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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yanında
sosial-iqtisadi sahə ilə bağlı müşavirə keçirilib

Müşavirədə çıxış edən Prezident İlham Əliyev
dedi:
– İlin əvvəlində qarşımıza qoyduğumuz vəzifələr
icra edilir, ölkəmiz inamla inkişaf edir, böyük infrastruktur layihələri icra olunur. Ümumi iqtisadi
vəziyyət çox müsbətdir və bu, özünü rəqəmlərdə
də əks etdirir.

İqtisadiyyatımız bu ilin altı ayında 2,4 faiz,
qeyri-neft sektorumuz 3,2 faiz artmışdır. Ən sevindirici göstərici qeyri-neft sənayesindədir. Burada
artım 15,7 faizdir. Bu, onu göstərir ki, son illərdə
sənayeləşmə siyasətimiz gözəl nəticələr verir.
Sənayemizin qeyri-neft sektoru rekord addımlarla
irəliləyir. Bu sahədə, əlbəttə ki, bu il istifadəyə
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Vergilər Nazirliyinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin
xətti ilə 440 milyon manatdan çox artmışdır, yəni,
plandan əlavə yığılmışdır və bu da aparılan
islahatların təzahürüdür.
Bir sözlə, bütün iqtisadi göstəricilər onu deməyə
əsas verir ki, biz düzgün istiqamətdə inkişaf edirik
və qarşıda duran bütün vəzifələri icra edirik.
Bildiyiniz kimi, bu ilin əvvəlində çox böyük sosial
paket təsdiqləndi və bu sosial təşəbbüslər 4 milyondan çox insanı əhatə edir. Çox önəmli addımlar
atılmışdır – minimum əməkhaqqı, minimum pensiya
əhəmiyyətli dərəcədə qaldırılmışdır. Birinci dəfə
40 faiz, ikinci dəfə də 40 faiz artmışdır, bu, artıq
sentyabr ayından ödəniləcək. Minimum əməkhaqqı
təxminən 2 dəfə qaldırılıb, 130 manatdan 250
manata çatdırılıb. Pensiya isə 116 manatdan 200
manata çatdırılıb. Bu da çox əhəmiyyətli artımdır
və əlbəttə ki, buna böyük maliyyə vəsaiti lazımdır.
Biz əlavə gəlirlərimizin demək olar ki, tam həcmini
sosial sahəyə yönəldirik. Çünki sosial sahə bizim
üçün prioritet sahədir və hər zaman bu sahə diqqət
mərkəzində olub, bu gün də belədir. Azərbaycan
vətəndaşlarının rifahı, onların yaşayış səviyyəsi
daim diqqət mərkəzindədir və imkan daxilində biz
bu məsələləri həll edirik. Onu da bildirməliyəm ki,

verilmiş iri müəssisələrin rolu kifayət qədər böyükdür.
Bildiyiniz kimi, karbamid zavodu, “SOCAR-Polymer”
zavodu istifadəyə verilmişdir və bu zavodların istehsal həcmi kifayət qədər böyükdür. Eyni zamanda,
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün lazımi
addımlar atılır. Beləliklə, altı ayda qeyri-neft sənayemizin 15,7 faiz artımı, əlbəttə ki, çox sevindirici
haldır.
Kənd təsərrüfatında da rekord göstərici əldə
edilib. Kənd təsərrüfatı bu ilin altı ayında 13 faiz
artmışdır, xüsusilə bitkiçilik hesabına. Bitkiçilik 25
faiz artmışdır. Yəni, bu, onu göstərir ki, qoyulan investisiyalar, aparılan islahatlar, verilən subsidiyalar,
kənd təsərrüfatına elmi yanaşma öz nəticəsini
verməkdədir. Əminəm ki, gələcək illərdə kənd
təsərrüfatı dayanıqlı şəkildə inkişaf edəcək və
beləliklə, həm məşğulluğun, eyni zamanda, kənd
təsərrüfatı ixracının artırılmasına xidmət göstərəcək.
Ticarət dövriyyəmiz də kifayət qədər artıb – 20
faizdən çox. Qeyri-neft ixracımız 15 faiz artmışdır.
Altı ayda ölkə iqtisadiyyatına 6 milyard dollardan
çox sərmayə qoyulub. Bu sərmayənin böyük hissəsi
qeyri-neft sektoruna qoyulan sərmayədir. İnflyasiya
cəmi 2,5 faizdir. Bu da yaxşı göstəricidir, əhalinin
gəlirləri 6,6 faiz artmışdır. Büdcə daxilolmaları
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ilədək sosial sığorta sahəsində cüzi ödəniş etmiş
şəxslərə belə 25 il sığorta stajı tətbiq edildi. Bunun
nəticəsində yanvar ayının 1-dən etibarən avtomatik
pensiya təyinatına başlanıldı. Avtomatik pensiya
təyinatı bu gün artıq 13 min insanı əhatə edir.
Onlar hər hansı bir ünvana getmədən, hər hansı
bir müraciət etmədən pensiya təyinatlarını ən
səmərəli və sürətli şəkildə əldə ediblər. Bu siyasətin
davamı olaraq bu sahədə şəffaflığın və səmərəliliyin
təmin edilməsi üçün il ərzində pensiyaya çıxan
vətəndaşlarımızın 80 faizi əhatə olunacaqdır. Digər
avtomatlaşdırma tədbirləri də davam etdiriləcəkdir.
O cümlədən müavinət və təqaüdlərin təyinatında
avtomatlaşdırma tədbirləri bitdikdən sonra cari il
üçün 180 min müraciətin tam şəkildə, praktik qaydada, vətəndaşların hər hansı bir ünvana getmələrinə
ehtiyac olmadan təmin edilməsi həyata keçiriləcəkdir.
Prezident İlham Əliyev: Özünüməşğulluq
Proqramı ilə bağlı hansı işlər görülür? Çünki ilin
əvvəlində biz planlaşdırırdıq ki, təqribən 7 min
insanı əhatə edəcək, amma həyat göstərir ki,
rəqəm artır və tələbat da artır. Yəni, bu sahədə
hansı işlər görülüb və proqramın əhatə dairəsi nə
qədər genişlənəcəkdir?
Nazir Sahil Babayev: Cənab Prezident, Sizin
tapşırığınızla ötən il biz 6 min ailəni əhatə edə
bildik və 6 min ailəyə mikro və kiçik biznesə
başlaması üçün aktivlər təmin edildi. Sizin
göstərişinizə əsasən, bu il üçün İşsizlikdən Sığorta
Fondunun büdcəsinə müvafiq dəyişiklik edildi və
əlavə vəsaitin cəlb olunması nəticəsində 10 min
ailənin bu il Özünüməşğulluq Proqramı ilə əhatə
edilməsi planlaşdırılır. Müraciətlər çoxdur, əhalinin
bu proqrama çox böyük marağı, çox böyük rəğbəti
var. Cari ilin ilk 6 ayı ərzində 45 minə yaxın
müraciət gəlib. Bunları nəzərə alaraq, ötən ildən
növbədə qalan insanlara və bu il müraciət edənlərin
arasında isə əlilliyi olan şəxslərə, məcburi köçkünlərə,
şəhid ailələrinə və həssas kateqoriyadan olan digər
insanlara üstünlük verilir. Artıq 4 min nəfər bu il
təlimlərdən keçirilib, 1100 nəfər aktivlər əldə edib.
Əlavə olaraq BMT-nin İnkişaf Proqramı layihəyə
cəlb olunub, 1000 nəfərə yaxın ailə məhz BMT-nin
İnkişaf Proqramı tərəfindən təmin ediləcəkdir. Sizin
göstərişlərinizə uyğun olaraq, Dünya Bankı ilə
müzakirələr yekun mərhələyə çatıb. Sentyabr ayında
Dünya Bankı layihə təklifini Azərbaycan Hökumətinə
təqdim edəcək və gələn ildən bu layihəyə qoşulacaq.
Ümumilikdə, layihənin ilkin göstəriciləri çox müsbətdir.
Əlbəttə, ikiillik dövrün yekun monitorinqinin
nəticələrini götürmək olar, amma, ilk altı ayın
göstəriciləri göstərir ki, əhalinin bu proqrama həm
böyük rəğbəti var, həm də bu mexanizmdən ciddi
şəkildə yararlanır.

bu sosial paketin həyata keçirilməsi üçün çox böyük
maliyyə vəsaiti tələb olunur. Biz buraya təxminən
2 dəfə artımın olduğu sosial müavinətləri də əlavə
edə bilərik. Məcburi köçkünlərə verilən müavinət
50 faiz artmışdır, problemli kreditlərlə bağlı olan
məsələ öz həllini tapmışdır, digər sosial təşəbbüslər
irəli sürülmüşdür və bu, bir daha onu göstərir ki,
bizim siyasətimiz sosialyönümlü siyasətdir.
Bu proqramın və təşəbbüslərin həyata keçirilməsi
ilə əlaqədar görülmüş işlərlə bağlı məlumat üçün
söz verilir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri
Sahil Babayevə.
Nazir Sahil Babayev çıxış edərək dedi:
– Möhtərəm cənab Prezident.
Siz ilin əvvəlində bəyan etmişdiniz ki, bu il
sosial inkişafla bağlı çox fərqli bir il olacaqdır.
Həqiqətən də Sizin təşəbbüslərinizlə iki böyük sosial
islahat paketi qəbul edildi. Bu sosial islahat paketləri
– birinci paket 3 milyon insanımızı əhatə etdi və
ümumi illik maliyyə tələbi 1,6 milyard manata
bərabər idi. Bu sosial islahat paketi artıq tam
şəkildə icra olundu və həm pensiyaçılarımızın, həm
də işləyən vətəndaşlarımızın əməkhaqları artırıldı.
İkinci sosial paketlə bağlı hazırlıq işləri artıq
yekunlaşıb və sentyabr ayının 1-dən etibarən minimum əməkhaqqının 250 manata çatdırılması,
dövlət sektorunda çalışanlar əlavə 400 min insanın
kateqoriyalarından asılı olaraq 20-50 faiz aralığında
əməkhaqlarının artırılması, eyni zamanda, oktyabrın
1-dən etibarən 750 min pensiyaçının pensiyasının
artırılması ilə bağlı bütün hazırlıq işləri artıq
yekunlaşdırılıb. Ümumilikdə hər iki paketin ümumi
dəyəri cari il üçün 2,3 milyard manatdır, növbəti il
üçün 3 milyard manatdır və 4,2 milyon insanımızı
əhatə edəcəkdir. Minimum əməkhaqqında demək
olar ki, iki dəfə artım, minimum pensiyada 72
faizlik artım nəticəsində Azərbaycanda minimum
pensiya MDB məkanında alıcılıq qabiliyyəti üzrə
birinci göstərici olacaqdır. Minimum əməkhaqqı isə
yenə də alıcılıq qabiliyyəti üzrə MDB məkanında
ikinci göstərici olacaqdır.
Əlavə olaraq, tapşırığınıza əsasən müavinət və
təqaüdlərin artırılması sahəsində görülən işlər
ümumilikdə 1,3 milyon insanımızı əhatə etdi və
bunlardan 300 mindən artığı məhz əlilliyi olan
şəxslər idi, 500 minə qədəri məcburi köçkün, 100
mindən artığı tələbə və gənclər idi. Ümumilikdə
baxdıqda bu müavinət və təqaüdlər əhalinin sosial
cəhətdən ən həssas təbəqəsini əhatə etdi və onların
gəlirləri çox əhəmiyyətli şəkildə artırıldı.
Sizin digər bir sosial təşəbbüsünüz olaraq, ötən
ilin sonlarında qanunvericiliyə edilmiş dəyişiklik
nəticəsində ölkəmizdə ciddi şəkildə sosial sığorta
amnistiyası elan edildi və 2006-cı ildən 2018-ci
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Həm elektrik enerjisi ilə təchizat, qazlaşdırma,
içməli su sahələrində, həm də suvarma layihələrinin
icrası istiqamətində bir çox işlər görülüb və gözəl
nəticələr var. Beləliklə, Azərbaycanda qazlaşdırmanın
səviyyəsi 96 faizə yaxınlaşır. Nadir ölkələrdə bu
qədər qazlaşdırma aparılır. Elektrik enerjisi ilə bağlı
böyük generasiya gücləri yaradılmışdır və Azərbaycan
bu baxımdan yenə də ön sıralardadır. Çünki biz öz
enerji təhlükəsizliyimizi təmin edə bilmişik. Bu il
mövcud stansiyalarda aparılan yenidənqurma işləri
nəticəsində əlavə generasiya gücü əldə ediləcək.
Bütün bölgələrimizdə içməli su layihələri icra edilir
və bu il də bir neçə şəhərin içməli su problemi həll
olunacaq. Buna da çox böyük diqqət göstərilir. Hər
il təxminən 100 min hektar torpağın suvarılması
ya yaxşılaşır, ya da ki, suvarılmayan torpaqlara su
çəkilir. Bu da çox önəmli məsələdir və bu məsələ
ilə bağlı əlavə addımlar atılacaq.
Bütövlükdə ilin əvvəlindən icra edilən Proqramın
əsas göstəriciləri haqqında danışmaq üçün İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayevə söz verilir.
Nazir Şahin Mustafayev çıxış edərək dedi:
– Möhtərəm cənab Prezident, həqiqətən Siz
2004-cü ildən başlayaraq ölkədə regionların sosialiqtisadi inkişafına böyük diqqət yetirirsiniz və
apardığınız sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının
əsas istiqamətlərindən biri də məhz regionların
tarazlı və davamlı inkişafıdır.
Qeyd etdiyiniz kimi, artıq bu ilin əvvəlində təsdiq
etdiyiniz regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə
dördüncü Dövlət Proqramının icrasına başlanılmışdır.
Üç Dövlət Proqramı böyük uğurla icra olunmuşdur
və yekun nəticə olaraq əhalinin rifahının yüksəlməsinə yönəlmiş Dövlət proqramlarının icrası, sözün
əsl mənasında, Azərbaycanın regionlarının simasını
köklü surətdə dəyişmişdir. Regionların indiki vəziyyəti
15 il bundan əvvəlki vəziyyətindən həqiqətən, fundamental dərəcədə fərqlənir. Bu inkişafda qəbul
etdirdiyiniz proqramların rolu müstəsna əhəmiyyət
kəsb edir.
Bu ilin əvvəlində təsdiqlədiyiniz dördüncü
proqramın icrası uğurla davam etdirilir. Dövlət İnvestisiya Proqramında nəzərdə tutulan vəsaitlərin
böyük hissəsi, ilk növbədə, bu proqramın əsas
istiqaməti olan infrastruktur layihələrinin icrasına
yönəldilmişdir. Eyni zamanda, bu proqram regionlarda kommunal xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi, infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması
ilə yanaşı, sosial infrastrukturun yaxşılaşmasına
da yönəldilmiş bu proqram ciddi nəticələr verir.
Həmçinin Dövlət Proqramının icrası kənd yerlərini
də əhatə etməklə məşğulluğun təmin olunması
istiqamətində atılan vacib addımlardan biridir. Bu
gün artıq qeyd etmək olar ki, regionlarda yaradılan

Prezident İlham Əliyev: Bəli, biz bu məsələləri
beynəlxalq maliyyə qurumları ilə də müzakirə
etmişik. Dünya Bankı ilə bu ilin əvvəlində müzakirələr
aparılıb və biz onları bu proqrama dəvət etdik.
Dünya Bankının bu proqramda iştirakı təbii ki, bizə
əlavə maliyyə resursu verəcək.
May ayında açılan DOST mərkəzinin fəaliyyəti
haqqında nə deyə bilərsiniz?
Nazir Sahil Babayev: Cənab Prezident, Sizin
iştirakınızla DOST mərkəzi açıldıqdan sonra həqiqətən
də çox böyük bir rəğbət toplayıbdır. İki aydan bir
az artıq dövrdə 20 min vətəndaşımız bu mərkəzə
müraciət edib. Hər bir müraciətçi xidmət gördükdən
sonra orada elektron qaydada xidmətin səviyyəsini
qiymətləndirir. Bu günə vətəndaşlarımızın tam
məmnunluq səviyyəsi 93 faizi keçibdir, 4 faiz də
əlavə olaraq qismən məmnun vətəndaşlarımızdır.
Biz bu göstəricini daim bu şəkildə saxlamağa
çalışacağıq. Bu gün artıq 126 xidmətin hər biri
DOST mərkəzində göstərilir. Sizin göstərişlərinizə
uyğun olaraq ilin sonunadək növbəti Mərkəzin
açılması istiqamətində ciddi iş aparılır. Daha 3
mərkəzin açılması üçün işlər görülür. Düşünürük
ki, ilin sonuna və növbəti ilin birinci rübünə bu 3
mərkəz də açılacaq və beləliklə, biz Bakının 80
faizini əhatə etmiş olacağıq. Növbəti mərhələdə
daha bir Mərkəz açdıqdan sonra Bakı şəhəri tam
əhatə olunacaq. Regionlarımızda da DOST
mərkəzlərinin açılması sahəsində iş başlayacaq.
DOST mərkəzinin, DOST konsepsiyasının bir mexanizmi də elektron və onlayn xidmətlərin göstərilməsi
məsələsidir. Bununla bağlı orada çox müasir “Çağrı
mərkəzi” qurulub. Vətəndaşlarımızdan gələn
müraciətlərin sayından və onların məmnunluq
səviyyəsindən görünür ki, “Çağrı mərkəzi” vasitəsilə
bir çoxları öz xidmətlərini əldə edirlər, hətta mərkəzə
gəlməyə də ciddi ehtiyac duymurlar. Düşünürük ki,
DOST mərkəzi Sizin növbəti təşəbbüsünüz olaraq
Azərbaycanın bir brendinə çevriləcəkdir.
May ayında Bakı şəhərində Beynəlxalq Sosial
Təminat Agentliyinin Avropa Forumu keçirildi və
55 ölkənin sosial təminat agentliklərinin rəhbərləri
DOST mərkəzini ziyarət etdilər. Onların da ilkin
qiymətləndirməsi çox yüksək oldu. İnanırıq ki, qısa
müddət ərzində bu şəbəkə genişləndirilərək ölkə
ərazisini tam şəkildə əhatə edəcək.
Prezident İlham Əliyev: Bu ilin əvvəlində
regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dördüncü
Dövlət Proqramı qəbul edilib. Bu, çox genişmiqyaslı
proqramdır. Baxmayaraq ki, son illərdə infrastruktur
layihələri ilə bağlı bir çox işlər görülmüşdür, bu
günə qədər həllini tapmayan məsələlər də bu
proqramın icrası nəticəsində öz həllini tapacaq.
Bildiyiniz kimi, bu sahə bizim üçün prioritet sahədir.
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proqrama ciddi diqqət göstərir, onu şəxsən təsdiq
edirsiniz. Bu quyuların kəndbəkənd dislokasiyasına
Siz özünüz nəzarət edirsiniz və bunun da çox gözəl
nəticələri göz qabağındadır.
Mən xüsusilə sosial sahədə görülən işləri də
vurğulamaq istəyirəm. Cənab Prezident, regionların
sosial-iqtisadi inkişafı proqramlarının əsas
məqsədlərindən biri də məhz sosial sahədə
layihələrin həyata keçirilməsi idi. Bu sahədə də
böyük həcmdə işlər görülüb, 3 mindən çox məktəb
yenidən tikilib və ya əsaslı şəkildə təmir olunub. İki
ildir artıq yeni yanaşma da mövcuddur – modul
tipli məktəblərin tikintisinə də başlanmışdır. Bu, ilk
növbədə, kiçik kəndlərdə, ucqar regionlarda yerləşən
kənd məktəblərinə aid idi. Bu proqram da uğurla
icra olunur. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, proqramda
nəzərdə tutulan bütün işlər yerinə yetiriləcəkdir.
Cənab Prezident, qeyd etmək istəyirəm ki, proqramda nəzərdə tutulmuş bütün tədbirlərin icrasına
nəzarət olunur. Bu nəzarət göstərir ki, nəzərdə
tutulan işlər Sizin müəyyən etdiyiniz vaxtda yüksək
keyfiyyətlə icra olunacaqdır.
Prezident İlham Əliyev: Biznes mühitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində çox ciddi addımlar
atılıb. Dünya Bankının “Doing Business” proqramı
çərçivəsində Azərbaycan 10 ən islahatçı ölkə kimi
tanınır və biz 32 pillə irəliləmişik və hazırda 25-ci
yerdəyik. Əlbəttə ki, bu, Azərbaycana investisiyaların
cəlb edilməsi üçün müsbət rol oynayır və oynayacaq.
Bütün aparıcı beynəlxalq maliyyə qurumları bu
sahədəki fəaliyyətimizi yüksək qiymətləndirir.
O ki qaldı, infrastruktur layihələrinə, əlbəttə, bir
çox layihələr icra edilib, o cümlədən sosial infrastrukturla bağlı və bu il də icra ediləcək. Onlarla
məktəb tikiləcək, 10 şəhərdə mərkəzi xəstəxana
yenidən tikiləcək, yaxud da ki, əsaslı təmir olunub
istifadəyə veriləcək. Olimpiya kompleksləri – 3
Olimpiya Kompleksinin açılışı nəzərdə tutulur, biri
artıq açılıb. Digər sosial infrastruktur layihələrinin
icrası ilə bağlı konkret proqramlar, planlar var və
bunlar bizim Dövlət İnvestisiya Proqramında öz
əksini tapır.
Güzəştli şərtlərlə verilən kreditlərin həcmi bu il
170 milyon manat səviyyəsində idi. Bunların neçə
faizi icra olunub və hazırda vəziyyət nə yerdədir?
Nazir Şahin Mustafayev: Bu ilin altı ayında
sahibkarlara 50 milyon manatadək güzəştli kredit
ayrılmışdır. İlin ikinci yarısında 120 milyon manat
həcmində güzəştli kredit veriləcək. Layihələr qəbul
olunub, baxılıb və hazır layihələr müəyyənləşdirilib.
Prezident İlham Əliyev: Yol tikintisi də
Azərbaycanda geniş vüsət alıb. Son 15 il ərzində
15 min kilometr yol çəkilib. Bu il də kənd yollarının,
şəhərlərarası yolların çəkilişi nəzərdə tutulur.

biznes mühiti, kənd təsərrüfatı və sənayenin inkişafı
üçün infrastruktur artıq öz bəhrəsini verməkdədir
və bölgələrdə məşğulluğun təmin olunmasında
əsas rol oynayır.
Mən regionlarda yaradılmış 9 sənaye parkı və
məhəllələri haqqında qısa məlumat vermək
istəyirəm. Artıq sənaye pakları və məhəllələrində
78 rezident qeydiyyatdan keçib, 45 rezident artıq
fəaliyyətə başlayıb. Nəzərdə tutulan 6,4 milyard
manat sərmayədən artıq 5,7 milyard manatı faktiki
olaraq qoyulub və bu layihələrin yerinə yetirilməsi
nəticəsində 11 mindən çox yeni iş yeri açılıb. Eyni
zamanda, bu layihələrin fəaliyyəti nəticəsində artıq
1,5 milyard manatlıq məhsul istehsal olunub ki,
onun da 300 milyon manatlıq hissəsi ixraca yönəlib.
Həmçinin tapşırığınızla regionlarda iş yerlərinin
açılması və məşğulluğun təmin olunması istiqamətində kənd təsərrüfatı üçün vacib olan aqroparkların və iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması
istiqamətində ciddi işlər aparılır. Tapşırığınıza uyğun
olaraq 51 aqroparkın yaradılması istiqamətində
ciddi addımlar atılıb. Artıq nəticələr var. İyirmi iki
aqropark faktiki fəaliyyətdədir, bu ilin sonuna qədər
11 aqroparkın fəaliyyətə başlamasını gözləyirik.
Bu layihələrin icrası nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına
2,4 milyard manat əlavə investisiya qoyulacaqdır.
Eyni zamanda, bu layihələrin icrası nəticəsində 4
mindən çox yeni iş yeri yaradılacaqdır.
Həmçinin investisiyaların təşviqi sahəsində
görülən işlər də regionların inkişafına müsbət təsir
göstərir və investisiyaların təşviqi mexanizmi uğurlu
nəticələr verir. Bu günədək 400-ə yaxın layihə
təşviq olunub və onların nəticəsində ölkə iqtisadiyyatına 3,4 milyard manat sərmayə qoyulub.
Bunların nəticəsində 16 mindən çox yeni iş yerinin
açılması artıq reallaşıb.
Aydındır ki, biznes mühiti üçün layiqli, səviyyəli
infrastrukturun mövcudluğu əsas şərtdir. Bu
baxımdan qeyd etdiyiniz infrastruktur layihələrinin
icrasının davam etdirilməsi regional proqramın
əsas məqsədlərindən biridir. Qeyd etdiyiniz kimi,
elektrik, qaz təchizatı, yolların çəkilməsi, xüsusilə
kənd yollarının çəkilməsi və son illər ərzində Sizin
tapşırığınızla bu istiqamətdə görülən işlər, doğrudan
da regionlardakı vəziyyəti ciddi surətdə dəyişib.
Artıq kənd yerlərində mövcud olan köhnə yolların
böyük hissəsi təmir olunub və yüksək səviyyəyə
qaldırılıb. Bu da həm əhalinin rifahının yaxşılaşmasına, həm də iqtisadiyyatın inkişafına çox müsbət
təsir göstərib.
Siz meliorasiya sahəsində görülən işləri qeyd
etdiniz. Min kilometrlərlə kollektor-drenaj sistemləri
təmizlənir, subartezian quyuları qazılır, əhalinin
istifadəsinə verilir. Eyni zamanda, Siz hər il bu
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qeyri-neft ixracımız ümumi ixracdan geridə qalmır,
o da 15 faiz səviyyəsində artmışdır və qeyri-neft
idxalının əhəmiyyətini üstələməkdədir.
Neftin qiyməti ilin əvvəlindən 20 faizə qədər
artıb və 66 dollardır. Bu, bizim daxili proqnozlarımızda, yəni büdcə və sosial-iqtisadi proqnozlarda
qoyduğumuz proqnozdan 6 dollar çoxdur. Siz qeyd
etdiyiniz kimi, strateji valyuta ehtiyatlarımız son
illərdə əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Biz inamla
bütövlükdə böhrandan öncəki səviyyəni bərpa
etməyə doğru gedirik. Qırx doqquz milyard dollar
bizim ümumi daxili məhsuldan daha çoxdur. Bu,
Azərbaycanın həm yüksək beynəlxalq ödəmə
qabiliyyətini, həm də yüksək maliyyə təhlükəsizliyini
ifadə edir.
Mərkəzi Bankın özünün də valyuta ehtiyatları
artır. Cari ildə biz valyuta ehtiyatlarımızı 330 milyon
dollardan çox artırmışıq. Amma diqqətinizi ona
cəlb etmək istəyirəm ki, Sizin qoyduğunuz məsələ –
valyuta ehtiyatlarının idarə olunmasının effektivliyinin
artırılması olduqca mühüm məsələdir. Bu vəsaitin
təxminən 100 milyon dollardan çoxunu biz altı
ayda xarici idarəetmədən almışıq. Baxmayaraq ki,
beynəlxalq maliyyə bazarlarında vəziyyət kifayət
qədər mürəkkəbdir və faiz dərəcələri aşağıdır. Biz
ili 3,2 faiz gəlirlə başa vurmağı düşünürük.
Bütövlükdə manatın məzənnəsi, qeyd etdiyiniz
kimi, sabitdir və sabit olaraq qalır. Xarici balansın
müsbət olması, ixracın şaxələndirilməsi istiqamətində
görülən işlər və valyuta təklifinin genişlənməsi və
bazarda müsbət gözləntilər daxili valyuta bazarında
əhəmiyyətli profisit yaradıb. Mən bunu Sizə məruzə
etmişdim. Bütövlükdə bu gün Mərkəzi Bankın
sterilizasiyası ilə birlikdə daxili valyuta bazarında
1 milyard ABŞ dollarından çox profisit mövcuddur.
Bu isə bütövlükdə manatın məzənnəsinin nəinki
bugünkü sabitliyinə, həm də bütövlükdə gözlənilən
sabitliyinə təminat verir.
Baxmayaraq ki, məzənnəmiz sabitdir, biz tərəfdaş
olan ölkələrlə, ticarət tərəfdaşlarımızla xarici rəqabət
qabiliyyətimizi izləyirik. Altı ay ərzində manatın
real məzənnəsi 1,2 faiz ucuzlaşıb.
İnflyasiya hədəf diapazonu çərçivəsində həm
hökumətin, həm də Mərkəzi Bankın hədəfindən də
aşağı səviyyədədir. Baxmayaraq ki, Siz artıq qeyd
etdiniz, olduqca presedentsiz sosial tədbirlər həyata
keçirilir, sosial siyasət gücləndirilir, daxili tələb
genişləndirilir, lakin bütövlükdə idarəetmənin yaxşılaşdırılması, görülən tədbirlər və manatın məzənnəsinin sabitliyi inflyasiyanın aşağı səviyyədə
formalaşmasını şərtləndirir.
İnflyasiyanın idarə olunmasında inflyasiya
gözləntiləri olduqca mühüm rol oynayır. Biz özümüz
Dövlət Statistika Komitəsi ilə birlikdə 4 mindən

Təxminən min kilometrə yaxın yolun çəkilişi nəzərdə
tutulur. Məndə olan məlumata görə, altı ayda
təxminən 400 kilometrə yaxın avtomobil yolu
çəkilib. Bu, demək olar ki, Azərbaycanda yol infrastrukturunun tamamilə yenilənməsinə gətirib çıxardı.
Təsadüfi deyil ki, Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatında avtomobil yollarının
keyfiyyətinə görə Azərbaycan dünyada 34-cü
yerdədir. Əminəm ki, bizim yerimiz daha da
irəliləyəcək. Çünki bu sahəyə doğrudan da çox
böyük investisiyalar qoyulur və bundan sonra da
qoyulacaq.
Mən qeyd etdim ki, bizim büdcə daxilolmalarımız
artır. Eyni zamanda, valyuta ehtiyatlarımız artır.
Valyuta ehtiyatlarımız rekord həddə çatıb – 49
milyard dollar səviyyəsindədir. Bu, bizim böyük
sərvətimizdir, böyük uğurumuzdur. Bu ilin altı ayında
valyuta ehtiyatlarımız 4 milyard dollar artıb. Biz
bu vəsaitdən çox qənaətlə istifadə edirik. Məhz
buna görə hətta böhranlı illərdə, neftin qiyməti
aşağı olan illərdə biz öz valyuta resurslarımızı
qorumuşuq və artırmışıq. Məqsəd də məhz belə idi
ki, biz ildən-ilə öz valyuta ehtiyatlarımızı artıraq və
bununla paralel olaraq xarici dövlət borcumuzu da
kifayət qədər əhəmiyyətli dərəcədə aşağı sala
bilmişik. Bir il ərzində xarici borcumuz 4 faiz aşağı
düşüb və təxminən 19 faiz səviyyəsindədir. Bu,
dünya miqyasında ən gözəl göstəricilərdən biri
hesab olunur. Çünki bəzi ölkələrdə dövlət xarici
borcu ümumi daxili məhsuldan da artıq olur, yaxud
da ki, ona bərabərdir. Bizdə isə bu, 19 faizdir. Biz
bu sahədə bundan sonra da çox diqqətli olmalıyıq.
Ancaq strateji əhəmiyyət daşıyan layihələrə
kreditlərin alınması mümkündür. Çünki bizim öz
daxili imkanlarımız var və biz bu imkanlardan
istifadə etməliyik.
İnflyasiya qeyd etdiyim kimi, 2,5 faizdir. Bu,
yaxşı göstəricidir. Manatın məzənnəsi də sabitdir.
Makroiqtisadi vəziyyətlə bağlı və ümumiyyətlə, bu
sahədə görülmüş işlərlə, planlarla bağlı Mərkəzi
Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmova
söz verilir.
Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman
Rüstəmov çıxış edərək dedi:
- Təşəkkür edirəm, cənab Prezident.
Bütövlükdə ölkənin makroiqtisadi sabitliyi onun
xarici ticarət və daxili maliyyə balanslarının
tarazlığından ibarətdir, ondan asılıdır. Bu istiqamətdə
artıq Siz qeyd etdiniz, əlverişli şəraitdə Azərbaycanın
həm xarici ticarət balansı 2,9 milyard dollar
həcmində profisitlidir, o cümlədən bizim xarici
ödəmə balansımız da profisitlidir. Bütövlükdə cari
ildə, – artıq Siz qeyd etdiniz, – bizim ixracımız 15
faizdən çox artıb. Amma fərəhli hal odur ki, artıq
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artmır. Görünür, kompleks requlyativ, stimullaşdırıcı
tədbirlər görmək lazım gələcək ki, bu kreditlər
bütövlükdə real sektora getsin və bütövlükdə ölkədə
daxili investisiya prosesini dəstəkləsin.
Əhalinin devalvasiya dövründə zərər gördüyü
valyuta kreditlərinin Sizin Fərmanınız və təşəbbüsünüzlə kompensasiya olunması prosesi tam başa
çatıbdır, bu vəsaitlər əhaliyə ödənilibdir. Manat
kreditlərinin restrukturizasiyası üzrə hazırlıq işləri
yekunlaşıbdır. Yaxın vaxtlarda biz əlaqədar qurumlarla birlikdə bu vəsaitlərin əhaliyə verilməsini
təmin edəcəyik.
İqtisadi artım haqqında deyildi, bu, davamlıdır.
Bütövlükdə 6 rübdür ki, ümumi iqtisadi artım, 10
rübdür ki, qeyri-neft sektorunda iqtisadi artım
davam edir. Bu, onun davamlılığını göstərir. Cənab
Prezident, ilin sonuna qədər qarşıda duran vəzifə
makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanması və
onun inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. Biz bunu
təmin etməliyik. Sentyabr ayında Sizin Fərmanla
müəyyən etdiyiniz sosial paketin ikinci mərhələsi
başlayır. Bütövlükdə bunu təkcə sosial bir paket
kimi yox, həm də yeni iqtisadi artım modelinin bir
amili kimi görürük. Çünki bütövlükdə əhalinin daxili
tələbatının canlanması daxili istehsalın canlanmasına,
ixracın şaxələnməsinə dəstək verəcək. Amma başlıca
vəzifəmiz bütövlükdə bu sosial proqramların, əhalinin
real gəlirlərinin artması prosesini dəstəkləmək,
aşağı inflyasiyaya nail olmaqdır. Burada Mərkəzi
Bankın hökumətlə çox yaxşı əlaqələndirilmiş işi
nəzərdə tutulur. Biz bu məsələləri Maliyyə Sabitliyi
Şurasında müntəzəm müzakirə edirik. Hesab edirik
ki, biz buna nail ola biləcəyik.
Prezident İlham Əliyev: Mən büdcə daxilolmaları ilə bağlı rəqəmi səsləndirdim. Vergilər
Nazirliyi və Gömrük Komitəsinin xətti ilə 440 milyon
manatdan çox vəsait daxil olub. Hesab edirəm ki,
biz ilin sonuna qədər bu yolla gedəcəyik. İndi
proqnoz vermək çətindir, amma hesab edirəm ki,
plandan əlavə təxminən 700-800 milyon manat
vəsait gözlənilir.
Vergilər naziri Mikayıl Cabbarov çıxış edərək
dedi:
– Möhtərəm cənab Prezident. İcazənizlə çox
qısa olaraq mən mövcud vəziyyət barədə məruzə
edim. Altı ayda icmal büdcəsinə cari daxilolma
Vergilər Nazirliyi tərəfindən təmin olunub və 4
milyard 954 milyon manat təşkil edib. Bunun 3
milyard 633 milyon manatı vergi və dövlət
rüsumlarıdır, 1 milyard 321 milyon manatı isə
məcburi sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqqıdır.
Bu, müvafiq olaraq 108,8 faiz vergilər üzrə və
müvafiq olaraq 112,5 və 116 faiz məcburi sosial
sığorta və işsizlikdən sığorta üzrə rəqəmlərdir.

