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“Rüşvətxorluq, korrupsiya, inhisarçılıq, qanunsuz fəaliyyət – bütün
bunlara qarşı daha da ciddi mübarizə aparılacaq”.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Milli Olimpiya
Komitəsində 2015-ci ilin yekunları, idmançılara və idman mütəxəssislərinə
mükafatların təqdim edilməsi mərasimindəki nitqindən
Bakı şəhəri, 23 dekabr 2015-ci il
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MÜQƏDDİMƏ
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu ali dövlətçilik
dəyərlərinə əsaslanan siyasi kursun dövlət başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən
yüksələn xətlə davam etdirilməsi ölkə həyatının bütün sahələrində uğurlu inkişafa təkan
vermişdir.
Məhz bu siyasi kursun məntiqi nəticəsidir ki, ölkəmiz mürəkkəb qlobal
proseslərin təsirindən məharətlə qorunaraq uğurlu inkişafı davam etdirmişdir.
Belə ki, ötən il ölkəmizdə keçirilmiş Birinci Avropa Oyunları ən yüksək səviyyədə
– Yay Olimpiya Oyunları səviyyəsində keçirilməklə Azərbaycan dövlətinin və idmanının təntənəsi olmuşdur.
Ölkəmizin Böyük iyirmilərin sammitində (G20) təmsil olunması dünya miqyasinda
ölkəmizin inkişafının və nüfuzunun göstəricisidir.
2015-ci ildə ölkəmizdə tam şəffaf və ədalətli keçirilmiş parlament seçkiləri
ölkəmizin demokratiya yoluna sadiqliyini bir daha təcəssüm etdirmişdir.
Müasir dünyada mövcud olan gərgin siyasi-iqtisadi vəziyyət fonunda dövlət
başçısının əzm və qətiyyəti hesabına atılan mütərəqqi addımlar, həyata keçirilən davamlı
sosial-iqtisadi islahatlar, xalqın rifahının yüksəldilməsi yönündə görülmüş tədbirlər
ölkəmizin davamlı inkişafı, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı kəsərli mübarizə
tədbirlərinin daha da geniş spektrdə həyata keçirilməsinə zəmin yaratmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə
keçirilən Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında korrupsiya və
rüşvətxorluğa qarşı aparılan mübarizənin xüsusilə sahibkarlıq sahəsində effektivliyinin
daha da artırılmalı olduğunu vurğulaması, bu istiqamətdə prokurorluq orqanları
qarşısında çox mühüm vəzifələr qoymuşdur.
2015-ci il ərzində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi
tərəfindən ölkə vətəndaşlarını ciddi narahat edən korrupsiya cinayətlərinin və hüquqpozmalarının daha geniş yayıldığı idarəçilik və xidmət sahələri aşkar edilmiş, təqsirli şəxslər
ifşa edilmiş, korrupsiya hüquqpozmalarından əziyyət çəkən vətəndaşların hüquqlarının
bərpa edilməsi məqsədi ilə vətəndaşlardan “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş
bir sıra müraciətlər üzrə təxirəsalınmaz əməliyyat-istintaq tədbirləri həyata keçirilmiş,
əlaqəli dövlət qurumları ilə birgə fəaliyyət nəticəsində vətəndaşların çoxsaylı
müraciətlərinin müsbət həll olunması təmin edilmiş, kütləvi informasiya vasitələrində,
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televiziya kanallarında Baş İdarənin fəaliyyətini əks etdirən məlumatlar ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırılmışdır.
Hesabat dövründə korrupsiyaya qarşı həyata keçirilmiş mühüm qabaqlayıcı
institusional tədbirlər çərçivəsində “ASAN” xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin
genişləndirilməsinin əhəmiyyəti xüsusi vurğulanmalıdır.
Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “ASAN” xidmət mərkəzlərində milyonlarla vətəndaşa xidmət göstərilməklə dövlət qulluqçusu–vətəndaş münasibətlərində
yeni yanaşmanın formalaşmasına mühüm töfhələr verilmişdir.
Son iki il ərzində 7 milyondan çox insan “ASAN” xidmət mərkəzlərinin xidmətindən faydalanmış, 2015-ci ildə açılmış Bərdə və 5 saylı Bakı “ASAN” xidmət
mərkəzləri ilə birlikdə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ASAN” xidmət mərkəzlərinin sayı 9-a çatmışdır.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan növlərinin sayının
azaldılması, xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi prosedurlarının sadələşdirilməsi və
şəffaflığının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il
19 oktyabr tarixli 650 nömrəli Fərmanı ilə Dövlət Agentliyinin xidmət sahələrinə
“Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün tələb olunan (dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallar istisna olmaqla) xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi”
xidməti də əlavə edilməklə “ASAN” xidmət mərkəzlərində göstərilən əsas xidmətlərin
sayı 112-yə çatmışdır.
Bütün bunlar öz fəaliyyətini inzibati və iqtisadi metodların vəhdəti üzərində quran
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə dövlət başçısı
tərəfindən qarşıya qoyulmuş vəzifələrin uğurla və daha səmərəli şəkildə icra edilməsinə,
ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatların əsas təminatlarından olan ictimaisiyasi sabitliyin qorunmasına və korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə geniş
imkanlar yaratmışdır.
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BAŞ İDARƏNİN STRUKTURU
2015-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin strukturu aşağıdakı idarə və şöbələrdən
ibarətdir:
 Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi – (Dəftərxana sektoru, Təsərrüfat
sektoru və İnformasiya texnologiyaları təminatı sektoru);
 İstintaq idarəsi;
 Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi;
 Əməliyyat idarəsi;
 Əməliyyat təminatı şöbəsi;
 Daxili təhlükəsizlik şöbəsi;
 Mütəxəssis təhlilləri şöbəsi.
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DAXİLİ İNZİBATÇILIQ
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş

İdarəsi 2015-ci il ərzində öz işini aşağıdakı qanun və digər sənədlərdən irəli gələn
tələblər səviyyəsində qurub Baş Prokurorluğun və Baş İdarənin həmin dövr üçün İş
Planlarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərmişdir:
 “Prokurorluq haqqında” qanun;
 “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında” qanun;
 “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” qanun;
 “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” qanun;
 “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”
qanun;
 “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” qanun;
 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyun 2009-cu il tarixli “Dövlət və
bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə
əlaqədar hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında”
Fərmanı;
 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli “Əməliyyataxtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsində əməliyyat-axtarış subyektlərinin
səlahiyyət bölgüsü haqqında” Fərmanı;
 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 05 sentyabr 2012-ci il tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012–2015ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”;
 Baş İdarənin Əsasnaməsi və Reqlamenti;
 Baş prokurorun əmr, sərəncam, göstəriş və tapşırıqları;
 digər normativ hüquqi aktlar.
Hesabat dövrü ərzində Baş İdarə tərəfindən bir neçə normativ hüquqi aktın layihəsi
hazırlanmış, bir neçə sənəd üzrə isə rəy və təkliflər verilmişdir.
Belə ki, “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012–2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”nın 2.3-cü bəndinin icrası ilə əlaqədar “Korrupsiyaya qarşı mübarizə
haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası tərəfindən
hazırlanmış qanun layihəsinə dair Baş İdarə tərəfindən müvafiq təkliflər hazırlanaraq
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.
6

