə aktının icrasının vacibliyinə, digər tərəfdən isə şəxsin lüzumsuz olaraq cinayət məsuliyyətinə
cəlb edilməməsinə xüsusi diqqət yetirməlidirlər. Bu yanaşma, həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza
siyasətinin humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən təcridetmə
ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza və prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi barədə”
2017-ci il 10 fevral tarixli 2668 nömrəli Sərəncamında
əks olunmuş dekriminallaşdırma siyasətinə dair tövsiyələrdən
irəli gəlir.
Göstərilənləri nəzərə alaraq Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu belə nəticəyə gəlir ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin
9.2, 12 və 35-ci maddələrinin mənası baxımından, şəxs
həmin Məcəllənin 528.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan
inzibati xətanı törətməyə görə inzibati məsuliyyətə cəlb
edildikdən sonra məhkəmə və digər orqanların qərarlarını
icra etmədikdə (qərəzli olaraq icra etməmə istisna olmaqla),
yenidən inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilər.
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. Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin
9.2, 12 və 35-ci maddələrinin mənası baxımından, şəxs
həmin Məcəllənin 528.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan
inzibati xətanı törətməyə görə inzibati məsuliyyətə cəlb
edildikdən sonra məhkəmə və digər orqanların qərarlarını
icra etmədikdə (qərəzli olaraq icra etməmə istisna olmaqla),
yenidən inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilər.
2. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
3. Qərar “Azərbaycan”, “Respublika”, “Xalq qəzeti”,
“Bakinski raboçi” qəzetlərində və “Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı”nda dərc edilsin.
4. Qərar qətidir, heç bir orqan və ya şəxs tərəfindən
ləğv edilə, dəyişdirilə və ya rəsmi təfsir edilə bilməz.
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