çox ailə təsərrüfatında sorğular aparmışıq. Bütövlükdə gələcəkdə ilin sonuna qədər inflyasiyanın
sürətlənməsini gözləyən əhalinin sayı 2 faizdir.
Yəni, əhalinin 98 faizi ilin qalan dövründə inflyasiyanın sürətlənməsinə inanmır. O cümlədən biznesdə
bütövlükdə makroiqtisadi sabitliyə, inflyasiyanın
dinamikasına olan inam da, – orada da sorğular
aparmışıq, – kifayət qədər yuxarıdır.
Bütövlükdə inflyasiya səviyyəsinin aşağı olması
şəraitində Mərkəzi Bank ardıcıl olaraq monetar
siyasətin, pul-kredit siyasətinin yumşaldılması fonunda addımlar atır. Uçot dərəcəsini 2018-ci ildən
bəri 18 faizdən bu gün üçün 8,25 faizə qədər
endirmişik. Monetar siyasətin yumşaldılmasının
digər istiqaməti bütövlükdə kəmiyyət yumşaldılması,
yəni bizim iqtisadiyyata verdiyimiz pulun həcmidir.
Cari ildə bu, 9 faizdir. Amma cənab Prezident, son
iki ildə pul bazası deyilən bizim əsas göstəricimiz
37 faizdən çox qalxıbdır. Bu da bütövlükdə aşağı
inflyasiya şəraitində iqtisadiyyatda canlanma, kredit
aktivliyinin artması istiqamətində edilir ki, bankların
kifayət qədər öz resursları olsun və bu vəsaitlərdən
istifadə edə bilsinlər.
İqtisadiyyatda faiz dərəcələrinin aşağı düşməsini
müşahidə edirik. Baxmayaraq ki, ümumi fondu
formalaşdıran yüksək istehlak kreditlərinin faizləri
olur. Amma biznes kreditlər, yeni verilmiş biznes
kreditlərinin orta faiz dərəcəsi cari ildə 11 faizdir
və 5 faizdən də aşağı düşüb. Bu, bizim uçot
dərəcəsinə yaxındır. Bu, onu göstərir ki, Mərkəzi
Bankın uçot dərəcəsi, faiz siyasəti artıq bütövlükdə
biznes kreditləri üzrə həm də əhalinin əmanətlərinin
faizinin formalaşmasında mühüm rol oynamağa
başlayıb.
De-dollarlaşma, deməli bizim o böhran dövründə
dollarlaşma baş verdi. Bu gün biz görürük ki,
dollarlaşma aşağı düşməyə başlayıb. Fiziki şəxslərin
əmanətlərinin dollarlaşması 2016-cı ildə pik
nöqtədəki 85 faizdən 56 faizə, kreditlərin
dollarlaşması müvafiq olaraq 52 faizdən 35 faizə
qədər aşağı düşüb.
Kredit aktivliyi davam edir. Cari ilin altı ayında
kreditlər 3,6 faiz artıb. Lakin bu zaman başlıca
olaraq bu artım 9 faizdən çox istehlak kreditləri
tərəfindən baş verib. Amma biznes kreditləri, real
sektorda kreditlər bir qədər – 0,3 faiz azalıb. Hesab
edirik ki, biz diqqətli olmalıyıq. İstehlak kreditlərinin
artması diqqətlə izlənilməlidir. Həm bütövlükdə
əhalinin borc yükünün artmasını, həm də bank
sektorunun portfelində bunun 50 faizə yaxınlaşmasını izləməliyik ki, sabah bu, hansı problemlər
yarada bilər.
Bu gün bank sektorunda əhəmiyyətli likvidlik
var. Amma biz yenə də görürük ki, biznes kreditlər
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Prezident İlham Əliyev: Büdcənin icrası ilə
bağlı vəziyyət nə yerdədir? Samir Şərifov qısa
məlumat verin.
Maliyyə naziri Samir Şərifov çıxış edərək
dedi:
– Cənab Prezident, 2019-cu ilin dövlət büdcəsinin
6 aylıq icrasının göstəriciləri ölkə iqtisadiyyatında
baş verən dinamik prosesləri təsdiqləyir. Belə ki,
dövlət büdcəsinin xərcləri 100,2 faiz səviyyəsində
icra olunub – 10 milyard 951 milyon manat. Dövlət
büdcəsinin gəlirləri isə 10 milyard 406 milyon
manat məbləğində icra edilib. Dövlət büdcəsinin
xərcləri artıqlaması ilə icra olunub. Deməliyəm ki,
Siz artıq qeyd etdiyiniz kimi, cənab Prezident,
büdcəni əsas təmin edən orqanlar, yəni Vergilər
Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən
proqnoz göstəriciləri 108 faiz icra olunub. Çox
yüksək göstəricilərdir. Vergilər Nazirliyinin xətti ilə
yaxşı göstəricilərin biri də ondan ibarətdir ki, vergi
daxilolmalarının 70 faizini qeyri-neft gəlirləri təşkil
edib. Sair daxilolmalarda da vəziyyət qənaətbəxşdir,
yəni büdcədən kənar daxilolmalar olub. Biz
gözlədiyimiz templərdən bir qədər aşağı olsa da,
ümid edirik ki, ilin sonuna bu vəziyyət tam düzələcəkdir.
Cənab Prezident, mən bəzi məsələlərə xüsusi
olaraq toxunmaq istərdim. Burada vergi və gömrük
rüsumları yığımlarının təmin olunmasında hesab
edirəm ki, böyük məsələlərdən biri bizim dövlət
əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərimizin ahəngdar icra
olunmasıdır. Qeyd etməliyəm ki, cari ildə 5 milyard
980 milyon dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə
xərclərimizin 37 faizi hələ ki, 6 ay ərzində icra
olunub. Bunun bəzi obyektiv səbəbləri var. Onunla
bağlıdır ki, bu məbləğdə təxminən 1 milyard 140
milyon manat kreditlər nəzərdə tutulub. Bu kreditlərin
istifadə əmsalı əfsuslar olsun ki, o qədər də yüksək
deyil. Hesab edirik, bizim aidiyyəti qurumlarımız,
hansılar ki, bu kreditlərin icrası ilə məşğuldur onlar
bu sahədə işlərini sürətləndirməlidirlər. Bəzi hallar,
şübhəsiz, təkcə onlardan asılı deyil. Müəyyən
satınalma prosedurları var, beynəlxalq maliyyə
qurumları tərəfindən onlar gözlənilməlidir. Bunlar
da müəyyən vaxt tələb edir. Bir sıra hallarda
Azərbaycan dövlət satınalmaları haqqında qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülməlidir. Hesab edirik
ki, bunların ləngiməsi nəticəsində dövlət büdcəsinin
vəsaitləri, əsasən də infrastruktur layihələrinin
həyata keçirilməsi üzrə müəyyən geriləmələr var.
Bu isə bizim vergi, gömrük orqanlarının işidir. Nəticə
etibarilə, dövlət büdcəsinin gəlirlər proqnozunun
və xərclərinin icrasında bizə müəyyən maneələr
yarada bilər. Ona görə biz çalışırıq ki, dövlət
büdcəsinin xərcləri ahəngdar icra olunsun və

İnanırıq ki, biz bu tempin saxlanılmasına nail
olacağıq və hörmətli həmkarlarımızla yaxından
işləyirik. Bizdə olan məlumata görə, Dövlət Gömrük
Komitəsi də 6 ayda proqnozun 108 faiz icrasını
təşkil edib. Bu nəticələrin kökündə duran əsas
amillər, ilk növbədə, vergi siyasəti, inzibatçılıq və
Sizin rəhbərliyinizlə həyata keçirilən islahatlar olub.
İkincisi, həmkar qurumlarımızla yaxından, komanda
şəklində birgə işimiz, məlumat mübadiləmiz.
Üçüncüsü, vergiödəyiciləri ilə münasibətlərimizin
təbiətinin dəyişdirilməsi və nəhayət, kölgə iqtisadiyyatı ilə mübarizədə uğurlarımız, o cümlədən
dövriyyə və iş yerlərinin kölgədən çıxarılması.
İcazənizlə mən xüsusilə maraq kəsb edən
müəyyən meyillərə diqqətinizi cəlb etmək istərdim.
Belə ki, vergi daxilolmalarında qeyri-neft sektorunun
payı 70,1 faizə çatıb. Bu, 2018-ci ildəki 65,8 faizlə
müqayisədə əhəmiyyətli artımdır. Ümumilikdə,
qeyri-neft sektoru üzrə daxilolmanın artım tempi
14,3 faiz təşkil edib. Bu da iqtisadiyyatın müvafiq
sektorunun artım tempini üstələyir və illik proqnozun
51,1 faizini artıq icra etmişik. Qeyri-neft sektorunun
özündə isə özəl sektorun payı çox yüksəkdir – 77
faiz özəl sektor tərəfindən təmin edilib. Vergi
islahatları nəticəsində əmək müqavilələrinin sayında
əhəmiyyətli artım qeydə alınıb. Toplam 6 ay ərzində
101 min yeni əmək müqaviləsi qeydiyyata alınıbdır.
Bu rəqəmin 77 mini özəl qeyri-neft sektorunda
qeydə alınıbdır. Bu da Sizin göstərişinizlə həyata
keçirilən vergi güzəşti islahatının birbaşa nəticəsidir.
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, vətəndaşlarımızın
sərəncamında yalnız bu vergi güzəştindən qalan
məbləğ 6 ay ərzində 150 milyon manat təşkil
edib, hansı ki, əvvəlki illərdə vergi qismində ödənilirdi.
Bu proses davam edir. Bu günə olan rəqəmlər də
onu göstərir ki, iyul ayında da bu proses eyni
sürətlə davam edir. Aktiv obyektlərin sayında artım
müşahidə edirik – 14 faiz aktiv, əlavə dəyər vergiödəyicilərinin sayında isə 40 faiz artım müşahidə
edirik.
Son olaraq, vergi nəzarəti tədbirlərinin azaldılmasını mən xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm.
Belə ki, 2018-ci illə müqayisədə səyyar vergi
yoxlamalarının sayı 2,7 dəfə, 2017-ci illə müqayisədə
isə 6 dəfə azaldılıb. Sevindirici hal ondan ibarətdir
ki, biz həmişə özəl sektoru, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın, vergi siyasətinin və inzibatçılığın təsirində
izləməyə çalışırıq. Özəl sektorun bank sistemində
Azərbaycan manatı ilə olan hesablarında qalıq
artımını nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir il
ərzində 49 faiz artıb, ilin əvvəlindən isə 20 faiz. Bu
da hesab edirik ki, həm biznesin nağdlaşmadan
əməliyyatlara keçməsinin, həm də ölkə iqtisadiyyatına olan inamın göstəricisidir.
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diqqət göstərilməlidir ki, heyvandarlıq da əhəmiyyətli
dərəcədə artsın.
Məndə olan məlumata görə, taxıl istehsalı 40
faiz artıb. Məhsuldarlıq da kifayət qədər yüksəkdir.
Əvvəlki illərlə müqayisədə indi orta məhsuldarlıq
30 sentnerdən çoxdur. Ancaq elə təsərrüfatlar var
ki, orada məhsuldarlıq 60 sentnerdir və ondan da
çoxdur. Yəni, bu, onu göstərir ki, müasir yanaşma,
kənd təsərrüfatının elmi əsaslarla inkişafı
məhsuldarlığı böyük dərəcədə artırır və artıracaq.
Digər məhsulların istehsalı da artıb. Beləliklə,
bostan məhsulları təxminən 40 faiz, meyvə 20
faizdən çox, barama 25 faiz, tərəvəz 14 faiz. Yəni,
ixracımız da artır və əlbəttə ki, növbəti illərdə biz
bu istiqamətdə öz siyasətimizi apararaq özümüzü
daha da böyük nəticələrə çatdıracağıq.
Bu sahədə görülmüş işlərlə bağlı söz verilir
Kənd Təsərrüfatı naziri İnam Kərimova.
Nazir İnam Kərimov çıxış edərək dedi:
– Möhtərəm cənab Prezident.
Sizin tərəfinizdən həyata keçirilən aqrar islahatlar
üzrə tədbirlər davam etdirilir. Görülmüş sistemli
tədbirlər öz müsbət nəticəsini verməkdədir. Bütün
sahələrdə, həmçinin bitkiçilik və heyvandarlıq
sahələrində artım müşahidə edilir. Bu il bizim
qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biri fermerlərin
daim yanında olmaq, onların üzləşdikləri problemlərin
həllində yaxından iştirak etməkdir. Bizim əsas
qayğımız və vəzifəmiz əkin balansımızı təşkil edən
taxılçılıqla bağlı olub. Bu il 1 milyon 12 min
hektarda taxıl əkini həyata keçirilib. Bunun 670
min hektarını buğda, 342 min hektarını isə arpa
əkini təşkil edib. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində
əsas məsələ düzgün texniki təminatın təmin edilməsi
olub. Belə ki, hər il fermerlərimiz bu sahə ilə bağlı
çoxsaylı müraciətlər ediblər. Amma dislokasiya sisteminin qurulması, xüsusilə də müasir avadanlıqlardan istifadə edilməsi, kombaynlara GPS quraşdırılması və onların düzgün dislokasiyası nəticəsində
bu il taxıl biçini 20 gün tez başa çatıb. Məhsuldarlıq
da bu il daha yüksək olub. Ötən ilə nisbətən hər
hektardan təxminən 2 sentner daha çox məhsul
əldə edilib. Bununla yanaşı, hazırda qarşımızda
duran əsas vəzifə pambıqçılığın inkişafı ilə bağlıdır.
Pambığın tədarükü növbəti aydan – sentyabrdan
başlayacaq. Həm texnika, həm də gübrə ilə tam
təminat üçün işlər həyata keçiriləcək.
Cənab Prezident, fermerləri sevindirən əsas hallardan biri odur ki, Sizin lizinq fəaliyyəti ilə bağlı
həyata keçirdiyiniz islahat nəticəsində artıq bazarda
tam liberallaşma mövcuddur. Artıq dövlət tərəfindən
tətbiq edilən güzəştlər və subsidiyalar bütün təchizatçı şirkətlərə tətbiq edilir. Bazarda texnikanın
qiymətində təxminən 30 faiz ucuzlaşma baş verib.

xərclərin böyük bir hissəsi ilin sonuna – noyabrdekabr aylarına təsadüf etməsin.
Dövlət büdcəsinin icrası tam təmin olunur. O
cümlədən Sizin tərəfinizdən qəbul edilmiş sosial
təşəbbüslər proqramı tam maliyyələşdirilir. Kreditlərlə
bağlı Sizin qəbul etdiyiniz çox humanist qərarınızın
icrası aidiyyəti orqanlar tərəfindən qısa müddət
ərzində təmin olunub.
Dövlət borcu sahəsində də, cənab Prezident,
bütün öhdəliklər yerinə yetirilməkdədir. Sizin
tərəfinizdən təsdiq olunmuş orta və uzunmüddətli
dövlət borcunun idarə edilməsi strategiyasına tam
əməl olunmaqdadır. Siz qeyd etdiyiniz kimi, borcun
səviyyəsini endirməyə nail olmuşuq və biz bu
səviyyənin saxlanılmasını təmin edirik. Cənab Prezident, onu da qeyd etmək istərdim ki, eyni zamanda,
dövlət tərəfindən bəzi əhəmiyyətli layihələrə dövlət
zəmanətləri verilir. O cümlədən belə mühüm
layihələrdən biri də Cənub Qaz Dəhlizi layihəsidir.
Sevindirici haldır, biz Sizə məruzə etmişdik ki, bu
layihə üzrə nəzərdə tutulmuş maliyyələşdirməyə
tam ehtiyac yaranmamışdır, lakin xarici maliyyə
qurumları ilə danışıqlar aparılmışdı, yəni onlar bu
vəsaitləri ayırmağa hazır idilər. Amma birinci paket
olaraq biz 2 milyardlıq borclanmadan imtina etdik,
buna ehtiyac yaranmamışdı. İndi də əlavə sevindirici
haldır ki, artıq Çoxtərəfli İnvestisiyalar üzrə Zəmanət
Agentliyi – MİGA ilə bizim Cənub Qaz Dəhlizi şirkəti
tərəfindən kredit müqaviləsi bağlanmışdır – 750
milyon dollar məbləğində. İndi isə o kreditin
götürülməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni, həm o layihə
üzrə qənaət hesabına, həm də layihənin işə salınması
ilə əlaqədar bizim o şirkətimiz artıq sərbəst maliyyə
axınına malik olub və o, vəsait hesabına bu borcları
təmin edir.
Ümumiyyətlə, cənab Prezident, qeyd etmək
istərdim ki, ilin sonunadək dövlət büdcəsi qarşısında
olan öhdəliklərin tam təmin edilməsi üçün bütün
şərait yaradılıb. Ələlxüsus, çox ümidverici haldır ki,
bizim dövlət büdcəsinə daxilolmanı təmin edən
orqanlar tərəfindən proqnoz göstəricilər artımlarla
icra olunmaqdadır.
Prezident İlham Əliyev: Kənd təsərrüfatında
bu il rekord göstərici əldə edilib. Qeyd etdiyim
kimi, bu, aparılan islahatlar nəticəsində mümkün
olub. Müxtəlif istiqamətli addımlar kənd təsərrüfatında canlanmaya gətirib çıxarıb. Əlbəttə ki,
dövlət dəstəyi hər zaman olduğu kimi, bu il də
göstərilir, bundan sonra da göstəriləcək. Bu istiqamətdə atılan addımlar artıq real nəticələr verir və
kənd təsərrüfatı uğurla inkişaf edir. Əsasən bitkiçilik
sahəsində, heyvandarlıqda artım təxminən üç faizə
yaxındır. Hesab edirəm, bu sahəyə daha da böyük
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Məndə olan məlumata görə, bizdə nağdsız
ödənişlər hələ də aşağı səviyyədədir. Hesab edirəm
ki, bu sahədə çox ciddi addımlar atılmalıdır. Çünki
biz çalışmalıyıq ki, nağdsız ödənişlərin həcmi artsın.
Posterminalların sayı da artmalıdır. Ancaq mənə
verilən məlumata görə, onların sayı artmır. Bu
problem öz həllini tapmalıdır. Çünki nağdsız
ödənişlərin aşağı səviyyədə olması, əlbəttə ki,
kölgə iqtisadiyyatını qidalandırır. Kölgə iqtisadiyyatı
ilə mübarizə bizim üçün indi əsas məsələlərdən
biridir. Bu gün burada verilən məlumat bunu göstərir
ki, bu istiqamətdə önəmli addımlar atılıb. Yüz
mindən çox əmək müqaviləsi bağlanıb. Halbuki bu
insanlar əvvəllər kölgə iqtisadiyyatında fəaliyyət
göstərirdilər. Nağdsız ödənişlərin aşağı səviyyədə
olması, əlbəttə ki, qəbuledilməzdir. Tapşırıq verirəm
ki, bu məsələ təhlil edilsin və ciddi addımlar
atılmalıdır. Nağdsız ödənişlərin ümumi həcmi
Azərbaycanda 2 milyard 300 milyon dollardır.
Elədir?
Prezidentin İqtisadi siyasət və sənaye
məsələləri üzrə köməkçisi Natiq Əmirov: Bəli,
nağd çıxarılan məbləğlər istisna olmaqla.
Prezident İlham Əliyev: Bu sahəyə çox ciddi
diqqət göstərilməlidir.
Baxmayaraq ki, inflyasiya aşağı səviyyədədir,
ancaq bəzi hallarda süni qiymət artımı da müşahidə
olunur. Müvafiq qurumlar bu məsələ ilə ciddi
məşğul olmalıdırlar. Mənə məlumat verilən kimi,
dərhal göstərişlər verilir. Yəni, istehlak bazarına
daim nəzarət olmalıdır. Çünki burada kartel sövdələşmələri də istisna deyil. Əlbəttə ki, biz süni
qiymət artımına yol verə bilmərik. Çox ciddi nəzarət
mexanizmi olmalıdır. Bu sahə daim diqqət mərkəzində olmalıdır.
Bakı şəhərində bir çox layihələr icra edilir, o
cümlədən kommunal təsərrüfat yenilənir, 400-dən
çox lift alınıb və quraşdırılır, abadlaşdırılan 50-dən
çox nümunəvi həyət artıq vətəndaşların sərəncamına
verilib. Şəhər nəqliyyatı üçün 300 yeni müasir avtobus gətirilir və bu, doğrudan da böyük irəliləyiş
olacaq. Çünki şəhər nəqliyyatının müasirləşməsi
bizim üçün çox önəmlidir – vətəndaşların rahatlığı,
təhlükəsizlik tədbirləri üçün. Metro vaqonları alınır
və metro tikintisi həyata keçirilir. Deyə bilərəm ki,
Bakı o şəhərlərdəndir ki, burada metro tikintisi
aparılır və postsovet məkanında biz bu sahədə də
sayılan şəhərlər arasındayıq. Ümumiyyətlə, Bakı
şəhərinin abadlaşması, müasirləşməsi, gözəlləşməsi
istiqamətində çox böyük işlər görülüb. Bu gün Bakı
dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Ancaq,
eyni zamanda, mövcud problemlər də var. Bu problemlərin həlli daim diqqət mərkəzində olmalıdır.
Küçə işıqlandırılması hələ də lazımi səviyyədə

Subsidiyalarla bağlı Sizin həyata keçirdiyiniz islahat nəticəsində, hesab edirik ki, gübrələrlə əlaqədar
bu liberallaşma gələn ildən tam həyata keçiriləcək.
Gübrənin həm əlçatanlığı təmin ediləcək, həm də
qiymətində kifayət qədər ucuzlaşma baş verəcək.
Hazırda bizim qarşımızda duran vəzifə gübrənin
əlçatanlığını daha da yaxşılaşdırmaqdır. Çünki bəzi
hallarda fermerlərimiz gübrənin əldə edilməsi üçün
böyük məsafələr qət etməyə çalışırlar. Ona görə
də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu ildən gübrənin
səyyar satışını həyata keçirib və onu fermerlərin
birbaşa həyətlərinə və təsərrüfatlarına çatdırıb.
Möhtərəm cənab Prezident, qarşımıza qoyduğu nuz əsas vəzifələrdən biri elektron kənd
təsərrüfatının təşviqidir. Hazırda artıq 300 mindən
çox fermer elektron kənd təsərrüfatında qeydiyyatdan keçib. Gələn ilin yanvar ayında artıq
subsidiyaların verilməsi tam elektron formada
həyata keçiriləcək. Elektron kənd təsərrüfatı sistemi,
həmçinin imkan verəcəkdir ki, biz əvvəlcədən
fermerlərimizin əkinlərini planlaşdıraq və
proqnozlaşdıraq. Belə ki, fermerlərimiz mütləq qaydada öz əkin planlarını elektron kənd təsərrüfatında
bəyan etməlidirlər. Bununla yanaşı, Sizin tərəfinizdən
həyata keçirilən digər vacib islahat yeni subsidiya
sistemi ilə bağlıdır. Hazırda subsidiya sisteminin
tətbiqi ilə bağlı hazırlıq işləri həyata keçirilir. 2020ci ilin yanvar ayından artıq subsidiyalar yeni sistemlə
veriləcək. Bu da, ilk növbədə, məhsuldarlığın, məşğulluğun artırılmasına, ərzaq təhlükəsizliyinin daha
da yaxşılaşdırılmasına və bizim kənd təsərrüfatı
sahəsində ixrac potensialımızın yaxşılaşdırılmasına
imkan verəcək.
Müşavirəyə yekun vuran Prezident İlham
Əliyev dedi:
– Bu sahədə də işlər uğurla gedir. Kənd təsərrüfatı
hər bir ölkə üçün önəmli sahədir. Ərzaq
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi bizim üçün əsas
vəzifədir, eyni zamanda, biz öz ixrac imkanlarımızı
da genişləndiririk. Fermerlərə əlavə güzəştlər edilir.
Texnika ilə bağlı təminat yüksək səviyyədədir. Bu il
700-dən çox texnikanın satılması artıq təmin
edilibdir. Əvvəlki illərdə böyük sayda kənd təsərrüfatı
texnikasının alınması hesabına biz bu sahənin
inkişafına nail ola bildik. Əlbəttə, burada müasir
texnologiyalar, müasir suvarma sistemləri əsas rol
oynayır. İndi Azərbaycanda azot gübrəsi zavodu
da fəaliyyət göstərir. Yəni, xaricdən azot gübrəsinin
alınmasına ehtiyac qalmır. Pivot tipli suvarma sistemləri Azərbaycanda istehsal edilməyə başlamışdır.
Yəni, bu sahədə biz özümüzü təmin etmək üçün,
əlbəttə ki, çox ciddi addımlar atırıq. Əminəm ki,
növbəti illərdə bu sahədə daha da böyük nəticələr
əldə ediləcək.
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ki, bu gün iqtisadi inkişafımız üçün əsas sektor
neft-qaz sektorudur. Bu sahədə də çox önəmli
addımlar atılıb. Cənub Qaz Dəhlizinin icrası ilə
bağlı çox əhəmiyyətli işlər görülüb. Hazırda Cənub
Qaz Dəhlizinin icrası sona yaxınlaşır. Artıq onun
sonuncu seqmentinin icrası başa çatır. Bu, tarixi
layihədir. Cənub Qaz Dəhlizinin fəaliyyətə başlaması
nəticəsində Azərbaycan əlavə gəlir əldə edəcəkdir.
Hesab edirəm ki, altı ayda görülmüş işlər təqdirəlayiqdir.
Azərbaycan dayanıqlı inkişaf yolu ilə gedir. Bir
neçə il bundan əvvəl dünyanı sarsıdan və bizə də
təsirsiz ötüşməyən iqtisadi-maliyyə böhranı artıq
arxada qalıb. Biz bu böhrandan şərəflə çıxa bilmişik.
Öz valyuta resurslarımızı qoruya bilmişik və
artırmışıq. Qeyd etdiyim kimi, təkcə altı ay ərzində
4 milyard dollar əlavə valyuta ehtiyatları toplamışıq.
Əlbəttə ki, bu, bizim gələcək işlərimiz üçün də
yaxşı şərait yaradır. Ancaq vergi, gömrük sistemində
aparılan islahatlar, inzibatçılıq sahəsində görülən
işlər və daxilolmaların artımı əlbəttə ki, büdcəmizin
əsas mənbəyi olmalıdır. Biz vəsaitdən çox qənaətlə
istifadə etməliyik. Xüsusilə dövlət investisiya
layihələrinə çox ciddi nəzarət olmalıdır. Dövlət
şirkətlərində korporativ idarəetmə sistemi yaradılmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı göstərişlər verilib.
Hesab edirəm ki, biz tezliklə müasir korporativ
qaydalarla idarə olunan şirkətləri görəcəyik. Yəni,
bu, çox önəmli məsələdir. İqtisadi sahədə bundan
sonrakı inkişaf üçün əlbəttə ki, biz xarici ekspertləri
də cəlb etməliyik və edirik. Biz beynəlxalq maliyyə
qurumları ilə fəal işləyirik və bu iş bundan sonra
da davam etdiriləcək. Yəni, iqtisadiyyatın yeni
modeli – bu gün tələbat bundan ibarətdir. 2025-ci
ilə qədər nəzərdə tutulmuş Strateji Yol Xəritəsi bu
məsələlərə cavab verir.
Azərbaycan innovasiyalar, müasir idarəetmə,
liberal iqtisadiyyat yolu ilə inkişaf etməlidir. Yəni,
bütün lazımi tədbirlər görülüb. Təsadüfi deyil ki,
bunu beynəlxalq maliyyə qurumları qeyd edir.
Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində
aparılan işlər bunu göstərir ki, bu gün iqtisadi
sahədə Azərbaycan dünya miqyasında uğurla
inkişaf edən ölkələr sırasındadır. Bununla paralel
olaraq, biz sosial sahəyə də çox böyük diqqət
göstəririk. Bu il reallaşan layihələr – milyardlarla
dollar həcmində ölçülən bu layihələr, bu təşəbbüslər
bizim niyyətimizi, bizim siyasətimizi göstərir. Göstərir
ki, siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı
dayanır. Bizim iqtisadi gücümüz sosial sahəyə
bilavasitə təsir etməlidir və edir. Biz bundan sonra
da bu yolla gedəcəyik. Əminəm ki, ilin sonuna
qədər nəzərdə tutulan bütün vəzifələr icra ediləcəkdir.

deyil. Şəhərin mərkəzi təbii ki, işıqlandırılır, ancaq
bəzi yerlərdə küçə işıqlandırılması yoxdur. Bu
məsələyə çox ciddi diqqət göstərilməlidir. İndi
məişət tullantılarının idarə olunması istiqamətində
addımlar atılır. Bir neçə il bundan əvvəl Balaxanıda
böyük məişət tullantıları zavodu inşa edilmişdir,
poliqon salınmışdır, çeşidləmə aparılır. Biz zəncir
yaratmalıyıq. Qapıdan ta məişət tullantıları zavoduna
qədər vahid zəncir olmalıdır. Hazırda beynəlxalq
məsləhətçilərin iştirakı ilə bu layihə Bakı şəhərində
icra edilir. Şəhərətrafı dəmir yolu xəttinin çəkilişi
davam edir. Bu da çox önəmli layihədir. Bakıda
yeni istirahət zonaları yaradılır. Bakı bu gün parklar,
bağlar şəhəridir, istirahət zonaları vətəndaşların
sərəncamına verilir və bu, əhali tərəfindən yüksək
qiymətləndirilir.
İnşaat sektorunun canlandırılması istiqamətində
addımlar atılır. Hazırda Bakı şəhərində bir neçə
yüz yaşayış binasının tikintisi gedir. Bu, müsbət
haldır. Bu, inşaat materialları sektoruna da müsbət
təsir göstərir, iş yerlərinin açılması üçün şərait
yaradır. Onu da bildirməliyəm ki, ilin əvvəlindən 60
min yeni iş yeri açılmışdır. Onların bir hissəsi dövlət
sektorunda açılmışdır. Biz bunu ona görə edirik ki,
işsizlik aşağı səviyyədə olsun. Ona görə ödənişli
ictimai iş yerlərinin yaradılması istiqamətində
önəmli addımlar atılıb və təxminən 40 minə yaxın
ödənişli ictimai iş yeri yaradılıbdır.
Yəni, bu, bizim sosial sahədə gördüyümüz işlərdir.
Yəni, buna görə bu iş yerləri açılır ki, vətəndaşlar
işlə təmin olunsunlar. Ancaq hamımız yaxşı bilməliyik
ki, özəl sektor iş yerlərinin yaradılmasına öz töhfəsini
daha böyük həcmdə verməlidir. Özəl sektorun
nümayəndələri ilə aparılan işlər nəticəsində biz bu
sahədə də artım görürük. İqtisadi canlanma, əlbəttə
ki, iş yerlərinin yaradılmasına da gətirib çıxarır.
Çünki bu, daimi proses olmalıdır.
Bizim əhalimiz artır. Müstəqillik dövründə əhalimiz
təxminən 3 milyon nəfər artıb. Bu il biz 10 milyonuncu vətəndaşın dünyaya gəlməsini sevinclə
qeyd etmişik. Bu, bizim böyük sərvətimizdir, amma
digər tərəfdən onu deməyə əsas verir ki, biz daim
iş yerlərinin yaradılması ilə məşğul olmalıyıq. Sosial
infrastrukturun yaradılması ilə məşğul olmalıyıq,
nəqliyyat sahəsində əlavə tədbirlər görülməlidir ki,
artan əhali, vətəndaşlar özlərini rahat hiss etsinlər,
işlə təmin olunsunlar. Bir daha demək istəyirəm ki,
bu, daimi prosesdir. Çünki Azərbaycanın uğurlu
inkişafı, sənaye sahəsində, iqtisadi sahədə inkişaf
əhalinin artımına bilavasitə təsir edən amildir və
biz buna daim hazır olmalıyıq.
İqtisadi artım üçün yeni mənbələr axtarılmalıdır
ki, bu, dayanıqlı olsun. Qeyri-neft sektorunun inkişafı
burada əsas rol oynayır. Ancaq onu da bilməliyik
14

Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi təkcə Azərbaycanın deyil,
bəşəriyyətin mədəni irsidir

yulun 7-də Bakı Konqres Mərkəzində keçirilən
UNESKO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43cü sessiyasının növbəti iclasında Azərbaycanın "Xan
Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi” adlı nominasiyası UNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına
daxil edilib.
Əvvəlcə Tarixi Yerlər və Abidələrin Mühafizəsi
Şurasının hesabatı dinlənilib. Bildirilib ki, Şəki şəhəri
Azərbaycanın şimal-qərbində, Kiş çayının sol
sahilində, dəniz səviyyəsindən 700 metr yüksəklikdə,
paytaxt Bakı şəhərindən 370 kilometr məsafədə,
Böyük Qafqaz sıra dağlarının cənub ətəklərində,
mərkəzi regionlardan uzaqda – təcrid olunmuş bir
məkanda yerləşir.
Qeyd edilib ki, Şəkidə yerləşən Xan Sarayı dünya
əhəmiyyətli tarix və memarlıq abidəsidir. XVIII
əsrdə inşa edilən saray binası şəhərin şimal-şərq
hissəsində, qala divarları ilə əhatə olunmuş ərazidə
yerləşir. Otuz metr uzunluğu olan ikimərtəbəli bina
300 kvadratmetr sahəni əhatə edir. Saray altı
otaq, dörd dəhliz və iki güzgülü eyvandan ibarətdir.
Özündə həm də xalq yaşayış binalarının xüsusiyyətlərini daşıyan saray binası, Qafqazda XVIII saray
memarlığının ən gözəl nümunələrindən biri olmaqla,
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həm də İslam Şərqinin memarlıq incilərindəndir.
Şəhərin tarixi mərkəzi ilə birlikdə saray 120 hektar
ərazini əhatə edir.
Hesabatda Şəki ilə bağlı faylın 2017-ci ildə
Polşanın Krakov şəhərində UNESKO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 41-ci sessiyasında ölkəmiz
tərəfindən təqdim edilən "Xan Sarayı ilə birgə
Şəkinin tarixi mərkəzi” adlı nominasiyanın müzakirə
olunduğu diqqətə çatdırılıb.
Müzakirələr zamanı Küveyt, Anqola, Çin, Bəhreyn,
Braziliya, İndoneziya, Tanzaniya, Tunis, Qırğızıstan,
Bosniya və Herseqovina, Uqanda, Norveç, Zimbabve,
Burkina-Faso, İspaniya, Qvatemala, Avstraliya bu
nominasiyanın Dünya İrs Siyahısına salınmasının
vacibliyini vurğulayıb.
Azərbaycanın nümayəndəsi çıxış edərək bildirib
ki, nominasiya altı ildir yerli və beynəlxalq ekspertlər
tərəfindən dəyərləndirilib və əraziyə dəvət olunub.
ICOMOS-un tövsiyələrindən irəli gələn məsələlərlə
bağlı ciddi işlər görülüb. Yeni idarəetmə strukturu
formalaşdırılıb və bir sıra qərarlar qəbul olunub.
Müzakirələrdən sonra "Xan Sarayı ilə birgə
Şəkinin tarixi mərkəzi” adlı nominasiya UNESKOnun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilib.
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Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzinin UNESKO-nun Ümumdünya
İrs Siyahısına daxil edilməsi münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrik
Hörmətli həmvətənlər!
Bu gün Bakıda UNESKO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasında Azərbaycanın “Xan Sarayı
ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi” UNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmişdir.
Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən olan Şəkinin tarixi hissəsi yüzillər boyu ölkəmizin mədəniyyət
mərkəzlərindən biri kimi tanınmışdır. Unikal abidələrlə zəngin Şəki şəhərinin tarixi hissəsinin mühafizəsi və
inkişafı daim dövlətin diqqətində saxlanılmışdır.
Son illər Azərbaycanın mədəni irsinin dünya səviyyəsində tanıdılması və qorunması istiqamətində
çoxsaylı layihələr həyata keçirilmişdir. Qeyd edilməlidir ki, bu fəaliyyətlər beynəlxalq təşkilatlarla, xüsusən
dünya mədəniyyəti, təhsili və elminə məsul olan UNESKO ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində gerçəkləşdirilir.
Təsadüfi deyil ki, “İçərişəhər, Qız qalası və Şirvanşahlar Saray Kompleksi”, “Qobustan Qaya Sənəti Mədəni
Landşaftı” UNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısında, həmçinin xalqımızın qeyri-maddi mədəni irsinin 13
nümunəsi UNESKO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısında yer alır. Bu hadisələr Azərbaycan xalqının
ümumbəşər mədəniyyətinə verdiyi töhfənin beynəlxalq miqyasda bir daha etirafıdır.
Əziz həmvətənlər!
Şəkinin tarixi mərkəzində keçmişimizi özündə təcəssüm etdirən Şəki Xan Sarayı, karvansaraylar, məscid
və minarələr, qədim körpülər, sənətkarlıq emalatxanaları və yaşayış evləri bu gündən etibarən təkcə
xalqımızın deyil, bəşəriyyətin mədəni irsi hesab olunur.
UNESKO tərəfindən “Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi”nin Ümumdünya İrsi elan edilməsi
münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 7 iyul 2019-cu il.

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi
mərkəzinin UNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsi münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik
edib.
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəsmi “Instagram” səhifəsində edilən paylaşımda deyilir:
“Azərbaycan xalqı milli mədəniyyətimizin, adət-ənənələrimizin, tarixi irsimizin təkrarolunmaz incilərini
qoruyub saxlayaraq dünyada tanıdılması istiqamətində böyük nailiyyətlər əldə edib. Bu gün isə biz Xan
Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzinin UNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına salınmasını qeyd edirik. Bu
tarixi hadisə münasibətilə bütün xalqımızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm!”.
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XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı Bakıda

on illərdə ardıcıl bir sıra mötəbər idman
yarışlarına ən yüksək səviyyədə ev sahibliyi
edən Bakı iyulun 21-də yenidən Avropanın, eləcə də
dünyanın diqqət mərkəzinə çevrilib. Ölkəmizin paytaxtı
“Bakı 2019” XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalına
ev sahibliyi edir.
Festivalın “Baku Crystal Hall”da keçirilən təntənəli
açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri İlham Əliyev,
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva, eləcə
də Avropa Olimpiya Komitələrinin prezidenti Yanes
Kosyançiç, iştirakçı ölkələrin nümayəndə heyətlərinin
rəhbərləri və digər şəxslər iştirak etdilər.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva Avropa Olimpiya Komitələrinin prezidenti

18

Yanes Kosyançiç, növbəti Avropa Gənclər Yay Olimpiya
Festivalının keçiriləcəyi Slovakiyanın Baş Nazirinin
müavini Riçard Rasi və Avropa Olimpiya Komitələrinin
rəhbərliyi ilə görüşdülər.
Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı Beynəlxalq
Olimpiya Komitəsinin himayəsi altında keçirilir və 25
ildən artıq ənənəsi olan Avropa Olimpiya Komitələrinin
(AOK) qürur mənbəyidir. Bu festival 14-18 yaş arası
gənc idmançılar üçün ilk çoxprofilli Avropa tədbiridir.
Tək illərdə, iki ildə bir dəfə keçirilən qış və yay
festivalları da var.
Tədbir Olimpiya bayrağı altında keçirilir və Olimpiya
ənənələri ilə zəngindir: alovlanan məşəldən başlayaraq
idmançı və rəsmilərin and içməsinə qədər. Avropanın
bir çox yüksələn idman ulduzları beynəlxalq arenada

ilk addımlarını məhz Avropa Gənclər Yay Olimpiya
Festivalı zamanı atırlar. Bütün iştirakçılar burada
qazandıqları dostluq və təcrübəni özləri ilə həmişəlik
evlərinə aparacaqlar, bəziləri üçün isə bu festival
Olimpiya zirvəsinə bir yüksəliş olacaq. Avropa Gənclər
Yay Olimpiya Festivalı Avropa gənclərini Atletlər
kəndində simvolik olaraq birləşdirir. Bu festival
idmançıların Olimpiya hadisələrinin ruhunu hiss
etməyə və yeni qələbələrə ilhamlanmağa yol açacaq
Olimpiya Oyunlarına bir qapıdır.
“Zirvələrə hazırıq” devizi altında keçirilən “Bakı
2019” XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının
talismanları Cırtdan və Bəbirdir. Paytaxt Bakının 12
idman obyektində yeddi gün davam edəcək mötəbər
turnirdə 48 ölkədən 3900 atlet idmanın on növü –
idman gimnastikası, atletika, basketbol, velosiped
idmanı, həndbol, cüdo, üzgüçülük, tennis, voleybol və
güləş yarışlarında mübarizəyə qoşulub. İştirakçıların
52 faizi oğlan, 48 faizi isə qızdır. İdmançılar 135
dəst medal uğrunda güclərini sınayırlar. Mükafatçılar
üçün ümumilikdə 930 medal hazırlanıb. Medalların
300-ü qızıl, 300-ü gümüş, 330-u isə bürüncdür.
Azərbaycan festivala 122 idmançı ilə qatılıb.
Heyətdə güləşçilər və yüngül atletlər sayca üstünlük

təşkil edirlər. Azərbaycan bu idman növlərinin hər
biri üzrə 18 nəfərlə təmsil olunur. Bundan başqa,
cüdo yarışlarında 12, bədii gimnastikada 4, velosiped
idmanında 6, tennisdə 4, üzgüçülük yarışlarında 6
idmançımız mübarizəyə qoşulub. Komanda idman
növlərində isə voleybol və basketbol yığmalarımızın
hər birinin heyətinə 12 idmançı daxil edilib. Oğlanlardan
və qızlardan ibarət həndbol komandalarımızda
ümumilikdə 30 oyunçu yer alıb.
Festival günlərində idman obyektlərində 3500dən çox könüllü fəaliyyət göstərəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Avropa Gənclərinin
Olimpiya festivallarında 1993-cü ildən təmsil olunmağa
başlayıb. Həmin il Hollandiyanın Valkensvard
şəhərindəki festivalda 43 ölkənin idmançıları mübarizə
aparıblar. Festivalda Azərbaycan komandası 1 qızıl
və 2 gümüş medalla ümumi hesabda 17-ci olub.
1995-ci ildə Böyük Britaniyanın Bat şəhərində keçirilmiş
növbəti festivalda cəmi 1 gümüş medal qazanılıb.
1997-ci ildə İlham Əliyev Azərbaycan Milli Olimpiya
Komitəsinin prezidenti seçildikdən sonra gənc
idmançılarımız bu festivallarda daha böyük uğurlar
qazanmağa başlayıblar. 1999-cu ildə Danimarkanın
Esbyerq şəhərində keçirilmiş festivalda üç bürünc
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medal qazanan komandamız 2001-ci ildə İspaniyanın
Mursiya şəhərində 2 gümüş və 2 bürünc, iki il sonra
Parisdə 2 gümüş və 1 bürünc, 2005-ci ildə İtaliyanın
Linyano şəhərində 2 qızıl və 4 bürünc medala sahib
olub. Azərbaycan ən yüksək nailiyyətinə 2007-ci ildə
Serbiyanın paytaxtı Belqradda təşkil olunmuş festivalda
7 qızıl medal qazanmaqla imza atıb. Həmin yarışda
ölkəmiz ümumi komanda hesabında 6-cı yeri tutub.
2009-cu ildə Finlandiyanın Tampere şəhərində 3
qızıl, 1 gümüş, 1 bürünc, 2011-ci ildə Türkiyənin
Trabzon şəhərində 1 qızıl, 2 gümüş, 2013-cü ildə
Hollandiyanın Utrext şəhərində 2 qızıl, 1 bürünc,
2015-ci ildə Tbilisidə 2 qızıl, 1 gümüş, 2 bürünc,
2017-ci ildə Macarıstanın Györ şəhərində keçirilən
festivalda isə 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanılıb.
Nüfuzlu idman xadimləri, ekspertlər Azərbaycan
paytaxtında keçirilən Avropa Gənclər Olimpiya
Festivalının yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu qeyd
edirlər. Avropa Olimpiya Komitələrinin prezidenti
Yanes Kosyançiç Bakının əvvəlki turnirlərdə olduğu
kimi, bu festivala da uğurla ev sahibliyi edəcəyini
vurğulayaraq deyib: “Bakı festivalın təşkilinə tam
hazırdır. Şəhər yalnız irimiqyaslı tədbirlərin keçirilməsi
üçün lazım olan infrastruktura malik deyil. Bakı
özündə digər əsas komponentləri – yüksək təşkilatçılıq,
həvəs və səmimiliyi birləşdirir. İnanıram ki, XV Avropa
Gənclər Yay Olimpiya Festivalı böyük müvəffəqiyyətlə
keçəcək”.
“Baku Crystal Hall”a toplaşmış tamaşaçılar və yüz
minlərlə televiziya izləyiciləri təntənəli açılış
mərasiminin unudulmaz anlarının şahidi oldular.
Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da XV Avropa Gənclər
Yay Olimpiya Festivalının təntənəli açılış mərasimi
başladı.
Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin
sədaları altında Milli Qvardiyanın əsgərləri dövlət
bayrağını təntənəli şəkildə meydana gətirərək ucaltdılar.
Bundan sonra demək olar ki, bütün Olimpiya
tədbirlərinin açılış mərasimlərinin ənənəvi hissəsi
olan atletlərin paradı başladı.
İlk olaraq Olimpiya Oyunlarını dünyaya bəxş etmiş
ölkənin – Yunanıstanın idmançıları səhnəyə daxil
oldular. Digər ölkələrin komandaları onların arxasınca
əlifba sırası ilə gəldilər.
İdmançıların keçidini ev sahibi – Azərbaycan
atletləri tamamladılar. Üçrəngli bayrağımızı 15 yaşlı
cüdoçu, 2018-ci ildə Yeniyetmələrin Yay Olimpiya
Oyunlarının və Avropa Kubokunun qalibi Vüqar Talıbov
apardı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım
Mehriban Əliyeva və “Baku Crystal Hall”a toplaşmış
tamaşaçılar idmançılarımızı hərarətlə salamladılar.
Atletlərin paradından sonra festivala ev sahibliyi