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi tərəfindən 2015-ci il ərzində görülmüş işlərə dair hesabat

Korrupsiyaya qarşı Avropa Tərəfdaşları Təşkilatının (EPAC) Parisdə baş tutan 15ci illik Peşəkar Konfransında keçirilən səsvermə nəticəsində Azərbaycan Respublikası
Prokurorluğu, o cümlədən Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi bu təşkilata üzv qəbul edilmişdir.
09 yanvar 2015-ci il tarixdə Baş İdarənin yeni strukturu, idarə və şöbələrin
Əsasnamələri təsdiq edilmiş və əməkdaşlar yeni struktura uyğun vəzifələrə təyin
edilmişlər.
2015-ci il ərzində Baş İdarənin kadrlarla komplektləşdirilməsi istiqamətində
zəruri tədbirlər görülmüşdür.
Belə ki, Baş prokurorun müvafiq əmrləri ilə Preventiv tədbirlər və təhqiqat
idarəsinin rəisi vəzifəsinin icrasına 1, Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin rəisi
vəzifəsinin icrasına 1, Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin rəisi vəzifəsinə 1, İstintaq
idarəsinin rəisi vəzifəsinin icrasına 1, Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin rəisi vəzifəsinə 1,
Əməliyyat təminatı şöbəsinin rəisi vəzifəsinə 1, İstintaq idarəsinin rəis müavini
vəzifəsinə 1, Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin rəis müavini vəzifəsinə 1,
Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin rəis müavini vəzifəsinə 1, Preventiv tədbirlər
və təhqiqat idarəsinin böyük prokuroru vəzifəsinə 1, Əməliyyat idarəsinin rəisi
vəzifəsinin icrasına 1, Əməliyyat idarəsinin rəis müavini vəzifəsinə 2, Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin rəis müavini vəzifəsinə 1 (1 prokuror ştatı Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarəsindən ixtisar edilməklə), Baş İdarənin böyük prokuroru vəzifəsinə 1 (1
böyük müstəntiq ştatı İstintaq idarəsindən ixtisar olunmaqla) və Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin böyük prokuroru vəzifəsinə isə 3 təyinat aparılmışdır.
Bundan başqa, hesabat dövründə 3 nəfər Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin
prokuroru, 3 nəfər vəzifəsinin icrası həvalə olunmaqla İstintaq idarəsinin mühüm işlər
üzrə böyük müstəntiqi, 1 nəfər İstintaq idarəsinin böyük prokuroru, 5 nəfərə vəzifənin
icrası həvalə olunmaqla 7 nəfər həmin idarənin mühüm işlər üzrə müstəntiqi, 1 nəfər
vəzifənin icrası həvalə olunmaqla İstintaq idarəsinin prokuror-kriminalisti, 1 nəfər
vəzifənin icrası həvalə olunmaqla Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin prokuroru, 3
nəfərə vəzifənin icrası həvalə olunmaqla ümumilikdə 5 nəfər Təşkilati və informasiya
təminatı idarəsinin prokuroru, 2 nəfər Əməliyyat idarəsinin böyük əməliyyatçısı, 1 nəfər
vəzifənin icrası həvalə olunmaqla həmin idarənin mühüm işlər üzrə əməliyyatçısı, 1
nəfər Əməliyyat təminatı şöbəsinin mühüm işlər üzrə böyük əməliyyatçısı, 1 nəfər icrası
həvalə olunmaqla 2 nəfər həmin şöbənin mühüm işlər üzrə əməliyyatçısı vəzifələrinə
təyin olunmaqla – cəmi 45 kadr təyinatı aparılmışdır.
Bundan başqa, hesabat dövrü ərzində Baş İdarənin 1 əməkdaşı Baş Prokurorluğun
Milli Təhlükəsizlik və Fövqəladə Hallar Nazirlikləri, Sərhəd xidmətinin istintaq,
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təhqiqat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətində qanunların icrasına nəzarət idarəsinin rəisi
vəzifəsinə, 1 nəfər Baş prokurorluğun Təşkilat-analitik idarəsinin Hüquqi statistika
şöbəsinin rəisi-idarə rəisinin müavini vəzifəsinə, 1 nəfər Baş prokurorun xüsusi
tapşırıqlar üzrə köməkçisi vəzifəsinə (vəzifənin icrası həvalə olunmaqla) və 1 nəfər isə
Bakı şəhəri Nərimanov rayon prokurorunun müavini vəzifələrinə təyin edilərək vəzifədə
irəli çəkilmişlər.
Həmçinin, hesabat dövrü ərzində Baş İdarənin 2 əməkdaşı dövlət təltifi ilə, 2
əməkdaşı “Prokurorluğun fəxri işçisi” döş nişanı ilə tətlif edilmiş, 2 nəfərə təşəkkür elan
edilmiş, 4 nəfər isə mükafatlandırma qaydasında vaxtından əvvəl xüsusi rütbə ilə təltif
edilmişdir.
Bundan əlavə, Baş İdarənin 2 əmədaşına baş ədliyyə müşaviri, 1 əməkdaşına
ədliyyə müşaviri, 8 əməkdaşına kiçik ədliyyə müşaviri, 8 əməkdaşına I dərəcəli hüquqşünas, 9 əməkdaşına II dərəcəli hüquqşunas və 2 əməkdaşına isə vaxtından əvvəl I dərəcəli hüquqşünas növbəti xüsusi rütbələri verilmişdir.
Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinə 2, Dəftərxana sektoruna
2, Daxili Təhlükəsizlik şöbəsinə 1, Əməliyyat təminatı şöbəsinə 1 məsləhətçi və 6 nəfər
sürücü vəzifəsinə təyin edilmiş, 2 nəfər sürücüsü isə vəzifədən azad olunmuşdur.
TƏŞKİLATİ VƏ İNFORMASİYA TƏMİNATI
SAHƏSİNDƏ GÖRÜLMÜŞ TƏDBİRLƏR
Hesabat dövrü ərzində Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən bir neçə
normativ hüquqi aktın, əmr və qaydaların layihələri hazırlanmış, habelə bir sıra normativ
aktlara dair rəy və təkliflər verilmişdir.
Belə ki, “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012–2015-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”nın 2.3-cü bəndinin icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası tərəfindən hazırlanmış qanun layihəsinə
dair müvafiq təkliflər Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən hazırlanaraq
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.
Bundan başqa, Baş İdarənin fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə
Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin inzibati binasında girişçıxış sisteminin tətbiqinə dair daxili Qaydalar”, “Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində quraşdırılan “Giriş-çıxış
və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin istismarının
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təşkili haqqında” təlimat, “Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin inzibati binasında və qurğularında (digər
sahələrdə) yanğın və daxili təhlükəsizlik qaydaları”nın layihələri hazırlanmış və Baş
prokurorun müvafiq əmrləri ilə təsdiq edilmişdir.
Həmçinin, idarə tərəfindən Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan
dövlətlər qrupu (GRECO) təşkilatının tövsiyələri ilə əlaqədar “Prokurorluq haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 7 dekabr 1999-cu il 767-IQ nömrəli qanununda,
“Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 29 iyun
2001-ci il 167-IIQ nömrəli qanununda dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun layihəsi,
“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 Fərmanına dəyişikliklər edilməsi
barədə Fərman layihəsi hazırlanaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
təqdim edilmiş, habelə Baş Prokurorluq üzrə müvafiq əmr layihləri hazırlanaraq təsdiq
edilmişdir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi, qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi məqsədi ilə Baş İdarənin 20 əməkdaşının 19
xarici ölkəyə ezam edilməsi, o cümlədən ölkəmizdə keçirilmiş beynəlxalq tədbirlərin
keçirilməsi ilə əlaqədar idarə tərəfindən zəruri təşkilati işlər yerinə yetirilmişdir.
Bundan əlavə, 161 nömrəli “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinin fasiləsiz fəaliyyətinin
təmin edilməsi, əməkdaşlar tərəfindən növbətçilik qrafikinə və qaydalarına riayət
edilməsi, mərkəzə daxil olmuş 7266 müraciətdən 5954-nün aidiyyəti üzrə müvafiq
təşkilatlara göndərilməsi idarə tərəfindən təmin edilmişdir.
Həmçinin, “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumataxtarış sistemi (İAMAS) vasitəsilə 1100 şəxsin anket məlumatları, 382 şəxsin
Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini keçməsinə dair məlumat, o cümlədən Baş
İdarənin istintaq və əməliyyat qurumlarının işinin daha da səmərəli fəaliyyətinin təmin
edilməsi məqsədilə qurumların 1988 digər tapşırıqları icra edilmişdir.
Bundan əlavə, idarə tərəfindən 1992–2014-cü illər ərzində Tələbə Qəbulu üzrə
Dövlət Komissiyasının keçirdiyi test imtahanlarında iştirak etmiş abituriyentlər, onların
topladığı ballar, qəbul olunduqları ali və orta ixtisas təhsil müəssisələri, ali təhsil
müəssisələrində təhsil alan tələbələr və magistrantlar barədə, akademik müvəffəqiyyət
haqqında, ixtisas dəyişmələri, təhsildə fasilələr, tələbələr sırasından xaric edilmələr,
bərpalar, təkrar ali təhsil və ya orta ixtisas təhsili alan şəxslər haqqında, bir təhsil
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müəssisəsindən digərinə köçürmələr, o cümlədən təhsil müəssisəsinə xarici ölkədən
köçürülmüş tələbələr haqqında, təhsil müəssisəsinə qəbul edilmiş əcnəbilər haqqında,
diplom əmrləri və diplom haqqında məlumatları əldə etməyə imkan verən “Tələbəməzun” dövlət elektron məlumat sisteminin Baş İdarədə normal fəaliyyəti təmin
edilmişdir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində
bülleten, buklet, kitablar, metodiki vəsaitlər idarə tərəfindən hazırlanaraq nəşr edilmişdir.
Belə ki, hesabat dövründə Baş İdarə tərəfindən 2014-cü ilin yekunlarına dair
“Bülleten” (Azərbaycan və ingilis dillərində), 2015-ci ilin I və II rübünə dair “Bülleten”,
Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası (IACA) ilə əlaqələrə dair xüsusi buraxılış
(azərbaycan və ingilis dillərində) və digər nəşriyyat məhsulları dərc edilmişdir.
Bundan əlavə, hesabat dövründə idarə tərəfindən “Antikorrupsiya qanunvericiliyi
və onun tətbiqi” adlı metodiki vəsaitin hazırlanması və nəşri həyata keçirilmişdir.
Hesabat dövrü ərzində idarə əməkdaşları korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair Baş
İdarənin fəaliyyəti barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyası, Bakı Dövlət Universitetində, Daxili İşlər Nazirliyinin Polis
Akademiyasında, Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasında, Baş Prokurorluğun
Elm-tədris mərkəzində mühazirələr oxumuşlar. Həmçinin, “Azərbaycan Prokurorluğu”
jurnalının müvafiq nömrələri, 190 145 ədəd blank, 91 100 kartoçka, təxminən 15 000
çap vərəqi həcmində müxtəlif protokol formaları, ittiham aktı, cinayət işi üzlüyü,
xəritələr, foto albomlar və digər çap məhsullarının, o cümlədən beynəlxalq konfrans
üzrə materiallar toplusunun hazırlanması ilə əlaqədar zəruri tədbirlər görülməklə
mətbəədə nəşr edilməsi Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən təmin edilmişdir.
Hesabat dövründə şöbə tərəfindən əvvəlki illərdə olduğu kimi, Baş Prokurorluğun
Mətbuat Xidməti vasitəsilə ictimai maraq doğuran və aktuallığı ilə seçilən Baş İdarə
tərəfindən başlanılan, istintaqı aparılan cinayət işləri, həyata keçirilmiş əməliyyat-axtarış
tədbirləri, habelə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlıq barədə kütləvi informasiya vasitələrinə məlumatların verilməsi təmin
edilmişdir.
2015-ci il ərzində Baş İdarənin qəbul otağında 2614 vətəndaşın qəbul edilməsi təmin edilmişdir.