edən Azərbaycan haqqında film nümayiş etdirildi.
Filmdə ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, təbiəti, adətənənələri, eləcə də paytaxt Bakının görməli yerləri
haqqında kadrlar nümayiş olundu.
Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin birinci
müavini, XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının
Təşkilat Komitəsinin sədri Yaqub Eyyubov və Avropa
Olimpiya Komitələrinin prezidenti Yanes Kosyançiç
səhnəyə gəldilər.
XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının
Təşkilat Komitəsinin sədri Yaqub Eyyubov, Yanes
Kosyançiç çıxış etdilər.
***
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalını açıq elan
etdi.
***
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin bayrağı arenaya
gətirildi. Bayrağı Azərbaycanın tanınmış idmançıları,
Olimpiya çempionları Elnur Məmmədli (cüdo), Zemfira
Meftaxetdinova (atıcılıq), Nazim Hüseynov (cüdo),
Namiq Abdullayev (güləş), Rəfiqə Şabanova (həndbol)
və Lyudmila Şubina (həndbol) arenaya gətirdilər.
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin bayrağı bu qurumun himninin sədaları altında Azərbaycanın bayrağı
ilə yanaşı ucaldıldı.
Sonra Fəxriyə Tağızadə atletlər, Ələkbər Həsənov
hakimlər və Rəşad Əbdürrəhmanov məşqçilər adından
təntənəli şəkildə and içdilər. Bu andlar bütün iştirakçılara
və tamaşaçılara sağlam rəqabət, ədalətli hakimlik
və Olimpiya hərəkatının prinsip və ideallarına riayət
edilməsinin ən yüksək prioritetə sahib olmasını
xatırladır.
Daha sonra ən həyəcanlı an gəlib yetişdi və 2004cü ildə Afina Olimpiadasının qalibi, yunan-Roma
güləşçisi Fərid Mansurov XV Avropa Gənclər Yay
Olimpiya Festivalının məşəlini “Baku Crystal Hall”un
məşəl kasasına gətirdi.
Bu zaman ekranda “Məşəlin yolu” filmi nümayiş
olundu. Kadrlarda məşəlin paytaxtın bütün idman
obyektləri boyunca möhtəşəm səyahəti və statistika
təqdim edildi. Festivalın məşəli açılış mərasiminin
keçirildiyi “Baku Crystal Hall”a çatana qədər Roma
şəhərindən çox böyük yol qət edib.
XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının məşəli
alovlandırıldı. Məşəl yarışlar bitənədək yanacaq, şəhərimizin mayakı olacaq.
Məşəlin yandırılmasından sonra “Qələbə
elementləri” səhnə şousu nümayiş etdirildi. “Welcome
to Azerbaijan” (“Azərbaycana xoş gəlmisiniz!”) –
Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının açılış
mərasiminin art şousunun birinci hissəsi belə adlanır.
Ekranlarda Bakının fantastik mənzərəsi görünür. Bu
20

mənzərəni fantastik edən sadəcə onun gözəlliyi yox,
həm də burada şəhərin bütün tarixi və müasir görməli
yerlərinin bir araya gəlməsidir. Bəli, bu, Bakıdır! Həm
qədim, həm də çox müasir. Ənənələri qoruyan və
yeniliklərə açıq Bakı. Bu yeniliyin rəmzi fəal və həyat
gücü ilə zəngin gənclərdir. Səhnədəki dinamik kompozisiyada rəqqaslar, akrobatlar, parkur və breykdans ustaları öz məharətlərini göstərirlər. Bütün art
şounun quruluşunda təxminən beş yüz gənc iştirak
edib. Bu günün hekayəsi zəfərə aparan yol haqqındadır.
Sonra “Külək haqqında əfsanə” süjeti təqdim
olundu. Bu hekayənin baş qəhrəmanları oğlan və
qızdır. Onlar öz valideynləri ilə Bakının rəmzlərindən
biri olan küləyin adı ilə şəhərin yaranmasını söyləyirlər.
Azərbaycan – Odlar Yurdudur, Bakı isə küləklər
şəhəridir. O, Xəzər dənizi ilə əhatə olunan yarımadada,
hər üç tərəfdən küləyə açıq olan məkanda yerləşir.
Ekranda Azərbaycanın təbiətini, onun zənginliyi və
nadirliyini görürük.
Daha sonra “Şəhərin yaranması” kompozisiyası
təqdim edildi. Şəhərin ruhu oyanır. Bu şəhərdə insan
yaratmaq, sevmək və yaşamaq istəyir. Səhnədə
şəhərin salınması simvolik olaraq nümayiş etdirildi.
Səhnədə iri butafor kərpiclər, pilləkənlər, fənərlər və
evlər daşıyan rəqqaslar “Şəhərin doğulması” teatrrəqs tamaşasını ifa etdilər. Akrobat və rəqqaslar
hərəkətli və müasir paytaxtın mənzərəsini yaratdılar.
Bu nömrədə çoxlu rekvizit və dekorasiyalardan istifadə
edilib (evlərin fasadı, nəhəng kərpiclər, gül ləkləri,
ağaclar, skamyalar, fənərlər). Kompozisiyada şəhərin
necə yarandığı nümayiş olundu. Beləliklə, səhnədə
rəmzi şəhərin tikintisi sona çatdı və işlərin yekunlaşmasını bayram etmək vaxtı gəldi.
Bunun ardınca “Şəhər Günü Bayramı” adlı vokalxoreoqrafik kompozisiya təqdim olundu. Səhnədə
vokalçılar, musiqiçilər, rəqqaslar və aktyorlar çıxış
etdilər. İstənilən ölkənin xalqını yaxşı tanımaq üçün
yəqin ki, onun bayramlarını necə keçirdiyinə baxmaq
lazımdır. Azərbaycanın bayramlarında mədəniyyət
zənginliyi, milli kolorit və xalqın ənənəsi yaşayır.
Əlbəttə ki, hər bir qonaq məşhur Azərbaycan
qonaqpərvərliyini mütləq yüksək qiymətləndirir. Paytaxt
Bakının əsas gözəlliyi onun nadir memarlığından və
sakinlərindən qaynaqlanır. Paytaxtın küçələri ilə
gəzişərkən qeyri-ixtiyari olaraq bu şəhərin öz abhavası və ruhu olduğunu düşünürsən. Burada insanlar
da fərqlidir. Onlar qonaqpərvər və mehribandır, ilk
çağırışında sənə kömək etməyə hazırdırlar. Onlar
ürəyiaçıq və səmimidirlər. Bakı şəhərinin əsl dəyəri
də elə bundadır.
Açılış mərasiminin daha bir maraqlı məqamı
“Elementlər” adlanır. “Həyat kitabı”, “Od”, “Xarıbülbül
gülü”, “Çörək” və “Zeytun budağı” – bu rəmzlərin hər

biri adət-ənənələri, nəsillərin enerjisini və xalq
mədəniyyətini özündə əks etdirir. Səhnədə artistlər
qismində Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının
idmançıları çıxış edirlər.
“Həyat kitabı” – əcdadların müdrikliyi və ruhunun
gücü insana doğru yol seçməyə kömək edir. Həyat
kitabı müdriklik və bilik mənbəyidir.
“Od” – ruha və millətin gücünə inam atəşi. O,
insanları ruhlandırır. Zərdüştlərin Atəşgah məbədi
sönməyən alovu ilə əsrlər boyu bütün dünyanın
zəvvarlarını cəlb edirdi: illər və əsrlər keçir, dünya
dəyişir, məbəd isə yerində qalır və iztirab çəkən
insanların yollarına nur saçır. Yerdən çıxan alov
idmançılarımıza zəfərə gedən yolda hər zaman kömək
edir.
“Xarıbülbül gülü” – görünməmiş gözəlliyə malik
Xarıbülbül gülü yalnız Azərbaycanda bitir. Öz
görünüşünə görə xarıbülbül gülü bülbülə bənzəyir: iki
ləçək onun qanadları, mərkəzdəki bir ləçək isə dimdikli
quş başına bənzəyir. Gülün adı da elə bundan əmələ
gəlib: “xar” Azərbaycan dilində tərcüməsi “tikan”,
“bülbül” isə – bülbül deməkdir. Bir çox əfsanə və
rəvayətlər bu valehedici və zərif gül ilə bağlıdır.
“Çörək” – ananın bişirdiyi çörək yaşam gücü verir.
Nəsil, inamın gücü və Vətən sevgisi qəhrəmanı zəfərə
aparan yola gətirir. Bu an muğam səslənir. 2008-ci
ildə UNESKO muğamı bəşəriyyətin şifahi və qeyrimaddi irsinin şah əsərlərindən biri kimi elan edib.
“Zəfər” – idmançılara güc və çeviklik, enerji və
dözümlülük, mübarizlik və dəqiqlik lazımdır. İndi bütün
bu keyfiyyətləri gənc azərbaycanlı idmançılar arenada
nümayiş etdirirlər. Bu idmançılardan hər biri, əlbəttə
ki, zəfərin rəmzi olan zeytun budağına layiqdir.
Nəhayət, təntənəli mərasimin “Final” kompozisiyası
başladı. Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının –
“Bakı 2019”un hər bir iştirakçısı indi öz arzusunu, öz
yolunu xatırlayır və ümid edir ki, bu yol onu qələbəyə
aparacaq. Bütün idmançılara uğurlar, layiqli rəqiblər
və qələbə əzmi arzulayırıq. Qoy, doğma evi xatırladan
çörək, arzuya aparan alov, əcdadların güc və müdrikliyini verən kitab, sülh və sevgi rəmzi olan xarıbülbül
hər zaman onlarla olsun. O zaman zəfər rəmzi olan
zeytun budağının başlarının üzərində ucaldılacaq an
daha da yaxınlaşacaq.
Sonda bütün iştirakçı ölkələrin bayraqları səhnədə
dalğalandı.
“Bakı 2019” XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya
Festivalının təntənəli açılış mərasimi başa çatdı.
Beləliklə, Azərbaycan orijinallığı ilə diqqəti cəlb
edən, tamaşaçıları vəcdə gətirən daha bir mərasimlə
festivalın tarixində mühüm yer tutacaq növbəti parlaq
səhifə yazdı.
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Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrik
Hörmətli həmvətənlər!
Sizi və dünyanın müxtəlif guşələrində yaşayan bütün soydaşlarımızı müqəddəs
Qurban bayramı münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, ən xoş arzu və
diləklərimi yetirirəm.
Qurban bayramı Allahın bəşəriyyət üçün hidayət yolu seçdiyi İslamın əsas
bayramlarından biri kimi özündə mənəvi birliyi, həmrəyliyi, xeyirxahlığı və
dözümlülüyü ehtiva edərək, insanın ən çətin məqamlarda düzgün mövqe seçmək
və ülvi amallar uğrunda hər cür fədakarlığa hazır olmaq qüdrətini əks etdirir.
Tarixən İslama və onun mütərəqqi ənənələrinə bağlı olan xalqımız əsrlər boyu
bu dəyərləri yaşatmış və ölkəmiz İslam sivilizasiyasının mədəni mərkəzlərindən
birinə çevrilmişdir. Azərbaycanda bütün dini bayramlar, o cümlədən Qurban
mərasimləri hər il böyük təntənə və yüksək əhval-ruhiyyə ilə keçirilir. Bu günlər
dövlətimizin tərəqqisi, xalqımızın rifahı və əmin-amanlığı üçün dualar edilir,
xeyriyyəçilik işləri görülür, şəhidlərimizin nurlu xatirəsi ehtiramla yad olunur.
Ümidvaram ki, bütün xeyirxah niyyətləriniz, dua və diləkləriniz gerçəkləşəcək,
Uca Yaradanın mərhəməti heç zaman xalqımızın üstündən əskik olmayacaqdır.
Əziz bacı və qardaşlarım!
Qurban bayramı münasibətilə bir daha hər birinizə səmimi təbriklərimi çatdırır,
qurbanlarınızın Allah tərəfindən qəbul olunmasını arzu edirəm. Qoy, bu mübarək
bayram ailələrinizə səadət, süfrələrinizə xeyir-bərəkət gətirsin.
Qurban bayramınız mübarək olsun!
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 avqust 2019-cu il.
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yulun 31-də Azərbaycan Respublikasının
Baş Prokurorluğunda prokurorluq orqanları
tərəfindən 2019-cu ilin birinci yarımilində “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda nəzərdə tutulmuş fəaliyyət istiqamətləri
üzrə görülmüş işlərin vəziyyəti və bölgə müşavirələrində aparılmış müzakirələrin nəticələrinə
həsr olunmuş geniş əməliyyat müşavirəsi keçirilmişdir.
Müşavirədə məruzə ilə çıxış edən Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru Zakir Qaralov
bildirmişdir ki, 2019-cu ilin birinci yarısında ölkə
həyatının bütün sahələrində dinamik inkişaf
yüksək templərlə davam etmiş, hüquqi-demokratik
islahatlar, böyük infrastruktur layihələri və sosial
yönümlü proqramlar uğurla həyata keçirilmiş,
vətənimizin iqtisadi və müdafiə qüdrətinin daha
da möhkəmləndirilməsi, bütövlükdə Azərbaycanın
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və hər bir regionun hərtərəfli inkişafına, əhalinin
layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsinə istiqamətləndirilmiş dövlətçilik siyasəti öz müsbət
nəticələrini vermişdir. 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. 2019-cu ilin birinci yarısında
ümumi daxili məhsul istehsalının ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,4 faiz, iqtisadiyyatın
qeyri-neft sektoruna yatırılan investisiyaların 5,1
faiz artması, valyuta ehtiyatlarının 9,7 faiz artaraq 49,1 milyard ABŞ dollarına çatması xüsusi
vurğulanmışdır.
Bildirilmişdir ki, 2019-cu ilin birinci yarımili
ərzində dövlət tərəfindən sosial yönümlü siyasətin

həyata keçirilməsi istiqamətində bir sıra işlər
görülmüş, dövlət başçısı tərəfindən düşünülmüş
və məqsədyönlü siyasətin ardıcıl həyata keçirilməsi
nəticəsində imzalanmış Fərman və Sərəncamların
icrası ilə 3 milyondan artıq vətəndaşın sosial
rifahı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmış, minimum əmək haqqı iki dəfə artırılaraq 130 manatdan 250 manata çatdırılmış, bu artım 1 milyona
yaxın insanı əhatə etmişdir.
Eyni zamanda ölkə əhalisinin rifahını yüksəltmək, sosial müdafiəsini və layiqli həyat səviyyəsini
təmin etmək məqsədilə təxminən 850 min nəfəri
əhatə edən “Azərbaycan Respublikasında fiziki
şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı
əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanın əhəmiyyəti
vurğulanmış, bu məqsədlər üçün dövlət büdcəsindən 682 milyon manat məbləğində vəsaitin
ayrılması qeyd olunmuşdur.
Cari ilin birinci yarısında ölkəmizin, eyni zamanda paytaxt Bakının mötəbər beynəlxalq iqtisadi və humanitar forumlara – VII Qlobal Bakı
Forumuna, V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumuna, UNESCO-nun Ümumdünya İrs
Komitəsinin sessiyasına, dünya miqyaslı idman
yarışlarına – “Formula-1 Qran-Pri”, Bakı Olimpiya
Stadionunda UEFA Avropa Liqasının final qarşılaşmasına ev sahibliyi etməsi respublikamızın
beynəlxalq aləmdə yüksək imicə, tolerantlıq və
multikulturalizm prinsiplərinə bağlılığının bariz
nümunəsi olduğunu, eyni zamanda ictimai asayişin
mühafizəsi və təhlükəsizlik tədbirlərinin ən
yüksək səviyyədə yerinə yetirildiyini bir daha
sübut etdi.
Müşavirədə əldə olunan uğurların qazanılmasında Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər
Əliyev Fondunun Prezidenti, UNESCO və ISESCOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın
gördüyü mö təbər işlər və həyata keçirdiyi
layihələrin əhəmiyyəti xüsusi vurğulanmışdır.
Əməliyyat müşavirəsində xüsusi qeyd edilmişdir
ki, 2019-cu ilin birinci yarımili eyni zamanda
ölkənin məhkəmə-hüquq sistemində islahatların
dərinləşdirliməsi dövrü kimi yadda qalmışdır.
Belə ki, 2019-cu il aprelin 3-də Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən “Məhkəməhüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi
haqqında” imzalanmış Fərmanda məhkəmələrin
fəaliyyətinin müasir tələblərə uyğun qurulması,
onların fəaliyyətində şəffaflıq və açıqlıq prinsip-

lərinin rəhbər tutulması, infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi və bu fəaliyyətə elektron xidmətlərin inkorporasiya edilməsi, məhkəmə qərarlarının
icra mexanizmlərinin müasirləşdirilməsi, hakim
və məhkəmə aparatı işçilərinin sosial müdafiəsinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində verilən tövsiyə
və tapşırıqlar məhkəmə-hüquq sistemində institusional potensialın gücləndirilməsinə yönəlmiş
ardıcıl tədbirlərin davamı olmuşdur.
Fərmanda cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi
və cinayətlərin dekriminallaşdırılması üzrə tədbirlərin davam etdirilməsi məqsədilə müvafiq
qanun layihələrinin hazırlanaraq üç ay müddətində
Azərbaycan Respublikası Prezidentinə təqdim
edilməsi, həmçinin məhkəmələrdə dövlət ittihamının müdafiəsi və protest verilməsi təcrübəsinin
mütəmadi təhlil edilməsi və bu fəaliyyətin keyfiyyətinin artırılması üçün tədbirlərin görülməsi
Baş Prokurorluğa tövsiyə edilmişdir. Bununla əlaqədar Baş Prokurorluqda yaradılmış İşçi qrupu
tərəfindən Cinayət, Cinayət-Prosessual və İnzibati
Xətalar Məcəllələrinə dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihəsi hazırlanaraq Ali Məhkəmə,
Baş Prokurorluq və Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə
yaradılmış işçi qrupuna təqdim edilmişdir.
Eyni zamanda müşavirədə cinayət mühakimə
icraatında dövlət ittihamçıları qarşısında qoyulmuş
vəzifələrin daha səmərəli həyata keçirilməsi, bu
sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, həmçinin
müəyyən edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların
aradan qaldırılması məqsədilə Baş Prokurorluqda
yaradılmış Müsabiqə Komissiyası tərəfindən Bakı
şəhər prokurorluğunun Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə şöbəsində mövcud vəzifələrin yüksək
nəzəri bilik və peşə hazırlığı ilə fərqlənən təcrübəli
prokurorluq işçiləri hesabına komplektləşdirilməsi
üçün müsabiqə keçirilməsi və həmin şöbənin
yeni tərkibdə formalaşdırılması məqsədilə 2
böyük prokuror və 23 prokuror vəzifəsinə uğurlu
təyinatlar aparılması qeyd edilmiş, eləcə də növbəti mərhələdə dövlət ittihamının müdafiəsini
həyata keçirən bütün prokurorların məhz bu prosedurlar əsasında vəzifəyə təyin edilmələrinin
vacibliyi vurğulanmışdır.
Bildirilmişdir ki, Azərbaycan Prokurorluğunun
digər hüquq mühafizə, ilk növbədə daxili işlər,
ədliyyə və məhkəmə orqanları ilə əlaqəli birgə
fəaliyyətinin nəticəsi olaraq cinayətkarlığın dinamikasında və strukturunda müşahidə olunan
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ötən illərin müsbət göstəriciləri hesabat dövründə
də davam etmiş, prokurorluğun ölkəmizdə dayanıqlı ictimai-siyasi sabitliyin qorunması, dövlət
maraqlarının müdafiəsi və cinayətkarlığa qarşı
kəsərli mübarizənin təşkili istiqamətində fəaliyyəti
daha da güclənmiş, kriminogen stabilliyə nail
olunmaqla mənfi təzahürlərin qarşısı vaxtında
alınmışdır.
Hesabat dövründə istintaq və əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyekti olan bütün dövlət qurumları üzrə cinayət hadisələrinin sayında ötən ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 690 vahid artım
olmaqla, ümumilikdə qeydə alınmış 13534
cinayətin 91,7 faizi daxili işlər və prokurorluq
orqanları tərəfindən istintaqı və təhqiqatı aparılan
hüquqazidd əməllər olmuş, onların 88,5 faizini
böyük ictimai təhlükə törətməyən və az ağır,
yalnız 11,5 faizini isə ağır və xüsusilə ağır cinayətlər təşkil etmişdir.
Əməliyyat-axtarış və istintaq fəaliyyəti sahəsində görülmüş birgə tədbirlər nəticəsində hesabat
dövründə cinayətlərin açılması 82,4% təşkil
etmiş, həmçinin daxili işlər orqanları ilə birgə
keçirilmiş tədbirlər nəticəsində əvvəlki illərdən
bağlı qalmış 163 cinayətin açılması təmin edilmişdir.
Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə hesabat
dövründə qəsdən adam öldürmə, qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma, mülkiyyət əleyhinə
olan cinayətlər, yol-nəqliyyat hadisələri, habelə
qəzalarda xəsarət alanların sayında artım, istintaq
zamanı dövlətə, hüquqi və fiziki şəxslərə dəymiş
maddi ziyanın ödənilməsində isə azalma müşahidə
olunmuşdur.
Müşavirədə 2019-cu ilin birinci yarımilində
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 qeyd edilmiş,
eyni zamanda respublikada ictimai rezonansa
səbəb olmuş cinayət hadisələri üzrə 70 şəxs
barəsində istintaq olunmuş 32 cinayət işinin
yekunlaşdırılaraq məhkəmələrə göndərildiyi xüsusi
vurğulanmışdır.

Belə ki, 3 iyul 2018-ci il tarixdə radikal dini
baxışlara malik Yunis Səfərov və digərləri tərəfindən Gəncə şəhərində törədilmiş terror aktı,
qəsdən adam öldürməyə cəhd, hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə yönələn hərəkətlər və sair
faktlarla bağlı başlanmış cinayət işinin istintaqı
peşəkarlıqla davam etdirilərək, ümumilikdə mütəşəkkil dəstənin 29 üzvünün Cinayət Məcəlləsinin
müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barələrində həbs qətimkan
tədbirlərinin seçilməsi təmin edilmiş, həmin şəxslərdən 11-i barəsində beynəlxalq axtarış elan
olunmuşdur.
Bundan başqa, 10 iyul 2018-ci il tarixdə Gəncə şəhərində radikal dini yönümlü bir qrup şəxs
tərəfindən zorakılıq aktları, hakimiyyət nümayəndələrinə silahlı müqavimət göstərilməsi ilə
müşayiət olunan kütləvi iğtişaş törədilməsi, 2
polis əməkdaşının qəsdən öldürülməsi və sair
faktlar üzrə başlanmış cinayət işinin istintaqı
davam etdirilərək, iş üzrə 61 nəfər təqsirləndirilən
şəxs qismində cəlb olunmaqla barələrində həbs
qətimkan tədbiri seçilmiş, onlardan 1 nəfər axtarışda olduğu dövrdə polis əməkdaşları tərəfindən
zərərsizləşdirilmiş, 1 nəfər barəsində isə axtarış
tədbirləri davam etdirilir. Ümumilikdə 2018-ci
ilin noyabr ayından etibarən iş üzrə cinayəti
törətdikdən sonra ölmüş təqsirləndirilən şəxs də
daxil olmaqla 60 nəfər barəsində 8 cinayət işinin
istintaqı tamamlanaraq aidiyyəti üzrə baxılması
üçün məhkəməyə göndərilmişdir. 6 cinayət işi
üzrə 44 şəxs barəsində ittiham hökmləri çıxarılaraq
təqsirləndirilən şəxslər müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına məhkum edilmiş,
16 nəfər barəsində 2 cinayət işi üzrə isə məhkəmə
baxışı davam edir.
Qeyd edilmişdir ki, 26 mart 2019-cu il tarixdə
Bakı şəhərində yerləşən “Diqlas” ticarət mərkəzində
ağır nəticələrə səbəb olan yanğın hadisəsinin
baş verməsi faktı üzrə başlanmış cinayət işi
üzrə prokurorluq, Daxili İşlər, Fövqəladə Hallar
və Vergilər nazirliklərinin müstəntiqlərindən ibarət
istintaq qrupu tərəfindən zəruri və təxirəsalınmaz
istintaq tədbirlərinin icrası təmin edilmiş, binaya
və sahibkarlara vurulmuş ziyanın həcminin, habelə
cinayət təqibi ilə əlaqədar əhəmiyyət kəsb edən
digər halların müəyyən edilməsi məqsədi ilə
çoxsaylı ekspertizalar təyin edilmiş, yanğından
maddi ziyan çəkmiş 400 nəfərdən artıq sahibkar
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istintaqa cəlb edilərək dindirilmiş, həyata keçirilmiş
istintaq tədbirləri ilə 129 nəfər sahibkara 1
milyon 91 min manat məbləğində pul vəsaiti
ödənilmişdir.
Xüsusilə vurğulanmışdır ki, baş vermiş hadisə
ölkə rəhbərliyi tərəfindən nəzarətdə saxlanılmaqla,
ümumilikdə yanğından maddi zərər çəkmiş 371
sahibkara 2 milyon 155 min manat məbləğində
dövlət tərəfindən kompensasiya ödənilmişdir.
Bildirilmişdir ki, korrupsiya cinayətlərinə qarşı
mübarizənin tam yeni müstəviyə qaldırılması
prokurorluq orqanlarının qarşısında duran ən
əsas vəzifələrdən biridir. Prezident cənab İlham
Əliyevin siyasi iradə, əzm və qətiyyəti hesabına
reallaşdırılan dövlətçilik siyasətinin məntiqi nəticəsi
olaraq ötən dövrlərdə olduğu kimi 2019-cu ilin
birinci yarısında da korrupsiya və rüşvətxorluğa
qarşı mübarizə tədbirləri uğurla davam etdirilmişdir.
Korrupsiya hallarına qarşı mübarizə işinin
düzgün təşkilində 161 saylı „Qaynar xətt“ əlaqə
mərkəzinin əhəmiyyəti qeyd olunmuşdur. Baş
idarə tərəfindən vətəndaşları 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 müraciətlər üzrə təxirəsalınmaz əməliyyatistintaq tədbirləri həyata keçirilmişdir. Belə ki,
mərkəzə hesabat dövründə 1986 müraciət daxil
olmuş, həmin müraciətlərin 9-u üzrə Cinayət
Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri
başlanmış, eləcə də digər müraciətlər üzrə qanunvericiliyə müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin
edilmişdir.
Dövr ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində görülmüş işlərin məntiqi nəticəsi olaraq
ölkəmizin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD), Avropa
Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu
(GRECO) və MONEYVAL Komitəsi, eləcə də digər
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı uğurla davam
etdirilmişdir.
Bununla bağlı qeyd edilmişdir ki, cari il OECD
tərəfindən Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üçün
Anti-Korrupsiya Şəbəkəsinin İstanbul Anti-Korrupsiya Fəaliyyət Planı çərçivəsində ölkəmizə

ünvanlanmış tövsiyələrin böyük əksəriyyəti icra
edilmiş və bu monitorinq mexanizmi çərçivəsində
IV Monitorinq Raundu uğurla başa çatdırılmışdır.
Bundan başqa, GRECO tərəfindən ölkəmizin IV
raundu dəyərləndirilməsi üzrə Uyğunluq Hesabatı
qəbul olunmuş, ünvanlanan 21 tövsiyədən 18-i
uğurla icra edilmişdir.
Rüşvətlə bağlı, vəzifə səlahiyyətlərindən suiistifadə, vəzifə səlahiyyətlərini aşma, qulluq
mövqeyindən istifadə etməklə mənimsəmə və
ya israf etmə, qulluq mövqeyindən istifadə
etməklə dələduzluq, vəzifə saxtakarlığı və sair
faktlar üzrə 316 şəxs barəsində 187 cinayət işinin istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti məhkəmələrə göndərilmişdir.
Məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri üzrə
vurulmuş 45 milyon 568 min manat ziyandan
istintaq müddətində 14 milyon 997 min manatın
ödətdirilməsi təmin olunmuş, qalan ziyanın ödətdirilməsi məqsədi ilə qanunla nəzərdə tutulmuş
tədbirlər görülmüşdür.
Xüsusi vurğulanmışdır ki, vətəndaşları narahat
edən məsələlərin həllinə diqqət və həssaslıqla
yanaşılmasının hər bir dövlət orqanının və məmurunun mühüm vəzifələrindən olması barədə Prezident cənab İlham Əliyevin tələbləri 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 hallara yol
verilməməsi, müraciətlərə baxılması və vətəndaşların qəbulu işinin daha da təkmilləşdirilməsi,
yeni informasiya texnologiyalarının imkanlarından
daha geniş istifadə edilməsi bütün struktur
qurumların rəhbərləri və tabe prokurorlardan
tələb olunmuşdur.
Əməliyyat müşavirəsində xüsusi qeyd edilmişdir
ki, hesabat dövründə xidməti, icra və əmək intizamının daha da möhkəmləndirilməsi, fəaliyyətlərində qanunsuzluq hallarına və prokurorluq
işçisinə yaraşmayan hərəkətlərə yol verən işçilərə
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münasibətdə tələbkarlıq artırılmışdır. Aparılmış
xidməti yoxlamalar nəticəsində müxtəlif xətalar
törətdiklərinə görə 14 prokurorluq əməkdaşı intizam məsuliyyətinə cəlb edilmiş, onlardan 3-ü
vəzifədən azad edilmişdir.
Hesabat dövründə kadr işinin düzgün təşkili
və onun müasir standartlar səviyyəsində daha
da təkmilləşdirilməsi, kadrların seçilib yerləşdirilməsi, vəzifədə irəli çəkilməsi, “Prokurorluğa
işə qəbul olunmaq üçün namizədlərlə müsabiqə
keçirilməsi qaydaları haqqında” Əsasnamənin
tələblərinə müvafiq olaraq 80 ştat vahidi üzrə
prokurorluğa işə növbəti qəbulun şəffaf və ədalətli prosedurlar əsasında başa çatdırılması, prokurorluqda işləmək arzusunda olan gənclərin
sıralarından ən layiqlilərinin seçilməsi barədə
Baş Prokurorluğun əlaqədar qurumlarına müvafiq
tapşırıqlar verən Baş prokuror Zakir Qaralov,
2002-ci ildən başlayaraq keçirilən 19 müsabiqə
nəticəsində işə qəbul edilməklə prokurorluğun
kadr korpusunun 67 faizini təşkil edən 873 gənc
mütəxəssislərin müxtəlif vəzifələrdə, o cümlədən
rayon prokuroru, Baş Prokurorluğun idarə rəisinin
müavini, şöbə rəisi və sair kimi məsul vəzifələrdə
səmərəli fəaliyyət göstərməsini ölkəmizdə dövlət
gənclər siyasətinin reallaşdırılmasının müsbət
nəticəsi və prokurorluqda aparılan islahatların
böyük uğuru kimi dəyərləndirmişdir.
Diqqətə çatdırılmışdır ki, prokurorluq orqanları
tərəfindən 2019-cu 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 Sumqayıt və Gəncə
şəhərləri, Şamaxı, Qəbələ, İmişli, Salyan və Lənkəran 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 2019-cu ilin birinci yarısında prokurorluq orqanları tərəfindən görülmüş işlər və
bu məsələnin bölgə müşavirələrində müzakirəsinin
nəticələri barədə Baş prokurorun birinci müavini
Rüstəm Usubov məruzə etmişdir. Müzakirələrdə
çıxış edən Baş Prokurorluğun İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları idarəsinin rəisi Murad
Dadaşov, Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq
idarəsinin rəisi Eldar Əhmədov və Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin İstintaq idarəsinin rəisi Nemət Əvəzov
“Elektron cinayət” proqramının tətbiqi ilə bağlı
tapşırıqların icrası istiqamətində görülən işlər
barədə müşavirə iştirakçılarına ətraflı məlumat
vermişlər.
Müşavirəyə yekun vuran Baş prokuror Zakir
Qaralov 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 xidməti fəaliyyətin
vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi prinsipləri üzərində qurulmasının, müasir texnologiyaların tətbiqinin, əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinin zəruriliyi vurğulanmışdır.
Əməliyyat müşavirəsində inam ifadə olunmuşdur ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə
həyata keçirilən uğurlu dövlətçilik siyasətini
hərtərəfli dəstəkləyən prokurorluq orqanları bundan sonra da digər hüquq mühafizə orqanları ilə
əlaqəli şəkildə ictimai-siyasi sabitliyin və əminamanlığın qorunması, cinayətkarlığa qarşı
mübarizənin gücləndirilməsi, dövlət müstəqilliyinin, insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı
müdafiəsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsini
təmin edəcəkdir.
Baş Prokurorluq
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yulun 5-də Naxçıvan Muxtar Respublikası
Prokurorluğu orqanları tərəfindən 2019-cu
ilin birinci yarımilində görülən işlərin yekunları
və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr
olunan əməliyyat müşavirəsi keçirilib.
Kollegiya iclasını Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru Səbuhi Şahverdiyev açaraq,
məruzəsində qeyd etdi ki, xalqımızın ümummilli
lidеr Hеydər Əliyеv siyаsi dühаsının bəhrəsi оlаn
və öz inkişаf tаrixinin yеni yüksəliş mərhələsini
yаşаyаn rеspublikаmızdа ölkə başçısı cənаb
İlhаm Əliyеvin rəhbərliyi ilə həyаtа kеçirilən
məqsədyönlü islаhаtlаr nəticəsində ölkəmiz dаhа
dа qüdrətlənərək xаlqımızın həyаt səviyyəsi yüksəlmiş, dеmоkrаtik dəyərlərin hərtərəfli bərqərаr
оlunmаsı sаhəsində böyük uğurlаr əldə еdilib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin məqsədyönlü dövlətçilik siyasətinin
nəticəsidir ki, ölkə həyatının bütün sahələrində
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mühüm nailiyyətlər əldə edilərək möhkəm ictimai-siyasi sabitlik və əmin-amanlıq bərqərar
olmuşdur. Ölkə Prezidenti Naxçıvan Muxtar Respublikasına növbəti səfəri zamanı qeyd etmişdir:
"Naxçıvan uğurla, sürətlə inkişaf edir. Son illər
ərzində muxtar respublikada böyük abadlıq-quruculuq işləri görülmüşdür. Naxçıvan Muxtar Respublikası bütün iqtisadi göstəricilərinə görə çox
sürətlə inkişaf edən muxtar respublikadır. Son
15 il ərzində respublikanın ümumi daxili məhsulu
on dəfəyə yaxın artıbdır. Bu məncə, dünya miqyasında rekord göstəricidir. Bütün bu uğurlar
münasibətilə Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyini, bütün sakinlərini ürəkdən təbrik etmək
istəyirəm."
28 iyun 2019-cu il tаrixdə kеçirilən bеşinci
çаğırış Nаxçıvаn Muxtаr Rеspublikаsı Аli Məclisinin
onuncu sеssiyаsındа Nаxçıvаn Muxtаr Rеsublikаsı
Аli Məclisinin Sədri cənаb Vаsif Tаlıbоvun 2019-

görülməsi taşırığı da verilmişdir. Muxtar respublikanın prokurorluq orqanlarının işçiləri qarşıya
qoyulmuş bu taşırığın icrasını təmin etmək məqsədilə səlahiyyət hədləri daxilində bütün zəruri
tədbirlərin görülməsini təmin edəcəklər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində
ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların
dəstəklənməsi haqqında” 3 aprel 2019-cu il
tarixli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq ixtisasının tələbələri 2019-cu ilin aprel
və iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikası
Prokurorluğunda olaraq onlara startap layihələri
və istintaq hərəkətlərinin aparılmasına aid slaydlar
nümayiş etdirilmiş, həmçinin kitabxana fondu,
prokurorluq orqanlarında müraciətlərin baxılması
qaydaları, ittihamı elanetmə qaydaları və ittihamın
müdafiəsi, istintaq hərəkətlərinin sənədləşdirilməsi
haqqında məlumatlar verilib.
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 əməyin mühafizəsi qaydalarına riayət
еtməsinə nəzarət оlunması məqsədilə prоkurоrluq

cu ilin birinci yarımilində Nаxçıvаn Muxtаr Rеspublikаsının sоsiаl-iqtisаdi inkişаfının yеkunlаrınа
dаir məruzəsində "İqtisadi inkişafın davamlı
xarakter alması, yeni iş yerlərinin açılması, gənclərin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsi
muxtar respublikada cinayətkarlığın aşağı səviyyədə olmasını təmin etmişdir. Hüquq-mühafizə
orqanları bundan sonra da ictimai asayişin və
sabitliyin qorunmasına diqqəti artırmalı, maarifləndirmə-profilaktika tədbirləri görülməlidir" kimi
tövsiyə və tapşırıqları prokurorluq işçilərindən
öz işlərinə daha məsuliyyətlə yanaşmağı bir
vəzifə kimi tələb edir. Muxtar Respublikada cinayətkarlığın aşağı səviyyədə olması prоkurоrluq
orqanlarını аrxаyınlаşdırmаmаlı, bundаn sоnrа
dа cinаyətkаrlığа qаrşı mübаrizə, qаnunçuluğun
möhkəmləndirilməsi, insаn və vətəndаş hüquq
və аzаdlıqlаrının dаhа еtibаrlı müdаfiəsi üçün
işlərini digər hüquq-mühаfizə оrqаnlаrı ilə əlаqəli
şəkildə maarifləndirmə və profilaktiki tədbirlərə
üstünlük verməklə qаrşıyа qоyulаn yüksək tələblər
səviyyəsində qurmаlıdırlar.
Həmçinin sеssiyаdа torpaqların qanunsuz zəbt
olunmasının və təyinatından kənar istifadəsinin
qarşısının alınması üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Prokurorluğuna Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi və yerli icra
hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə zəruri tədbirlərin
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işçiləri bu işə cəlb еdilərək müvafiq оrqanlarla
əlaqəli şəkildə bu sahədə tədbirlər mütəmadi
оlaraq davam еtdirilir.
Qeyd olundu ki, Naxçıvan Muxtar Rеspublikası
Prоkurоrluğu digər hüquq-mühafizə оrqanları ilə
əlaqəli şəkildə ictimai-siyasi sabitliyin və əminamanlığın qоrunması, dövlət müstəqilliyimizin,
cinayətkarlığa və hüquq pоzuntularına qarşı mübarizə, qanunçuluq və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsi istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsinin təmin еdilməsində fəallıq göstərmişdir.
Hesabat dövründə muxtar rеspublika ərazisində
9 cinayət hadisəsinin qеydə alınması aidiyyəti
aidiyyəti rayоn (şəhər) prоkurоrlarını ciddi
düşündürməli, cinayətlərin baş vеrmədən qarşısının
alınması üçün digər hüquq-mühafizə оrqanları
ilə birlikdə qabaqlayıcı prоfilaktiki işləri daha da
gücləndirməli, bundan sоnra cinayət hadisələrinin
baş vеrməməsi üçün müvafiq tədbirlər görülməlidir.
Pеşə fəaliyyəti ilə əlaqədar jurnalistlərin təqib
еdilməsi və оnlara təzyiqlər göstərilməsi ilə bağlı
və yеtkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən cinayət
hadisələri törədilməsi halları qеydə alınmamış,
lakin əvvəllər məhkum оlunmuşlar, narkоmanlar
və sərxoşlar 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.
Kеçmiş illərdə baş vеrib qapalı qalmış 2
cinayət işinin açılmasının təmin edilməsinə baxmayaraq prokurorluğun müvafiq şöbələri və tabе
rayоn (şəhər) prоkurоrları aidiyyəti оrqanlarla
əlaqəli şəkildə hər bir cinayət işi üzrə müzakirələr
kеçirməli, həmin cinayətlərin açılması istiqamətində istintaq və əməliyyat-axtarış tədbirlərinin
intеnsivliyinin və kəsərliliyinin artırılması üçün
kоnkrеt tədbirlər müəyyənləşdirməlidirlər.
Narkоtik vasitələrin və psixotrop maddələrin
qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar 4 fakt qеydə
alınmışdır, lakin muxtar rеspublikanın sərhəd
bölgəsində yеrləşməsini və bu cinayətlərin transmilli xaraktеr daşımasını nəzərə alaraq rayоn
(şəhər) prоkurоrları bu sahəyə diqqəti artırmalı,
aşkar оluna biləcək hər bir fakt üzrə narkоtik
vasitənin əldə еdilmə mənbəyi müəyyənləşdirilərək

təqsirkar şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb
еdilmələrini təmin еtməli, narkоtik vasitələrin
qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizədə prоfilaktiki
işləri daha da gücləndirməlidirlər.
Muxtar rеspublikanın prоkurоrluq оrqanlarında
ötən ildən qalıq qalmış 1 cinayət işinin istintaqı
tamamlanaraq baxılması üçün ittiham aktı ilə
məhkəməyə göndərilmiş, törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər barədə prоkurоrluq оrqanlarına
14 məlumat daxil оlmuşdur.
Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə şöbənin
əməkdaşlarının iştirakı ilə məhkəmələr tərəfindən
birinci instansiya məhkəmələrində 11 iş üzrə ittiham hökmləri çıxarılmış, Naxçıvan Muxtar
Rеspublikası Ali Məhkəməsinin cinayət və hərbi
kоllеgiyaları tərəfindən 11 cinayət işinin ilkin
baxışı kеçirilərək məhkəmə baxışı təyin еdilmiş,
məhkəmələrdə hökm və ya məhkəmənin digər
yеkun qərarlarının icrası qaydasında icraat üzrə
17 işə nəticə vеrilmişdir.
Daxili işlər оrqanlarında 10 cinayət işi istintaq
оlunmuş, törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər
barədə daxili işlər оrqanlarında 13 məlumat
qeydə alınmış, cinayət törədərək istintaq və
məhkəmə оrqanlarından qaçıb gizlənmiş 1 şəxs
barəsində hеsabat dövründə 1 axtarış işi оlmuşdur
ki, həmin şəxs tutularaq istintaq və məhkəmə
оrqanlarına təhvil vеrilmiş, xəbərsiz itkin düşmə
kimi axtarışda olan 1 nəfər şəxs Şərur rayon
məhkəməsinin qərarı ilə ölmüş elan edildiyindən
həmin axtarış işinə xitam verilmişdir.
Qeyd olundu ki, qeydə alınmış 5 yоl nəqliyyat
hadisəsi nəticəsində 4 nəfər ölmüş, 1 nəfər isə
xəsarət almışdır. Ölümlə nəticələnən yоl-nəqliyyat
hadisələrinin qarşısının tam alınmaması həmin
hadisələrin prоfilaktikası istiqamətində tədbirlərin
həyata kеçirilməsinə ciddi zərurət yaradır.
Naxçıvan Muxtar Rеspublikası Dövlət Gömrük
Kоmitəsində 3, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində
isə 1 cinayət işi istintaq оlunub. Cinayət işlərinin
istintaqı zamanı prosessual qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilib, istintaqı tamamlanan işlərdən məhkəmə və prоkurоrluq tərəfindən əlavə
istintaqa qaytarılanı оlmayıb, əsassız cinayət işi
başlama, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb
еtmə, tutma hallarına yоl vеrilməyib.
Muxtar rеspublikanın prоkurоrluq оrqanlarının
iş planlarında nəzərdə tutulan bütün məsələlər
vaxtında və kеyfiyyətli icra оlunmuş, iş planlarının
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Prokurorluğun Hüquqi təminat və informasiya
şöbəsi tərəfindən www.prokurorluq.nakhchivan.az
və www.naxçıvantv.az saytlarında, və “Nuhçıxan”
İnformasiya Agentliyində “Hüquq guşəsi” yaradılıb
ki, burada vətəndaşlardan onlayn qaydada daxil
olan sualları hüquqi cəhətdən cavablandırılır.
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun
20 may 2019-cu il tarixli icmal məktubunda
“Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun “Prokurorluq orqanlarının kütləvi informasiya vasitələri
və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq
məsələləri haqqında” əmrin icrası ilə əlaqədar
prokurorluq orqanları tərəfindən 2018-ci ildə
görülmüş işlər barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması işinin vəziyyətinin ümumiləşdirilməsinə
dair Arayış”da Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun müsbət iş təcrübəsinin tabe qurumlarda yayılması məqsədəuyğun hesab olunmuşdur.
"Prоkurоrluq оrqаnlаrındа hüquqi təminаt və
qаnunvеriciliyin sistеmləşdirilməsi işinin əsаslı
yаxşılаşdırılmаsı tədbirləri hаqqındа" və "Prоkurоrluq оrqаnlаrındа qаnunvеriciliyin sistеmləşdirilməsinin аpаrılmаsı Qаydаlаrı hаqqındа" Təlimаtın təsdiq еdilməsi bаrədə" əmrlərə müvаfiq
оlаrаq prоkurоrluq orqanları tərəfindən qаnunvеriciliyin sistеmləşdirilməsi sahəsində müvafiq
əmrlərin tələblərinə əməl edilib.
Prоkurоrluq işçilərinin nəzəri və pеşə hazırlığı
ilə əlaqədar Muxtar Rеspublika Prоkurоrluğunun
mərkəzi aparatında və tabе rayоn (şəhər) prоkurоrluqlarında 216 tədris məşğələsi kеçirilmişdir.
Sonda əminliklə ifadə olundu ki, Nахçıvаn
Muхtаr Rеspublikаsı Prоkurоrluğunun kоllеktivi
ulu öndər Hеydər Əliyеvin idеyаlаrınа sаdiq
qаlаrаq оnun lаyiqli dаvаmçısı Аzərbаycаn
Rеspublikаsının Prеzidеnti cənаb İlhаm Əliyеvin
tövsiyyə və tаpşırıqlаrınа müvаfiq оlаrаq bundаn
sоnrа dа digər hüquq-mühаfizə оrqаnlаrı ilə
əlaqəli şəkildə dövlətçiliyimizin mаrаqlаrını, ölkəmizdə bərqərаr оlmuş dаyаnıqlı ictimаi-siyаsi
sаbitliyin qorunması, cinаyətkаrlığa qаrşı mübаrizənin gücləndirilməsi, insаn və vətəndаş huquq
və аzаdlıqlаrının еtibаrlı müdаfiəsi üçün səlаhiyyət
hədləri dахilində bütün zəruri tədbirləri görəcək,
Azərbaycan Rеspublikasının daha da qüdrətlənməsi naminə sədаqətlə хidmət еdəcəkdir.
Sonra məruzə ətrafında çıxışlar olmuşdur.

icrası zamanı inzibati qanunvеriciliyin tələblərinin
pоzulması halları aşkar еdildiyindən yol verilmiş
nöqsanların aradan qaldırılması üçün müvafiq
qurumlara 5 halda təqdimat vеrilmişdir.
Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması və
onların qəbulu işinin düzgün təşkili də prоkurоrluq
оrqanları tərəfindən daim diqqət mərkəzində
saxlanılmışdır. Muxtar pеspublikanın prоkurоrluq
оrqanlarına vətəndaşlardan 32 müraciət daxil
оlmuşdur ki, оnlardan 11-i prоkurоrluqda həll
еdilmiş, 17-i baxılması üçün aidiyyəti üzrə göndərilmiş, 4-ü istintaq оlunan cinayət işlərinə əlavə еdilmişdir. Naxçıvan Muxtar Rеspublikası
Prоkurоrluğunun еlеktrоn pоçt ünvanına daxil
olmuş 6 müraciətdən 1-ə prokurorluqda baxılaraq
müvafiq izah verilmiş, 5-i isə aidiyyəti üzrə göndərilmişdir. 156 nəfər vətəndaş prоkurоrlar tərəfindən qəbul еdilərək onların müraciətləri
qanunvericiliyiə uyğun həll edilmişdir.
Vətəndaşların sağlam hüquqi düşüncəyə və
yüksək hüquq mədəniyyətinə malik olmaları üçün
hüququn təbliği işi yüksək səviyyədə təşkil
olunmalı və hüquqi dövlət quruculuğunun vacib
elementi kimi qəbul olunmalıdır. Bu səbəbdən
hüququn təbliği və qanunvericiliyin izahı cinаyətkarlığın qаrşısının аlınmаsındа ən mühüm
vаsitə kimi nəzərdən keçirilməlidir. 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”.
Muxtаr rеspublikаnın prоkurоrluq orqanları hüquqi
maarifləndirmə və profilaktika işini daha da
gücləndirərək cinayətkarlığa qarşı mübarizə
sahəsində əsas diqqəti qanunvericiliyin izahı,
hüquqi maarifləndirməyə və həyata keçirilən
profilaktiki tədbirlərin kəsərliliyinin artırılmasına
yönəltmişlər. Belə ki, qanunvericiliyin izahı və
hüquqi maarifləndirmə ilə bağlı 383 halda təbliğat
işi aparılmış, kütləvi infоrmаsiyа vаsitələrində
282 dəfə, о cümlədən tеlеviziyаdа 32 ("Qanunçuluq" proqramında 6), rаdiоdа 13, mətbuatda
130, internet səhifələrində isə 107 dəfə müxtəlif
hüquqi mövzulаrdа çıxışlаr еdilmiş, Naxçıvan
şəhər, Babək və Culfa rayon prokurorluqları tərəfindən kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələr
daha səmərəli təşkil olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Prokurorluğu
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yulun 18-də Bakı şəhər prokurorluğunda mərkəzi aparatın və ərazi rayon prokurorluqları
işçilərinin iştirakı ilə 2019-cu ilin birinci yarımilində qanunçuluğun və hüquq qaydalarının
möhkəmləndirilməsi, cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının qorunması sahəsində görülmüş işlərin vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələrin
müzakirəsinə həsr olunmuş əməliyyat müşavirəsi keçirilmişdir.
Müşavirədə məruzə ilə çıxış edən Bakı şəhər prokuroru İlqar Abbasov bildirmişdir ki, hesabat
dövründə şəhərin prokurorluq orqanları cinayətkarlığa və hüquq pozuntularına qarşı mübarizə
sahəsində digər hüquq-mühafizə orqanları ilə əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərərək müəyyən nəticələr
əldə etmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, 2018-ci ilin birinci yarımilində şəhər ərazisində prokurorluq və polis
orqanları üzrə 5678 hadisə qeydə alındığı halda, 2019-cu ilin birinci yarısında 182 hadisə, yəni
3,2% azalaraq 5496 hadisə olmuş, qeydə alınmış cinayətlərin açılma faizi 6,7% azalaraq 75,4%,
ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərin sayı 37 hadisə və ya 5,6% artaraq 695 olmuşdur.
2019-cu ilin birinci yarısında qeydə alınmış 37 qəsdən adam öldürmə cinayətinin 1-i istisna
olmaqla, 19 qəsdən adam öldürməyə cəhd cinayətinin hamısının açılması təmin edilmişdir.
Hesabat dövründə 28 quldurluq və 103 ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə
alınmışdır. Ümumilikdə quldurluq hadisələrindən 7-si, yol-nəqliyyat hdisələrindən isə 5-i bağlı
qalmışdır.
2019-cu ilin birinci yarısında şəhərin prokurorluq və daxili işlər orqanları tərəfindən istintaq
edilmiş işlərin təhlili göstərir ki, prokurorluqda icraatda olan 590 işdən 252-i, daxili işlər orqanlarının
istintaq aparatlarının icraatında olan 6680 cinayət işindən 2183-nün istintaqı tamamlanmışdır.
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Hesabat dövründə törədilmiş cinayətlər nəticəsində prokurorluqda, o cümlədən Bakı şəhər
prokurorluğunun İstintaq idarəsində aparılan cinayət işləri üzrə fiziki və hüquqi şəxslərə vurulmuş
7.579.457 manat maddi ziyandan 43.8%-i yəni 3.316.706 manatı, polis orqanlarında aparılan işlər
üzrə isə vurulmuş 19.337.628 manat maddi ziyandan 92%-i yəni, 17.772.953 manatı istintaq
zamanı ödətdirilmişdir.
Müşavirədə xüsusi qeyd olunmuşdur ki, vətəndaşların müraciətlərinə xüsusi diqqət və həssaslıqla
yanaşılmasının hər bir dövlət orqanının və məmurunun mühüm vəzifələrindən olması barədə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin göstəriş və tövsiyələri rəhbər tutularaq
müraciətlərin obyektiv və vaxtında araşdırılması, müəyyən olunmuş cədvəl əsasında Bakı şəhər,
rayon prokurorluqlarında, eləcə də yaşayış yerlərində vətəndaşların qəbullarının keçirilməsi daim
diqqət mərkəzində saxlanılmış, şikayətləri doğuran səbəb və halların aradan qaldırılmasına, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq ədalətli qərarların qəbul edilməsinə nəzarət və tələbkarlıq
artırılmışdır.
Hesabat dövründə şəhər prokurorluğu orqanlarına 8030 müraciət daxil olmuş, onlardan 2586-ı
həll edilmiş, o cümlədən 877 müraciət təmin edilmişdir. 2019-cu ilin birinci yarımili ərzində 3997
vətəndaş qəbul edilmişdir.
Göstərilənlərlə yanaşı, müşavirədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
imzaladığı “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 3 aprel 2019-cu il
tarixli Fərmanında prokurorluq orqanlarına verilmiş tövsiyələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində
işlərin uğurla davam etdirildiyi vurğulanmışdır.
Müşavirədə hesabat dövründə əldə edilmiş müsbət nəticələrlə yanaşı, nöqsanlar diqqətə
çatdırılmış, bağlı qalmış qəsdən adam öldürmə, quldurluq, oğurluq və yol nəqliyyat hadisələrinin
tezliklə açılması və təqsirkar şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi, habelə
axtarışda olan, xəbərsiz itkin düşmüş şəxslərin tapılması istiqamətində intensiv istintaq və
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin keçirilməsinin, istintaq işi və ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyin
həyata keçirilməsində, cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın istintaq zamanı ödətdirilməsi sahəsində
yol verilən nöqsanların aradan qaldırılmasının zəruriliyi vurğulanmışdır. İstintaq və təhqiqat
fəaliyyətində aşkar edilmiş nöqsanlar, qanun pozuntuları və süründürməçilik hallarının gələcəkdə
təkrarlanmaması məqsədi ilə ətraflı müzakirə edilərək nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində
konkret tapşırıqlar verilmişdir.
Müşavirədə həmçinin qeyd olunmuşdur ki, ciddi tələbkarlıq və prinsipiallıq şəraitinin yaradılmasına
baxmayaraq, hesabat dövründə müxtəlif xətalar törətdiklərinə görə 4 prokurorluq işçisi intizam
məsuliyyətinə cəlb edilmiş, onlardan 3 nəfərə töhmət, 1 nəfərə isə şiddətli töhmət elan edilmişdir.
Tələb edilmişdir ki, prokurorluq işçilərinin dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin dövlət qulluqçularının
xidməti və xidmətdən kənar məmur-vətəndaş münasibətlərini müəyyən edən proqram xarakterli
çıxışlarından ciddi nəticə çıxarılması, eləcə də xidməti, icra və əmək intizamının möhkəmləndirilməsi,
tapşırılan işə görə əməkdaşların məsuliyyət hissinin və neqativ təzahürlərə münasibətdə
prinsipiallığının artırılması üçün ən qəti tədbirlər görülsün.
Əməliyyat müşavirəsində Bakı şəhər prokurorunun müavini Azər Əsgərov və rayon prokurorları
hesabat dövründə prokurorluq orqanlarında cinayətkarlığa qarşı mübarizə, istintaq işi və ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyin təşkili sahəsində görülmüş işlər, yol verilmiş nöqsanlar və
qarşıda duran vəzifələr barədə ətraflı məlumat vermişlər.
Yekunda şəhər prokuroru İlqar Abbasov hər bir prokurorluq işçilərinin prokurorluq orqanlarına
dövlət səviyyəsində göstərilən böyük etimadı doğruldacağına, insan və vətəndaş hüquq və
azadlıqlarının təmin edilməsi, cinayətkarlığa qarşı mübarizə, qanunçuluğun və hüquq qaydasının
möhkəmləndirilməsi sahəsində öz qulluq və vəzifə borclarını layiqincə yerinə yetirəcəklərinə
əminliyini ifadə etmişdir.
Bakı şəhər prokurorluğu
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yulun 10-da Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru Zakir Qaralov ölkəmizdə səfərdə olan
Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə Komissarı
xanım Dunya Miyatoviçin rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyəti ilə görüşmüşdür.
Qonaqları salamlayan Baş prokuror Zakir Qaralov
Avropa Şurası ilə əməkdaşlığa böyük önəm verdiyini
xüsusi vurğulayaraq müstəqillik əldə etdikdən sonra
xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi
altında ölkəmizdə insan hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsi sahəsində görülmüş məqsədyönlü işlər
barədə ətraflı məlumat vermişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə məhkəmə-hüquq
islahatlarının uğurla davam etdirildiyini bildirən Baş
prokuror, müasir dövrün tələblərinə cavab verən
ədalət mühakiməsi sisteminin formalaşdırılması,
“Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi,
cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən
təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza və
prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin
genişləndirilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamının icrası ilə əlaqədar Cinayət
Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər, eləcə də “Məhkəməhüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3
aprel 2019-cu il tarixli Fərmanından irəli gələn
vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində görülmüş
işlər barədə qonaqları məlumatlandırmışdır.
Daha sonra xalqımızın ağrılı yeri olan Ermənistan
- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində
ölkəmizin 20% ərazisinin erməni işğalı altında olması,

1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünlərimizin
doğma yurdlarından didərgin düşməsini qeyd edən
Baş prokuror, Ermənistanın işğalına məruz qalmış
ərazilərimizdə qondarma “məhkəmələrin” qurulduğunu
bildirmiş, Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin öz
doğma torpağında casus adı ilə həbs edilərək əsirlikdə
saxlanılmasının insan hüquqlarının pozuntusunun
bariz nümunəsi olmasını Dunya Miyatoviçin diqqətinə
çatdırmışdır.
Ölkəmizlə bağlı xoş təəssuratlarını bildirən xanım
Dunya Miyatoviç, Avropa Şurasının insan hüquqları
üzrə komisarı vəzifəsində Azərbaycana ilk səfərindən
məmnunluğunu ifadə edərək, qaçqın və məcburi
köçkünlərin üzləşdiyi çətinliklərin həlli istiqamətində
səylərini əsirgəməyəciyini vurğulamış, Avropa İnsan
Hüquqları Konvensiyasının müəyyən etdiyi standartlar,
eləcə də ölkəmizdə vəkillərin fəaliyyəti ilə bağlı
danışmışdır.
Həmçinin söhbət zamanı dövlətimizin beynəlxalq
hüququn hamılıqla qəbul edilmiş prinsip və normalarına
sadiqliyinin bariz nümunəsi kimi prokurorluq orqanları
tərəfindən cinayət işlərinin istintaqı, dövlət ittihamının
müdafiəsinin və qanunların icrasına nəzarətin həyata
keçirilməsi sahəsində fəaliyyəti zamanı insan hüquq
və azadlıqlarının qorunmasının əsas prioritet olması
qonağın nəzərinə çatdırılmışdır.
Görüşdə maraq kəsb edən sahələr üzrə səmərəli
fəaliyyətin davam etdirilməsinin əhəmiyyəti
vurğulanaraq digər konkret mövzular ətrafında faydalı
fikir mübadiləsi aparılmışdır.

entyabrın 10-da Baş prokuror Zakir Qaralov
Almaniya Federativ Respublikasının ölkəmizə
yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səﬁri
Volfqanq Maniqlə görüşmüşdür.
Baş prokuror qonağı salamlayaraq iki ölkə arasında
sürətlə inkişaf edən münasibətlərdən söhbət açmış,
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə həyata keçirilmiş məhkəmə-hüquq islahatları barədə
geniş məlumat vermişdir.
Hüquq mühaﬁzə sahəsində təşəkkül tapmış və
qarşılıqlı etimada əsaslanan əlaqələrdən bəhs edən Baş
prokuror, prokurorluq əməkdaşlarının Almaniyanın dövlət institutları və qeyri-hökumət sektorunda təlim və
təcrübə mübadiləsi proqramlarına cəlb edildiklərini və

bu sahədə əməkdaşlığa yüksək önəm verildiyini diqqətə
çatdırmışdır.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan Baş prokuror Almaniyanın ölkəmizin beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə söykənən haqlı
mövqeyini dəstəkləməsindən məmnunluğunu ifadə
etmişdir.
Səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirən Volfqanq
Maniq ölkəmizdə görülən işləri, aparılan məhkəməhüquq islahatlarını yüksək qiymətləndirmiş, xalqlarımız
və ölkələrimizin mənafeləri, ikitərəﬂi münasibətlərin inkişafı naminə səylərini əsirgəməyəcəyini vurğulamışdır.
Görüşdə qarşılıqlı maraq kəsb edən bir sıra digər
məsələlər müzakirə edilmişdir.
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yulun 16-da ölkəmizdə səfərdə olan Səudiyyə
Ərəbistanı Krallığının Ədliyyə naziri Dr.Valid bin
Mohammad Al-Samaaninin rəhbərlik etdiyi geniş
nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru Zakir Qaralov tərəfindən qəbul edilmişdir.
Qonaqları salamlayan Baş prokuror Zakir Qaralov
ölkələrimiz arasında formalaşmış zəngin tarixə malik
və ildən-ilə daha da genişlənən dostluq və səmərəli
əməkdaşlıq münasibətləri haqqında danışmış, qarşılıqlı
etimad və dəstəyə əsaslanan ikitərəfli əlaqələrin inkişafında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin və İki Müqəddəs Ocağın Xadimi, Səudiyyə
Ərəbistanının Kralı Salman bin Əbdüləziz Al Səudun
rolunu xüsusilə vurğulamışdır.
Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ardıcıl olaraq həyata keçirilən islahatlar haqqında məlumat verən Baş prokuror, əhalinin həyat səviyyəsinin və
rifahının yüksəlməsinə yönəlmiş sosial-iqtisadi tədbirlər,
eləcə də müasir dövrün tələblərinə cavab verən ədalət
mühakiməsi sisteminin formalaşmasına xidmət edən
məhkəmə-hüquq islahatları barədə ətraflı danışmış,
ölkədə mövcud olan ictimai sabitlik, cinayətkarlığın
müxtəlif təzahürlərinə, o cümlədən korrupsiyaya qarşı
mübarizə istiqamətində görülən işlər haqqında söhbət
açaraq, bu işdə həm əhali, həm beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən yüksək qiymətləndirilən və dünyada artıq
Azərbaycan brendi kimi tanınan “ASAN Xidmət” Mərkəzlərinin fəaliyyətini xüsusi qeyd etmişdir.
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Daha sonra Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin
20%-nin erməni işğalı altında olması, 1 milyondan
artıq qaçqın və məcburi köçkünlərimizin doğma yurdlarından didərgin düşməsini qeyd edən Zakir Qaralov, bu
məsələdə Azərbaycanın haqlı mövqeyinə Səudiyyə
Ərəbistanı Krallığı tərəfindən göstərilən dəstəyin yüksək
qiymətləndirildiyini diqqətə çatdırmışdır.
Səmimi qəbula və qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirən nazir Dr. Valid bin Mohammad Al-Samaani,
ölkələrimizin hüquq mühafizə orqanları arasında mövcud
olan sıx əlaqələrdən məmnunluq ifadə edərək, iki ölkənin
Ədliyyə nazirlikləri arasında imzalanmış Əməkdaşlıq
Proqramının əhəmiyyətindən və hüquq sahəsində fəaliyyət göstərən peşəkarlar üçün ixtisasartırma və təcrübə
mübadiləsinin perspektivlərindən danışmışdır.
Söhbət zamanı Azərbaycan Prokurorluğunun fəaliyyət istiqamətləri barədə məlumat verən Baş prokuror,
prokurorluq orqanları tərəfindən cinayət işlərinin istintaqı, dövlət ittihamının müdafiəsi və qanunların icrasına nəzarət işinin həyata keçirilməsinin xüsusiyyətlərini
qonağların nəzərinə çatdırmışdır.
Görüşdə maraq kəsb edən sahələr üzrə səmərəli
fəaliyyətin davam etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanmaqla digər konkret mövzularda ətraflı fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Baş Prokurorluq

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

Baş prokuror Zakir Qaralov Şabran rayonunda vətəndaşları qəbul edib

aş prokuror Zakir Qaralov iyulun 26-da Şabran rayon prokurorluğunun
inzibati binasında Şabran və Xaçmaz rayonlarından olan vətəndaşları
qəbul edib.
Qəbuldan əvvəl Baş prokuror və Şabran rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
xalqın ümummilli lideri Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsini
ziyarət edib, önünə gül dəstələri düzərək əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
Baş Prokurorluğun məsul işçilərinin, habelə əlaqədar tabe prokurorların iştirakı
ilə keçirilən qəbulda Baş prokuror tərəfindən bölgədə yaşayan 13 vətəndaşın
müraciəti dinlənilib.
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Baş prokuror Zakir Qaralov Quba rayonunda vətəndaşları qəbul edib

aş prokuror Zakir Qaralov avqustun 30-da Quba rayon prokurorluğunun
inzibati binasında Quba və Qusar rayonlarından olan vətəndaşları qəbul
edib.
Qəbuldan əvvəl Baş prokuror və Quba rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
xalqın ümummilli lideri Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsini
ziyarət edib, önünə gül dəstələri düzərək əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
Baş Prokurorluğun məsul işçilərinin, habelə əlaqədar tabe prokurorların iştirakı
ilə keçirilən qəbulda Baş prokuror tərəfindən bölgədə yaşayan 15 vətəndaşın
müraciəti dinlənilib.
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Baş prokuror Zakir Qaralov Qəbələ rayonunda vətəndaşları qəbul edib

aş prokuror Zakir Qaralov sentyabrın 13-də Qəbələ rayonunda prokurorluğunun
inzibati binasında Qəbələ və Oğuz rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.
Qəbuldan əvvəl Baş prokuror və Qəbələ rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı xalqın
ümummilli lideri Heydər Əliyevin şəhərin mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət
edib, önünə gül dəstələri düzərək əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər.
Baş Prokurorluğun məsul işçilərinin, habelə əlaqədar tabe prokurorların iştirakı ilə
keçirilən qəbulda Baş prokuror tərəfindən bölgədə yaşayan 19 vətəndaşın müraciəti
dinlənilib.
***
Qəbullar zamanı qaldırılan məsələlər üzrə onların qanunauyğun və operativ şəkildə
həll edilməsi üçün Baş Prokurorluğun əlaqədar struktur qurumlarının rəhbərlərinə və
tabe rayon prokurorlarına müvafiq göstərişlər verilib. Vətəndaşların müraciətlərinin
bir qismi yerində həllini tapıb, digər müraciətlər isə araşdırılması üçün nəzarətə
götürülüb.
Bölgə sakinlərinin yerlərdə qəbulu və müraciətlərinə baxılması üçün rahat və
əlverişli şərait yaradılmasından razılıqlarını ifadə edən vətəndaşlar göstərilən diqqət
və qayğıya görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.
Baş Prokurorluq
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“Əgər hər hansı ölkənin xalqları öz hüquqlarını anlayır və onları qoruya
bilirsə, o zaman ən kiçik dövlət belə ən böyük məmləkət qədər güclü olar”.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
zərbaycan 1991-ci ilin oktyabrında öz
dövlət müstəqilliyini elan etsə də, SSRİdən miras qalmış hüquq sistemi və qanunlar
hüquqi və demokratik cəmiyyət quruculuğuna,
qanunun aliliyinin təmin olunmasına, insan hüquq
və azadlıqlarının müdafiəsinə təminat vermirdi.
Bütün bu xüsusatlar cəmiyyətin gələcək inkişafı
üçün hüquq sahəsində islahatların həyata keçirilməsini, tamamilə yeni mütərəqqi və demokratik
dəyərlərə əsaslanan hüquq və məhkəmə sisteminin, qanunvericilik bazasının formalaşdırılmasını
tələb edirdi. Lakin ölkədəki mövcud vəziyyət və
liderin olmaması qarşıda duran həyati əhəmiyyətli
vəzifələrin yerinə yetirilməsinə imkan vermir,
xalqla iqtidar arasında mövcud uçurumu daha
da dərinləşdirirdi. Belə bir çətin vəziyyətdə xalqın
tələb və təkidi ilə hakimiyyətə qayıdan ulu öndər
Heydər Əliyev bu missiyanı layiqincə yerinə yetirdi.
Bu gün böyük fəxr hissi ilə qeyd olunmalıdır
ki, xalqımızın ümummilli lideri, dünya şöhrətli
siyasi xadim Heydər Əliyevin titanik əməyi, qətiyyəti, möhkəm siyasi iradəsi sayəsində müasir
Azərbaycan dövləti qurulmuş, ölkəmiz dünya
məkanında öz layiqli yerini tutmuşdur.
Məhz Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı, gələcək
tərəqqisi üçün möhkəm əsasların yaradılması
zəngin təcrübəyə, böyük istedada, parlaq zəkaya,
ali mənəvi keyfiyyətlərə, yüksək siyasi idarəçilik
və liderlik qabiliyyətinə, tükənməz enerjiyə malik
Heydər Əliyevin sosial-iqtisadi və hüquqi islahatlar
strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində
mümkün olmuşdur.
Hazırda Azərbaycanda sosial-iqtisadi, ictimaimədəni həyatın elə bir sahəsi yoxdur ki, həmin
sahənin inkişafı ümummilli liderin adı ilə bağlı
olmasın.
Bu baxımdan, ümummilli liderin ölkənin gələcək
inkişafı naminə qarşıya qoyduğu vəzifələrdən
biri də məhkəmə-hüquq islahatlarının aparılması
nəticəsində milli qanunvericiliyimizin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə dünyanın inkişaf etmiş
demokratik ölkələrinin müsbət təcrübəsindən
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istifadə edərək yeni normativ hüquqi bazanın
yaradılması idi ki, 1995-2003-cü illəri bu proseslərin həyata keçirilməsinin ilkin hazırlıq mərhələsi kimi dəyərləndirmək yerinə düşərdi.
Dövlətimiz müstəqillik əldə etdikdən sonra
cəmiyyətin bütün sahələrinin müasirləşdirilməsi
və demokratikləşdirilməsi məqsədi ilə ulu öndər
Heydər Əliyevin rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə geniş
sahədə köklü islahatlar aparılmağa başlandı. Ulu
öndərin rəhbərliyi ilə hazırlanaraq, 1995-ci ildə
referendum yolu ilə ilk milli Konstitusiyamızın
qəbul edilməsi məhkəmə-hüquq islahatının əsas
mərhələsinin başlanğıcı oldu.
Konstitusiyanın qəbulu Azərbaycanda demokratik quruluşun və hüquqi dövlətin möhkəm
təməlini qoydu, hüquqi islahatların aparılmasına
zəmin yaratdı. Konstitusiyada demokratik cəmiyyətin qurulması, fəaliyyət göstərməsi və inkişafı
üçün bütün müddəalar öz əksini tapdı. Bu inkişafın
əsas komponentlərindən biri də qərəzsiz, ədalətli,
aşkar və səmərəli ədalət mühakiməsinin formalaşdırılması məqsədi ilə məhkəmə-hüquq sisteminin islahatıdır.
Ulu öndər tərəfindən əsası qoyulmuş, bugünkü
həyatımızın reallıqlarını özündə əks etdirən yeni
Konstitusiyada insan amilinin daha çox önə çəkilməsi və müddəaların üçdə birinin insan hüquq
və azadlıqlarına həsr olunması Azərbaycanda
bu məsələyə diqqətin əyani təzahürüdür.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Şərqdə
ilk dəfə olaraq ölüm cəzasını ləğv edən ölkə
kimi tarixə düşmüş, 1993-cü ildə ölüm hökmü
üzərində moratorium qoyulmuş, 1998-ci ildə isə
bu cəza tamamilə ləğv edilmişdir. Qanunvericiliyə
edilmiş bu dəyişiklik insan hüquqlarının qorunması
sahəsində atılmış mühüm addımlardan biri idi.
Müstəqil Azərbaycanın ali qanununda ilk dəfə
olaraq ölkəmizin məhkəmə hakimiyyəti sistemində
prokurorluğun layiqli yerinin müəyyənləşdirilməsi,
onun statusu, təşkili və fəaliyyət prinsipləri,
səlahiyyət dairəsi və vəzifələrinin qanunvericilik
qaydasında təsbit edilməsi də, Heydər Əliyevin

bilavasitə tapşırıq və göstərişlərinin icrasının
nəticəsi idi.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılmış məhkəmə-hüquq
islahatı nəticəsində keçmiş sovetlər birliyindən
miras qalmış ölkənin hüquq sistemi demokratik
prinsiplər əsasında tamamilə yenidən qurulmuş,
islahatlara uyğun olaraq yeni mütərəqqi qanunlar,
o cümlədən "Konstitusiya məhkəməsi haqqında",
"Məhkəmələr və hakimlər haqqında", "Prokurorluq
haqqında", "Polis haqqında", "Əməliyyat-axtarış
fəaliyyəti haqqında" və digər qanunlar, əvvəlkilərdən prinsipcə köklü surətdə fərqlənən Mülki
və Mülki-Prosessual, Cinayət və Cinayət-Prosessual, Cəzaların İcrası və s. məcəllələr qəbul edilmişdir. Bütün bu qanunlar demokratik prinsiplər
və beynəlxalq hüquq normalarının tələblərinə
uyğun hazırlanmış və beynəlxalq ekspertlər
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
Dahi rəhbərin qanunvericilik təşəbbüsü əsasında
qəbul edilmiş 7 dekabr 1999-cu il tarixli “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
qarşıda duran bu və ya digər vəzifələrin uğurla
həyata keçirilməsinə imkan yaratmış, prokurorluq
orqanlarının daha da demokratikləşməsini, onların
qanunçuluğun və insan hüquqlarının aliliyinin
real təminatçısına çevrilməsini təmin etmişdir.
Müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində humanizm prinsiplərinin tətbiqinin əsasını qoymuş
ulu öndər tərəfindən əvvəllər unudulmuş əfvetmə
institutu 1995-ci ildə tamamilə fərqli şəkildə
bərpa edilmişdir. Həmin vaxt xidmət etdiyi hərbi
hissələri özbaşına tərk etmiş, fərariliyə görə
məhkum olunmuş təxminən 1000-ə yaxın hərbçi
əfv edilmişdir. Əfv olunan hərbiçilərin fərariliyinin
əsasında o dövrdə ordudakı hərc-mərclik, dövlət
idarəçiliyindəki naşılıq, ölkədə baş alıb gedən
anarxiya, xaos dururdu. Həmin dövrdə amnistiya
ilə bağlı xüsusi bir qanunvericilik olmasa da,
Heydər Əliyevin Milli Məclisə təqdim etdiyi amnistiya qərarları elə hazırlanmışdı ki, xüsusi ictimai təhlükə kəsb etməyən məhkumların azadlığa buraxılmaları təmin olunmuşdu.
Ümumiyyətlə, 1995-2003-cü illərdə ümummilli
lider Heydər Əliyevin imzaladığı 32 əfv fərmanı
ilə üç mindən artıq məhkum azadlığa buraxılmış,
həmçinin ulu öndərin təşəbbüsü ilə Milli Məclisin
bu dövrdə qəbul etdiyi yeddi “Amnistiya haqqında”
qərarı 60 mindən artıq şəxsə şamil edilmişdir.
Ümummilli liderin müstəqil Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi vaxtdan indiyədək ölkəmizdə 63 əfv fərmanı, 10 amnistiya aktı qəbul edilib. Bu, hər
şeydən əvvəl, Azərbaycan dövlətinin humanizm

prinsiplərinə sadiqliyinin mahiyyətinin göstəricisidir.
İslahatların məntiqi və sürətli davamı
Ümummilli liderin müstəqillik konsepsiyasının,
sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının uzaqgörənliyi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin qazandığı
böyük uğurlarda bir daha tarixi təsdiqini tapdı.
Məhz möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında həyata keçirilən tədbirlərlə ölkə
həyatının bütün sahələrində uğurlu nəticələrin
əldə edilməsi ənənəsi davam etdirilmiş, müstəqilliyimizin əsasları xeyli dərəcədə möhkəmlənmiş, hüquqi və demokratik dövlət, vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğu yeni, özünün daha yüksək
mərhələsinə çatmışdır.
Hazırda Azərbaycanın dünyada analoqu olmayan sürətli iqtisadi inkişafı, 1,9 milyon yeni iş
yerlərinin açılması, enerji sahəsi ilə yanaşı, qeyrineft sektorunun önəmli şəkildə tərəqqisi, milli
sahibkarlığın formalaşması və inkişafı, əhalinin
aztəminatlı hissəsinin, bütövlükdə isə hər bir
vətəndaşın maddi rifah halının yüksəlməsi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində ədalətli
həlli istiqamətində atılan addımlar, diaspor və
lobbiçilik fəaliyyətinin genişləndirilməsi, Azərbaycanın milli mənafeyinə cavab verən balanslaşdırılmış xarici siyasətin yürüdülməsi, Qərbə inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsi vahid siyasi
platformaya söykənən, çoxşaxəli və genişmiqyaslı
qlobal strateji xəttin prioritet istiqamətləridir.
Bütün bunlarla yanaşı, ölkədə aparılan
demokratik islahatlar da getdikcə daha geniş
vüsət almaqla insan hüquq və azadlıqlarının
təminatı sistemi daha da mükəmməlləşdirilir,
tolerant bir mühitin mövcudluğuna şərait yaradan
əsaslar möhkəmləndirilir, vətəndaş cəmiyyəti
formalaşdırılır. Buna görə də, hər bir vətəndaş
dövlətlə sıx əlaqədə olmaqla onunla olan münasibətlərdə müəyyən edilmiş hüquq və vəzifələrini,
mənsub olduğu dövlətin bugününə və gələcəyinə
görə daşıdığı məsuliyyəti daha düzgün dərk edir.
Məhkəmə-hüquq islahatları
ədalətin təminatıdır
Məlum olduğu kimi dövlət başçısı cənab İlham
Əliyevin fəaliyyətinin ilk günlərindən ədalət
mühakiməsinin səmərəsinin artırılmasına xüsusi
diqqət yetirməsi nəticəsində, ölkəmizin məhkəmə-
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hüquq sisteminin müasirləşdirilməsi istiqamətində
ardıcıl tədbirlər görülmüşdür.
Ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun, iqtisadi
qüdrətinin artırılması ilə yanaşı, insan hüquq və
azadlıqlarının qorunması prioritet vəzifələr
siyahısına daxil edilmiş, bu sahədə məqsədyönlü
və ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməklə, ulu öndərin
ideyalarının reallığa çevrilməsi təmin edilmişdir.
Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev,
dövlət başçısı kimi fəaliyyətə başladığı ilk vaxtlardan ölkəmizdə məhkəmə sisteminin təkmilləş dirilməsi istiqamətində tədbirləri daim
gündəmdə saxlamışdır. Odur ki, 19 yanvar 2006cı il tarixdə məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi
barədə fərmanı imzalamaqla, məhkəmə islahatının
yeni mərhələyə keçməsinin başlanğıcını qoymuşdur.
Son illərdə dövlət başçısının məhkəmə-hüquq
islahatları çərçivəsində xüsusi diqqət yetirdiyi
istiqamətlər ölkədə hüquq siyasətinin liberallaşdırılması, cəzanın humanistləşdirilməsi, cəzadan
azadetmə institutunun geniş tətbiqi sahələridir.
Cənab Prezidentin 2017-ci il 10 fevral tarixdə
imzaladığı “Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi
və cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan
alternativ cəza və prossessual məcburiyyət
tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi barədə”
sərəncam bu sahədə prinsipial addım olmuşdur.
Azərbaycan Prezidentinin proqram xarakterli
bu sərəncamı dövlətin hüquq və qanunvericilik
sisteminin daha müasir müstəvidə inkişafının
yeni mərhələsinin başlanğıcı olmaqla, bu sahədə
strateji hədəfləri müəyyən edərək həmin istiqamətdə görüləcək işlər üçün “yol xəritəsi” oldu.
Qeyd edilməlidir ki, sərəncamın qəbulundan
dərhal sonra Respublika Hərbi Prokurorluğunun
təcrübəli əməkdaşlarından ibarət müvafiq komissiya yaradılaraq, Cinayət və Cinayət-Prosessual
Məcəllələrinə özündə dekriminallaşmanı və
liberallaşmanı ehtiva edən mühüm dəyişikliklərdən
ibarət təkliflər paketinin (xüsusən də Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin Hərbi xidmət
əleyhinə olan cinayətlər bölməsinə) hazırlanmasında yaxından iştirak edilmişdir.
Konkret olaraq adıçəkilən sərəncamın 10.110.4-cü bəndlərinin icrası ilə bağlı cəza siyasətinin
humanistləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsində 18 növ
cinayət əməlinin dekriminallaşdırılmasını, 152
növ cinayət hüquq normasının sanksiyalarına
azadlıqdan məhrum etməyə alternativ cəzalar
əlavə olunaraq azadlıqdan məhrumetmə cəza

növünə alternativ olan tədbirlərin tətbiqi əsaslarının
xeyli dərəcədə genişləndirilməsini və cəza
siyasətinin humanistləşdirilməsini özündə ehtiva
edən ümumilikdə 300-ə yaxın dəyişikliyi nəzərdə
tutan qanun layihəsi hazırlanmış, həmin qanun
layihəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyası tərəfindən daha da təkmilləşdirildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən Milli Məclisə göndərilmiş
və 20 oktyabr 2017-ci il tarixdə qəbul edilmişdir.
Prezident İlham Əliyevin məhkəmə-hüquq
islahatlarını sonacan davam etdirmək niyyətində
olduğunu 3 aprel 2019-cu il tarixdə imzaladığı
mütərəqqi fərman bir daha təsdiq etdi. “Məhkəməhüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi
haqqında” fərman mahiyyət, məzmun və bütövlükdə fəaliyyətlərin miqyası baxımından çox
mühüm əhəmiyyətə malikdir və özündə köklü
islahatları ehtiva edir.
Müdrik liderin ədalət mühakiməsi mexanizmlərinin effektiv fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün
hakim və məhkəmə aparatı işçilərinin sosial
müdafiəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına, müvafiq
infrastrukturun yenilənməsi işlərinin davam etdirilməsinə, məhkəmə icraatında müasir informasiya
texnologiyalarının tətbiqinin üstünlüklərindən
hərtərəfli istifadə edilməsinə və digər mühüm
məsələlərin həll olunmasına hesablanmış fərmanında Azərbaycan Respublikasının bütün məhkəmələrinin sədrlərinə və hakimlərinə məhkəmə
hakimiyyətinin nüfuzunun artırılması və cəmiyyətdə məhkəmələrə etimadın möhkəmlənməsi
üçün fəaliyyətlərində ədalət, qanunçuluq, qərəzsizlik, aşkarlıq, hər kəsin qanun və məhkəmə
qarşısında bərabərliyi və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunlarında təsbit
edilmiş ədalət mühakiməsinin digər prinsiplərinə
dönmədən riayət etmələri tövsiyə olunmuşdur.
Eyni zamanda, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cinayətlərin dekriminallaşdırılması
üzrə tədbirləri davam etdirmək məqsədilə müvafiq
qanun layihələrini hazırlamaq Azərbaycan
Respublikasının Ali Məhkəməsinə və Azərbaycan
Respublikasının Baş Prokurorluğuna tövsiyə
edilmiş, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyinə tapşırılmışdır. Həmçinin, məhkəmələrin
hüquqi məsələlərin həllinə yanaşmasının sabitliyini
və normativ hüquqi aktların tətbiqi ilə bağlı
hüquqi mövqeyinin proqnozlaşdırılan olmasını
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası
Ali Məhkəməsinin vahid məhkəmə təcrübəsi
formalaşdırmaq vəzifəsinin və həmin vəzifənin
icra olunması mexanizminin təsbit edilməsi,
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hakimlərin müstəqilliyini təmin etmək məqsədilə
məhkəmələrin fəaliyyətinə müdaxilənin qarşısının
alınması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və
belə müdaxiləyə görə məsuliyyətin artırılması,
hakimlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
məqsədilə onların maddi təminatının əhəmiyyətli
dərəcədə artırılması, məhkəmələrdə baxılan işlər
üzrə ödənilən dövlət rüsumunun dərəcələrinin
verilən iddiaların qiymətinə müvafiq olaraq differensiya edilməsi, məhkəmələrdə baxılan işlər
üzrə ödənilən dövlət rüsumunun müəyyən
hissəsinin məhkəmə aparatları işçilərinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsinə və məhkəmələrin
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə
yönəldilməsi, məhkəmə icraatının obyektivliyini
daha dolğun şəkildə təmin etmək üçün bütün
məhkəmə iclaslarının fasiləsiz audioyazısının
aparılması və protokolun məhkəmə iclasının
audioyazısına uyğun tərtibi tələbinin müəyyən
olunması və sair məsələlər ilə bağlı normativ
hüquqi aktların layihələrini hazırlamaq Azərbaycan
Respublikasının Ali Məhkəməsinə və MəhkəməHüquq Şurasına tövsiyə edilmiş və Ədliyyə
Nazirliyinə tapşırılmışdır.
Qeyd olunanlarla bərabər, hakimlərin müstəqilliyinin təmin edilməsi, məhkəmələrin fəaliyyətinə
müdaxilə və digər neqativ halların aradan
qaldırılması məqsədilə müvafiq məlumatların
qəbulu üçün qaynar xəttin yaradılması, hakimlərin
və məhkəmə sədrlərinin peşəkarlıq səviyyəsinin
qiymətləndirilməsi prosedurlarında şəffaflığı daha
da artırmaqla, bu sahədə tətbiq edilən meyarların
təkmilləşdirilməsi, hüquq pozuntularına və
Hakimlərin Etik Davranış Kodeksinin pozulması
hallarına yol verən hakimlərin intizam məsuliyyətinin labüdlüyünün təmin edilməsi, ədalət
mühakiməsinin həyata keçirilməsində aşkarlığın
və qərəzsizliyin daha dolğun şəkildə təmin
edilməsi məqsədilə müvafiq sahələrdə “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə məhkəmələrin
riayət etməsinin mütəmadi monitorinqinin aparılması Məhkəmə-Hüquq Şurasına tövsiyə edilmişdir.
Fərmanda, həmçinin, məhkəmələrdə dövlət
ittihamının müdafiəsi və protest verilməsi
təcrübəsini mütəmadi təhlil etməklə bu fəaliyyətin
keyfiyyətinin artırılması üçün tədbirlər görülməsi
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna,
vəkillərin hakimlərlə və cinayət təqibini həyata
keçirən orqanların əməkdaşları ilə qeyri-prosessual
münasibətlərə yol verməsinin qarşısının alınması
üçün tədbirlərin gücləndirilməsi isə Azərbaycan

Respublikasının Vəkillər Kollegiyasına tövsiyə
olunmuşdur. Bütün bunlarla bərabər, məhkəmələrin
fəaliyyətinin daha optimal şəkildə qurulması,
ədalət mühakiməsinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
və məhkəmələrdə işlərə baxılma müddətlərinin
qısaldılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
məhkəmə sisteminə daxil olan məhkəmələrin
hakimlərinin ümumi sayının 30 faiz yəni, 200
nəfər artırılması da fərmanda nəzərdə tutulmuşdur. Məhkəmə-hüquq sistemində həyata keçirilən islahatların mühüm tərkib hissəsi olan fərman dövlət başçısının məhkəmə hakimiyyətinə
verdiyi müstəsna əhəmiyyətin növbəti ifadəsi idi.
Qəti əminliklə demək olar ki, kompleks qanunverici, institusional və praktiki tədbirlərin
görülməsini nəzərdə tutan dövlət başçısının sözügedən fərmanı hər bir şəxsin hüquqlarının məhkəmə müdafiəsinin daha etibarlı təmin olunmasında, ədalət mühakiməsinə olan ictimai etimadın
yüksəlməsində, məhkəmələrin müstəqilliyinin
möhkəmlənməsində, onların fəaliyyətinə kənar
müdaxilələrin qarşısının alınmasında, bu sahədə
şəffaflığın artırılmasında müstəsna əhəmiyyət
kəsb etməklə, qeyri-prosessual münasibətlərin,
süründürməçiliyin və digər neqativ halların
qarşısını alacaq, eləcə də, hakimlərin iş yükünün
azalmasına, işlərə baxılmasının keyfiyyətinin
yüksəlməsinə, əhaliyə daha çevik, asan və alternativ xidmətlərin göstərilməsinə ədalətli məhkəmə
qərarlarının qəbul olunmasına və onların vaxtında
tam icrasının təmin olunmasına rəvac verəcəkdir.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, adıçəkilən fərmanın
2-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının
Baş Prokurorluğuna cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cinayətlərin dekriminallaşdırılması
üzrə tədbirləri davam etdirmək məqsədilə, müvafiq qanun layihələrinin hazırlanması tövsiyyə
edilmişdir.
Həmçinin qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu ilə yanaşı Respublika
Hərbi Prokurorluğunda da, yuxarıda sadalanan
məsələlərin həyata keçirilməsini təmin etmək
məqsədilə, təcrübəli əməkdaşlardan ibarət müvafiq komissiya yaradılmış, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin həm ümumi həm
də, xüsusi hissələrinin bir sıra maddələrinə dekriminallaşmanı və liberallaşmanı özündə əks etdirən dəyişikliklərin edilməsinə dair, hüquqi baxımdan
əsaslandırılmış təkliflər hazırlanmış və aidiyyəti
üzrə göndərilmişdir.
Bundan əlavə bildirilməlidir ki, cəza siyasətinin
humanistləşdirilməsi tədbirlərinin davamı olaraq,
Respublika Hərbi Prokurorluğu və Azərbaycan
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Respublikasının Müdafiə Nazirliyi tərəfindən “Hərbi
qulluqçuların kobud intizam xətalarına dair icraat
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun
layihəsi hazırlanmışdır. Bu layihənin əsas məqsədi
Cinayət Məcəlləsinin, cinayətin xüsusi subyekti
olan şəxsin kriminal əməli nəticəsində onun
cəzalandırılması normalarını nəzərdə tutan, “Hərbi
xidmət əleyhinə olan cinayətlər” bölməsinin bir
sıra maddələrinin cinayət hüquq norması kimi
deyil, kobud intizam xətası kimi qiymətləndirilməsindən ibarətdir.