10

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi tərəfindən 2015-ci il ərzində görülmüş işlərə dair hesabat

MÜRACİƏTLƏRƏ BAXILMASI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT
2015-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən vətəndaşların 10654 müraciətinə:
3388 ərizə, şikayət (bunlardan 1696-sı ilkin, 1692-si təkrar) və 7266-sı “Qaynar xətt”
əlaqə mərkəzinə daxil olmuş (bunlardan 5820 ilkin, 1446 təkrar) müraciətə, habelə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından daxil olmuş 471, Milli
Məclisdən daxil olmuş 33, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkildən (Ombudsman) daxil
olmuş 29, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən daxil olmuş 75, Ədliyyə Nazirliyindən
daxil olmuş 60, Daxili İşlər Nazirliyindən daxil olmuş 256, digər təşkilatlardan daxil
olmuş 90 müraciətə baxılmışdır.
Vətəndaşların müraciətlərindən 5026-na (bunlardan 389 ərizə, şikayət və 4637-si
“Qaynar xətt”) Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi, 1576-na (bunlardan 71 ərizə,
şikayət və 1505 “Qaynar xətt”) Daxili təhlükəsizlik şöbəsi, 2659-na (bunlardan 2572
ərizə, şikayət və 87 “Qaynar xətt”) İstintaq idarəsi, 609-na (bunlardan 312 ərizə, şikayət
və 297 “Qaynar xətt) Əməliyyat idarəsi, 44 müraciətə Baş İdarənin böyük prokurorları
tərəfindən baxılmışdır.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2014-cü il ərzində Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən
vətəndaşların 9145 (bunlardan 6611 ilkin, 2534 təkrar) müraciətinə: 3194 ərizə, şikayət
(bunlardan 1666 ilkin, 1528 müraciət təkrar) və 5951 “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə
daxil olmuş (bunlardan 4945 ilkin, 1006 təkrar) müraciətə, o cümlədən, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasından daxil olmuş 409, İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkildən (Ombudsman) daxil olmuş 98, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən daxil
olmuş 98, Milli Məclisdən daxil olmuş 38, Ədliyyə Nazirliyindən daxil olmuş 37, Daxili
İşlər Nazirliyindən daxil olmuş 35 müraciətə baxılmışdır.
Vətəndaşların müraciətlərindən 4958-nə (bunlardan 926 ərizə, şikayət və 4032
“Qaynar xətt”) Preventiv tədbirlər və təhqiqat şöbəsi, 1438-nə (bunlardan 133 ərizə,
şikayət və 1305 “Qaynar xətt”) Daxili təhlükəsizlik xidməti, 1695-nə (bunlardan 1653
ərizə, şikayət və 42 “Qaynar xətt”) İstintaq şöbəsi, 584-nə (bunlardan 447 ərizə, şikayət
və 137 “Qaynar xətt) Əməliyyat şöbəsi, 35-nə Baş İdarənin böyük prokurorları
tərəfindən baxılmışdır. Daxil olan müraciətlərdən 435-i (“Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə
daxil olmuş müraciət və ərizə, şikayət) 2015-ci ilin I yarımillinə qalıq qalmışdır.
2015-ci il ərzində İstintaq idarəsində baxılmış müraciətlər ayrı-ayrı cinayət işləri
üzrə olmuş və onlar cinayət işləri materiallarına əlavə edilməklə istintaq gedişində
araşdırılmışdır.
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Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsində baxılmış 5026 müraciətdən 4637-i
“Qaynar xətt”, 389-u ərizə və şikayət olmuşdur. Bunlardan 62-si kommersiya hüquqi
şəxsi, 59-u banklar, 46-sı bələdiyyələr, 35-i sosial müdafiə, 34-ü təhsil, 20-si icra
hakimiyyəti orqanları, 15-i səhiyyə, 4-ü torpaq, 3-ü əmlakın idarə olunması, 3-ü
mədəniyyət, 2-si kənd təsərrüfatı, 2-si ekologiya, 2-si nəqliyyat, 2-si rabitə və qalanları
digərləri ilə əlaqədar olmuşdur.
Daxili təhlükəsizlik şöbəsində baxılmış 1576 müraciətdən 1505-i “Qaynar xətt”,
71-i ərizə və şikayət olmuşdur. Bunlardan 5-i polis, 4-ü prokurorluq, 3-ü ədliyyə
orqanları, 8-i fövqəladə hallar orqanları, 1-i səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə
dövlət xidməti, 1-i dövlət sosial müdafiə fondu, 3-ü xüsusi dövlət mühafizə xidməti, 1-i
bank əməkdaşı və qalanları digərləri ilə əlaqədar olmuşdur.
2015-ci il ərzində Baş İdarənin qəbul otağında 2614 vətəndaşın qəbul edilməsi
təmin edilmişdir. Bunlardan 422-si Baş İdarə rəisi, 171-i Baş İdarənin idarə və ya şöbə
rəisləri, 2021-i Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokurorları tərəfindən
qəbul edilmişdir.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2014-cü il ərzində Baş İdarənin qəbul otağında
946 vətəndaşın qəbul edilməsi təmin edilmişdir. Bunlardan 139-u Baş İdarə rəisi, 807-si
Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokurorları tərəfindən qəbul edilmişdir.
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“QAYNAR XƏTT” ƏLAQƏ MƏRKƏZİNƏ DAXİL OLMUŞ
MÜRACİƏTLƏRƏ BAXILMASI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT
01 yanvar – 31 dekabr 2015-ci il tarixlərdə Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin “Qaynar xətt” əlaqə
mərkəzinə 7266 müraciət daxil olmuşdur ki, bunlardan 5820-si ilkin, 1446-sı isə təkrar
müraciətdir.
Müraciətlərin sahələr üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir:
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№
1.

Sahələr

Müraciətlərin sayı
1782

Sosial müdafiə

2.
3.
4.

Daxili işlər orqanları
Yerli icra hakimiyyəti
Səhiyyə

960
600
427

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Bələdiyyə
Təhsil
Azərişıq
Nəqliyyat
Azəriqaz
Ədliyyə
Banklar
Gömrük
Məhkəmə
Hərbi sahə
Azərsu
Özəl sahə
Əmlak sahəsi

338
243
235
222
217
185
135
114
99
75
75
74
60

18.

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu

47

19.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

38

20.
21.

Rabitə
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

35
24

22.

Meliorasiya və su təsərrüfatı

22

23.

Vergilər Nazirliyi
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24.

Fövqəladə Hallar Nazirliyi

13

25.

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

10

26.

Digər

1222

2015-ci il ərzində daxil olmuş 7266 müraciətin 5954-ü (81,94%) aidiyyəti üzrə
nazirlik, komitə və təşkilatlara göndərilmiş, 449-u (6,18%) Baş İdarədə, 833-ü (11,46%)
Prokurorluğun müvafiq struktur qurumlarında araşdırılmış, 30 (0,41%) müraciət üzrə
Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanılmışdır.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2014-cü il ərzində daxil olmuş 4945 ilkin
müraciətin 4609-u (93,20%) aidiyyəti üzrə nazirlik, komitə və digər təşkilatlara
göndərilmiş, 42-si (0,84%) ibtidai istintaqı aparılan cinayət işlərinə əlavə edilmiş, 294-ü
(5,94%) Baş İdarədə araşdırılmışdır. Daxil olmuş 21 müraciət üzrə Cinayət Məcəlləsinin
müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanılmışdır.
“Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə korrupsiya ilə əlaqədar olmayan məsələlərlə bağlı
müraciət etmiş bir sıra vətəndaşlara hüquqları izah edilmişdir.
Daxil olmuş müraciətlər və onlara baxılmasının nəticələri üzrə aparılan təhlillər
göstərir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi istiqamətində dövlət
başçısının rəhbərliyi altında həyata keçirilən qətiyyətli və düşünülmüş tədbirlər, eyni
zamanda korrupsiya və rüşvətxorluq kimi neqativ halların qarşısının alınmasındakı
“ASAN” xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi, həmin mərkəzlərdə 7 000
000 şəxsə göstərilən şəffaf xidmətlər nəticəsində məmur-vətəndaş münasibətlərində yeni
yanaşmanın formalaşması öz müsbət bəhrəsini verməkdədir.
Qeyd olunmalıdır ki, daxil olmuş müraciətlərin bir qismi müsbət həll edilərək
vətəndaşların pozulmuş hüquqları bərpa edilmişdir.
Eyni zamanda, “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş müraciətlərlə bağlı Baş
İdarədə aparılan araşdırmalar zamanı aşkar edilmiş qanun pozuntularının aradan
qaldırılması məqsədi ilə müvafiq təşkilatlara təqdimatlar verilmiş, həmin təqdimatlara
əsasən bir sıra işçilər intizam qaydasında cəzalandırılmış, aşkar edilmiş qanun
pozuntularının aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin edilmişdir.
MATERİALLARIN ARAŞDIRILMASI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT
2015-ci il ərzində Baş İdarədə 190 müraciət və digər məlumatlara cinayət
xarakterli material kimi baxılmış, 138 (72,63%) material üzrə Cinayət Məcəlləsinin
müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanılmış, 51 (26,84%) material üzrə isə cinayət
işinin başlanılmasının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul edilmiş, 1 (0,53%) materail
isə aidiyyəti üzrə göndərilmişdir.
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Bunlardan 23-ü rüşvət, 35-i vəzifədən sui-istifadə etmə, 66-ı dələduzluq, 32-i
mənimsəmə, 12-i saxta sənəddən istifadə, 4-ü saxta müflisləşmə, 4-ü qanunsuz
sahibkarlıq, 14-ü digərləri ilə əlaqədar olmuşdur.
Cinayət xarakterli materiallardan 90-ı Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsində,
67-i Daxili təhlükəsizlik şöbəsində, 29-u Əməliyyat idarəsində, 1-i İstintaq idarəsində
baxılmış, 3-ü isə Baş İdarənin böyük prokurorları tərəfindən araşdırılmışdır.
Baş İdarənin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsində araşdırılmış 90 müraciət və
digər məlumatdan 59-u üzrə cinayət işi başlanılmış, 31-i üzrə cinayət işinin başlanması
rədd edilmişdir.
Daxili təhlükəsizlik şöbəsində araşdırılmış 67 müraciət və digər məlumatdan 51-i
üzrə cinayət işi başlanılmış, 15-i üzrə cinayət işinin başlanması rədd edilmiş, 1 material
isə aidiyyəti üzrə göndərilmişdir.
Əməliyyat idarəsində 29 müraciət və digər məlumatdan 27-si üzrə cinayət işi
başlanılmış, 2-i üzrə cinayət işinin başlanması rədd edilmişdir.
Baş İdarənin böyük prokurorları tərəfindən araşdırılmış 3 müraciət və digər
məlumatdan 1-i üzrə cinayət işi başlanılmış, 2-i üzrə cinayət işinin başlanması rədd
edilmişdir.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki 2014-cü il ərzində Baş İdarədə 218 müraciət və
digər məlumatlara cinayət xarakterli material kimi baxılmışdır. Bunlardan 41-i
mənimsəmə, 64-ü dələduzluq, 38-i vəzifədən sui-istifadə etmə, 27-si saxta sənəddən
istifadə, 19-u rüşvət, 4-ü qanunsuz kredit alma, 3-ü qanunsuz sahibkarlıq, 3-ü vergidən
yayınma, 1-i qaçaqmalçılıq 1-i kompüter sisteminə qanunsuz daxil olma və 17-si
digərləri ilə əlaqədar olmuşdur.
Cinayət xarakterli materiallardan 111-i Preventiv tədbirlər və təhqiqat şöbəsində,
74-ü Daxili təhlükəsizlik xidmətində, 10-u İstintaq şöbəsində, 20-si Əməliyyat
şöbəsində baxılmış, 3-ü isə Baş İdarənin böyük prokurorları tərəfindən araşdırılmışdır.
İstintaq şöbəsində araşdırılmış 10 müraciət və digər məlumatlar üzrə cinayət işi
başlanılmışdır.
Preventiv tədbirlər və təhqiqat şöbəsində araşdırılmış 111 müraciət və digər
məlumatdan 92-si üzrə cinayət işi başlanılmış, 19-u üzrə cinayət işinin başlanması rədd
edilmişdir.
Daxili təhlükəsizlik xidmətində araşdırılmış 74 müraciət və digər məlumatdan 56sı üzrə cinayət işi başlanılmış, 18-i üzrə cinayət işinin başlanması rədd edilmişdir.
Baş İdarənin böyük prokurorları tərəfindən araşdırılmış 3 müraciət və digər
məlumatlardan 1-i üzrə cinayət işi başlanmış, 2-si üzrə üzrə cinayət işinin başlanması
rədd edilmişdir.
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2014-cü ildə Baş İdarədə araşdırılan 218 müraciət və digər məlumatlardan 179
(82,11%) material üzrə cinayət işi başlanılmış, 39 (17,89%) material üzrə cinayət işinin
başlanılması rədd edilmişdir.
Baş İdarədə baxılmış materiallara dair diaqram
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2015-ci ildə araşdırılmış cinayət xarakterli
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QABAQLAYICI TƏDBİRLƏR
Qabaqlayıcı tədbirlərin mühüm əhəmiyyəti nəzərə alınaraq korrupsiya cinayətləri
və hüquqpozmaları yayılmış sahələrin müəyyənləşdirilməsinə diqqət artırılmaqla
preventiv tədbirlərin təsir gücü məhz bu istiqamətlərə yönəldilmişdir.
Baş İdarədə qabaqlayıcı tədbirlərin daha da gücləndirilməsi, əməkdaşların
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində analitik düşüncə və təhlil qabiliyyətinin inkişaf
etdirilməsi məqsədilə bir sıra sahələr üzrə ümumiləşdirmələr və təhlillər aparılması
təmin edilmişdir.
Belə ki, bank sektorunda yol verilmiş qanun pozuntuları ilə bağlı müraciətlərin
araşdırılması vəziyyəti öyrənilmiş, xarakterik pozuntular təhlil edilmiş və müvafiq
ümumiləşdirmə aparılmışdır.
Aşkar edilmiş xarakterik pozuntulardan rayon qeydiyyatında olan vətəndaşlara
kreditin verilməməsi, vətəndaşların aldadılaraq adlarına kredit rəsmiləşdirilməsi, lakin
kredit məbləğinin başqa şəxslər tərəfindən götürülməsi, iş yerindən əmək haqqı barədə
formal xarakter daşıyan arayış tələb edilməsi, saxta arayışlarla kreditin verilməsi, girov
qoyulan daşınmaz əmlakın dəyərinin şişirdilməsi, dəyərləndirmələrin kifayət qədər
ixtisaslı olmayan şəxslər tərəfindən aparılması, zamin şəxslər barədə məlumatların
saxtalaşdırılması, əksər hallarda əvvəllər bankın müştərisi olmuş şəxslərin özlərinin
xəbəri omadan şəxsiyyət vəsiqələrinin surətlərindən istifadə edilərək adlarının zamin
kimi rəsmiləşdirilməsi və bu kimi digər halları qeyd etmək olar.
Təhlillər nəticəsində korrupsiya hüquqpozmalarının qarşısını almaq üçün