Mediasiya institutu mülki işlər, iqtisadi, ailə,
əmək və inzibati hüquq münasibətlərindən irəli
gələn mübahisələrin məhkəməyə getmədən tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə həlli məqsədi daşıyır.
Belə ki, istənilən mübahisənin həlli zamanı,
mediator təkcə qanunun müddəalarına yox, eyni
zamanda tərəflərin maraqları, mənəvi normalar,
əxlaq və şəxsi həyat təcrübəsinə əsaslanaraq
qərar verir.
Eyni zamanda prosessual qaydaların çox
olmaması tərəflərə psixoloji cəhətdən komfortlu
şərait yaradır ki, bu da qarşılıqlı etibar və əməkdaşlıq atmosferi yaradır.
Mediasiya heç də, məhkəmə ilə rəqabət aparmaq üçün deyil, ona kömək etmək üçün yaradılmışdır. Çünki mediasiya vasitəsilə məhkəmələrin
iş yükü azalacaq və məhkəmə icraatında olan
işlərin həllinin daha da tezləşməsinə nail olunacaqdır.
“Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların
dərinləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 aprel 2019-cu il tarixli fərmanının 7.6-cı bəndində də, mediasiya prosesinin
tətbiqi ilə bağlı maarifləndirmə və təşviqat tədbirlərini həyata keçirilməsi məsələsinə toxunulmuşdur ki, bu da öz özlüyündə ölkəmizdə yenicə
yaradılmış mediasiya institutunun müasir dövrün
tələblərinə uyğun olaraq hərtərəfli və güvənli,
məhkəmə mübahisələrinin həllində alternativ
vasitə kimi inkişaf etdirilməsinə zəmin yaradacaqdır.
Bütün bu islahatların müsbət nəticəsi olaraq
sonda bir daha əminliklə qeyd edilməlidir ki,
Respublika Hərbi Prokurorluğunun hər bir əməkdaşı
prokurorluğun fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun
olaraq vəzifələrinin icrası zamanı bundan sonra
da, ordumuzun qüdrətlənməsi naminə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş silahlı birləşmələrdə
qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi istiqamətindəki
fəaliyyətini daim gücləndirəcək, cinayətkarlığa
qarşı barışmaz mövqe tutacaq, humanizm prinsipini daim rəhbər tutaraq insan amili ilə bağlı
hər bir məsələdə həssaslıq göstərəcək, Heydər
Əliyev ideyalarına daim sədaqət nümayiş etdirəcək, dövlətçiliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesində qanunla üzərinə düşən bütün vəzifələri
ləyaqətlə yerinə yetirəcəklər.

Məhkəmə-hüquq islahatları
yeni müstəvidə davam edir
Demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu
şəraitində ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin
artırılması məqsədilə məhkəmə hüquq islahatlarının tərkib hissəsi kimi, ölkəmizdə yeni ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin yaradılması məhkəmə sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində
mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Əhalinin, xüsusilə ölkənin iqtisadi inkişafında
mühüm rol oynayan sahibkarların məhkəməyə
müraciət imkanlarının asanlaşdırılması məqsədilə
yeni məhkəmənin təşkili, sahibkarlıqla bağlı
mübahisələrə müvafiq sahədə daha dərin hüquqi
bilik və təcrübəsi olan hakimlər tərəfindən
baxılmasını təmin etmək üçün, vergi və gömrük
ödənişləri, məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının
ödənilməsi ilə bağlı yaranan mübahisələrə, habelə
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar digər məsələlərə
dair işlər üzrə ixtisaslaşmış məhkəmənin yaradılması irəliyə doğru atılmış uğurlu addımdır.
Bununla yanaşı, qeyd edilməlidir ki, ölkəmizdə
vətəndaş cəmiyyətinin uğurlu inkişafı sosial
münasibətlərin dərinləşməsi kontekstində, əhalinin
nəinki dövlət orqanlarına olan inamını artırdı,
hətta problemin məhkəməyə qədər həllinin alternativ üsullarının təkmilləşdirilməsi prosessini də
gücləndirdi. Bu baxımdan ölkəmizdə “Mediasiya
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun
qəbulu zəruri oldu. Bu qanunun əsas prinsipləri
və prioritet istiqamətləri könüllülük, tərəflərin
hüquq bərabərliyi və əməkdaşlığı, mediatorların
qərəzsizliyi və müstəqilliyi, mediasiya prosesinə
müdaxilənin yolverilməzlik və konfidensiallığından
ibarətdir. İlk baxışdan adi hüquq institutu kimi
görünsə də, hüquq sahəsi üçün tamamilə yeni
olan bu qurumun əsas məqsədi insanları məhkəmədən öncə barışığa gətirmək, mübahisə edən
tərəflər arasında razılığın əldə olunmasına çalışmaqdır.

Xanlar Vəliyev,
Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru,
ədliyyə general-leytenantı
12 may 2019-cu il, “Xalq” qəzeti
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entyabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda Mərkəzi
aparatın, Respublika Hərbi və Bakı şəhər prokurorluqlarının işçilərinin, eləcə də
Ədliyyə Nazirliyi və Ali
Məhkəmənin nümayəndələrinin iştirakı ilə “Elektron İttiham” proqramının təqdimatı keçirilmişdir.
Tədbirdə Baş prokurorun müavini Namiq
Əsgərov çıxış edə rək
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev tərəfindən
imzalanmış “Məhkəmə44

hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi
haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli Fərmandan
irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı məhkəmələrdə dövlət ittihamının müdafiəsinin
səmərəliliyinin daha da artırılması məqsədilə
cinayət işinin, məhkəməyədək sadələşdirilmiş
icraat materiallarının məhkəməyə daxil olması,
onların hazırlıq iclasları, həmin işlərin məhkəmədə baxılmasının nəticələrinin elektronlaşdırılmasını əhatə edən “Elektron İttiham”
proqramı barədə məlumat vermişdir.

Bildirilmişdir ki, proqram Baş Prokurorluğun Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarənin təqdim etdiyi parametrlər əsasında Baş Prokurorluğun İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları idarəsi tərəfindən hazırlanmışdır. Proqram cinayət işlərinin
birinci, apellyasiya və kassasiya instansiyası məhkəmələrinə daxil olduğu vaxtdan
həmin işlər üzrə yekun qərarların qəbul olunmasınadək olan dövr ərzində bütün
məlumatların, arayışların elektron qaydada sənədləşdirilməsini özündə ehtiva edir.
Təqdimat mərasimində “Elektron İttiham” proqramının funksionallığı nümayiş etdirilmiş, proqramın iş prosesi ilə əlaqədar suallar ətraflı cavablandırılmış, eyni zamanda proqramın iş rejimi ilə bağlı faydalı fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Baş Prokurorluğun İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları idarəsi
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zərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən həyata
keçirilən uğurlu islahatlar nəticəsində ölkəmizdə səmərəli idarəçiliyin
formalaşdırılması, dövlət orqanlarının fəaliyyətində operativliyin artırılması, vətəndaşların
məmnunluq səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində müsbət nailiyyətlər əldə edilmişdir.
Müraciətlərə baxılması işi prokurorluq orqanlarının əsas vəzifələrindən biri hesab
edilməklə son illər bu sahədə işin daha da təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyin artırılması
istiqamətində müasir üsul və metodlardan istifadə edilmişdir.
2001-ci ildən başlayaraq vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması məqsədilə
qarşıya qoyulmuş vəzifələrin həlli istiqamətində bir çox işlər görülmüş, o cümlədən
Baş Prokurorluqda “Qaynar xətt”, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsində isə “161” Qaynar xətt əlaqə mərkəzləri yaradılaraq uğurla fəaliyyət
göstərmişdir.
Ötən müddət ərzində “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzləri vətəndaşlarla, kütləvi informasiya
vasitələri və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqələrin daha da genişləndirilməsinə, bu
sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə, operativliyin və aşkarlığın artırılmasına xidmət
etmiş, müraciətlərin həlli istiqamətində zəruri tədbirlər görülmüşdür.
Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin vətəndaş-məmur münasibətlərinin meyarlarını
müəyyən edən tövsiyələrindən irəli gələrək qanunçuluğun və vətəndaş məmnunluğunun
təmin edilməsi, prokurorluq orqanlarında müraciətlərin qəbulu üzrə fəaliyyətin daha
da təkmilləşdirilməsi, daxil olmuş ərizə və şikayətlərə dərhal baxılması, müraciət
müəlliflərinin məlumatlandırılması və izahların verilməsi məqsədilə Baş Prokurorluqda
“961” Çağrı Mərkəzi yaradılmışdır.
Oktyabrın 2-dən fəaliyyətə başlayan “961” Çağrı Mərkəzində prokurorluğun fəaliyyət
istiqamətləri üzrə, eləcə də prokurorluq işçilərinin qanunsuz hərəkətləri, ibtidai
araşdırma və əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı yol verilən
qanun pozuntuları barədə müraciətlərin qəbulu və qeydə alınması, daxil olan sualların
birbaşa və ya araşdırıldıqdan sonra cavablandırılması həyata keçirilir.
Aşkarlığın təmin edilməsi məqsədilə müasir informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarından istifadə edilməklə səs yazılarını qeydə alan və fasiləsiz olaraq
fəaliyyət göstərən Çağrı Mərkəzinə müraciətlərin qəbulu və cavablandırılması
respublikanın istənilən regionundan stasionar telefonlar, eləcə də mobil operatorlar
vasitəsilə ödənişsiz həyata keçirilir.
Baş Prokurorluq
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zərbaycan Respublikasında həyata keçirilən
məqsədyönlü və sistemli islahatlar nəticəsində hər bir sahədə olduğu kimi cinayətkarlığa qarşı
mübarizə sahəsində də qanunvericilik bazası ən son
beynəlxalq standartlar səviyyəsinə çatdırılmış, güclü
institusional zəmin formalaşdırılmışdır.
Belə səmərəli tədbirlərin davamı kimi Azərbaycan
Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən
«Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Əsasnaməsində dəyişiklik edilməsi və cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
qarşı mübarizə sahəsində bəzi tədbirlər haqqında»
08 oktyabr 2018-ci il tarixli Fərman imzalanmaqla
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya
digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və əlaqəli cinayətlərin mərkəzləşmiş
statistikasının elektron formada aparılmasının təşkili,
o cümlədən həmin cinayətlərlə bağlı statistik məlumatların toplanması, emalı və ötürülməsi üzrə informasiya sisteminin fəaliyyətinin təmin edilməsi Baş
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prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinə həvalə edilmiş, o cümlədən aidiyyəti dövlət
orqanları tərəfindən qeyd edilən növ statistik məlumatların Baş İdarəyə mütəmadi olaraq təqdim edilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Fərmanın icrası ilə bağlı görülən işlər çərçivəsində
7 sentyabr 2019-cu ildə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin inzibati binasında
Baş Prokurorluğun aidiyyəti struktur qurumlarının, o
cümlədən Daxili İşlər, Vergilər, Fövqəladə Hallar və
Ədliyyə nazirlikləri, habelə Dövlət Gömrük Komitəsi,
Dövlət Təhlükəsizliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətlərinin
nümayəndələrinin iştirakı ilə cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və
əlaqəli cinayətlərlə bağlı statistik məlumatların bir
mərkəzdə toplanmasını təmin edəcək Vahid İnformasiya Bazasının təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Respublikası
Baş prokurorunun müavini - Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi
Kamran Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

nəticədə cinayətkarlığın bu növləri ilə mübarizə işinin
daha keyfiyyətli təşkilinə şərait yaradacaqdır. Bazada
toplanan məlumatların təhlilinin nəticələri həmçinin
beynəlxalq monitorinq mexanizmləri çərçivəsində
milli hesabatların hazırlanması prosesində də istifadə
ediləcəkdir.
Daha sonra, Baş İdarənin əməkdaşları Vahid İnformasiya Bazasından istifadə qaydaları və onun texniki
imkanları barədə iştirakçıları ətraflı məlumatlandırmış,
istifadəçilər tərəfindən hansı növdə məlumatların
hansı formalarda bazaya işlənilməsinin nəzərdə tutulduğunu əyani surətdə nümayiş etdirmiş, iştirakçıların
çoxsaylı sualları cavablandırılmışdır.

tərəfindən imzalanmış 08 oktyabr 2018-ci il tarixli
Fərmanın əhəmiyyətini vurğulayaraq cinayət yolu ilə
əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi
cinayətləri üzrə ötən illərin statistik məlumatlarına
nəzər salaraq, yeni yaradılmış Vahid İnformasiya
Bazasının geniş imkanlarını qeyd etmişdir.
Qeyd edilmişdir ki, bu baza müvafiq hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən təqdim edilməsi nəzərdə
tutulan statistik məlumatların vahid mərkəzdə toplanmasını təmin etməklə yanaşı, əldə edilmiş informasiyanın müxtəlif parametrlər üzrə emalına imkan
verir. Belə ki, proqramın geniş texniki imkanları qeyd
edilən növ cinayətlərin ümumi dinamikasını izləməklə
yanaşı, toplanan məlumatlar əsasında müxtəlif istiqamətlər üzrə analitik təhlillər aparılmasına və son

Baş prokuror yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsi
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zərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin məhkəməhüquq sisteminin daha da müasirləşdirilməsi konsepsiyası çərçivəsində
imzaladığı "Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında"
2019-cu il 3 aprel tarixli Fərmanında prokurorluq orqanlarına məhkəmələrdə
dövlət ittihamının müdafiəsi sahəsində olan fəaliyyətin keyfiyyətinin artırılması
üçün tədbirlərin görülməsi tövsiyə edilmişdir.
Həmin Fərmandan irəli gələn vəzifələrin icrası məqsədilə Bakı şəhər
prokurorluğunun Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə şöbəsinin 2 böyük prokuroru
və 23 prokuroru vəzifəsinə yeni namizədlərin seçiminin aparılması üçün
Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun 9 aprel 2019-cu il tarixli sərəncamı
ilə Müsabiqə Komissiyası yaradılmış və 12 aprel 2019-cu il tarixdə həmin
vəzifələrə təyinatlarla əlaqədar müsabiqə elan edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq Şurasının və Hakimlərin Seçki
Komitəsinin üzvlərinin iştirakı ilə keçirilmiş müsabiqənin yekununda komissiya
tərəfindən yüksək nəzəri bilik və peşə hazırlığı ilə fərqlənən təcrübəli prokurorluq
işçiləri seçilərək Azərbaycan Respublikası Baş prokuroruna təqdim edilmişlər.
Dövlət ittihamının müdafiəsi sahəsində əvvəllər iş təcrübəsi olmayan namizədlər
iyunun 10-dan 24-dək Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyası və Baş
Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzi tərəfindən birgə keçirilən müvafiq ixtisasartırma
kursuna cəlb olunmuş və kursu uğurla başa çatdırmışlar.
Müsabiqə nəticəsində müvəffəqiyyət əldə etmiş prokurorluq işçilərinin Bakı
şəhər prokurorluğunun Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə şöbəsinin müvafiq
vəzifələrinə təyinatları aparılmışdır.
Baş Prokurorluq
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“Prokurorluğun normativ hüquqi aktları” informasiya sistemindən
istifadə qaydalarının öyrənilməsi ilə bağlı seminar keçirilib
yulun 4-də Prokurorluğun Hüquqi təminat və informasiya şöbəsnin təşkilatçılığı ilə Şərur
və Sədərək rayon prokurorluqları işçilərinin iştirakı ilə Şərur rayon prokurorluğunda
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Elm-Tədris Mərkəzi tərəfindən hazırlanan və
xüsusi proqram təminatı ilə idarə olunan “Prokurorluğun normativ hüquqi aktları” informasiya
sistemindən istifadə qaydalarının öyrənilməsi ilə bağlı seminar keçirilib.
Bildirilib ki, Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzi tərəfindən hazırlanan “Azərbaycan
Respublikası Baş Prokurorluğunun normativ hüquqi aktları” məlumat bazası prokurorluq üzrə
normativ xarakterli aktların toplusunu vahid sistemdə cəmləməklə yanaşı Azərbaycan
Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi və Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Plenum
qərarlarını da əks etdirir. Sistem yüksək istehlak göstəricilərini (axtarış, təhlil və s.), informasiya
təhlükəsizliyini təmin edir. Baza mütəmadi mövcud dəyişikliklərə uyğun yenilənir. Sistemə
giriş fərdi açarladır (parol) və prokurorluq işçiləri üçün nəzərdə tutulub. Bazanın yaradılması
işçilərin işini asanlaşdırmaqla iş prosesinin çevikliyinə zəmin yaradıb.

Etik davranış qaydalarına həsr olunan mövzu üzrə seminar keçirilib
vqustun 1-də Muxtar Respublika Prokurorluğunun Hüquqi təminat və informasiya
şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Ordubad rayon prokurorluğunda “Azərbaycan Respublikası
Prokurorluğu işçilərinin etik davranış Kodeksi”nin tələblərindən irəli gələn vəzifələrin və
Bеynəlхаlq Prоkurоrlаr Аssоsiаsiyаsının prоkurоrlаr üçün müəyyən еtdiyi pеşəkar məsuliyyət
standartları, prokurorların əsаs vəzifələri və hüquqları və Cinаyət mühаkimə icraatı sistеmində
prоkurоrluğun rоlu hаqqındа Аvrоpа Şurаsı Nаzirlər Kоmitəsinin 6 оktyаbr 2000-ci il tаriхli
19 sаylı Tövsiyələrinin nəzərə аlınmаsı” mövzusunda seminar keçirilib.
Seminarda prokurorluq işçisinin öz xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən, eləcə də asudə
vaxtında davranışından, “Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu işçilərinin etik davranış
Kodeksi”nin tələblərindən irəli gələn vəzifələr, Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun
müvafiq əmrlərinin tələbləri, Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının prokurorlar üçün müəyyən
etdiyi peşə məsuliyyəti, əsas hüquq və vəzifə standartları, prokurorluq işçiləri üçün etika və
davranış üzrə Avropa rəhbər prinsipləri və Cinayət mühakimə sistemində prokurorluğun rolu
haqqında Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 6 oktyabr 2000-ci il tarixli 19 saylı Tövsiyəsinin
müddəalarından danışılıb, cəmiyyətdə qəbul edilmiş etik qaydalara dönmədən əməl edilməsi
bildirilib. Verilən suallar cavablandırılıb.

“İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat zamanı prokuror nəzarəti”
mövzusunda seminar keçirilib
vqustun 14-də Muxtar Respublika Prokurorluğunun Hüquqi təminat və informasiya
şöbəsinin təşkilatçılığı ilə “İnzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat zamanı prokuror
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nəzarəti” mövzusunda Culfa rayon prokurorluğunda Culfa və Ordubad rayon prokurorluqlarının
məsul əməkdaşlarının iştirakı ilə seminar keçirilib.
Seminarda inzibati icraatda prokurorun səlahiyyətləri, hüquq və vəzifələri, prokuror
nəzarətinin həyata keçirilməsi, bu nəzarətin predmetinə aid olan məsələlər barədə məlumat
verilib. Baş Prokurorluq tərəfindən hazırlanan “İnzibati xətalar haqqında qanunvericiliyin
tətbiqi və icrasına prokuror nəzarətinin həyata keçirilməsinə dair Metodiki vəsait”in öyrənilməsi
tövsiyə olunaraq iştirakçıların sualları cavablandırılıb.

Prokurorlarla bağlı Avropanın norma və prinsipləri haqqında seminar
keçirilib
entyabrın 13-də Muxtar Respublika Prokurorluğunun Hüquqi təminat və informasiya
şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Sədərək rayon prokurorluğunda "Avropa Prokurorlarının
Məşvərətçi Şurasının "Prokurorlarla bağlı Avropanın norma və prinsipləri haqqında" 17 dekabr
2014-cü il tarixli 9 saylı rəyi və ondan irəli gələn vəzifələr" mövzusunda seminar keçirilib.
Seminarda Avropa Prokurorları Məşvərətçi Şurasının "Prokurorlarla bağlı Avropanın norma
və prinsipləri haqqında" 17 dekabr 2014-cü il tarixli 9 saylı rəyi barədə məlumat verilərək
cinayət ədalət mühakiməsi sistemində prokurorların rolu, cinayət təqibinin başlanması,
cinayət təqibini tənzimləyən prinsiplər, cinayət təqibindən kənar funksiyalar, cinayət təqibinin
alternativ üsulları və cərimələr, iyerarxiya, cinayət işlərinin tapşırılması və yenidən tapşırılması,
göstərişlər, təlim, peşə bacarıqlarının qiymətləndirilməsi, prokurorlar və onların ailə üzvlərinin
qorunması, prokurorların vəzifələri və hüquqları, prokurorların davranışı ilə bağlı vəzifələr,
qərəzsizlik, obyektivlik və ədalətlilik öhdəliyi, prokurorların cavabdehliyi, peşə ləyaqətini
qoruyub saxlamaq öhdəliyi, həbsxana rəhbərliyi ilə əlaqələr və sairə barədə danışılıb, suallar
cavablandırılıb.

"Cinayət işlərinə dair hüquqi yardım haqqında qanununvericilikdən
irəli gələn vəzifələr və cinayət işlərinə dair hüquqi yardım göstərilməsi
üzrə icraat” mövzusunda seminar keçirilib
entyabrın 23-də Muxtar Respublika Prokurorluğunun Hüquqi təminat və informasiya
şöbəsinin təşkilatçılığı ilə Kəngərli rayon prokurorluğunda "Cinayət işlərinə dair hüquqi
yardım haqqında qanununvericilikdən irəli gələn vəzifələr və cinayət işlərinə dair hüquqi
yardım göstərilməsi üzrə icraat” mövzusunda seminar keçirilib.
Seminarda cinayət işlərinə dair hüquqi yardımın göstərilməsi sahəsində milli və beynəlxalq
qanunvericiliyin normaları, prokurorluq üzrə normativ xarakterli aktların tələbləri diqqətə
çatdırılmaqla icraatın xüsusiyyətləri, hüquqi yardım haqqında verilən sorğunun icrası və
imtinası halları, digər məsələlər barədə məlumatlar verilib, ziddiyyətli məqamlara açıqlama
gətirilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun
Hüquqi təminat və informasiya şöbəsi
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zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin göstəriş və tövsiyələrinə uyğun olaraq,
Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanları bir
sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı
uğurla davam etdirir. Azərbaycanın prokurorluq
orqanları dünya prokurorlarının ilk və yeganə qlobal
təşkilatı olan və 172-dən çox dövlətin prokurorluq
orqanlarının üzvü olduğu Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiasiyası (BPA) ilə səmərəli qarşılıqlı əməkdaşlığı
davam etdirir və bu qurumun fəaliyyətinə öz töhfəsini
verir.
Assosiasiya tərəfindən dövri olaraq təşkil edilən
beynəlxalq səviyyəli mötəbər tədbirlərin davamı kimi,
sentyabrın 14-dən 18-dək Argentina Respublikasının
paytaxtı Buenos-Ayresdə BPA-nın İcraiyyə Komitəsinin
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növbəti iclası, 24-cü İllik Konfransı və Ümumi Yığıncağı
keçirilib. “Müxtəlif hüquq sistemləri üzrə beynəlxalq
əməkdaşlıq” mövzusunda keçirilmiş konfransda 100
ölkəni təmsil edən 500-dən artıq iştirakçı – müxtəlif
dövlətlərin prokurorluq, məhkəmə, ədliyyə və digər
hüquq-mühafizə orqanlarının, habelə beynəlxalq təşkilatların yüksək vəzifəli nümayəndələri iştirak ediblər.
Yüksək səviyyəli tədbirdə ölkəmizi Azərbaycan
Respublikası Baş prokurorunun müavini – Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin rəisi, Assosiasiyanın vitse-prezidenti Kamran
Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil
edib.
BPA İcraiyyə Komitəsinin sentyabrın 14-də keçirilmiş növbəti iclasında bir sıra təşkilati xarakterli

Bundan başqa, həmin tədbirlər çərçivəsində
sentyabrın 17-də ölkələrimiz arasında müsbət təcrübə mübadiləsi və əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi
baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsi nəzərə
alınaraq, Argentina Respublikasının Buenos-Ayres
Muxtar Vilayətinin prokurorluğu ilə Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsi arasında korrupsiyanın
qarşısının alınması və ona qarşı mübarizədə əməkdaşlıq
haqqında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
Sentyabrın 18-də BPA-nın Baş iclası keçirilib. İclasda qurumun İcraiyyə Komitəsinin təklifi ilə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Zakir Qaralov
ölkəmizdə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının
qorunmasında, qanunun aliliyinin təmin edilməsində,
BPA-nın inkişafına verdiyi müstəsna xidmətlər, qurumla
Azərbaycan prokurorluğu arasında işgüzar münasibətlərin yaradılmasında göstərdiyi fəaliyyəti nəzərə
alınmaqla Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının
yüksək mükafatı ilə təltif edilib – qurumun fəxri
üzvü seçilib.
Həmin mükafatın rəsmi təqdimetmə mərasimdə
çıxış edən Assosiasiyanın vitse-prezidenti Kamran
Əliyev ölkəmizin BPA ilə daim uğurlu əməkdaşlıq etdiyini bildirərək, Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Zakir Qaralovun qurulmuş çoxillik əməkdaşlıq
münasibətlərinə xüsusi önəm verdiyini bir daha xatırladaraq, mükafata görə Azərbaycan Respublikasının
hökuməti və Baş prokuroru adından minnətdarlığını
ifadə edib.
Tədbirdə bir sıra mövzulara baxılması ilə yanaşı,
2013-cü ildən etibarən BPA-nın prezidenti vəzifəsində olan Qerxard Yaroş səlahiyyət müddətinin başa
çatması ilə bağlı Assosiasiyada tutduğu hazırki vəzifəsindən azad olunub. Koreya Respublikasının Busan
şəhərinin prokuroru Vanq Çeol-kyu səsvermə nəticəsində yekdilliklə həmin vəzifəyə seçilib.
Tədbirin yekununda BPA-nın növbəti İllik
Konfransının 2020-ci ilin sentyabrında Yunanıstanın
paytaxtı Afinada keçirilməsi qərara alınıb.
Tədbir çərçivəsində ölkəmizin nümayəndə heyətinin
üzvləri BPA-nın yeni seçilmiş prezidenti Vanq Çeolkyu və qurumun digər rəsmiləri ilə, o cümlədən Estoniya, Yunanistan, Keniya və Qazaxıstanın Baş prokurorları, eləcə də Türkiyə, Kanada, Çin, Rusiya, Böyük
Britaniya, ABŞ, Ukrayna, Koreya Respublikası və digər
ölkələrin nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə görüşlər
keçirərək, cinayətkarlığa qarşı mübarizənin müxtəlif
aspektləri üzrə ikitərəfli əməkdaşlığın perspektivlərinə
dair müzakirələr aparıblar.
Azərbaycan Respublikasının Argentina Respublikasındakı səfiri Rəşad Aslanov tədbirlərdə iştirak
edib.
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsi

məsələlər müzakirə edilib. Qarşılıqlı fikir mübadiləsi
şəraitində keçən iclasda Komitə üzvləri tərəfindən
cari il mayın 15-17-də Bakıda BPA-nın və Azərbaycan
Respublikası Prokurorluğunun birgə təşkilatçılığı ilə
“Ədalət mühakimə sistemində insan haqları ilə bağlı
qarşıda duran məsələlər” mövzusunda keçirilmiş
beynəlxalq seminar istər prokurorluq orqanları
əməkdaşlarının, istərsə də hakimlərin peşəkarlığının
artırılması və effektivliyin təmin edilməsi baxımından
faydalı tədbir kimi vurğulanıb. Tədbirin ölkəmizdə
yüksək səviyyədə təşkilindən məmnunluq ifadə edilib.
Assosiasiyanın Senatının iclasında iştirakçılara
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə naziri, MəhkəməHüquq Şurasının sədri, BPA-nın senatoru və fəxri
üzvü Fikrət Məmmədovun dərin salamlarını çatdıran
Kamran Əliyev qurumun təşkilati məsələləri və inkişaf perspektivləri ilə bağlı müzakirələrdə fəal iştirak
edib.
Sentyabrın 15-də Assosiasiyanın 24-cü İllik Konfransının və Ümumi Yığıncağının açılış mərasimində
Argentinanın Buenos-Ayres Muxtar Şəhər Baş Nazirinin
müavini Dieqo Santilli, Şəhər Prokurorluğunun Baş
prokuroru Luis Çevasko və BPA-nın prezidenti Gerhard
Yaroş çıxış ediblər.
Tədbirdə Azərbaycanın nümayəndə heyəti fəal və
səmərəli iştirak edib.
Silsilə tədbirlərin davamı olaraq, sentyabrın 17də Kamran Əliyevin həmsədrliyi ilə BPA-nın AntiKorrupsiya Prokurorları Şəbəkəsinin (NACP) xüsusi
maraq qrupunun növbəti sessiyası keçirilib. “Korrupsiya
hüquqpozmalarına qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq” mövzusunda keçirilmiş tədbirdə
beynəlxalq ekspertlər qismində ABŞ, Sinqapur, HonqKonq, Argentina və Keniya prokurorluq orqanlarının
rəhbər vəzifəli şəxsləri və digər nümayəndələri iştirak
ediblər.
Həmin tədbirdə çıxış edən nümayəndə heyətinin
rəhbəri Kamran Əliyev Azərbaycan Respublikasında
korrupsiyaya qarşı mübarizə fəaliyyətinin dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin qətiyyətli siyasi iradəsinə
söykəndiyini qeyd edib, həyata keçirilmiş mütərəqqi
hüquqi və institusional tədbirlər barədə ətraflı məlumat
verilib. Çıxışda ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəməhüquq islahatlarının keyfiyyətcə yeni mərhələyə
keçidini nəzərdə tutan 2019-cu il 3 aprel tarixli
“Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” Fərmandan irəli gələn vəzifələr və
həyata keçirilən tədbirlər qeyd edilir. Həmçinin ölkəmizin anti-korrupsiya strategiyasında beynəlxalq
əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirildiyi vurğulanıb.
Nümayəndə heyətinin rəhbəri çıxışında, həmçinin
beynəlxalq qurumların korrupsiya qarşı mübarizə
sahəsində qabaqcıl nailiyyətlərinin öyrənilməsi, bunun
cari fəaliyyətdə qarşıya çıxan çətinliklərin həllində və
fəaliyyətin təkmilləşdirilməsində səmərəli tətbiqi
məsələlərinə də geniş yer verib.
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zərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə
uyğun olaraq Azərbaycan Prokurorluğu bir sıra ölkələrin prokurorluq, ixtisaslaşdırılmış
anti-korrupsiya və digər cinayət təqibi orqanları, eləcə də beynəlxalq təşkilatlarla işgüzar
əlaqələrin qurulması sahəsində səmərəli fəaliyyətini davam etdirir.
Bu çərçivədə Monqolustanın Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Müstəqil Xidməti ilə
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələri qurulmuşdur. Belə ki, 2018-ci ilin noyabr ayında
Monqolustanın Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Müstəqil Xidmətinin yüksək vəzifəli
şəxslərindən ibarət nümayəndə heyəti təcrübə mübadiləsi məqsədilə ölkəmizdə səfərdə
olmuş, səfər müddətində Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsi ilə Monqolustanın Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Müstəqil
Xidməti arasında “Korrupsiyanın qarşısının alınması və ona qarşı mübarizədə əməkdaşlıq
haqqında Anlaşma Memorandumu” imzalanmışdır.
Əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafının davamı olaraq əldə olunmuş razılığa əsasən
Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini-Baş prokuror yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
Monqolustanlı həmkarının dəvətilə cari il iyulun 9-dan 11-dək Monqolustanın paytaxtı
Ulan-Bator şəhərinə səfər etmişdir.
Səfər çərçivəsində iyulun 9-da Monqolustanın Böyük Dövlət Xuralının sədri Gombojavın
Zandanşatar nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Nümayəndə heyətimizi salamlayan Gombojavın Zandanşatar son dövrlər Monqolustan
və Azərbaycan Respublikası arasında mövcud tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da
möhkəmlənməsindən məmnunluğunu ifadə etmişdir. Mövcud müsbət tendensiya fonunda
ixtisaslaşmış anti-korrupsiya və digər cinayət təqibi orqanlarının birgə əməkdaşlığının
strateji konturları və inkişaf perspektivlərinə toxunan Böyük Dövlət Xuralının sədri çıxışında
həmçinin, qarşılıqlı əlaqələrin cinayətkarlığın bütün növ təzahürlərinə qarşı mübarizədə
hər iki tərəfin fəaliyyətinə mühüm töhfələr verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirmişdir.
Nümayəndə heyətinin rəhbəri Kamran Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev və Monqolustan Prezidenti cənab Xaltmaaqiyn Battulqa arasında
mövcud olan qarşılıqlı etimad və dostluq münasibətlərinin xalqlarımız arasında dərin
tarixi köklərə söykənən siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi
üçün platforma təşkil etdiyini vurğulayaraq ölkəmizdə həyata keçirilən korrupsiyaya qarşı
qətiyyətli mübarizə tədbirləri barədə ətraflı məlumat vermişdir. Kamran Əliyev çıxışında
həmçinin, dövlət başçısının “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi
haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanından irəli gələn tövsiyə və tapşırıqların
icrasının ölkəmizdə qanunçuluğun və hüquq qaydasının daha da möhkəmləndirilməsi
prosesinə mühüm dəstək verdiyini xüsusi qeyd etmişdir.
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Daha sonra Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə Monqolustanın Baş prokuroru Jarqalsaikxan
Banzraqçiyin arasında ikitərəfli görüş keçirilmişdir. Görüş də cəza siyasətinin
humanistləşdirilməsi və cinayətlərin dekriminallaşdırılması üzrə tədbirlərin davam
etdirilməsi məqsədilə “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında”
Fərman barədə ətraflı məlumat verən K.Əliyev bu sənədin ölkə ictimaiyyəti tərəfindən
korrupsiya ilə mübarizə sahəsində aparılan mühüm institusional islahatlar fonunda
atılmış növbəti mütərəqqi addım kimi qiymətləndirildiyini bildirmişdir. Bununla yanaşı
Kamran Əliyev geniş hüquqi tənzimləmə dairəsi baxımından bir çox sahələri əhatə edən
sözügedən sənədin prokurorluğun fəaliyyəti üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini
qeyd edərək zəruri normativ-hüquqi bazanın yaradılması, prokurorluq orqanlarının
fəaliyyətinin hərtərəfli müasirləşdirilməsi, strukturunun daha da təkmilləşdirilməsi, kadr
korpusunun tamamilə yenidən formalaşdırılması istiqamətində aparılan köklü islahatlar,
həmçinin qarşıda duran digər vəzifələr barədə də məlumat vermişdir.
Nümayəndə heyətinin rəhbəri Kamran Əliyev, eləcə də Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiasiyasının (BPA) vitse-prezidenti qismində BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasında
məşvərətçi statusa malik olan və 100-dən çox dövləti özündə birləşdirən BPA-nın əsas
istiqamətləri və fəaliyyəti ilə əlaqədar məsələlərə də toxunmuş, bununla əlaqədar
Monqolustan Baş Prokurorluğu ilə BPA arasında qurulmuş əməkdaşlıq münasibətlərininin
ayrı-ayrı sahələri, habelə Assosiyasiyanın səmərəli fəaliyyətindən daha çox faydalanmaq
üçün mövcud imkanlar barədə fikir mübadiləsi aparmışdır.
Daha sonra K.Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Monqolustanın Ədliyyə və
Daxili İşlər naziri ilə görüşmüşdür. Görüşdə Kamran Əliyev Azərbaycan Respublikasında
analoji qurumların struktur və funksiyaları, habelə bu sahələrin inkişafını təmin edən
ardıcıl və məqsədyönlü islahatlar barədə məlumat vermişdir. Qarşı tərəf ölkəmizin bu
sahədə təcrübəsinə böyük maraq doğurmuş, qarşılıqlı əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi
imkanları nəzərdən keçirilmişdir.
Tədbirin gündəliyinə uyğun olaraq iyulun 9-da ölkəmizin nümayəndə heyəti Monqolustanın
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Müstəqil Xidmətinin rəisi Daşdavaa Zandraa ilə
görüşmüşdür. Xidmətin inzibati binasında keçirilən görüşdə tərəflər arasında müasir
dövrümüzdə transmilli xarakter daşıyan korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq
və regional səylərin daha da artırılması yönündə geniş fikir və təcrübə mübadiləsi
aparılmış, bu sahədə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün hər iki ölkənin daxili mübarizə
resurslarını gücləndirmələri ilə yanaşı, beynəlxalq müstəvidə də vahid və qətiyyətli
mövqedən çıxış etmələrinin vacibliyi vurğulanmışdır. Tədbirdə eləcə də, iki qurumun
fəaliyyətinə dair təqdimatlar nümayiş edilmişdir. Nümayəndə heyətinin rəhbəri həmçinin,
Monqolustanın Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Müstəqil Xidmətinin mətbuat xidmətinə
qurumu maraqlandıran suallar ətrafında müsahibə vermişdir.
Nümayəndə heyətimiz səfər çərçivəsində Monqolustanın milli bayramı olan NAADAM
bayramında iştirak edərək bu ölkənin milli mədəniyyəti və adət-ənənələri ilə yaxından
tanış olmuşdur.
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsi
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yulun 24-25-də Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultan
şəhərində “Talan edilmiş aktivlərin xaricdən qaytarılması”
mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilmişdir.
Tədbirin məqsədi qanunçuluq və hüquq qaydasının təmin
edilməsi, cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin müsadirəsi ilə
bağlı məsələlərin müzakirə edilməsi, eləcə də bu sahədə
beynəlxalq əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi və gələcək
inkişaf perspektivlərini müzakirə etməkdən ibarət olmuşdur.

islahatları, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində aparılan
institusional tədbirlər, habelə aktivlərin bərpası sahəsində
ölkəmizin təcrübəsi barədə konfrans iştirakçılarına ətraflı
məlumat vermişdir.
Beynəlxalq konvensiya və müqavilələrdən irəli gələn
öhdəlik və vəzifələrin ölkəmiz tərəfindən tam həcmdə yerinə
yetirildiyini vurğulayan E.Əlixanov konfransın aktivlərin bərpası
sahəsində müxtəlif ölkələrin səlahiyyətli orqanları arasında

Konfransda ölkəmizi Baş Prokurorluğun Beynəlxalq əlaqələr
idarəsinin rəisi Erkin Əlixanov və Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Əməliyyat idarəsinin
rəisi Emil Mürsəliyev təmsil etmişdir.
Tədbir iştirakçılarını salamlayan Qazaxıstan Respublikası
Baş prokurorunun müavini Bulat Dembayev aktivlərin bərpası
sahəsində tədbirdə iştirak edən dövlətlərin təcrübəsinin
Qazaxıstan üçün böyük maraq kəsb etdiyini bildirmişdir.
Tədbirdə çıxış edən Erkin Əlixanov Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ölkəmizdə həyata keçirilən mütərəqqi məhkəmə hüquq

əməkdaşlıq və əlaqələrin möhkəmləndirilməsi baxımından
əlverişli platforma olduğunu, cinayətkarlıq, qlobal çağırış və
təhdidlərə qarşı mübarizədə beynəlxalq birliyin səylərinin
səfərbər olunmasının vacibliyini xüsusi qeyd etmişdir.
Səfər çərçivəsində Qazaxıstan, Rusiya, Belarus, BƏƏ, Çin,
Qırğızıstan, Özbəkistan və Tacikistan nümayəndə heyətləri
ilə ikitərəfli görüşlər keçirilərək əməkdaşlıq məsələləri və
perspektivlər müzakirə olunmuşdur.
Baş Prokurorluğun Beynəlxalq
əlaqələr idarəsi
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının
İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I
hissəsinin 17-ci və 25-ci bəndlərini rəhbər tutaraq,
“Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29 iyun tarixli 1199-VQ nömrəli Qanununun icrası ilə əlaqədar qərara alır:
Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsinin (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2000, № 8 (I kitab), maddə 583; 2001, № 7,
maddə 454, № 9, maddə 576, № 12, maddə 734;
2002, № 5, maddə 249, № 12, maddə 707; 2003, № 8,
maddə 425, № 12 (I kitab), maddə 671; 2004, № 1,
maddə 1, № 11, maddə 887, № 12, maddə 980; 2005,
№ 2, maddə 61, № 8, maddə 688, № 12, maddə 1081;
2006, № 12, maddələr 1005, 1026; 2007, № 1, maddə
4, № 6, maddə 597, № 8, maddə 745, № 11, maddə
1053, № 12, maddə 1192; 2008, № 7, maddə 602, №
11, maddə 960; 2009, № 7, maddə 506; 2011, № 1,
maddə 14, № 7, maddələr 588, 603, № 12, maddə
1115; 2012, № 6, maddələr 500, 513, № 7, maddə
652, № 9, maddə 841, № 12, maddə 1226; 2013, № 2,
maddə 91, № 4, maddə 366, № 11, maddə 1278, №
12, maddələr 1483, 1486, 1495; 2014, № 2, maddələr
94, 98, № 6, maddə 608, № 7, maddə 770, № 8,
maddə 957, № 10, maddə 1158, № 12, maddə 1525;
2015, № 1, maddə 11, № 12, maddə 1433; 2016, № 2
(I kitab), maddə 207, № 3, maddələr 396, 402, № 5,
maddə 848, № 6, maddələr 973, 974, 1015, № 7,
maddə 1245, № 10, maddə 1603, № 11, maddələr
1752, 1792, 1793, № 12, maddələr 2001, 2037, 2046;
2017, № 2, maddə 146, № 5, maddələr 695, 723, 737,
№ 6, maddə 1055, № 7, maddə 1304, № 8, maddə
1509, № 12 (I kitab), maddələr 2219, 2251, 2270;
2018, № 2, maddə 149, № 5, maddə 863, № 6, maddə
1193, № 7 (I kitab), maddələr 1414, 1427, № 10,
maddə 1962, № 11, maddələr 2186, 2210, № 12 (I
kitab), maddələr 2498, 2509; 2019, № 1, maddə 30;
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 mart tarixli
1542-VQD, 1551-VQD nömrəli, 9 aprel tarixli 1559VQD, 1562-VQD nömrəli, 3 may tarixli 1575-VQD,
1577-VQD və 1584-VQD nömrəli qanunları) 30.6.10cu maddəsinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül
işarəsi ilə əvəz edilsin və həmin Məcəlləyə aşağıdakı
məzmunda 30.6.11-ci maddə əlavə edilsin:
“30.6.11. “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş vəzifələrin
həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Hesablama Palatasına.”.
Maddə 2. 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 (I kitab), maddələr
2214, 2217, 2220, 2233, 2237, 2240, 2253, 2256,
2266; 2018, № 1, maddə 19, № 2, maddələr 160, 162,
163, № 3, maddələr 383, 401, 404, № 4, maddə 646,
№ 5, maddələr 857, 860, 862, 876, 883, № 6, maddələr
1153, 1188, № 7 (I kitab), maddələr 1435, 1437,
1438, № 10, maddə 1963, № 11, maddələr 2188,
2191, 2214, 2217, 2231, № 12 (I kitab), maddələr
2473, 2475, 2499, 2507, 2512, 2522; 2019, № 1 (I
kitab), maddələr 4, 6, 15, 18, 23, 44, № 3, maddələr
374, 389; Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 5
mart tarixli 1520-VQD, 1522-VQD nömrəli, 29 mart
tarixli 1534-VQD, 1538-VQD və 1549-VQD nömrəli, 9
aprel tarixli 1558-VQD, 1561-VQD və 1562-VQD nömrəli,
3 may tarixli 1577-VQD nömrəli qanunları) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
2.1. 43.2-ci maddədə “54.2-ci maddəsində” sözləri
“43.2-1-ci və 54.2-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz
edilsin;
2.2. aşağıdakı məzmunda 43.2-1-ci maddə əlavə
edilsin:
“43.2-1. Bu Məcəllənin 547-ci maddəsində nəzərdə
tutulan inzibati xətalar haqqında işlər üzrə protokol
Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası
tərəfindən tərtib edilir.”;
2.3. 547-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 547. Hesablama Palatası haqqında qanunvericiliyin pozulması
547.1. Aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların
aradan qaldırılması, dövlətə dəyən zərərin ödənilməsi
və şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi məqsədi ilə
kənar dövlət maliyyə nəzarətinin obyektlərinə və nəzarət
tədbirinin predmeti ilə əlaqədar aidiyyəti tərəflərə
göndərilmiş Azərbaycan Respublikası Hesablama
Palatasının qərarlarının əsassız icra edilməməsinə görə –
vəzifəli şəxslər üç yüz manatdan min manatadək
məbləğdə cərimə edilir.
547.2. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının qərarları kənar dövlət maliyyə nəzarətinin obyekti
tərəfindən əsassız icra edilmədikdə həmin obyektin
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xəzinə və bank hesabları üzrə (müdafiə olunan xərc
maddələri istisna olmaqla) əməliyyatların dayandırılması
barədə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının
təqdimatının xəzinə orqanları və müvəkkil banklar
tərəfindən icra edilməməsinə görə –
vəzifəli şəxslər üç yüz manatdan iki min manatadək
məbləğdə cərimə edilir.
547.3. Kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri ilə
əlaqədar Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının
fəaliyyətinə mane olma, yəni:
547.3.1. Azərbaycan Respublikası Hesablama
Palatasının əməkdaşlarının kənar dövlət maliyyə nəzarəti
obyektlərinə daxil olmasına, kənar dövlət maliyyə
nəzarəti tədbirinin aparılmasına maneçilik törədilməsinə;
547.3.2. elektron informasiya sistemlərinə çıxış
imkanlarının yaradılmamasına və ya buna maneçilik
törədilməsinə;
547.3.3. kənar dövlət maliyyə nəzarəti obyektləri
tərəfindən Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sorğularının tələb olunan qaydada cavablandırılmamasına, zəruri məlumatların və sənədlərin, habelə
“Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respubli-

kasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş vəzifələrin həyata
keçirilməsi məqsədi ilə kənar dövlət maliyyə nəzarətinin
predmetinə aid olan kommersiya, vergi və bank sirrini
təşkil edən sənəd və məlumatların, fərdi məlumatların
vaxtında və tələb olunan səviyyədə təqdim edilməməsinə
və ya gecikdirilməsinə, yalan və ya dürüst olmayan
məlumatların təqdim edilməsinə;
547.3.4. dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət
fondlarının büdcələrinin icrası ilə bağlı hesabat və
məlumatların, habelə maliyyə, mühasibat, vergi və statistik uçot hesabatlarının vaxtında təqdim edilməməsinə,
hesabatlarda informasiya və göstəricilərin tam və ya
düzgün əks etdirilməməsinə görə –
vəzifəli şəxslər dörd yüz manatdan yeddi yüz manatadək, hüquqi şəxslər min manatdan beş min manatadək
məbləğdə cərimə edilir.”.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 iyun 2019-cu il
№ 1621-VQD

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I
hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin
(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 (I kitab), maddələr 2214, 2217, 2220,
2233, 2237, 2240, 2253, 2256, 2266; 2018, № 1,
maddə 19, № 2, maddələr 160, 162, 163, № 3,
maddələr 383, 401, 404, № 4, maddə 646, № 5,
maddələr 857, 860, 862, 876, 883, № 6, maddələr
1153, 1188, № 7 (I kitab), maddələr 1435, 1437,
1438, № 10, maddə 1963, № 11, maddələr 2214,
2217, 2231, № 12 (I kitab), maddələr 2473, 2475,
2499, 2507, 2512, 2522; 2019, № 1, maddələr 4, 6,
15, 18, 23, 44, № 3, maddələr 374, 389; Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu il 5 mart tarixli 1520-VQD,
1522-VQD nömrəli, 29 mart tarixli 1534-VQD, 1538VQD, 1549-VQD nömrəli, 9 aprel tarixli 1558-VQD,

1561-VQD, 1562-VQD nömrəli, 3 may tarixli 1577VQD, 1583-VQD nömrəli, 17 may tarixli 1595-VQD
nömrəli, 13 iyun tarixli 1609-VQD nömrəli qanunları)
43.1-ci maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“43.1. Rayon (şəhər) məhkəmələri bu Məcəllənin
157‒188, 190, 191.1, 195.1, 196, 197, 204‒208, 221,
227, 229, 251.3, 253-1.1, 262, 263, 264.0.2, 264.0.3,
264.0.5, 267, 272.1, 272.3, 284.2, 286, 290.3, 295.6,
295.7, 296.2, 325.1, 326, 327.8, 332.4‒332.7, 333,
334, 335.5, 335.6, 337.5, 337.6, 338.7, 339.2‒339.5,
340.2, 341, 342.8, 342.9, 343, 349, 351, 353.5, 361,
363, 363-1, 363-2, 368‒379, 381‒383, 387‒388-1,
393-1.2, 394.0.5 (tikintisinə icazə tələb olunan açıq
məkanda reklam qurğularının tikintisi zamanı tikinti
norma və qaydalarının pozulmasına münasibətdə),
394.0.6 (tikintisinə icazə tələb olunan açıq məkanda
reklam qurğularının istismara verilməsi qaydalarının
pozulmasına münasibətdə), 394.0.7 (müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun göstərişlərinə
və qərarlarına əməl etməməsinə münasibətdə), 394-1,
395.1 (həmin əməlin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
yaratdığı qurumun sərəncamına verilmiş torpaq sahəsində
bu qurumun sərəncamında olduğu müddətdə törədilməsi
hallarına münasibətdə), 395.1-1, 395.2 (həmin əməlin
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının yaratdığı qurumun
sərəncamına verilmiş torpaq sahəsində bu qurumun
sərəncamında olduğu müddətdə törədilməsi hallarına
münasibətdə), 398, 399, 401‒404, 406‒409, 410.3,
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411-1.2, 412, 413, 428.7, 428.10, 431, 432.3, 438.2,
438.3, 441, 442, 443.1, 445-1, 448, 449, 451, 456,
459.1, 459.2, 459-1, 462 (siyasi partiyalara münasibətdə)
464‒466, 469.1 (auditorun peşə məsuliyyətinin icbari
sığortasına münasibətdə), 479‒481, 482.1, 496.2,
499.2, 502‒504, 506‒508, 510, 511, 513, 515‒517,
517-1, 517-2, 520, 523, 525‒535, 537.1, 538-1,
544.1, 547, 549‒554, 558‒561, 562.1, 562.2, 563.2,
567‒569, 571, 573, 574, 590‒592, 592-1, 594‒596,
598 (vəkillərə və auditor xidməti göstərən şəxslərə

münasibətdə), 599‒602, 602-1 (müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən inzibati xətaların törədilməsinə
münasibətdə), 603, 605, 606.1, 608 və 609-cu
maddələrində nəzərdə tutulmuş inzibati xətalar haqqında
işlərə baxırlar.”.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 iyun 2019-cu il
№ 1627-VQD

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
1.3. 42-ci maddənin birinci hissəsindən “və iqtisadi”
sözləri çıxarılsın;
1.4. 43-cü maddənin birinci hissəsindən “və ya
azad iqtisadi zonalar” sözləri çıxarılsın;
1.5. 44-cü maddənin birinci hissəsinin ikinci
cümləsində və 45-ci maddənin birinci hissəsinin beşinci
abzasında “İnzibati-iqtisadi” sözləri “inzibati” sözü ilə
əvəz edilsin;
1.6. 45-1-ci maddənin mətnində “İnzibati-iqtisadi
məhkəmə” sözləri “İnzibati məhkəmə” sözləri ilə, “inzibati-iqtisadi məhkəmənin” sözləri isə “inzibati məhkəmənin” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.7. Aşağıdakı məzmunda VIII-I fəsil əlavə edilsin:

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I
hissəsinin 5-ci və 6-cı bəndlərini rəhbər tutaraq qərara
alır:
Maddə 1. “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, № 5,
maddə 888, № 7 (I kitab), maddə 1442; 2019, № 1,
maddə 22) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 19-cu maddənin birinci hissəsi üzrə:
1.1.1. altıncı abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“inzibati məhkəmələr;”;
1.1.2. yeddinci-doqquzuncu abzaslar müvafiq olaraq
səkkizinci-onuncu abzaslar hesab olunsun və aşağıdakı
məzmunda yeddinci abzas əlavə edilsin:
“kommersiya məhkəmələri;”;
1.2. VIII fəslin adında, 42-ci maddənin adında, birinci
və ikinci hissələrində, 43-cü maddənin adında, birinci –
üçüncü hissələrində, 44-cü maddənin adında, birinci
hissəsinin birinci cümləsində və ikinci hissəsində, 45-ci
maddənin adında və birinci hissəsinin birinci abzasında,
45-1-ci maddənin adında “İnzibati-iqtisadi” sözləri “İnzibati” sözü ilə əvəz edilsin;

“VIII-I fəsil
KOMMERSİYA MƏHKƏMƏLƏRİ
Maddə 46-1. Kommersiya məhkəməsi və onun
səlahiyyətləri
Kommersiya məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsi
kimi qanunla səlahiyyətlərinə aid edilmiş kommersiya
mübahisələrinə dair işlərə baxır.
Kommersiya məhkəməsi məhkəmə statistikasını
təhlil edir, məhkəmə fəaliyyətinin təşkili vəziyyətini,
məhkəmə təcrübəsini öyrənir və ümumiləşdirir, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə ona aid edilmiş
digər səlahiyyətləri həyata keçirir.
Maddə 46-2. Kommersiya məhkəməsinin təşkili
Kommersiya məhkəməsi Azərbaycan Respublikasının
inzibati ərazi vahidləri üzrə təşkil edilir.
Kommersiya məhkəməsinin təşkili və olduğu yer
Məhkəmə-Hüquq Şurasının təklifi nəzərə alınmaqla
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndinə uyğun olaraq müəyyən olunur,
ərazi yurisdiksiyası isə Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən
müəyyən olunur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya Məhkəməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının paytaxtı Naxçıvan şəhərində təşkil edilir və onun yurisdiksiyası Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün ərazisinə şamil
edilir.
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Maddə 46-3. Kommersiya məhkəməsinin tərkibi
Kommersiya məhkəməsi sədrdən və hakimlərdən
ibarətdir. Tərkibində 12 və daha çox hakim olan kommersiya məhkəməsində sədr müavini vəzifəsi təsis
edilir.
Kommersiya məhkəməsi hakimlərinin sayı MəhkəməHüquq Şurası tərəfindən müəyyənləşdirilir.
Maddə 46-4. Kommersiya məhkəməsi sədrinin
səlahiyyətləri
Kommersiya məhkəməsinin sədri:
məhkəmədə işin təşkilinə və məhkəmə aparatının
işinə rəhbərlik edir, məhkəmədə əmək və icra intizamına
əməl olunmasını təmin edir;
məhkəmə iclaslarına sədrlik edir, işlərin kargüzarlıq
qaydalarına uyğun bölüşdürülməsinə nəzarət edir;
məhkəmə aparatının işçilərinin işə qəbul və işdən
azad edilməsi, mükafatlandırılması və intizam qaydasında
cəzalandırılması məsələlərini həll edir;
Ali Məhkəmənin Plenumunda və müvafiq apellyasiya
instansiyası məhkəməsinin Rəyasət heyətində kommersiya məhkəməsində ədalət mühakiməsinin həyata
keçirilməsi vəziyyətinə dair məlumat verir;
məhkəmə fəaliyyətinin təşkili vəziyyətinin, məhkəmə
təcrübəsinin öyrənilməsinə və ümumiləşdirilməsinə,
məhkəmə statistikasının aparılmasına rəhbərlik edir;
şəxslərin qəbulu, təklif, ərizə və şikayətlərə baxılması
sahəsində məhkəmənin işini təşkil edir;
Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə ona aid
edilmiş digər səlahiyyətləri həyata keçirir.
Maddə 46-5. Kommersiya məhkəməsi sədrinin
müavininin səlahiyyətləri
Kommersiya məhkəməsi sədrinin müavini məhkəmə
iclaslarına sədrlik edir, kommersiya məhkəməsinin sədri

tərəfindən müəyyən edilmiş məsələləri həll edir, sədrin
tapşırığı ilə onun ayrı-ayrı səlahiyyətlərini həyata keçirir,
sədr olmadıqda və ya öz vəzifələrini yerinə yetirə
bilmədiyi müddətdə onu əvəz edir.”;
1.8. 53-cü və 62-ci maddələrin birinci hissələrində
“inzibati-iqtisadi kollegiyadan, cinayət kollegiyasından
və hərbi kollegiyadan” sözləri “kommersiya kollegiyasından, inzibati kollegiyadan və cinayət kollegiyasından”
sözləri ilə əvəz edilsin;
1.9. 61-ci və 77-ci maddələrin birinci hissələrində
“inzibati və iqtisadi” sözləri “kommersiya və inzibati”
sözləri ilə əvəz edilsin;
1.10. 78-ci maddənin üçüncü hissəsində “inzibatiiqtisadi kollegiya, cinayət kollegiyası və hərbi kollegiya”
sözləri “kommersiya kollegiyası, inzibati kollegiya və
cinayət kollegiyası” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.11. 83-cü maddədə beşinci–on doqquzuncu abzaslar müvafiq olaraq altıncı–iyirminci abzaslar hesab
edilsin və aşağıdakı məzmunda beşinci abzas əlavə
edilsin:
“aidiyyətə dair mübahisələrə baxılması üçün Ali
Məhkəmənin müvafiq kollegiyalarının hakimlərindən
ibarət qarışıq tərkibləri müəyyən edir;”;
1.12. 106-cı maddənin birinci hissəsinin dördüncü
abzasında “və inzibati-iqtisadi məhkəmələrin” sözləri “,
inzibati məhkəmələrin və kommersiya məhkəmələrinin”
sözləri ilə əvəz edilsin.
Maddə 2. Bu Qanun 2020-ci il yanvarın 1-dən
qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 iyul 2019-cu il
№ 1632-VQD

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

İnzibati məhkəmələrin və kommersiya məhkəmələrinin təşkili və “Məhkəmələr və hakimlər
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu il 9 iyul tarixli 1632-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında
1.5. Şirvan İnzibati Məhkəməsi – Şirvan şəhərində;
1.6. Şəki İnzibati Məhkəməsi – Şəki şəhərində.
2. Aşağıdakı kommersiya məhkəmələri təşkil edilsin:
2.1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kommersiya
Məhkəməsi – Naxçıvan şəhərində;
2.2. Bakı Kommersiya Məhkəməsi – Bakı şəhərində;
2.3. Gəncə Kommersiya Məhkəməsi – Gəncə
şəhərində;
2.4. Sumqayıt Kommersiya Məhkəməsi – Sumqayıt
şəhərində;
2.5. Şirvan Kommersiya Məhkəməsi – Şirvan
şəhərində;
2.6. Şəki Kommersiya Məhkəməsi – Şəki şəhərində.
3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati-İqtisadi
Məhkəməsi, 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi, 2

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq,
Məhkəmə-Hüquq Şurasının təkliflərini nəzərə alaraq
Azərbaycan Respublikasında məhkəmə sistemini
təkmilləşdirmək və “Məhkəmələr və hakimlər haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 9 iyul
tarixli 1632-VQD nömrəli Qanununun 2020-ci il yanvarın
1-dən tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Aşağıdakı inzibati məhkəmələr təşkil edilsin:
1.1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnzibati
Məhkəməsi – Naxçıvan şəhərində;
1.2. Bakı İnzibati Məhkəməsi – Bakı şəhərində;
1.3. Gəncə İnzibati Məhkəməsi – Gəncə şəhərində;
1.4. Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi – Sumqayıt
şəhərində;
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saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi, Gəncə İnzibatiİqtisadi Məhkəməsi, Sumqayıt İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi,
Şirvan İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi və Şəki İnzibatiİqtisadi Məhkəməsi ləğv edilsin.
4. Məhkəmə-Hüquq Şurasına tövsiyə edilsin ki:
4.1. bu Fərmanın 1.2–1.6-cı bəndlərində nəzərdə
tutulmuş inzibati məhkəmələrin və bu Fərmanın 2.2 –
2.6-cı bəndlərində nəzərdə tutulmuş kommersiya məhkəmələrinin ərazi yurisdiksiyasını müəyyən etsin;
4.2. inzibati məhkəmələrin və kommersiya məhkəmələrinin hakimlərinin təyin edilməsi ilə bağlı təklifləri
2019-cu il dekabrın 1-dək Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin;
4.3. bu Fərmanın 4.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş
təklifləri hazırlayarkən namizədlərin müvafiq sahələrdə
yüksək nəzəri və praktiki hazırlığının olmasına xüsusi
diqqət yetirsin.
5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
5.1. yeni təşkil edilən məhkəmələrin fəaliyyəti üçün
zəruri şərait yaradılması məqsədilə onların binalar,
avadanlıq, rabitə, nəqliyyat və digər təşkilati-texniki
vasitələrlə təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlər görsün;
5.2. yeni məhkəmələrin təşkili ilə bağlı xərclərin
2020-ci il üçün dövlət büdcəsinin layihəsində nəzərdə
tutulmasını təmin etsin;
5.3. yeni təşkil edilən məhkəmələr fəaliyyətə
başlayanadək inzibati-iqtisadi məhkəmələrin fəaliyyətinin
maliyyələşdirilməsini təmin etsin;
5.4. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının “Məhkəmələr
və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-

nununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı
təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
5.5. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
5.6. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ
hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını
nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay
müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
məlumat versin;
5.7. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri
həll etsin.
6. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarının və normativ xarakterli aktların “Məhkəmələr
və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin
edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
məlumat versin.
7. Bu Sərəncamın 1–3-cü hissələri 2020-ci il yanvarın
1-dən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 iyul 2019-cu il
№1325

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I
hissəsinin 6-cı bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Maddə 1. Azərbaycan Respublikası 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; 2018, № 5, maddələr 877, 882, № 7 (I kitab), maddə 1421;
2018, № 11, maddə 2235, № 12 (I kitab), maddə 2515) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 73.2-ci maddədən “və ya hərbi kollegiyası” sözləri çıxarılsın;
1.2. 78.5-ci maddədən “və ya hərbi kollegiyasında” sözləri çıxarılsın;
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1.3. 381.2.3-cü maddədə hər iki halda “hərbi kollegiyasına” sözləri “cinayət kollegiyasına” sözləri ilə əvəz
edilsin;
1.4. 408.2.5-ci maddənin sonunda nöqtəli vergül işarəsi nöqtə işarəsi ilə əvəz edilsin, 408.2.6-cı və 408.2.7ci maddələr ləğv edilsin.
Maddə 2. Bu Qanun 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 iyul 2019-cu il
№ 1634-VQD

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I
hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsinin (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 (I kitab), maddələr
2214, 2217, 2220, 2233, 2237, 2240, 2253, 2256,
2266; 2018, № 1, maddə 19, № 2, maddələr 160, 162,
163, № 3, maddələr 383, 401, 404, № 4, maddə 646,
№ 5, maddələr 857, 860, 862, 876, 883, № 6, maddələr
1153, 1188, № 7 (I kitab), maddələr 1435, 1437,
1438, № 10, maddə 1963, № 11, maddələr 2188,
2191, 2214, 2217, 2231, № 12 (I kitab), maddələr
2473, 2475, 2499, 2507, 2512, 2522; 2019, № 1 (I
kitab), maddələr 4, 6, 15, 18, 23, 44, № 3, maddələr
374, 389; № 4, maddələr 579, 581, 587, 595; Azərbaycan

Respublikasının 2019-cu il 29 mart tarixli 1534-VQD
nömrəli, 9 aprel tarixli 1558-VQD, 1561-VQD, 1562VQD nömrəli, 3 may tarixli 1577-VQD, 1583-VQD
nömrəli, 17 may tarixli 1595-VQD nömrəli, 13 iyun
tarixli 1609-VQD nömrəli və 27 iyun tarixli 1627-VQD
nömrəli qanunları) 471-ci maddəsi aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“Maddə 471. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqana (quruma) haqların ödənilməməsi
Banklar və xarici bankların yerli filialları, bank
olmayan kredit təşkilatları, sığorta bazarının peşəkar
iştirakçıları, poçt rabitəsinin milli operatoru, kredit
büroları, idman mərc oyunlarının operatorları, qiymətli
kağızlar bazarında fəaliyyəti lisenziyalaşdırılan şəxslər
və mərkəzi depozitar, lotereya təşkilatçısı, investisiya
fondları və onların idarəçiləri tərəfindən qanuna uyğun
olaraq müəyyən edilən məbləğdə və qaydada haqların
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqana (quruma) ödənilməməsinə görə –
vəzifəli şəxslər min manat məbləğində, hüquqi
şəxslər üç min manat məbləğində cərimə edilir.”.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 iyul 2019-cu il
№ 1636-VQD

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə
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;
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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;
2018, № 5, maddələr 877, 882, № 7 (I kitab), maddə
1421, № 11, maddə 2235, № 12 (I kitab), maddə
2515) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 40-cı maddə üzrə:
1.1. 40.2-ci maddədə “72” rəqəmi “72.1” rəqəmi
ilə, “aşağıdakı hallarda təhqiqatçının və” sözləri “hallarda
təhqiqatçının və ya” sözləri ilə, iki nöqtə işarəsi nöqtə
işarəsi ilə əvəz edilsin və 40.2.1–40.2.3-cü maddələr
ləğv edilsin;
1.2. aşağıdakı məzmunda 40.3-cü və 40.4-cü
maddələr əlavə edilsin:
“40.3. Şəxsin cinayət məsuliyyətindən azad edilməsi
üçün Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin
72.2-ci, 73.2-ci, 73.3-cü, 73-1.1-ci və 73-1.2-ci maddələrində, habelə Xüsusi hissəsinin müvafiq maddələrində
nəzərdə tutulmuş hallar müəyyən edildikdə təhqiqatçının
və ya müstəntiqin prokurorla razılaşdırılmış qərarına
əsasən cinayət təqibi başlanılmır və ya ona xitam verilir.
40.4. Şəxsin iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan
cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətindən azad edilməsi
üçün Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 732-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar müəyyən
edildikdə təhqiqatçının və ya müstəntiqin qərarına əsasən cinayət təqibi başlanılmır və ya ona xitam verilir.”.
2. Aşağıdakı məzmunda 41.1-1-ci maddə əlavə
edilsin:
“41.1-1. Cinayət təqibi üzrə icraata bəraətverici
əsaslar olmadan xitam verilməli olduğu, lakin Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müddəalarına əsasən
xüsusi müsadirənin tətbiq edilməsi üçün əsaslar müəyyən
edildiyi hallarda, cinayət təqibi üzrə icraat bu Məcəllə
ilə müəyyən edilmiş qaydada davam etdirilir və
məhkəmənin yekun qərarının çıxarılması ilə başa
çatdırılır.”.
3. 43.1.2-ci maddədə “39.1.6–39.1.11-ci” sözləri
“39.1.6–39.1.11, 40.3 və 40.4-cü” sözləri ilə əvəz edilsin.
4. 84.5.3-cü maddədə “orqandan” sözü “müvafiq
icra hakimiyyəti orqanından” sözləri ilə əvəz edilsin və
həmin maddədə “icraatına vermək” sözlərindən sonra
“, habelə istintaqı aid olan orqanın bir istintaq qurumundan
digərinə vermək” sözləri əlavə edilsin.

5. 85.2.11-ci maddədə “əmlak müsadirəsinin” sözləri
“xüsusi müsadirənin” sözləri ilə əvəz edilsin.
6. 86.2.7-ci maddədə “əmlak müsadirəsinin” sözləri
“xüsusi müsadirənin” sözləri ilə əvəz edilsin.
7. 132-ci maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“132.1. Maddi sübutlar barədə məsələnin həlli ilə
əlaqədar məhkəmə yekun qərar çıxararkən aşağıdakı
qaydalara riayət etməlidir:
132.1.1. şəxsin cinayət törədilərkən istifadə etdiyi
alət və vasitələr (qanuni sahibinə qaytarılmalı olan alət
və vasitələr istisna olmaqla) xüsusi müsadirə olunmalı
və müvafiq təşkilatlara verilməli, onların dəyəri olmadıqda
isə məhv edilməlidir;
132.1.2. şəxsin cinayət yolu ilə əldə etdiyi pul
vəsaitləri və ya digər əmlak, habelə həmin pul vəsaitləri
və ya digər əmlak hesabına əldə edilmiş gəlirlər (qanuni
sahibinə qaytarılmalı olan pul vəsaitləri və ya digər
əmlak və ondan əldə edilmiş gəlirlər istisna olmaqla),
həmçinin şəxsin cinayət yolu ilə əldə etdiyi pul vəsaitləri
və ya digər əmlakın mülki-hüquqi əqdlərin bağlanması
və ya digər üsullarla tam və ya qismən çevrildiyi digər
əmlak və ya onun müvafiq hissəsi xüsusi müsadirə
olunmalı və cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın
ödənilməsinə yönəldilməli, qalan hissəsi dövlətin nəfinə
keçirilməlidir (zərər çəkmiş şəxs məlum olmadıqda isə
tam həcmdə dövlətin nəfinə keçirilməlidir);
132.1.3. terrorçuluğun, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin və ya qrupların, mütəşəkkil
dəstələrin və ya cinayətkar birliklərin (cinayətkar
təşkilatların) maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan
və ya istifadə olunan əmlak xüsusi müsadirə olunmalı
və dövlət nəfinə keçirilməlidir;
132.1.4. mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış (qanuni
əsaslarla əldə etmə halları istisna olmaqla) və mülki
dövriyyədən çıxarılmış əşyalar müvafiq təşkilatlara
verilməli, onların dəyəri olmadıqda isə məhv edilməlidir;
132.1.5. cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin
törədilməsi nəticəsində qanuni sahiblikdən çıxarılmış
pul və qiymətli əşyalar sahiblərinə, mülkiyyətçilərinə və
ya hüquqi varislərinə qaytarılmalıdır;
132.1.6. maddi sübut olan sənədlər cinayət təqibi
üzrə icraat materiallarının saxlanma müddəti ərzində
işdə saxlanılmalı və ya maraqlı təşkilatların və şəxslərin
vəsatəti olduqda bu Məcəllənin 136.3-cü maddəsində
nəzərdə tutulmuş qaydada onlara verilməlidir;
132.1.7. dəyəri olmayan digər əşyalar məhv
edilməlidir.
132.2. Maddi sübutlar barədə məsələnin həlli ilə
əlaqədar cinayət prosesini həyata keçirən orqan cinayət
təqibi üzrə icraata xitam verilməsi haqqında qərar çıxararkən bu Məcəllənin 132.1.4–132.1.7-ci maddələrində
müəyyən edilmiş qaydalara riayət etməlidir.”.
8. 217.3-cü maddədə “onun” sözündən sonra “,
habelə işin icraata qəbul edilməsi haqqında qərarın”
sözləri əlavə edilsin.
9. 248.1.1-ci maddədə “əmlak müsadirəsini” sözləri
“xüsusi müsadirəni” sözləri ilə əvəz edilsin.
10. 254.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
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“254.1. Cinayət işi üzrə məhkəməyədək icraat
zamanı mülki iddiadan imtina edildikdə və ya cinayət
təqibi üzrə icraata xitam verildikdə əmlak üzərinə
məhkəmə tərəfindən qoyulmuş həbs müstəntiqin ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən
prokurorla razılaşdırılmış qərarına əsasən ləğv edilir.
Məhkəmə icraatı zamanı və bu maddədə göstərilməyən
digər hallarda əmlak üzərinə qoyulmuş həbs yalnız
məhkəmənin qərarı əsasında ləğv edilə bilər.”.
11. 289.8.3-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“289.8.3. xüsusi müsadirə olunması təklif edilən
əmlak barədə;”.
12. 289.8.4-cü, 290.2.8-ci və 346.1.18-ci maddələrdə
“əmlak müsadirəsinin” sözləri “xüsusi müsadirənin”
sözləri ilə əvəz edilsin.
13. 346.1.19-cu maddədə “müsadirə edilməli olduğu,
cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlak və ya cinayətin
predmeti istifadə edildiyi, özgəninkiləşdirildiyi və ya
başqa səbəblərdən dövlət nəfinə alına bilinmədiyi halda
həmin əmlakın dəyəri məbləğində təqsirləndirilən şəxsə
məxsus olan hansı məbləğdə pulun və ya hansı əmlakın
müsadirə edilməli olduğu” sözləri “xüsusi müsadirə
edilməli olduğu” sözləri ilə əvəz edilsin.
14. 353-cü maddə üzrə:
14.1. 353.4.11-ci maddədə “əmlak müsadirəsi cəzası
təyin olunduğu halda müsadirə edilməli olan cinayətin
predmetləri, cinayət törədərkən istifadə olunan alət və
vasitələr, cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın siyahısı,
habelə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlak və ya
cinayətin predmeti istifadə edildiyi, özgəninkiləşdirildiyi
və ya başqa səbəblərdən dövlət nəfinə alına bilinmədiyi
halda həmin əmlakın dəyəri məbləğində müsadirə olunacaq məhkuma məxsus olan pulun miqdarı və ya”
sözləri “xüsusi müsadirə edilən” sözləri ilə əvəz edilsin;

14.2. 353.5.3-cü maddədə “əmlak müsadirəsinin”
sözləri “xüsusi müsadirənin” sözləri ilə əvəz edilsin.
15. 506-cı maddə üzrə:
15.1. maddənin adına “cəzalarını” sözündən sonra
“və cinayət-hüquqi xarakterli digər tədbirləri” sözləri
əlavə edilsin;
15.2. 506.0.4-cü maddədə “ərizəsinə və ya cəzanı”
sözləri “, barəsində cinayət-hüquqi tədbirlər tətbiq edilən
hüquqi şəxsin nümayəndəsinin ərizəsinə və ya cəzanı
və ya cinayət-hüquqi xarakterli digər tədbirləri” sözləri
ilə əvəz edilsin.
16. 510-cu maddə üzrə:
16.1. maddənin adına “Hökmün” sözündən sonra
“və ya məhkəmənin digər yekun qərarının” sözləri əlavə
edilsin;
16.2. 510.3-cü maddəyə “Məhkum” sözündən sonra
“və ya hüquqi şəxs” sözləri əlavə edilsin;
16.3. 510.4-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda ikinci
cümlə əlavə edilsin:
“Bu Məcəllənin 510.3-cü maddəsində nəzərdə
tutulmuş halda hüquqi şəxs barəsində cərimə növündə
cinayət-hüquqi tədbirin tətbiq edilməsi haqqında
məhkəmənin yekun qərarının icrasının təxirə salınması
məsələsinə hüquqi şəxsin nümayəndəsinin ərizəsi
əsasında məhkəmə tərəfindən baxılır.”.
17. 518.0-cı maddədə “ərizəsinə, cəzanı” sözləri
“və ya barəsində cinayət-hüquqi tədbirlər tətbiq edilmiş
hüquqi şəxsin nümayəndəsinin ərizəsi, cəzanı və ya
cinayət-hüquqi xarakterli digər tədbirləri” sözləri ilə
əvəz edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 iyul 2019-cu il
№ 1638-VQD

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

“Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 9 iyul tarixli 1638-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi
və “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 19-cu və 32-ci bəndlərini rəhbər tutaraq,
“Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu il 9 iyul tarixli 1638-VQD
nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar
həmin Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə qərara
alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
1.1. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının “Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində
dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini üç ay
müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin;
1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
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1.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ
hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını
nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat
versin;
1.4. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri
həll etsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.
3. “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, № 9, maddələr 1824, 1832, № 10, maddə 2004,
№ 11, maddə 2271; 2019, № 4, maddə 648) 2-ci
hissəsinin altıncı abzasına “cümlələrində” sözündən
sonra “, 84.5.3-cü” sözləri əlavə edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 22 iyul 2019-cu il
№ 794

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I
hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində
(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, 696, 702, 733, № 7, maddələr 1268,
1271, 1293, № 11, maddələr 1968, 1978, № 12 (I
kitab), maddə 2231; 2018, № 3, maddə 403, № 5,
maddə 861, № 6, maddə 1154, № 7 (I kitab), maddə
1441, № 10, maddə 1972, № 11, maddə 2213, № 12
(I kitab), maddə 2472; Azərbaycan Respublikasının
2019-cu il 29 mart tarixli 1537-VQD nömrəli Qanunu)
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 72.2-ci maddədə “edilə bilər” sözləri “edilir” sözü
ilə əvəz edilsin.
2. Aşağıdakı məzmunda 73.3-cü maddə əlavə edilsin:
“73.3. Başqa növ cinayət törətmiş şəxs, bu Məcəllənin
73.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş şərtlər mövcud
olduqda, yalnız bu Məcəllənin Xüsusi hissəsinin müvafiq
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maddələrində bilavasitə müəyyən edilmiş hallarda
cinayət məsuliyyətindən azad edilir.”.
3. 99-1-ci maddə üzrə:
3.1. 99-1.1-ci maddəyə “aşağıda göstərilən əmlakın”
sözlərindən sonra “məhkəmənin yekun qərarı ilə” sözləri
əlavə edilsin;
3.2. 99-1.1.1 və 99-1.1.2-ci maddələrdə “məhkumun”
sözü “şəxsin” sözü ilə əvəz edilsin;
3.3. 99-1.3-cü maddənin birinci cümləsində “Məhkum”
sözü “Cinayət törətmiş şəxs” sözləri ilə, ikinci cümləsində
“məhkum” sözü “cinayət törətmiş şəxs” sözləri ilə əvəz
edilsin.
4. 99-2-ci maddə üzrə:
4.1. adında “Əmlakın dəyərinə görə” sözlərindən
sonra “xüsusi” sözü əlavə edilsin;
4.2. mətnində “məhkuma məxsus olan digər əmlak”
sözləri “cinayət törətmiş şəxsə məxsus olan digər əmlak
məhkəmənin yekun qərarı ilə xüsusi” sözləri ilə əvəz
edilsin.
5. 99-3.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“99-3.2. Cinayət nəticəsində əmlakın qanuni sahibinə
vurulmuş ziyan müsadirə edilmiş əmlak hesabına
ödənilməli, bundan sonra əmlakın qalan hissəsi dövlət
nəfinə alınmalıdır. Müsadirə edilmiş əmlak cinayət
nəticəsində əmlakın qanuni sahibinə vurulmuş ziyanın