“Banklarda kreditlərin verilməsi haqqında” Qaydaların təkmilləşdirilməsi, kredit
müqavilələrinin vahid, sadə, vətəndaşlar üçün
anlaşılan tərzdə tərtib olunan
formalarının hazırlanması, kreditlərin girovla və ya girovsuz verilməsinin dəqiq və
birmənalı meyarlarının müəyyənləşdirilməsi, müvafiq normativ sənədlərdə kreditlərin
vətəndaşların kənd və şəhər qeydiyyatı prinsiplərinə görə verilməsinə dair
məhdudlaşdırıcı müddəaların aradan qaldırılması, ictimai nəzarətin gücləndirilməsi,
krediti ödəməmiş vətəndaşlara eyni bank tərəfindən təkrar kreditin rəsmiləşdirilməsinin
qadağan olunması və bu əmələ görə inzibati təsir tədbirlərinin gücləndirilməsi, bankın
vəzifəli şəxsləri tərəfindən yaxın qohumlarının adlarına kredit rəsmiləşdirilməsinin
qadağan olunması, girov qoyulan əmlakın qiymətləndirilməsi prosesində şəffaflığın
təmin edilməsi, qiymətləndirmənin bankla bu və ya digər şəkildə əlaqəsi olmayan və
tərkibinə dövlət qurumu və vətəndaş cəmiyyəti institutları əməkdaşlarının daxil olduğu
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ixtisaslaşmış qurum tərəfindən aparılması qaydasının müəyyən edilməsi kimi təkliflər
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankına təqdim edilmişdir.
Bundan əlavə, yerli özünüidarəetmə orqanlarında korrupsiya hüquqpozmaları ilə
əlaqədar Baş İdarəyə daxil olmuş müraciətlərin araşdırılması vəziyyəti öyrənilmiş və
müvafiq ümumiləşdirmə aparılmışdır.
Ümumiləşdirmə zamanı müəyyən edilmişdir ki, 2015-ci ildə bələdiyyə sahəsində
qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına dair edilmiş müraciətlər əsasən respublikanın
rayonlarının kənd və qəsəbə bələdiyyələrinin fəaliyyəti ilə əlaqədar olmuşdur.
Bələdiyyələrin fəaliyyətində daha çox rast gəlinən qanun pozuntularından
“Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” qanuna edilmiş dəyişiklikdən sonra
01.12.2007-ci ildən etibarən satışın hərrac və müsabiqə yolu ilə həyata keçirilməsi
qaydalarının müəyyən edilməsinə baxmayaraq, torpaq sahələrinin hərracdankənar
satılması, “Bələdiyyə topraqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və
razılaşdırılması qaydaları barədə Əsasnamə”nin 22-ci bəndinin tələblərinin ziddinə
olaraq vətəndaşlar tərəfindən rüsumun torpaq sahəsinin ayrılması barədə qərar qəbul
edildikdən, bəzi hallarda isə bir neçə il sonra bələdiyyənin xəzinəsinə ödənilməsi,
“Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Qanunun 6.5-ci maddəsinə əsasən
torpaq sahəsinin təyinatı ilə əlaqədar rəylərin verilməsi bir sıra hallarda korrupsiya
halları ilə müşahidə olunduğundan və ya digər səbəbdən bələdiyyələr tərəfindən torpaq
sahələrinin istifadəyə, mülkiyyətə və icarəyə rəylər alınmadan verilməsi və bu kimi
digər qanunsuz hallar aşkar edilmişdir.
Qeyd olunan qanun pozuntularının və onları doğuran səbəb və şəraitin təhlili
göstərir ki, belə halların qarşısının alınması üçün bir sıra qanunverici və praktiki
tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir.
Belə ki, torpaq sahələri ayrılması barədə qərarların ciddi hesabat blanklarında
tərtib olunması, bələdiyyələr tərəfindən müraciətlər, protokollar və qərarların qeydiyyatı
kitabları aparılmasının vahid qaydalarının müəyyənləşdirilməsi, boş torpaqlar və
hərraclar keçirilməsi barədə ictimaiyyətə, o cümlədən internet sayt və elan lövhələri
vasitəsilə mütəmadi hesabat və məlumatlar verilməklə bu sahədə şəffaflığın təmin
olunması, müvafiq inventarizasiyalar aparmaqla zəbt edilmiş bələdiyyə torpaqlarının
boşaldılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi, bu sahədə mütərəqqi beynəlxalq
təcrübənin öyrənilməsi məqsədəmüvafiqdir.
Xarakterik qanun pozuntularının aradan qaldırılması və gələcəkdə bir daha təkrar
törədilməməsi üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədi ilə “Prokurorluq haqqında”
Azərbaycan Respublikası qanununun 23-cü maddəsinin tələblərinə müvafiq olaraq
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Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinə aidiyyəti
üzrə təqdimat göndərilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Admininstrasiyasından daxil olmuş
tapşırığa əsasən torpaq sahələrinin mülkiyyətə, istifadəyə və icarəyə verilməsi zamanı
yol verilən xarakterik qanun pozuntuları, ilə əlaqədar Baş İdarədə araşdırılmış
müraciətlər, cinayət xarakterli materiallar və cinayət işlərinin istintaq təcrübəsi
ümumiləşdirilərək daha çox rast gəlinən xarakterik qanun pozuntuları, onlara şərait
yaradan hallar müəyyənləşdirilmiş və onların aradan qaldırılmasına dair bir sıra təkliflər
hazırlanmışdır.
Hesabat dövrü ərzində Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə daxil olmuş ünvanlı sosial yardımların
verilməsi, vətəndaşların əlilliyinin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun
qiymətləndirilməsi, həmçinin Sosial Müdafiə Mərkəzlərinin və Tibbi Sosial Ekspert
Komissiyalarının fəaliyyəti ilə əlaqədar törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər barədə
məlumatların araşdırılması vəziyyəti öyrənilmiş və müvafiq ümumiləşdirmə
aparılmışdır.
Ümumiləşdirmə zamanı müəyyən edilmişdir ki, Baş İdarəyə daxil olmuş ünvanlı
sosial yardımların verilməsi ilə bağlı olan müraciətlərdən 61%-i rayon və şəhərlərdə
fəaliyyət göstərən sosial müdafiə mərkəzlərində baş verən qanunsuzluqlar və həmin
mərkəzin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətləri, 24 %-i təyin olunmuş ünvanlı sosial
yardımın məbləği, qalan 15 %-i isə ünvanlı sosial yardım almaq üçün tələb olunan
müvafiq arayışların alınması zamanı yaranmış süründürməçilik və digər hallarla
əlaqədar olmuşdur.
Tibbi Sosial Ekspert Komissiyalarının fəaliyyəti və vətəndaşların əlilliyinin və
sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun qiymətləndirilməsi ilə bağlı olan daxil olmuş
müraciətlərdən 76%-i Tibbi Sosial Ekspert Komissiyaları sədrlərinin və həkimlərin
qanunsuz hərəkətlərindən və əsassız tələblərindən, 24%-i isə əlillik dərəcələrinin
müəyyən edilməsi ilə bağlı vətəndaşlardan tələb olunan müvafiq sənədlərin toplanılması
zamanı yaranan problemlər, süründürməçilik və digər məsələlərlə əlaqədar olmuşdur.
Qeyd olunan sahədə mövcud pozuntuların aradan qaldırılması məqsədilə müvafiq
təşkilati və digər zəruri tədbirlərin görülməsinin məqsədəmüvafiqliyinin nəzərdən
keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.
Aparılmış araşdırmalar nəticəsində yol verilmiş qanun pozuntularının aradan
qaldırılması və qeyd olunan qanun pozuntularına şərait yaradan halların gələcəkdə bir
daha təkrar törədilməməsi üçün müxtəlif dövlət qurumları və vəzifəli şəxslərə 22
təqdimat göndərilmişdir.
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Ümumilikdə 2015-ci il ərzində Baş İdarədə müraciətlərə baxılması nəticəsində
169 vəzifəli şəxs intizam məsuliyyətinə cəlb edilmişdir.
İntizam məsuliyyətinə cəlb edilmiş 169 vəzifəli şəxsdən Səhiyə Nazirliyi üzrə 42,
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üzrə 28, Təhsil Nazirliyi üzrə 13, Daxili
İşlər Nazirliyi üzrə 48, Ədliyyə Nazirliyi üzrə 20, Müdafiə Nazirliyi üzrə 1, Fövqəladə
Hallar Nazirliyi üzrə 1, Gömrük Komitəsi üzrə 1 və digər dövlət qurumlarının
əməkdaşlarından ibarət olmuşdur.