ödənilməsinə kifayət etmədiyi və cinayət törətmiş
şəxsin müsadirə edilmiş əmlakdan başqa əmlakı olduğu
hallarda ziyanın qalan hissəsi cinayət törətmiş şəxsin
həmin əmlakının hesabına ödənilir.”.
6. 99-4.6-cı maddəyə “271–284,” rəqəmlərindən
sonra “303.2,” rəqəmləri əlavə edilsin.
7. 99-5.3-cü (ikinci halda), 99-5.3.1–99-5.3.6-cı
maddələr müvafiq olaraq 99-5.4-cü, 99-5.4.1–995.4.6-cı maddələr hesab edilsin.
8. 209.3-cü maddədə “209.1-ci maddəsində” sözləri
“209.1 və 209.2.1-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz
edilsin.
9. 213.3-cü maddədə “213.1-ci maddəsində” sözləri
“213.1 və 213.2.1-ci maddələrində” sözləri ilə əvəz
edilsin.
10. 234.4-cü maddədə “və 234.3-cü” sözləri “,234.3
və 234.3-1-ci” sözləri ilə əvəz edilsin.
11. 303.2-ci maddəsinə “Məhkəmənin hökmünə”
sözlərindən sonra “(qərarına)” sözü və “hökmünün”
sözündən sonra “(qərarının)” sözü əlavə edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 iyul 2019-cu il
№ 1639-VQD

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I
hissəsinin 10-cu bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2000, № 4 (I kitab), maddə 250, № 5, maddə 323;
2002, № 12, maddə 709; 2003, № 8, maddə 420;
2004, № 3, maddə 123, № 5, maddə 318, № 6, maddə
415, № 10, maddə 761, № 11, maddə 901; 2005, № 2,
maddə 61, № 6, maddə 466, № 8, maddələr 684, 692,
693, № 11, maddə 996, № 12, maddə 1085; 2006, №
2, maddə 68, № 3, maddə 225, № 5, maddə 387, № 6,
maddə 478, № 8, maddə 657, № 12, maddə 1005;
2007, № 2, maddə 80, № 6, maddə 560, № 8, maddə
745, № 10, maddə 937, № 11, maddə 1053, № 12,
maddələr 1215, 1219; 2008, № 3, maddə 145, № 6,
maddə 456, № 7, maddə 602, № 12, maddə 1049;
2009, № 2, maddə 47, № 5, maddə 295, № 6, maddə
404, № 7, maddə 517; 2010, № 2, maddə 75, № 3,
maddə 171, № 4, maddələr 265, 266, 276; 2011, № 2,
maddə 71, № 7, maddə 586, № 8, maddə 750, № 12,
maddələr 1073, 1102; 2012, № 1, maddə 5, № 5,
maddə 403, № 6, maddə 498; 2013, № 1, maddə 15,
№ 6, maddə 620, № 11, maddə 1280, № 12, maddələr
1469, 1478; 2014, № 2, maddə 96, № 7, maddə 768;
2015, № 3, maddə 254, № 5, maddə 512, № 7, maddə

814, № 10, maddə 1093; 2016, № 1, maddə 26, № 2
(I kitab), maddələr 186, 204, № 3, maddə 401, № 4,
maddələr 640, 646, № 6, maddə 1005, № 7, maddə
1248, № 12, maddələr 1998, 2018; 2017, № 2,
maddələr 151, 153, № 5, maddələr 703, 735, № 6,
maddə 1035, № 11, maddə 1953, № 12 (I kitab),
maddələr 2210, 2234, 2239; 2018, № 2, maddə 142,
№ 4, maddə 650, № 5, maddələr 845, 851, № 11,
maddə 2212, № 12 (I kitab), maddələr 2467, 2518,
2526, 2533; 2019, № 1, maddələr 23, 50; Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu il 23 aprel 1566-VQD nömrəli,
3 may tarixli 1575-VQD və 1584-VQD nömrəli, 17
may tarixli 1588-VQD və 1593-VQD nömrəli qanunları)
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. Aşağıdakı məzmunda 55.7-ci maddə əlavə edilsin:
“55.7. Barəsində tətbiq oluna biləcək cinayət-hüquqi
tədbirlərin təmin edilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin
yenidən təşkil olunması Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada
qadağan oluna bilər. Hüquqi şəxsin yenidən təşkil edilməsinin qadağan olunması barədə məhkəmənin qərarı
dərhal müvafiq icra hakimiyyəti orqanına göndərilir.”.
2. 59-cu maddə üzrə:
2.1. 59.2.3-cü maddənin sonunda nöqtə işarəsi
nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 59.2.4-cü maddə əlavə edilsin:
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“59.2.4. məhkəmənin yekun qərarı ilə hüquqi şəxsi
ləğvetmə növündə cinayət-hüquqi tədbir tətbiq edildikdə.”;
2.2. 59.3-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda üçüncü
cümlə əlavə edilsin:
“Bu Məcəllənin 59.2.4-cü maddəsində göstərilən
əsas üzrə hüquqi şəxsin ləğv edilməsi haqqında
məhkəmənin yekun qərarı ilə ləğvetmə komissiyasına
(təsviyəçiyə) hüquqi şəxsin ləğvini həyata keçirmək
vəzifələri həvalə olunur.”;
2.3. aşağıdakı məzmunda 59.9-cu maddə əlavə
edilsin:
“59.9. Barəsində tətbiq oluna biləcək cinayət-hüquqi
tədbirlərin təmin edilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin
onun təsisçilərinin (iştirakçılarının) və ya hüquqi şəxsin
nizamnamə ilə vəkil edilmiş orqanının qərarı ilə ləğv
edilməsi Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual
Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada qadağan oluna

bilər. Hüquqi şəxsin ləğv edilməsinin qadağan olunması
barədə məhkəmənin qərarı dərhal müvafiq icra
hakimiyyəti orqanına göndərilir.”.
3. 212-ci maddənin mətni aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“Müsadirə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar
Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda məhkəmə
qərarı ilə əmlakın məcburi qaydada və əvəzsiz olaraq
dövlət nəfinə alınmasıdır.”.
4. 908.1.1-ci maddədə “hökmünə” sözündən sonra
“(qərarına)” sözü əlavə edilsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 9 iyul 2019-cu il
№ 1640-VQD

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I
hissəsinin 17-ci bəndini rəhbər tutaraq, “Məşğulluq
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 29
iyun tarixli 1196-VQ nömrəli Qanununun icrasını təmin
etmək məqsədi ilə 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, I kitab, maddələr
2214, 2217, 2220, 2233, 2237, 2240, 2253, 2256,
2266; 2018, № 1, maddə 19, № 2, maddələr 160, 162,
163, № 3, maddələr 383, 401, 404, № 4, maddə 646,
№ 5, maddələr 857, 860, 862, 876, 883, № 6, maddələr
1153, 1188, № 7, I kitab, maddələr 1435, 1437, 1438,
№ 10, maddə 1963, № 11, maddələr 2188, 2191,
2214, 2217, 2231, № 12, I kitab, maddələr 2473,
2475, 2499, 2507, 2512, 2522; 2019, № 1, I kitab,
maddələr 4, 6, 15, 18, 23, 44, № 3, maddələr 374,
389, № 4, maddələr 579, 581, 587, 595; Azərbaycan
Respublikasının 2019-cu il 29 mart tarixli 1534-VQD
nömrəli, 9 aprel tarixli 1558-VQD, 1561-VQD, 1562VQD nömrəli, 3 may tarixli 1577-VQD, 1583-VQD
nömrəli, 17 may tarixli 1595-VQD nömrəli, 13 iyun

tarixli 1609-VQD nömrəli, 27 iyun tarixli 1627-VQD
nömrəli qanunları) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 43.1-ci maddəyə “538-1,” rəqəmlərindən sonra
“540.5,” rəqəmləri əlavə edilsin.
2. 194-cü maddənin dispozisiyasında “əlillərin,
sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərin və
sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan digər” sözləri
“sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə
çətinlik çəkən” sözləri ilə əvəz edilsin və “, yaxud dövlət
büdcəsinə vəsait köçürülməməsinə” sözləri çıxarılsın.
3. 523-cü maddənin “Qeyd” hissəsində “işsiz statusu
almış” sözləri “işaxtaran və ya işsiz kimi qeydiyyata
alınmış” sözləri ilə əvəz edilsin.
4. 540-cı maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 540. Məşğulluq haqqında qanunvericiliyin pozulması
540.1. İşəgötürən tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma), həmin orqanın göndərişi ilə işə qəbul edilənlər, o cümlədən kvota üzrə işə qəbul edilənlər və işdən çıxarılanlar haqqında
aylıq hesabatların təqdim edilməməsinə görə –
üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə
cərimə edilir.
540.2. İşəgötürən tərəfindən yeni iş yeri yarandığı
və ya iş yeri boşaldığı gündən ən geci 5 (beş) iş günü
müddətində əməkhaqqı göstərilməklə bu barədə
məlumatların müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş
qaydada və formada mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sisteminə daxil edilməməsinə görə –
beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə
edilir.
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540.3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi orqanın (qurumun) göndərişi təqdim edildiyi
gündən işəgötürən tərəfindən ən geci 5 (beş) iş günü
müddətində boş iş yerinin tutulub-tutulmaması ilə bağlı
qərarın müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi orqana (quruma) təqdim edilməməsinə görə üç yüz manatdan beş yüz manatadək məbləğdə
cərimə edilir.
540.4. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, işəgötürənin
təşəbbüsü ilə istehsalın səmərələşdirilməsi, əməyin
təşkilinin təkmilləşdirilməsi, müəssisənin ləğv edilməsi,
işçilərin sayının və ya ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq işçilərin sərbəstləşdirilməsinin işəgötürən
tərəfindən müvafiq həmkarlar ittifaqı orqanlarına əvvəlcədən (azı 3 ay əvvəl) yazılı məlumat verilmədən və ya
işçilərin hüquqlarının və mənafelərinin gözlənilməsi
barədə onlarla danışıqlar aparılmadan həyata keçirilməsinə görə –
beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə
edilir.
540.5. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 4.6–4.8-ci maddələrinin tələblərinin dövlət
və yerli özünüidarəetmə orqanları tərəfindən pozulmasına
görə –
vəzifəli şəxslər əlli manatdan yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər yüz manatdan iki yüz manatadək
məbləğdə cərimə edilir.”.
5. 576-cı maddə üzrə:
5.1. adına və 576.1-ci maddəsinə “Azərbaycan”
sözündən əvvəl “Azərbaycan Respublikasında işaxtaran

və işsiz şəxslərin işə düzəlməsi, habelə” sözləri əlavə
edilsin;
5.2. aşağıdakı məzmunda 576.3-cü və 576.4-cü
maddələr əlavə edilsin:
“576.3. Azərbaycan Respublikasında işaxtaran və
işsiz şəxslərin işə düzəlməsində, habelə Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlməsində vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi
şəxslər tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən
edilmiş qaydada və formada iş üçün müraciət edən və
işlə təmin olunan şəxslərin sayı barədə məlumatların
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim edilməməsinə görə beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə
edilir.
576.4. Azərbaycan Respublikasında işaxtaran və
işsiz şəxslərin işə düzəlməsində, habelə Azərbaycan
Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlməsində vasitəçilik fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi
şəxslər tərəfindən toplanılmış informasiya ehtiyatlarına
dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqanla (qurumla) elektron qaydada qarşılıqlı məlumat
mübadiləsinin təmin edilməməsinə görə –
beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə
edilir.”.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 iyul 2019-cu il
№ 1660-VQD

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının
Gömrük Məcəlləsində, “Balıqçılıq haqqında”, “Yeyinti məhsulları haqqında”, “Taxıl haqqında”,
“Üzümçülük və şərabçılıq haqqında”, “Yod çatışmazlığı xəstəliklərinin kütləvi profilaktikası
məqsədi ilə duzun yodlaşdırılması haqqında” və “Çayçılıq haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I
hissəsinin 1-ci, 10-cu, 11-ci, 17-ci və 24-cü bəndlərini
rəhbər tutaraq qərara alır:
Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının İnzibati
Xətalar Məcəlləsinin (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 (I kitab), maddələr 2214, 2217, 2220, 2233, 2237,
2240, 2253, 2256, 2266; 2018, № 1, maddə 19, № 2,
maddələr 160, 162, 163, № 3, maddələr 383, 401,
404, № 4, maddə 646, № 5, maddələr 857, 860, 862,
876, 883, № 6, maddələr 1153, 1188, № 7 (I kitab),
maddələr 1435, 1437, 1438, № 10, maddə 1963, №
11, maddələr 2188, 2191, 2214, 2217, 2231, № 12 (I
kitab), maddələr 2473, 2475, 2499, 2507, 2512,
2522; 2019, № 1 (I kitab), maddələr 4, 6, 15, 18, 23,
44, № 3, maddələr 374, 389, № 4, maddələr 579,
581, 587, 595; Azərbaycan Respublikasının 2019-cu
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il 29 mart tarixli 1534-VQD nömrəli, 9 aprel tarixli
1558-VQD, 1561-VQD, 1562-VQD nömrəli, 3 may
tarixli 1577-VQD, 1583-VQD nömrəli, 17 may tarixli
1595-VQD nömrəli və 13 iyun tarixli 1609-VQD nömrəli
qanunları) 220-ci maddəsinin adında, 220.1-ci və
220.2-ci maddələrində “sanitariya normalarının və
qaydalarının, gigiyena normativlərinin” sözləri “qida
təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların”
sözləri ilə əvəz edilsin.
Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının Gömrük
Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik
Toplusu, 2011, № 9, maddə 787; 2014, № 10, maddə
1155, № 11, maddə 1368; 2016, № 11, maddə 1791;
2017, № 3, maddə 339, № 7, maddə 1303, № 8,
maddə 1510; 2018, № 1, maddə 30, № 11, maddə
2211, № 12 (I kitab), maddə 2521; 2019, № 1, maddə
30; Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 3 may
tarixli 1584-VQD nömrəli Qanunu) aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
2.1. 9.0.5-ci maddəyə “(şəhadətnamələrini)”
sözündən sonra “, qida məhsullarına münasibətdə
qida təhlükəsizliyi (sağlamlıq) sertifikatını, onların
istehsalçılarının qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına
alınmasına dair dövlət reyestrindən çıxarışı” sözləri
əlavə edilsin;
2.2. 92.2.3-cü maddəyə “(şəhadətnamələrlə)” sözündən sonra “, qida məhsullarına münasibətdə qida təhlükəsizliyi (sağlamlıq) sertifikatı ilə, onların istehsalçılarının qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmasına dair
dövlət reyestrindən çıxarış ilə” sözləri əlavə edilsin.
Maddə 3. “Balıqçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 1998, № 6, maddə 362; 2002,
№ 5, maddə 241; 2004, № 2, maddə 57; 2007, № 10,
maddə 938; 2014, № 8, maddə 959, № 11, maddə
1366) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
3.1. 2-ci maddə üzrə:
3.1.1. həmin maddənin birinci hissəsi aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“Balıqçılıq haqqında qanunvericilik bu Qanundan,
“Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunundan və digər normativ hüquqi aktlardan
ibarətdir.”;
3.1.2. həmin maddənin ikinci hissəsinə “məhsulunun”
sözündən sonra “minimum” sözü əlavə edilsin;
3.2. 13-cü maddə üzrə:
3.2.1. birinci və ikinci hissələr aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“Azərbaycan Respublikasında minimum keyfiyyəti
və təhlükəsizliyi qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki
normativ hüquqi aktların tələblərinə cavab verən,
mənşəyi və keyfiyyəti barədə sənədləri olan və qida
təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmış subyektlər tərəfindən

istehsal edilmiş balıq məhsulları ticarət dövriyyəsinə
daxil edilə bilər.
Balıq məhsulları “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinə
uyğun olaraq qablaşdırılır və etiketləşdirilir.”;
3.2.2. altıncı hissədə “Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyində” sözləri “Yeyinti məhsulları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununda” sözləri ilə əvəz
edilsin;
3.2.3. yeddinci hissə ləğv edilsin.
Maddə 4. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 1, maddə 8; 2001, №
12, maddə 736; 2003, № 1, maddə 7; 2004, № 1,
maddə 6; 2007, № 6, maddə 560; 2009, № 2, maddələr
49, 55; 2011, № 4, maddə 257; 2013, № 11, maddə
1290; 2014, № 11, maddə 1365; 2015, № 11, maddə
1252; 2017, № 5, maddələr 718, 747; 2018, № 4,
maddə 642, № 12 (II kitab), maddə 2492) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
4.1. 1-ci maddənin birinci hissəsinin on üçüncü
abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“qida (yeyinti) məhsulları sahəsində fəaliyyət
göstərən subyektlər – qida zəncirinin bütün
mərhələlərində fəaliyyəti həyata keçirən təsərrüfat
subyektləri, həmçinin dövlət orqanları (qurumları),
bələdiyyələr.”;
4.2. 5-ci maddə üzrə:
4.2.1. birinci hissədən “standartlar,” sözü çıxarılsın;
4.2.2. ikinci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ
hüquqi aktların hazırlanması və qəbulu müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum)
tərəfindən həyata keçirilir.”;
4.2.3. üçüncü hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Qida məhsullarının istehsalı üçün istifadə olunan
bütün avadanlıq və vasitələrə dair qida təhlükəsizliyi
sahəsində texniki normativ hüquqi aktlar müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum)
tərəfindən qəbul edilir.”;
4.2.4. dördüncü hissədən “texniki reqlamentlərin
və” sözləri çıxarılsın;
4.3. 6-cı maddənin üçüncü hissəsinin birinci
cümləsində “qanunvericiliyə uyğun olaraq” sözləri “müvafiq qaydada” sözləri ilə əvəz edilsin;
4.4. 7.3-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“7.3. Vergi uçotuna alınmasına baxmayaraq, qida
təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmamış təsərrüfat subyektlərinin qida məhsulları sahəsində fəaliyyət
göstərməsi qadağandır.”;
4.5. 8-ci maddənin birinci hissəsinə “istehsalı”
sözündən sonra “, qablaşdırılması” sözü əlavə edilsin;
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4.6. 9-cu maddə üzrə:
4.6.1. birinci hissənin üçüncü abzasından “və dövlət
reyestrində qeydiyyatı” sözləri çıxarılsın;
4.6.2. yeddinci hissədən “və müvafiq qaydada
dövlət reyestrində qeydiyyata alınır” sözləri çıxarılsın;
4.7. 11-ci maddənin ikinci hissəsindən “texniki reqlamentlərdə və” sözləri, 11-ci maddənin üçüncü hissəsindən, 12-ci maddədən, 13-cü maddənin ikinci və
üçüncü hissələrindən, 14-cü maddənin birinci hissəsindən
və 21-ci maddənin dördüncü abzasından “texniki
reqlamentlərin və” sözləri çıxarılsın;
4.8. 14-cü maddənin ikinci hissəsinin birinci cümləsi
çıxarılsın.
Maddə 5. “Taxıl haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2000, № 7, maddə 491; 2004, № 2,
maddə 57; 2007, № 5, maddə 397; 2011, № 2,
maddə 71; 2014, № 11, maddə 1373; 2016, № 7,
maddə 1241; 2017, № 5, maddə 717; 2018, № 1,
maddə 17) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
5.1. 1-ci maddə üzrə:
5.1.1. 1.0.4-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“1.0.4. taxılın və taxıl emalı məhsullarının minimum
keyfiyyəti – taxıl məhsullarının istehlak xassələrinin
qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi
aktlara uyğunluğu;”;
5.1.2. aşağıdakı məzmunda 1.0.5-ci maddə əlavə
edilsin:
“1.0.5. qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ
hüquqi aktlar – “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 5-ci maddəsi ilə müəyyən
edilmiş texniki normativ hüquqi aktlar.”;
5.2. 2.1-ci maddəyə “bu Qanundan” sözlərindən
sonra “, Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunundan” sözləri əlavə edilsin;
5.3. 2.2-ci maddəyə “təşkili,” sözündən, 3.2, 10.0.4,
13.3, 15.1, 15.2, 15.3 və 15.3.1-ci maddələrə, 15-ci
maddənin adına “məhsullarının” sözündən sonra “minimum” sözü əlavə edilsin, 6.1-ci maddəyə “keyfiyyətinin”
sözündən əvvəl “minimum” sözü əlavə edilsin, IV fəslin
adına “MƏHSULLARININ” sözündən sonra “MİNİMUM”
sözü əlavə edilsin;
5.4. 8.3-cü maddədə “standartlara və tələblərə”
sözləri “qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ
hüquqi aktların tələblərinə” sözləri ilə əvəz edilsin;
5.5. 11.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“11.2. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan
taxıl məhsulları müvafiq qaydada tanınmış və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qurum) tərəfindən verilmiş qida təhlükəsizliyi (sağlamlıq)
sertifikatına malik olmalıdır. İdxal olunan taxıl məhsullarının istehsalçısı qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından

keçdiyi halda, həmin istehsalçının məhsullarına qida
təhlükəsizliyi (sağlamlıq) sertifikatı tələb olunmur.”;
5.6. 12-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 12. Taxıl məhsullarının minimum
keyfiyyətinin təmin edilməsi
12.1. Taxıl məhsullarının minimum keyfiyyəti “Yeyinti
məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddəsinə uyğun olaraq təmin edilir.
12.2. Keyfiyyət göstəricilərinin müvafiq standartda
müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunu müəyyən
etmək məqsədi ilə istehsalçının öz istəyi əsasında
taxıl məhsulları akkreditasiya edilmiş uyğunluğu qiymətləndirən qurumlar tərəfindən könüllü sertifikatlaşdırılır.
Uyğunluğu qiymətləndirən qurumların akkreditasiyası
“Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.”;
5.7. 13-cü maddə üzrə:
5.7.1. adında “keyfiyyətinə dair tələblərin normalaşdırılması” sözləri “minimum keyfiyyətinə dair tələblər”
sözləri ilə əvəz edilsin;
5.7.2. 13.1-ci maddəyə “Taxılın” sözündən sonra
“minimum” sözü əlavə edilsin, həmin maddədə “standartların və tələblərin” sözləri “qida təhlükəsizliyi
sahəsində texniki normativ hüquqi aktların” sözləri ilə
əvəz edilsin;
5.7.3. 13.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“13.2. Taxıl emalı məhsullarının minimum keyfiyyətinin təmin olunması sahəsində tələblər qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktlarla
müəyyən olunur.”;
5.8. 14.3-cü, 14.4-cü və 14.5-ci maddələr ləğv
edilsin;
5.9. 15-ci maddə üzrə:
5.9.1. 15.1-ci, 15.3.1-ci və 15.3.7-ci maddələrdə
“standartlara və tələblərə” sözləri “qida təhlükəsizliyi
sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə”
sözləri ilə əvəz edilsin;
5.9.2. 15.3.7-ci maddəyə “keyfiyyət” sözündən
əvvəl “minimum” sözü əlavə edilsin;
5.9.3. aşağıdakı məzmunda 15.3.7-1-ci maddə
əlavə edilsin:
“15.3.7-1. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının
müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada sahibkarlıq
subyektlərində yoxlamaların aparılmasını, o cümlədən
məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqini həyata keçirmək;”;
5.9.4. 15.4-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
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“15.4. Taxıl məhsullarının minimum keyfiyyətinin
və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların
tələblərinə əməl olunmasına dövlət nəzarəti “Yeyinti
məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 8-ci maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir.”.
Maddə 6. “Üzümçülük və şərabçılıq haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, № 1,
maddə 3; 2003, № 1, maddə 15, № 12 (I kitab),
maddə 674; 2005, № 4, maddə 278; 2007, № 5,
maddə 397, № 10, maddə 938; 2008, № 12, maddə
1044; 2013, № 11, maddə 1291; 2016, № 1, maddə
29; 2017, № 5, maddə 716, № 7, maddə 1264; 2018,
№ 6, maddə 1163; 2019, № 4, maddə 577) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
6.1. 2.1-ci maddəyə “bu Qanundan” sözlərindən
sonra “, Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan” sözləri əlavə edilsin;
6.2. 5.0.7-ci maddəyə, 27-ci maddənin adına “məhsullarının” sözündən sonra “minimum” sözü, VI fəslin
adına isə “MƏHSULLARININ” sözündən sonra “MİNİMUM”
sözü əlavə edilsin;
6.3. aşağıdakı məzmunda 6.4-cü və 6.5-ci maddələr
əlavə edilsin:
“6.4. Üzüm əkini materiallarının istehsalı, saxlanması,
qablaşdırılması, daşınması və satışı qaydalarını və
şərtlərini, habelə keyfiyyət göstəricilərini nizamlayan
təlimatlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilir.
6.5. Yüksək keyfiyyətli (markalı) şərab və brendi
(konyak) məhsullarının hazırlanması daxil olmaqla,
üzümlüklərin salınması və üzüm əkini materiallarının
yetişdirilməsi ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər
onların sort tərkibinin təmizliyinə və fitosanitar
vəziyyətinə, sortluq və əkin keyfiyyətinə görə qanunla
müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.”;
6.4. 7-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 7. Əmtəəlik üzüm məhsulları və üzüm
məhsullarının istehsalı texnologiyaları üzrə qida
təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi
aktlar
Əmtəəlik üzüm məhsulları və üzüm məhsullarının
istehsalı texnologiyaları üzrə qida təhlükəsizliyi sahəsində
texniki normativ hüquqi aktlar “Yeyinti məhsulları
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5-ci
maddəsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada
qəbul edilir.”;
6.5. 8.3-cü maddədə “qüvvədə olan normativ
sənədlərlə” sözləri “bu Qanunun 7-ci maddəsində
göstərilən texniki normativ hüquqi aktlarla” sözləri ilə
əvəz edilsin;
6.6. 9.1-ci maddədə “müvafiq standartların

tələblərinə, təsdiq edilmiş aqrotexniki və texnoloji
təlimatlara, habelə sanitariya normalarına və
qaydalarına” sözləri “qida təhlükəsizliyi sahəsində
texniki normativ hüquqi aktlara” sözləri ilə əvəz edilsin;
6.7. 9.2, 12.4, 14.3.3, 14.8, 14.9, 14.14, 15.8, 16,
21.3, 23, 24.2, 24.3, 25, 26.3-cü maddələr ləğv edilsin;
6.8. 9.3-cü maddədə “Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə” sözləri “Yeyinti məhsulları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci və bu Qanunun 15-ci maddələrinə” sözləri ilə əvəz edilsin;
6.9. 10.3-cü maddədə “müvafiq standartların
tələblərinə, sanitariya normalarına və qaydalarına
riayət edilməklə, təsdiq edilmiş texnoloji təlimatlara”
sözləri “qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ
hüquqi aktlara” sözləri ilə əvəz edilsin;
6.10. 11.8-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“11.8. Keyfiyyət göstəricilərinin müvafiq standartla
müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunu müəyyən
etmək məqsədi ilə istehsalçının öz istəyi əsasında şərabçılıq məhsulları akkreditasiya edilmiş uyğunluğu
qiymətləndirən qurumlar tərəfindən könüllü sertifikatlaşdırılır. Uyğunluğu qiymətləndirən qurumların
akkreditasiyası “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş qaydada həyata
keçirilir.”;
6.11. 12-ci maddə üzrə:
6.11.1. 12.3-cü maddənin birinci cümləsində
“qüvvədə olan standartların” sözləri “qida təhlükəsizliyi
sahəsində texniki normativ hüquqi aktların” sözləri ilə
əvəz edilsin;
6.11.2. 12.3-cü maddənin ikinci cümləsində “texnoloji
təlimat tərtib edilir və məhsulun attestasiyası zamanı
təsdiq olunur” sözləri “reseptura təsdiq olunur” sözləri
ilə əvəz edilsin;
6.11.3. 12.6-cı maddənin birinci cümləsində “müvafiq
qaydada təsdiq edilmiş normativ sənədlərə” sözləri
“qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi
aktların tələblərinə” sözləri ilə əvəz edilsin və həmin
maddənin ikinci cümləsi çıxarılsın;
6.12. 13.5-ci maddədə “müvafiq standartların
tələblərinə, təsdiq edilmiş texnoloji təlimatlara, habelə
sanitariya normalarına və qaydalarına” sözləri “qida
təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktlara”
sözləri ilə əvəz edilsin;
6.13. 14-cü maddə üzrə:
6.13.1. 14.10-cu maddə aşağıdakı redaksiyada
verilsin:
“14.10. Yeni ad altında istehsal olunan şərabçılıq
məhsulları “Patent haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq patentləşdirilir.”;
6.13.2. 14.12-ci maddədən “qanunvericiliyə uyğun
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olaraq dövlət reyestrində qeydiyyata alınmalı, istehlak
bazarına attestasiya edilməli və” sözləri çıxarılsın;
6.13.3. 14.13-cü maddədən “, dövlət reyestrində
qeydiyyata alınmasına və attestasiyasına” sözləri
çıxarılsın;
6.14. 15.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“15.1. Şərabçılıq məhsullarının qablaşdırılması,
etiketləşdirilməsi, saxlanması və daşınması “Yeyinti
məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq
həyata keçirilir.”;
6.15. 15-1.6-cı maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“15-1.6. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əsasən şərabçılıq
məhsullarının istehsalçıları və ya idxalçıları qida
təhlükəsizliyi qey diy ya tına alındıqda və ya qida
təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçməyən idxalçının
məhsulu qida təhlükəsizliyi (sağlamlıq) sertifikatına
malik olduqda həmin məhsulların reklamına icazə
verilir. Reklamda istehsalçının qida təhlükəsizliyi
qeydiyyatı və ya qida təhlükəsizliyi sertifikatının nömrəsi,
verilməsi tarixi və onu verən orqanın adı göstərilməlidir.”;
6.16. 20.3-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“20.3. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan
şərabçılıq məhsulları müvafiq qaydada tanınmış və
ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqan (qurum) tərəfindən verilmiş qida təhlükəsizliyi
(sağlamlıq) sertifikatına malik olmalıdır. İdxal olunan
şərabçılıq məhsulunun istehsalçısı qida təhlükəsizliyi
qeydiyyatından keçdiyi halda, həmin istehsalçının
məhsullarına qida təhlükəsizliyi (sağlamlıq) sertifikatı
tələb olunmur. Genetik modifikasiya olunmuş bitkilərdən,
yaxud müasir biotexnoloji və gen mühəndisliyi metodları
ilə yaradılmış kənd təsərrüfatı bitki materiallarından
istifadə edilərək istehsal olunan şərabçılıq məhsullarının
Azərbaycan Respublikasına idxalına yol verilmir.”;
6.17. 21.4.4-cü və 21.4.5-ci maddələr aşağıdakı
redaksiyada verilsin:
“21.4.4. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əsasən şərabçılıq
məhsullarının istehsalçıları və ya idxalçıları qida
təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmadıqda və ya qida
təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçməyən idxalçının
məhsulunun qida təhlükəsizliyi (sağlamlıq) sertifikatı
olmadıqda;
21.4.5. məhsullar qida təhlükəsizliyi sahəsində
texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğun
gəlmədikdə və ya genetik modifikasiya olunmuş
bitkilərdən, yaxud müasir biotexnoloji və gen mühəndisliyi
metodları ilə yaradılmış kənd təsərrüfatı bitki

materiallarından istifadə edilməklə istehsal olunduqda;”;
6.18. 22-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 22. Məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi
22.1. Sahibkarlıq subyektlərində yoxlamaların
aparılması, o cümlədən məhdudlaşdırıcı tədbirlərin
tətbiqi “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların
tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
müəyyən edilən qaydada həyata keçirilir.
22.2. Dövriyyədən çıxarılmış şərabçılıq məhsullarının
məhv edilməsi və ya istifadə edilməsi “Yeyinti məhsulları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq tənzimlənir.
22.3. Fövqəladə və ya hərbi vəziyyətin qüvvədə
olduğu müddətdə onun tətbiq edildiyi ərazidə şərabçılıq
məhsullarının dövriyyəsi üzrə “Fövqəladə vəziyyət
haqqında” və “Hərbi vəziyyət haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq xüsusi rejim
yaradıla bilər.”;
6.19. 26.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“26.1. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq istehsalçıları
və ya idxalatçıları qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına
alınmayan və qida təhlükəsizliyi sertifikatına malik olmayan, patent hüququ başqasına məxsus olan, etiketində
istehsal olunduğu yer göstərilməyən və ya yanlış
göstərilən, istehsal mənşəyi və ya əmtəə nişanı yanlış
olan şərabçılıq məhsulları saxta hesab olunur.”;
6.20. 27-ci maddə üzrə:
6.20.1. 27.1-ci maddədə “normativ sənədlərin
tələblərinə və gigiyenik normativlərə” sözləri “qida
təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların
tələblərinə” sözləri ilə əvəz edilsin;
6.20.2. 27.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“27.2. Şərabçılıq məhsullarının minimum
keyfiyyətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə
bağlı qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ
hüquqi aktların tələblərinə əməl olunmasına dövlət
nəzarətini “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 8-ci maddəsinə uyğun olaraq
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqan (qurum) həyata keçirir.”;
6.20.3. 27.3-cü maddə ləğv edilsin.
Maddə 7. “Yod çatışmazlığı xəstəliklərinin kütləvi
profilaktikası məqsədi ilə duzun yodlaşdırılması
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu,
2002, № 1, maddə 10) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
7.1. 2-ci maddəyə “bu Qanundan” sözlərindən
sonra “, Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunundan” sözləri əlavə edilsin;
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7.2. 5.0.5-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“5.0.5. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 5-ci maddəsinə müvafiq
olaraq yodlaşdırılmış duzun istehsalı, daşınması,
saxlanması, qablaşdırılması, etiketləşdirmə və satış
şərtlərini müəyyən edən qida təhlükəsizliyi sahəsində
texniki normativ hüquqi aktların məcburiliyi.”;
7.3. 6.2, 6.3 və 11-ci maddələrə ismin müvafiq
hallarında “keyfiyyət” sözündən əvvəl “minimum” sözü
əlavə edilsin, həmin maddələrdə ismin müvafiq
hallarında “standartlar və tələblər” sözləri “qida
təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların
tələbləri” sözləri ilə əvəz edilsin;
7.4. 7-ci maddə üzrə:
7.4.1. 7.1-ci maddənin birinci cümləsinə “keyfiyyəti”
sözündən əvvəl “minimum” sözü əlavə edilsin və həmin
cümlədə “standartlara və tələblərə” sözləri “qida
təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktların
tələblərinə” sözləri ilə əvəz edilsin;
7.4.2. 7.2-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“7.2. Duzun istehsalı, daşınması, saxlanması,
qablaşdırılması, etiketləşdirmə və satış şərtləri qida
təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktlara
uyğun olaraq həyata keçirilir.”;
7.4.3. 7.3-cü maddə ləğv edilsin;
7.5. 8-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 8. Yodlaşdırılmış duzun istehsalı və
idxalına dair tələblər
8.1. Azərbaycan Respublikasında yodlaşdırılmış
duzun istehsalçılarının fəaliyyəti qida təhlükəsizliyi
sahəsində texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə
uyğunluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə yoxlanılır,
məhsulları ekspertizadan keçirilir və həmin subyektlər
qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınır.
8.2. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan yodlaşdırılmış duz müvafiq qaydada tanınmış və ya
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqan (qurum) tərəfindən verilmiş qida təhlükəsizliyi
(sağlamlıq) sertifikatına malik olmalıdır. İdxal olunan
yodlaşdırılmış duzun istehsalçısı qida təhlükəsizliyi
qeydiyyatından keçdiyi halda, həmin istehsalçının
məhsullarına qida təhlükəsizliyi (sağlamlıq) sertifikatı
tələb olunmur.
8.3. Yodlaşdırılmamış duzun qida və yem məqsədi
ilə istehsalı, satışı və Azərbaycan Respublikasına idxalı
qadağandır.
8.4. Keyfiyyət göstəricilərinin müvafiq standartla
müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunu müəyyən
etmək məqsədi ilə istehsalçının öz istəyi əsasında
yodlaşdırılmış duz akkreditasiya edilmiş uyğunluğu
qiymətləndirən qurumlar tərəfindən könüllü sertifikatlaşdırılır. Uyğunluğu qiymətləndirən qurumların

akkreditasiyası “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş qaydada həyata
keçirilir.”.
Maddə 8. “Çayçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 11, maddə 881;
2007, № 12, maddə 1218; 2016, № 7, maddə 1242;
2017, № 1, maddə 7, № 5, maddə 715, № 12 (I kitab),
maddə 2209; 2019, № 1, maddə 10) aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:
8.1. 1.0.5-ci maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli
vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda
1.0.6-cı maddə əlavə edilsin:
“1.0.6. qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ
hüquqi aktlar – “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 5-ci maddəsi ilə müəyyən
edilmiş texniki normativ hüquqi aktlar.”;
8.2. 2.1-ci maddəyə “bu Qanundan” sözlərindən
sonra “, Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan” sözləri əlavə edilsin;
8.3. 2.2-ci maddəyə “keyfiyyətinə” sözündən əvvəl
“minimum” sözü əlavə edilsin;
8.4. 6.0.4-cü maddəyə “məhsullarının” sözündən
sonra “minimum” sözü əlavə edilsin;
8.5. aşağıdakı məzmunda 10.4-cü maddə əlavə
edilsin:
“10.4. Çay əkini materiallarının istehsalı, saxlanması,
qablaşdırılması, daşınması və satışı qaydalarını və
şərtlərini, habelə keyfiyyət göstəricilərini tənzimləyən
təlimatlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilir.”;
8.6. 11-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 11. Yaşıl çay yarpağının istehsalı
texnologiyaları üzrə hüquqi tənzimləmə
11.1. Yaşıl çay yarpağının minimum keyfiyyətinin
və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində normalaşdırma, bu məhsulların keyfiyyəti və təhlükəsizliyinə
dair tələblər, onların istehsal, daşınma, saxlanma, qablaşdırılma, etiketləşdirilmə və satış şərtləri qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktlarla
müəyyən edilir.
11.2. Yaşıl çay yarpağının becərilməsində istifadə
edilən kimyəvi maddələrin, bioloji və digər preparatların
yol verilən hədləri qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki
normativ hüquqi aktlarla tənzimlənir.”;
8.7. 12-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 12. Yaşıl çay yarpağının emalı, çay
məhsullarının istehsalı və çay məhsullarının
istehsalı üzrə texnoloji avadanlıqlara dair tələblər
12.1. Yaşıl çay yarpağının emalı xüsusi texnologiyalar
əsasında yarpağın ilkin emalını və çay məhsullarının
istehsalını əhatə edir və qida təhlükəsizliyi sahəsində
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texniki normativ hüquqi aktlara və təsdiq edilmiş resepturaya uyğun olaraq həyata keçirilir.
12.2. Əmtəəlik yaşıl çay yarpağının məhsullarının
istehsalı üçün istifadə olunan bütün avadanlıq və
vasitələrə dair qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki
normativ hüquqi aktlar müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən
qəbul edilir.
12.3. Çay məhsullarının tərkibindəki kofeinin və
taninin miqdarı qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki
normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş həddən az,
nəmliyi və metalmaqnit qarışıqlarının miqdarı isə çox
ola bilməz.
12.4. Çay məhsullarının istehsalı üzrə texnoloji
avadanlıqlar mütləq qaydada elektron nəzarət cihazları
və avtomatlaşdırılmış kütlə nəzarət sayğacları ilə
təchiz edilməlidir.
12.5. Yaşıl çay yarpağının emalında tərkibində
narkotik vasitələr və psixotrop maddələr olan kimyəvi,
bioloji və digər preparatların istifadəsinə yol verilmir.
12.6. Yeni çay markası istehsalata hazırlanarkən
onların tərkibinin, keyfiyyət göstəricilərinin, insan
orqanizmi üçün təhlükəsizliyinin və yararlılıq müddətinin
müvafiq qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ
hüquqi aktlara uyğunluğu müəyyən olunur, bu göstəricilər
məhsulun normativ sənədlərinə daxil edilir.
12.7. Keyfiyyət göstəricilərinin müvafiq standartla
müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunu müəyyən
etmək məqsədi ilə istehsalçının öz istəyi əsasında çay
məhsulları akkreditasiya edilmiş uyğunluğu qiymətləndirən qurumlar tərəfindən könüllü sertifikatlaşdırılır.
Uyğunluğu qiymətləndirən qurumların akkreditasiyası
“Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirilir.”;
8.8. 13-cü maddə üzrə:
8.8.1. 13.1-ci maddədə “Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə uyğun olaraq” sözləri “Yeyinti məhsulları
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 11-ci
maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq” sözləri ilə əvəz
edilsin;
8.8.2. 13.2-13.4, 13.6, 14, 15, 16.5 və 20-ci
maddələr ləğv edilsin;
8.9. 16.4-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“16.4. Çay məhsullarının yeni markası “Patent
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq patentləşdirilir.”;
8.10. 17-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 17. Çay məhsullarının reklamı
Çay məhsullarının reklamı “Reklam haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
həyata keçirilir.”;