ƏMƏLİYYAT-AXTARIŞ SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT
2015-ci il ərzində Əməliyyat qurumlarında 609 müraciət araşdırılmışdır ki,
bunlardan 297-si “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzindən daxil olmuş, digər 312 müraciət isə
fiziki və hüquqi şəxslərin yazılı ərizələri olmuşdur.
Müraciətlərin sahələr üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir:
SAHƏLƏR

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
22

Müraciətlərin sayı

Sosial müdafiə

157

Yerli icra hakimiyyətləri

34

Təhsil

48

Bələdiyyə

30

Səhiyyə

17

Nəqliyyat

16

Qaz təchizatı sahəsi

8

Elektrik təchizatı sahəsi

6

Digər

293
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Daxil olmuş müraciətlərə baxılması nəticəsində 27 cinayət işi başlanılmış,
müraciətlərdən 5-i aidiyyəti üzrə baxılması Baş İdarənin Preventiv tədbirlər və təhqiqat

idarəsinə, 17-si İstintaq idarəsinə, 1 müraciət Zərdab Rayon Prokurorluğuna, 5 müraciət
Baş Prokurorluq vasitəsilə DİN-ə, 29 müraciət isə aidiyyəti üzrə araşdırılıb cavab
verilməsi üçün digər idarə və təşkilatlara göndərilmişdir.
Müraciətlərdən 255-i korrupsiya və digər cinayətlərin əlaməti olmadığından,
habelə şikayətçi ərizə, izahat verməkdən və şikayətindən imtina etdiyinə və digər
səbəblərə görə araşdırıldıqdan sonra işə alınmışdır.
Daxil olmuş müraciətlərin 36-sı anonim olduğundan, əməliyyat-axtarış fəaliyyətində istifadə olunmuşdur. Hazırda Əməliyyat idarəsinin əməkdaşları tərəfindən 22
müraciət üzrə araşdırma davam etdirilir.
Hesabat ilində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə
Monitorinqi Xidmətindən Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə daxil olmuş 21
materialın araşdırılması diqqət mərkəzində saxlanılmış, araşdırılmanın nəticələri və bu
işin yaxşılaşdırılmasına dair təkliflər hazırlanaraq həmin Xidmətin rəhbərliyinə təqdim
olunmuşdur.
2015-ci il ərzində Əməliyyat qurumları tərəfindən 31 şəxs barəsində 27 cinayət işi
başlanılmışdır ki, bunlardan keçirilmiş 14 əməliyyat tədbiri nəticəsində 16 şəxs cinayət
başında yaxalanmışdır.
Belə ki, Bakı şəhər 6 saylı klinik xəstəxananın həkimi Pərvin Muradovaya
vətəndaşa müəllim işlədiyi 100 saylı orta məktəbdə tam ştat vahidinə keçirilməsi üçün
Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən test imtahanlarında yüksək bal toplayacağını vəd
edərək ondan 6500 manat pul alıb aldatma yolu ilə ələ keçirməsi faktına görə Cinayət
Məcəlləsinin 178.2.4-cü maddəsi ilə, Bakı Kompüter Kollecinin şöbə müdiri Ələddin
Səfərovun sessiya imtahanlarından müsbət qiymət alması müqabilində həmin kollecin
tələbəsindən 120 manat rüşvət alarkən cinayət başında yaxalanması faktına görə Cinayət
Məcəlləsinin 311.1-ci maddəsi ilə, “Azəraqrartikinti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Göygöl rayon “Aqrartikinti” filialının rəisi Aqil Mustafayevin öz qulluq mövqeyindən
istifadə edərək, rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatlar daxil edib, bu saxta
sənədlərdən istifadə edərək Göygöl rayonu ərazisində 1.5 ha torpaq sahəsində yerləşən
175.6 kv.metr tikilisi olan qonaq evini qanunsuz və əvəzsiz olaraq öz mülkiyyətinə
keçirməsi faktına görə Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2, 313 və 320.2-ci maddələri ilə,
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Sabirabad rayon şöbəsinin
hərbi-həkim komissiyasının sədri Rail Musayevin rayon sakininin övladını həqiqi hərbi
xidmətə yararsız olduğunu təsdiq etmək üçün tibbi müayinədən keçirilməsi müqabilində
ondan 500 manat rüşvət alarkən cinayət başında yaxalanması faktına görə Cinayət
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Məcəlləsinin 311.1-ci maddəsi ilə, Astara Pedaqoji Kollecinin direktoru Əlihəsən
Həmzəyevin xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar kollecin əməkdaşlarına tələbələrdən
semestr imtahanlarında müsbət qiymət yazılmasına görə konkret məbləğlərdə pulun
yığılması barədə qanunazidd göstərişlər verməsi və sonuncular tərəfindən kollecin
tələbələrindən rüşvət istəmələri və almaları faktına görə Cinayət Məcəlləsinin 311.1-ci
maddəsi ilə, Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Pataloji Anatomiya
Birliyinin Saatlı rayonu üzrə eksperti Tahir Mehdiyevin avtonəqliyyat qəzası nəticəsində
xəsarət almış Rzayev Laçın Həbulla oğlundan aldığı xəsarət barədə tibbi rəy verilməsi
müqabilində 300 manat rüşvət istəməsi və bu pulun 200 manatını alarkən cinayət
başında yaxalanması faktına görə Cinayət Məcəlləsinin 311.1-ci maddəsi ilə, Sənan