8.11. 18.3-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“18.3. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan çay
məhsulları müvafiq qaydada tanınmış və ya müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum)
tərəfindən verilmiş qida təhlükəsizliyi (sağlamlıq)
sertifikatına malik olmalıdır. İdxal olunan çay məhsulunun
istehsalçısı qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçdiyi
halda həmin istehsalçının məhsullarına qida təhlükəsizliyi
(sağlamlıq) sertifikatı tələb olunmur. Genetik modifikasiya
olunmuş bitkilərdən, yaxud müasir biotexnoloji və gen
mühəndisliyi metodları ilə yaradılmış kənd təsərrüfatı
bitki materiallarından istifadə edilərək istehsal olunmuş
çay və çay məhsullarının Azərbaycan Respublikasına
idxal edilməsinə yol verilmir.”;
8.12. 19-cu maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 19. Məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqi
19.1. Sahibkarlıq subyektlərində yoxlamaların
aparılması, o cümlədən məhdudlaşdırıcı tədbirlərin
tətbiqi “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların
tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.
19.2. Dövriyyədən çıxarılmış çay məhsullarının
məhv edilməsi və ya istifadə edilməsi “Yeyinti məhsulları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun
olaraq tənzimlənir.”;
8.13. 22-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Maddə 22. Çay məhsullarının saxtalaşdırılmadan qorunması və minimum keyfiyyətinə
nəzarət
22.1. “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq istehsalçıları
və ya idxalçıları qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına
alınmayan və qida təhlükəsizliyi (sağlamlıq) sertifikatına
malik olmayan, patent hüququ başqasına məxsus
olan, qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ
hüquqi aktların tələblərinə uyğun istehsal edilməmiş
çay məhsulları saxta hesab olunur.
22.2. Çay məhsullarının minimum keyfiyyətinin
təmin edilməsi ilə bağlı qida təhlükəsizliyi sahəsində
texniki normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl
olunmasına dövlət nəzarətini müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) həyata keçirir.
22.3. İstehlakçılar və qeyri-hökumət təşkilatları
çay məhsullarının keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirə
bilərlər.”.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 iyul 2019-cu il
№ 1662-VQD
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ADINDAN

Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun
QƏRARI
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 1, 5, 18, 61 və 65-ci maddələrinin
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 148-ci maddəsi və “Mülki, ailə və cinayət
işləri üzrə hüquqi yardım və hüquq münasibətləri haqqında” Minsk Konvensiyası
baxımından şərh edilməsinə dair
7 iyun 2019-cu il

Bakı şəhəri

Konvensiyası baxımından şərh edilməsinə dair konstitusiya işinə baxdı.
İş üzrə hakim M.Muradovun məruzəsini, maraqlı
subyektlərin nümayəndələrinin və mütəxəssislərin
çıxışlarını, ekspertin rəyini dinləyib, iş materiallarını
araşdırıb müzakirə edərək Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu Fərhad Abdullayev (sədr), Sona
Salmanova, Südabə Həsənova, Rövşən İsmayılov,
Ceyhun Qaracayev, Rafael Qvaladze, Mahir Muradov
(məruzəçi-hakim), İsa Nəcəfov və Kamran Şəfiyevdən
ibarət tərkibdə,
məhkəmə katibi Fəraid Əliyevin,
maraqlı subyektlərin nümayəndələri Gəncə
Apellyasiya Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının
sədri Teyyub Muxtarov, Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisi Aparatının İnzibati və hərbi qanunvericilik
şöbəsinin müdiri Nizami Səfərov və böyük məsləhətçisi Kəmalə Paşayevanın,
ekspert Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq
ümumi hüquq kafedrasının dosenti, hüquq üzrə
fəlsəfə doktoru Rahim Məmmədovun,
mütəxəssislər Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının sədri Şahin Yusifov,
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Sahibxan
Mirzəyev, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarəsinin
rəis müavini Mürvət Həsənov və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq
idarəsinin qrup rəhbəri Emil Hüseynovun iştirakı
ilə,
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130cu maddəsinin VI hissəsinə müvafiq olaraq Gəncə
Apellyasiya Məhkəməsinin müraciəti əsasında
xüsusi konstitusiya icraatı qaydasında açıq məhkəmə
iclasında Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 1, 5, 18, 61 və 65-ci maddələrinin
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 148-ci
maddəsi və “Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi
yardım və hüquq münasibətləri haqqında” Minsk

MÜƏYYƏN ETDİ:
Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə (bundan
sonra – Konstitusiya Məhkəməsi) müraciət edərək,
cəza təyin edilərkən xarici dövlətlərin məhkəmə
hökmlərinə əsasən yaranmış məhkumluqların nəzərə
alınmasının mümkünlüyü baxımından Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin (bundan sonra –
Cinayət Məcəlləsi) 1, 5, 18, 61 və 65-ci maddələrinin
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının (bundan
sonra – Konstitusiya) 148-ci maddəsi və “Mülki,
ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquq
münasibətləri haqqında” Minsk Konvensiyasının
(bundan sonra – Minsk Konvensiyası) müvafiq
maddələri ilə əlaqəli şəkildə şərh olunmasını xahiş
etmişdir.
Müraciətdə göstərilmişdir ki, Gəncə şəhəri Kəpəz
Rayon Məhkəməsinin 25 sentyabr 2018-ci il tarixli
hökmü ilə N.Məhərrəmov Cinayət Məcəlləsinin
177.2.3 və 177.2.4-cü maddələri ilə təqsirli bilinərək
azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmişdir.
Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin
hökmündən N.Məhərrəmovun müdafiəçisi apellyasiya şikayəti, dövlət ittihamçısı isə apellyasiya
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törədilərkən onun şəxsiyyətinin və törətdiyi cinayətlərin yüksək ictimai təhlükəli kimi qiymətləndirilməsinə xidmət edən ictimai-hüquqi münasibətləri
yaradır və buna görə onun barəsində cinayət
hüquqi xarakterli daha ağır cəza tədbirlərinin
tətbiqini nəzərdə tutur (“Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin 83-cü maddəsinin şərh
olunması ilə bağlı Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin müraciətinə
dair” 2009-cu il 25 may tarixli Qərar).
Qeyd olunmalıdır ki, müasir dövrdə dövlətlərin
cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində fəaliyyətlərinin
koordinasiyası böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu
sahədə ədalət mühakiməsinin əsas prinsiplərini
müəyyən edən beynəlxalq hüquq normalarının
davamlı inkişafı və texniki tərəqqinin nailiyyətləri
belə əməkdaşlığı daha da əlçatan edir.
Cinayət işləri sahəsində əməkdaşlığın mahiyyəti,
əsasən, bir dövlətin səlahiyyətli orqanlarının sorğusu
əsasında digər dövlətin müvafiq orqanlarının
müəyyən hərəkətləri, o cümlədən sorğu verən
dövlətin ərazisində həyata keçirilən cinayət təqibi
və ya məhkəmələrində baxılan işlər ilə əlaqədar
müəyyən prosessual hərəkətləri həyata keçirməsindən ibarətdir.
Cinayət işləri üzrə ədalət mühakiməsi sahəsində
beynəlxalq əməkdaşlığın üç əsas formasını qeyd
etmək olar:
Onun ənənəvi forması şəxslərin cinayət təqibi
və ya hökmün icrası məqsədi ilə verilməsidir (ekstradisiya);
İkinci forma istintaq və ya digər prosessual
hərəkətlərin həyata keçirilməsi haqqında verilən
sorğuların cavablandırılmasıdır (məsələn, dindirmə,
axtarış və sübutların əldə edilməsinə yönələn digər
hərəkətlərin həyata keçirilməsi, prosessual sənədlərin
verilməsi və s.);
Üçüncü forma isə azadlıqdan məhrumetmə
cəzasına məhkum edilmiş şəxslərin cəzanın çəkilməsi
üçün verilməsidir.
Bununla yanaşı, əməliyyat-axtarış sahəsində
olan fəaliyyət, eləcə də məhkəmə hökmlərinin
qarşılıqlı tanınması və icra edilməsi də cinayət
prosesi çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlığın
mühüm istiqamətlərindəndir.
Beynəlxalq hüquqi yardımın hüquqi əsasları
beynəlxalq müqavilələrlə və ya iştirakçı dövlətlərin
cinayət-prosessual qanunvericiliyi ilə yaranır.
Cinayət işləri üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın
çərçivələri bir sıra beynəlxalq müqavilələr ilə müəyyən edilmişdir. Onların sırasında “Cinayət işləri

protesti vermişlər. Apellyasiya şikayətində hökmün
dəyişdirilməsi, məhkum barəsində Cinayət Məcəlləsinin 65.3-cü maddəsinin tətbiq edilməsi,
apellyasiya protestində isə hökmün ləğv edilməsi,
məhkuma məhkəməyə verildiyi ittiham həcmində
Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirli
bilinərək cəza təyin edilməsi xahiş olunmuşdur.
Apellyasiya protestinin əsas dəlillərindən biri
birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən cinayət
qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olmayaraq,
N.Məhərrəmovun Rusiya Federasiyası ərazisində
törətmiş olduğu cinayət əməlinə görə məhkum
olunması faktının cinayətin residivinin yaranma
əsası hesab edilərək cəzanı ağırlaşdıran hal kimi
nəzərə alınması, məhkumun bu səbəbdən cəzasını
ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməsinin
müəyyən edilməsi ilə bağlı olmuşdur.
Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi cəza təyin
edilərkən xarici dövlətin ərazisində qəsdən törədilmiş
cinayət əməlinə görə məhkum olunmuş şəxsin
məhkumluğunun nəzərə alınıb-alınmaması ilə bağlı
məhkəmə təcrübəsində fikir ayrılığı yarandığından
qanunvericiliyin yuxarıda qeyd edilən maddələrinin
əlaqəli şəkildə şərh edilməsinin zəruri olduğu
qənaətinə gəlmişdir.
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu müraciətdə
qaldırılan məsələ ilə bağlı cinayətlərin residivi
anlayışının və ictimai təhlükəlilik dərəcəsinin, cinayət
işləri sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın formalarının
və cinayət icraatında beynəlxalq müqavilələrin
tətbiq olunmasının əsaslarının açıqlanmasını zəruri
hesab edir.
Cinayət Məcəlləsinin 18.1-ci maddəsində
cinayətlərin residivinin anlayışı verilmişdir. Həmin
maddəyə əsasən, qəsdən cinayət törətməyə görə
əvvəllər məhkum olunmuş şəxs tərəfindən yenidən
qəsdən cinayətin törədilməsi cinayətin residivini
yaradır.
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu cinayətlərin
residivinin təqsirləndirilən şəxsin şəxsiyyətini
xarakterizə edən hal olduğunu qeyd etməklə bir
sıra qərarlarında vurğulamışdır ki, məhkumluq
təkcə şəxsin məhkum olunması və ona cəzanın
təyin edilməsi faktı ilə şərtləndirilmir. Məhkumluq
şəxs tərəfindən təkrarən cinayət törədilərkən cinayət
qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş hüquqi
nəticələrə səbəb olan məhkumun hüquqi vəziyyətini ifadə edir; şəxsdə olan ödənilməmiş və ya
götürülməmiş məhkumluq, xüsusilə onunla dövlət
arasında cinayət-hüquqi tənzimləmə əsasında
formalaşan, bu şəxs tərəfindən yeni cinayətlər
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fikasiya, qəbuletmə, təsdiqetmə və ya qoşulma,
yaxud razılaşdırılan istənilən digər vasitə ilə ifadə
oluna bilər.
Dövlət beynəlxalq müqaviləni ratifikasiya etməklə
öz üzərinə beynəlxalq öhdəlik götürür və buna
görə də həmin öhdəliyi vicdanla yerinə yetirməlidir.
Bu öhdəlik maddi və prosessual xarakterli olmaqla
səlahiyyətli dövlət orqanlarından müvafiq qanuni
hərəkətlərin edilməsini tələb edir.
Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin müraciətində
qeyd edilmiş Minsk Konvensiyasına dair aşağıdakılar
göstərilməlidir.
Minsk Konvensiyası Azərbaycan Respublikasına
münasibətdə 11 iyul 1996-cı il, Rusiya Federasiyasına münasibətdə isə 10 dekabr 1994-cü il tarixində qüvvəyə minmişdir. Daha sonra 7 oktyabr
2002-ci il tarixində MDB iştirakçısı olan dövlətlər
eyniadlı Kişinyov Konvensiyasını qəbul etmişlər.
Həmin Konvensiyanın 120-ci maddəsinin 3 və 4cü bəndlərinə görə, 1993-cü il 22 yanvar tarixli
Minsk Konvensiyası bu Konvensiyanın iştirakçısı
olan dövlətlər arasında öz qüvvəsini itirir. Bu Konvensiyanın iştirakçısı olan dövlətlər və onların
iştirakçısı olan, barələrində bu Konvensiya qüvvəyə
minməyən dövlətlər arasındakı münasibətlərə Minsk
Konvensiyasının tətbiqi davam edir.
Rusiya Federasiyası Kişinyov Konvensiyasını ratifikasiya etmədiyindən onunla Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlər Minsk Konvensiyası
ilə tənzimlənir.
Minsk Konvensiyasının 76-cı maddəsində qeyd
olunmuşdur ki, Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri
cinayətlərin istintaqı aparılarkən və məhkəmələr
tərəfindən cinayət işlərinə baxılarkən öz qanunvericiliyində nəzərdə tutulan məsuliyyəti yüngülləşdirən
və ağırlaşdıran halları, hansı Razılığa gələn Tərəfin
ərazisində baş verməsindən asılı olmayaraq nəzərə
alırlar.
Minsk Konvensiyasına 28 mart 1997-ci il tarixində
Protokolla əlavə edilmiş 76.1-ci maddəyə əsasən,
şəxsin xüsusilə təhlükəli residivist hesab edilməsi,
cinayətin təkrar törədilməsi, şərti məhkum etmə,
hökmün icrasının təxirə salınması və cəzadan şərti
olaraq vaxtından əvvəl azad etmə ilə bağlı vəzifələrin
pozulması faktının müəyyən edilməsi kimi məsələlərin həlli zamanı Razılığa gələn Tərəflərin ədliyyə
müəssisələri keçmiş SSRİ-nin və onun tərkibinə
daxil olmuş ittifaq respublikalarının məhkəmələrinin
(tribunallarının), həmçinin Razılığa gələn Tərəflərin
məhkəmələrinin çıxardığı hökmləri tanıya və nəzərə
ala bilərlər.

üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında” Avropa
Konvensiyası (Strasburq, 20 aprel 1959-cu il), "Ekstradisiya haqqında" Avropa Konvensiyası (Strasburq,
13 dekabr 1957-ci il) kimi sənədləri qeyd etmək
olar. MDB çərçivəsində hüquqi yardım sahəsində
əməkdaşlığın həyata keçirilməsinə yönələn
mexanizmlərdən biri 22 yanvar 1993-cü il tarixli
Minsk Konvensiyasıdır.
Konstitusiyanın 10-cu maddəsinə əsasən,
Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq
normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında
qurur. Bu Konstitusiyada sadalanan insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə
uyğun tətbiq edilir (Konstitusiyanın 12-ci maddəsinin
II hissəsi).
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan Respublikasının
qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir
(Konstitusiyanın 148-ci maddəsinin II hissəsi).
“Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması, icrası və ləğv edilməsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 15 və 16-cı maddələrinə əsasən, Azərbaycan
Respublikası beynəlxalq hüquq normalarına uyğun
olaraq Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq
müqavilələrinə dönmədən əməl etməlidir. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq müqavilələrə vicdanla əməl edilməsi prinsipinə uyğun olaraq,
Azərbaycan Respublikasının iştirak etdiyi ikitərəfli
və çoxtərəfli beynəlxalq müqavilələrin digər iştirakçılarının da bu müqavilələrdən irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirməsi üçün səylər göstərir. Müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı Azərbaycan Respublikasının
beynəlxalq müqavilələrinin yerinə yetirilməsini
təmin edir.
Bununla yanaşı, “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanununun 23.4-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr, həmin müqavilələrdə əks etdirilmiş normaların
tətbiqi üçün dövlətdaxili normativ hüquqi aktın
qəbul olunmasını tələb edən hallar istisna olmaqla
birbaşa tətbiq edilməlidir.
Azərbaycan Respublikasının 2 oktyabr 2017-ci
il tarixli Qanunu ilə qoşulduğu 23 may 1969-cu il
tarixli “Müqavilələr hüququ haqqında Vyana Konvensiyası”nın 11-ci maddəsinə görə, dövlətin müqavilənin onun üçün məcburiliyinə razılığı imzalama,
müqaviləni təşkil edən sənədlərin mübadiləsi, rati-
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xarici dövlətlərin məhkəmələrinin hökmlərinin icrası
qaydası nəzərdə tutulmuşdur. Həmin maddəyə
görə, Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri
xarici dövlətlərin məhkəmələrinin hökmlərinin və
ya digər yekun qərarlarının icrası məsələlərinə bu
Məcəllənin, Azərbaycan Respublikasının cinayət və
digər qanunlarının, habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin
müddəalarına müvafiq olaraq baxırlar.
Azərbaycan Respublikasının da daxil olduğu
MDB ölkələrinin təcrübəsinə nəzər yetirdikdə isə
cinayətlərin residivi müəyyən edilərkən xarici
dövlətlərin məhkəmələri tərəfindən çıxarılmış
hökmlərin tanınması və nəzərə alınmasının müxtəlif
qaydada həyata keçirildiyini müşahidə etmək olar.
Məsələn, bəzi dövlətlərin (Ukrayna, Özbəkistan,
Qırğızıstan və s.) Cinayət Məcəllələrində cəza təyin
edilərkən xarici dövlətlərin məhkəmələri tərəfindən
çıxarılmış hökmlər üzrə yaranmış məhkumluqların
nəzərə alınmasının mümkünlüyü müəyyən edilmişdir.
Moldova Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin
34-cü maddəsinin 4-cü bəndinə görə, residivin
müəyyən edilməsi zamanı Moldova Respublikasının
müvafiq məhkəmə instansiyası tərəfindən tanınmış
xarici dövlətin qüvvəyə minmiş ittiham hökmləri
nəzərə alınır.
Özbəkistan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin
34-cü maddəsində isə göstərilmişdir ki, şəxsin
xüsusilə təhlükəli residivist kimi tanınması məsələsinə baxılarkən xarici dövlətlərin məhkəmə hökmlərinə əsasən yaranmış məhkumluğu nəzərə alına
bilər.
Beləliklə, qloballaşma prosesləri, əhalinin miqrasiyasının fəallaşması, transmilli cinayətkarlığın artması və s. faktorların təsiri altında dövlətlərin cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində fəaliyyətinin əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq Konstitusiya
Məhkəməsinin Plenumu hesab edir ki, cinayətlərin
residivi məsələsi həll edilərkən xarici dövlətlərin
məhkəmə hökmlərinin tanınması və nəzərə alınması
qaydasının cinayət və cinayət-prosessual qanunvericiliyində müəyyən edilməsi məqsədəuyğun
olardı.
Belə ki, hüquqi müəyyənlik prinsipi azadlıq və
toxunulmazlıq hüququnun məhdudlaşdırılması
şərtlərinin milli qanunvericilikdə aydın və dəqiq
təsbitini, hüquq tətbiq etmə praktikasının qanunun
eyni cür və dürüst təfsirinə əsaslanmasını, müxtəlif
məhkəmə qərarlarında hüququn tətbiqi məsələlərində ardıcıllığın gözlənilməsini, yəni qanunun tətbiqi

Lakin qeyd olunmalıdır ki, yuxarıda göstərilən
Protokol Azərbaycan Respublikası tərəfindən ratifikasiya edilməmişdir.
Göstərilənlərə əsasən Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu belə qənaətə gəlir ki, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxmadığı beynəlxalq müqavilələr üzrə xarici dövlətin məhkəmə hökmlərinə
əsasən yaranmış məhkumluqların nəzərə alınması
yolverilməzdir.
Konstitusiyanın 63-cü maddəsinin V hissəsinə
əsasən, məhkəmənin hökmü olmasa, kimsə
cinayətdə təqsirli sayıla bilməz. Cinayət Məcəlləsinin
1.3-cü maddəsinə görə, cinayət məsuliyyətini müəyyən edən və cinayət törətmiş şəxsin cəzalandırılmasını nəzərdə tutan qanunlar yalnız bu Məcəlləyə
daxil olunduqdan sonra tətbiq edilə bilər. Həmin
Məcəllənin qanunçuluq prinsipi adlanan 5.1-ci
maddəsinə müvafiq olaraq, əməlin (hərəkət və ya
hərəkətsizliyin) cinayət sayılması və həmin əmələ
görə cəza və digər cinayət-hüquqi xarakterli tədbirlər
yalnız bu Məcəllə ilə müəyyən edilir.
Cinayət hüququnda cinayətlərin residivi anlayışına
daxil edilmiş əvvəllər məhkum olunmuş şəxs anlayışı, barəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş
ittiham hökmü olan və cinayət qanunu ilə nəzərdə
tutulan cəza təyin edilmiş şəxsi ehtiva edir. Belə ki,
Cinayət Məcəlləsinin 83.1-ci maddəsinə əsasən,
cinayət törətməyə görə məhkum edilmiş şəxs
məhkəmənin ittiham hökmü qanuni qüvvəyə mindiyi
gündən məhkumluğun götürüldüyü və ya ödənildiyi
günə qədər məhkum olunmuş hesab edilir.
Cinayət Məcəlləsinin 61.2-ci maddəsinə görə
isə cəza təyin edilərkən həmin Məcəllənin
61.1.1–61.1.13-cü maddələrində göstərilməmiş
hallar cəzanı ağırlaşdıran hal qismində nəzərə alına bilməz.
Konstitusiyanın və Cinayət Məcəlləsinin yuxarıda
qeyd olunan normalarının mənası baxımından belə
nəticəyə gəlmək olar ki, şəxsin cəzalandırılmasını
nəzərdə tutan qanunlar yalnız Cinayət Məcəlləsinə
daxil olunduqdan sonra tətbiq edilə bilər və
məhkumluğun yaran ma sı üçün Azərbaycan
Respublikasının məhkəmələri tərəfindən çıxarılmış
və qanuni qüvvəyə minmiş ittiham hökmü olmalıdır.
Bu baxımdan xarici dövlətlərin məhkəmə hökmlərinin Azərbaycan Respublikasının məhkəmələri
tərəfindən tanınması və nəzərə alınması qaydasının
müəyyən edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan Respublikası
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin (bundan sonra –
Cinayət-Prosessual Məcəlləsi) 521-ci maddəsində
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təcrübəsinin şəxslər üçün gözlənilən olmasını
nəzərdə tutur.
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun hüquqi
müəyyənlik prinsipi ilə bağlı formalaşdırdığı hüquqi
mövqeyə görə, hüquqi müəyyənlik prinsipi hüququn
aliliyinin əsas xüsusiyyətlərindən biri kimi çıxış edir.
Hər bir qanunun və ya onun hər hansı bir müddəasının hüquqi müəyyənlik prinsipinə cavab verməsi
olduqca vacibdir. Bunun təmin edilməsi üçün hüquq
normaları birmənalı və aydın olmalıdır. Bu isə öz
növbəsində hər kəsə onun hüquq və azadlıqlarını
müdafiə edəcəyinə, hüquq tətbiq edənin hərəkətlərinin isə qabaqcadan bilməsinə imkan verməlidir.
Bu ümumi hüquq prinsipindən irəli gələrək Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu hesab edir ki, cinayət
törətməkdə təqsirli bilinən şəxsin vəziyyətini ağırlaşdıran və cəza təyini zamanı əhəmiyyət kəsb
edən cinayət qanununun müvafiq müddəası qeyrimüəyyən və ikimənalı olmamalıdır (“Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 59.1.9 və 60-cı
maddələrinin bəzi müddəalarının şərh edilməsinə
dair” 2012-ci il 2 aprel tarixli Qərar).
Müraciətdə qaldırılan digər məsələ işə baxan
məhkəmənin ittiham aktında göstərilməyən ağırlaşdırıcı halları cəza təyin edərkən nəzərə alması
və buna uyğun cəzaçəkmə müəssisəsinin növünü
seçməsinin mümkünlüyü ilə bağlıdır.
Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu bununla
bağlı qeyd edir ki, ədalət mühakiməsinin həyata
keçirilməsi funksiyasını reallaşdırarkən məhkəmənin
həll etdiyi məsələlərin dairəsi məhkəmə baxışının
hədləri ilə müəyyən edilir. Məhkəmə baxışının hədlərini nəzərdə tutan Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin
318.1-ci maddəsinə əsasən, məhkəmə baxışı
zamanı cinayət işinə, məhkəməyədək sadələşdirilmiş
icraatın materiallarına və ya xüsusi ittiham qaydasında şikayətə yalnız təqsirləndirilən şəxsə qarşı
irəli sürülmüş və ya məhkəməyə verilən ittiham
daxilində baxılır. Məhkəmə baxışı nəticəsində məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin əməlini ağır cinayətdən
daha yüngül cinayət əməlinə tövsif etmək, habelə
ona qarşı irəli sürülmüş ittihamdan ayrı-ayrı bəndləri
çıxarmaq hüququna malikdir.
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun formalaşdırdığı hüquqi mövqeyə görə, cinayət prosesində
hədd kateqoriyası prosessual şərt kimi çıxış edir.
Məhkəmə baxışının hədləri isə təqsirləndirilən şəxsə
qarşı irəli sürülmüş və məhkəmədə müdafiə edilən
ittihamla şərtlənən məhkəmə tədqiqatının və qərarının qanunla müəyyən edilmiş sərhədləridir.

Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 318.1-ci
maddəsindən göründüyü kimi, birinci instansiya
məhkəməsində məhkəmə baxışı yalnız təqsirləndirilən şəxslər barəsində və məhkəməyə verilmiş
ittiham daxilində aparılmaqla ittiham aktının müəyyən dairəsi ilə məhdudlaşmış olur.
Məhkəmə baxışının hədlərinin belə məhdudlaşdırılması cinayət məsuliyyətinə cəlb etmənin qanuni
qaydasının və təqsirləndirilən şəxsin müdafiə hüququnun təmin edilməsi vəzifəsindən irəli gəlir. Məhkəmə məhkəmə baxışının təyin edilməsi barədə
qərarda müəyyən edilmiş ittihamın hədlərindən
kənara çıxa bilməz.
Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 318.2-ci maddəsinə görə, məhkəmə baxışı zamanı təqsirləndirilən
şəxsin hərəkətlərində daha ağır cinayətin əlamətlərinin mövcudluğu müəyyən edildikdə, dövlət ittihamçısının vəsatəti əsasında, habelə təqsirləndirilən
şəxsin hərəkətlərində daha ağır cinayətlərin əlamətlərinin mövcudluğu barədə zərərçəkmiş şəxsin
və ya onun qanuni nümayəndəsinin vəsatəti əsasında
məhkəmə irəli sürülmüş ittiham üzrə məhkəmə
baxışını dayandıraraq cinayət işinin və ya məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat materiallarının 10
(on) gün müddətində təqsirləndirilən şəxsə başqa
ittihamın irəli sürülməsi məsələsinə baxmaq üçün
ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata
keçirən prokurora göndərilməsi barədə əsaslandırılmış qərar çıxarır.
Məhkəmə baxışı zamanı ittihamın ağırlaşdırılmasına səbəb ola biləcək hal aşkar edildikdə, qeyd
olunan şəxslərin vəsatəti olmadan məhkəmənin
öz təşəbbüsü ilə məhkəmə baxışını dayandıraraq
işi və ya materialları ibtidai araşdırmaya prosessual
rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarmaq,
habelə barəsində ittiham irəli sürülməmiş və məhkəməyə verilməmiş istənilən digər şəxs haqqında
öz təşəbbüsü ilə bu və ya digər, xüsusilə də ittihamyönümlü qərar qəbul etmək səlahiyyəti (hüququ)
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır (Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan
Respublikası Ali Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyasının
7 iyul 2011-ci il tarixli qərarının Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına
uyğunluğunun yoxlanılmasına dair” 2012-ci il 17
aprel tarixli Qərarı).
Törədilmiş cinayət əməlinə görə irəli sürülmüş
ittiham daxilində cəza təyin edilməsi isə qanunverici
tərəfindən məhkəmənin səlahiyyətinə aid edilmişdir.
Belə ki, Cinayət Məcəlləsinin 58.3-cü maddəsinin
məzmununa uyğun olaraq, məhkəmə törədilmiş
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məhkəmələri tərəfindən cəza təyin edilərkən nəzərə
alınmasına yol verilir;
– Müasir dövrdə dövlətlərin cinayətkarlıqla
mübarizə sahəsində fəaliyyətlərinin və cinayət
işləri üzrə dövlətlərarası əməkdaşlığın böyük
əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq, Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr üzrə xarici dövlətlərin məhkəmə hökmlərinin
tanınması və nəzərə alınması qaydasının Cinayət
və Cinayət-Prosessual Məcəllələrində təkmilləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə tövsiyə edilməlidir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130cu 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

cinayətin xarakteri və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini,
təqsirkarın şəxsiyyəti, eləcə də cəzanı yüngülləşdirən
və ağırlaşdıran halları, habelə təyin olunmuş cəzanın
şəxsin islah olunmasına və onun ailəsinin həyat
şəraitinə təsirini nəzərə alaraq cəza təyin edir.
Cəza sosial ədalətin bərpası, məhkumun islah
edilməsi və həm məhkumlar, həm də başqa şəxslər
tərəfindən yeni cinayətlərin törədilməsinin qarşısını
almaq məqsədi ilə tətbiq edilir. Cəzanın təyin edilməsinin ümumi əsasları Cinayət Məcəlləsinin Ümumi
hissəsi ilə müəyyən edilmişdir. Həmin Məcəllənin
58.1-ci maddəsinə görə, törədilmiş cinayətə görə
nəzərdə tutulmuş cəzalardan daha ciddi cəza növü
və ya həddi yalnız o halda təyin edilir ki, az ciddi
cəza növü və ya həddi cəzanın məqsədlərini təmin
edə bilmir. Göründüyü kimi, məhkəmə cinayət
törətməkdə təqsirli bilinən şəxsə Cinayət Məcəlləsinin
Ümumi hissəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla
Xüsusi hissəsinin müvafiq maddələrində nəzərdə
tutulmuş hədlərdə ədalətli cəza təyin edir.
Beləliklə, məhkəmənin irəli sürülmüş ittiham
daxilində cinayətin tövsifini dəyişmədən cinayətin
residivini cəzanı ağırlaşdıran hal kimi nəzərə alaraq
Cinayət Məcəlləsinin müddəalarını rəhbər tutmaqla
törədilmiş əmələ uyğun cəza təyin etməsi və cəzaçəkmə müəssisəsinin növünü seçməsi ittihamdan
kənara çıxma kimi qiymətləndirilə bilməz.
Bununla yanaşı, Konstitusiya Məhkəməsinin
Plenumu xüsusilə vurğulayır ki, ibtidai araşdırmanı
həyata keçirən orqanlar cinayət işi üzrə istintaq
apararkən təqsirləndirilən şəxsin ölkə daxilində,
həmçinin xarici dövlətlərdə əvvəllər cinayət törətməsi
və məhkumluğunun olub-olmaması faktının
müəyyən edilməsi məsələsinə xüsusi diqqətlə
yanaşmalıdırlar.
Belə tələb, həmçinin Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 140.0.5-ci maddəsindən irəli gəlir. Həmin
maddəyə görə, cinayət prosesi gedişində təqsirləndirilən şəxsin məhkumluğunun olması və ona
müəyyən cəza təyin edilməsi yalnız məhkəmə hökmünün surətinin əvvəlcədən əldə edilməsi və tədqiqi
ilə müəyyən edilə bilər.
Göstərilənləri nəzərə alaraq Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu aşağıdakı nəticələrə gəlir:
– Konstitusiyanın 148-ci maddəsinin II hissəsinə,
Cinayət Məcəlləsinin 1.2-ci maddəsinin və CinayətProsessual Məcəlləsinin 521-ci maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq, yalnız Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr
üzrə xarici dövlətlərin məhkəmə hökmlərinə əsasən
yaranmış məhkumluğun Azərbaycan Respublikasının

QƏRARA ALDI:
1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
148-ci maddəsinin II hissəsinə, Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 1.2-ci maddəsinin
və Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual
Məcəlləsinin 521-ci maddəsinin müddəalarına
uyğun olaraq, yalnız Azərbaycan Respublikasının
tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr üzrə xarici
dövlətlərin məhkəmə hökmlərinə əsasən yaranmış
məhkumluğun Azərbaycan Respub li kasının
məhkəmələri tərəfindən cəza təyin edilərkən nəzərə alınmasına yol verilir.
2. Müasir dövrdə dövlətlərin cinayətkarlıqla
mübarizə sahəsində fəaliyyətlərinin və cinayət
işləri üzrə dövlətlərarası əməkdaşlığın böyük
əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq, Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr üzrə xarici dövlətlərin məhkəmə hökmlərinin
tanınması və nəzərə alınması qaydasının Azərbaycan
Respublikasının Cinayət və Cinayət-Prosessual
Məcəllələrində təkmilləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə tövsiyə edilsin.
3. Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
4. Qərar “Azərbaycan”, “Respublika”, “Xalq qəzeti”,
“Bakinski raboçi” qəzetlərində və “Azərbaycan
Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Məlumatı”nda dərc edilsin.
5. Qərar qətidir, heç bir orqan və ya şəxs
tərəfindən ləğv edilə, dəyişdirilə və ya rəsmi təfsir
oluna bilməz.
Sədr:
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Fərhad ABDULLAYEV

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BAŞ PROKURORLUĞU

ƏMR
№ 10/72
Bakı şəhəri

27 sentyabr 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda
"Çağrı Mərkəzi"nin yaradılması haqqında
Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
xalqımızın çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə, milli və ümumbəşəri prinsiplərə əsaslanaraq demokratik,
hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu üçün möhkəm təməl yaratmışdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 57-ci maddəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
dövlət orqanlarına şəxsən müraciət etmək, habelə fərdi və kollektiv yazılı müraciətlər göndərmək
hüququ, o cümlədən hər bir müraciətə qanunla müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə yazılı cavab
verilməsi öhdəliyi təsbit edilmişdir.
Qanunçuluq, vətəndaşların müraciət hüququnun sərbəst və könüllü həyata keçirməsinə şəraitin
yaradılması, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin qorunması, müraciətlərə
baxılmasında ayrı-seçkiliyə və süründürməçiliyə yol verilməməsi, şəffaflığın təmin edilməsi prinsipləri
rəhbər tutulmaqla “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul
edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən uğurlu və
məqsədyönlü islahatlar nəticəsində səmərəli və demokratik idarəçiliyin formalaşdırılması, dövlət
orqanlarının fəaliyyətində operativliyin, çevikliyin artırılması, vətəndaşların rifah və məmnunluq
səviyyəsinin yüksəldilməsi təmin edilmişdir.
Dövlət orqanlarının fəaliyyətinin müasir standartlara uyğun təkmilləşdirilməsi üçün 2007-2011-ci
illərdə “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya” icra edilmiş, ölkə
Prezidentinin 13 iyul 2012-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi yaradılmış, səmərəli dövlət idarəetməsi
və qanunun aliliyi, insanların bütün hüquq və azadlıqlarının tam təmin olunması məqsədilə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış”
İnkişaf Konsepsiyası qəbul edilmişdir.
Azərbaycan Prokurorluğunda vətəndaşlarla, geniş ictimaiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələri və
qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, müraciətlərə baxılması işi başlıca
vəzifələrdən biri hesab edilmiş, son illərdə bu sahədə işin daha da təkmilləşdirilməsi və səmərəliliyin
artırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Aparılmış məqsədyönlü və ardıcıl tədbirlər nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
üzrə “Prokurorluq orqanlarının kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqələrinin
təkmilləşdirilməsi haqqında” 27.03.2001-ci il tarixli, “Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət qayğısının
artırılması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamının
icrası ilə əlaqədar prokurorluq orqanlarının vəzifələri barədə” 29.12.2001-ci il tarixli, “Azərbaycan
Respublikası Baş Prokurorluğunun elmi-praktiki jurnalının təsis edilməsi haqqında” 20.05.2003-cü il
tarixli və “Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun veb-saytının yaradılması haqqında” 25.03.2004cü il tarixli, “Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinin yaradılması
haqqında” 20.05.2005-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu orqanlarında müraciətlərə
baxılması və vətəndaşların qəbulu işinin səmərəliliyinin artırılması haqqında” 01.11.2010-cü il tarixli
əmrlər imzalanmış, 02.03.2011-ci il tarixli 10/26 nömrəli əmrlə “Azərbaycan Respublikasının Baş
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prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinin fəaliyyətinin
tənzimlənməsi haqqında Qaydalar” təsdiq olunmuş və digər zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir.
2004-cü il tarixdən Baş Prokurorluqda fəaliyyət göstərmiş “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzi vətəndaşlarla,
geniş ictimaiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqələrin daha da
genişləndirilməsinə, bu sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə, operativliyin və aşkarlığın artırılmasına
xidmət etmiş, həmin dövr ərzində minlərlə vətəndaşların müraciətləri qeydə alınmışdır.
Qanunçuluğun və vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi, fiziki və hüquqi şəxslərə qayğı,
həssaslıqla yanaşılması, müraciətlərinin qəbulu üzrə fəaliyyətin daha da təkmilləşdirilməsi, prokurorluğun
fəaliyyət ilə bağlı sualların birbaşa və ya araşdırıldıqdan sonra cavablandırılması, məlumatlandırması
və izah verilməsi məqsədilə müasir informasiya texnologiyalarından istifadə edilməklə danışıqları
qeydə alan “Çağrı Mərkəzi”nin təşkil edilməsi zərurəti yaranmışdır.
Qeyd olunanlara əsasən, “Prokurorluq haqqında” Qanunun 10-cu maddəsini rəhbər tutaraq,
ƏMR EDİRƏM:
1. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda prokurorluğun fəaliyyət istiqamətləri üzrə
(korrupsiya hüquqpozmaları istisna olmaqla) müraciətlərin qəbulu və qeydə alınması işinin daha
səmərəli həyata keçirilməsi məqsədilə “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinin əsasında “Çağrı Mərkəzi”
yaradılmaqla 2 oktyabr 2019-cu il tarixdən fəaliyyətə başlaması təmin edilsin.
2. “Çağrı Mərkəzi”nin həftənin bütün günləri ərzində fasiləsiz fəaliyyət göstərməsi təmin edilsin,
vətəndaşların şəhərlərarası, respublika daxili və mobil telefonlar vasitəsilə ödənişsiz zəng etmək
imkanı olan “961” nömrəli əlaqə telefonu Mərkəzin daimi istifadəsinə verilsin.
3. “Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda “Çağrı Mərkəzi”nin fəaliyyətinin təşkili haqqında
Qaydalar” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
4. Baş Prokurorluğun bütün struktur qurumlarının və tabe prokurorluqların inzibati binalarında
(qəbul otaqlarında və ya vətəndaşlar üçün münasib olan digər yerlərdə), Azərbaycan Prokurorluğunun
veb-saytında “Çağrı Mərkəzi” haqqında məlumatın yerləşdirilməsi təmin edilsin.
5. Baş Prokurorluğun Təşkilat-analitik idarəsi və Mətbuat xidməti tərəfindən “Çağrı Mərkəzi”nə daxil
olan müraciətlər üzrə görülmüş işlər barədə ildə 2 (iki) dəfədən az olmayaraq ictimaiyyətin
məlumatlandırılması təmin edilsin.
6. “Çağrı Mərkəzi”nin fasiləsiz fəaliyyətinə və müvafiq Qaydaların tələblərinə dönmədən əməl
olunmasına nəzarətin həyata keçirilməsi Baş Prokurorluğun Təşkilat-analitik idarəsi tərəfindən təmin
edilsin.
7. Baş Prokurorluğun İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları idarəsi tərəfindən “Çağrı Mərkəzi”nə
edilən zənglər zamanı aparılan telefon danışıqlarının səs yazılarının və müraciətlərin qeydə alınması
məqsədilə xüsusi proqram təminatları hazırlansın.
8. Baş Prokurorluğun Maddi-texniki təminat şöbəsi tərəfindən “Çağrı Mərkəzi”nin fəaliyyəti ilə
əlaqədar digər məsələlər həll edilsin.
9. Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu üzrə “Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda
“Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinin yaradılması haqqında” 20.05.2005-ci il tarixli 09/55 nömrəli əmr ləğv
edilsin.
10. Əmrin icrasına nəzarəti öz üzərimə götürürəm.
11. Əmr elan və icra olunması üçün Baş Prokurorluğun struktur qurumlarına və bütün tabe
prokurorluqlara göndərilsin, “Azərbaycan Prokurorluğu” jurnalında dərc edilsin və “Azərbaycan Respublikası
Baş Prokurorluğunun normativ hüquqi aktları” informasiya sisteminə daxil edilsin.

Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru
I dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri

Zakir Qaralov
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