Kəlbəliyevin Bakı şəhəri, M.Mirqasımov küçəsi 14 ünvanında müvafiq lisenziya
almadan valyuta mübadilə məntəqəsi açaraq, qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
olaraq Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi xarici valyuta məzənnəsinə zidd olaraq, 1 ABŞ
dolları 1 manat olmaqla ərizəçiyə məxsus 9900 ABŞ dollarını 9900 Azərbaycan
manatına mübadilə etməsi faktına görə Cinayət Məcəlləsinin 178.2.3-cü və 192.1-ci
maddələri ilə, Zülfüqar Həsənovun Bakı şəhəri, Atatürk prospekti 97-105 ünvanında
müvafiq lisenziya almadan valyuta mübadilə məntəqəsi açaraq, qanunsuz sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olmaqla Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi xarici valyuta
məzənnəsinə zidd olaraq, 1 ABŞ dolları 90 qəpik olmaqla ərizəçiyə məxsus 3000 (üç
min) ABŞ dollarını 2700 (iki min yeddi yüz) Azərbaycan manatına mübadilə etməsi
faktına görə Cinayət Məcəlləsinin 178.2.3-cü və 192.1-ci maddələri, Rəşad Baxşiyevin
Bakı şəhəri, 28 May küçəsi 56 ünvanda işlətdiyi valyuta mübadilə məntəqəsində qulluq
mövqeyindən istifadə etməklə Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi xarici valyuta
məzənnəsinə zidd olaraq, 1 ABŞ dolları 96 qəpik olmaqla ərizəçiyə məxsus 10000 ABŞ
dollarını 9600 Azərbaycan manatına mübadilə etməklə, vətəndaşın əmlakını ələ
keçirməsi faktına görə Cinayət Məcəlləsinin 178.2.3-cü maddəsi ilə, Emil Həsənovun
Bakı şəhəri, Ağa Nemətulla küçəsi 32 ünvanda işlətdiyi valyuta mübadiləsi
məntəqəsində qulluq mövqeyindən istifadə etməklə Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi
xarici valyuta məzənnəsinə zidd olaraq, 1 ABŞ dolları 1 manat olmaqla ərizəçiyə
məxsus 3500 ABŞ dollarını 3500 Azərbaycan manatına mübadilə etməklə, vətəndaşın
əmlakını ələ keçirməsi faktına görə Cinayət Məcəlləsinin 178.2.3-cü maddəsi ilə, Arif
İsmayılovun Bakı şəhəri, Qara Qarayev prospekti 65 D ünvanında müvafiq lisenziya
almadan valyuta mübadilə məntəqəsi açaraq, qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
olması, Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi xarici valyuta məzənnəsinə zidd olaraq, 1 ABŞ
dolları 95 qəpik olmaqla ərizəçiyə məxsus 3000 ABŞ dollarını 2800 Azərbaycan
manatına mübadilə etməklə, vətəndaşın əmlakını ələ keçirməsi faktına görə Cinayət
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Məcəlləsinin 178.2.3-cü və 192.1-ci maddələri ilə, “Royal bank” ASC-nin Plastik
Kartlar Departamentinin sabiq direktor müavini Gülşən Mustafayevanın öz qulluq
səlahiyyətlərindən qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə etməklə, cinayət yolu
ilə əldə edildiyini bilə-bilə pul vəsaitlərinin həqiqi mənbəyini gizlətmək üçün külli
miqdarda törədilməklə pul vəsaitlərinin, bankın 3 №-li filialı və digərləri vasitəsilə cəmi
4.816.958 man. məbləğin köcürülməsi ilə bağlı maliyyə əməliyyatlarını həyata
keçirməklə leqallaşdırması faktına görə Cinayət Məcəlləsinin 308.2 və 193-1.3.2-ci
maddələri ilə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 30 saylı TSEK-nın sədri
Xoşbəxt Ağayevanın Biləsuvar rayon sakininə II qrup əlillik dərəcəsi təyin edilməsi
müqabilində onun qardaşından 600 manat rüşvət istəyib 500 manatı alması faktına görə
Cinayət Məcəlləsinin 311.1-ci maddəsi ilə, “Hikmət-Ziya Kredit İttifaqı” MMC-nin
vəzifəli şəxsləri, cəmiyyətin vətəndaşlardan pul qəbul etməklə depozit əməliyyatlarını
həyata keçirmək səlahiyyəti olmadığı halda, 26 fevral 2014-cü il tarixdə aylıq 4% gəlir
vermək vədi ilə vətəndaşdan 10.000 manat pul qəbul edərək onunla borc (depozit)
müqaviləsi bağlamış və növbəti 4 ay ərzində MMC tərəfindən ona cəmi 1600 manat pul
faiz kimi ödənilmiş, sonrakı dövrlərdə ödənişlər dayandırılmış və depozitə qoyulan
pulların geri qaytarılmaması faktına görə Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci və 192.2.1 və
308.2-ci maddələri ilə, Bakı şəhərində xaricdə təhsil almaq istiqamətində xidmətlər
göstərən “Studynet-group”, “İnvent”, “Boğaziçi təhsil mərkəzi”, “Edulandiya təhsil və
konsultasiya mərkəzi” və “The Times” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlərinin vəzifəli
şəxsləri Türkiyənin müxtəlif universitetlərinə Azərbaycandan olan tələbələri
yerləşdirərkən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək vətəndaşların qanunla
qorunan hüquq və mənafeyinə zərər vurma, tamah niyyəti ilə rəsmi sənədlərə bilə-bilə
yalan məlumatları daxil etmə, hüquq verən rəsmi sənədləri istifadə etmək məqsədilə
saxtalaşdırma və qanunsuz hazırlama, etibardan sui-istifadə etməklə xeyli miqdarda
özgə əmlakını ələ keçirmələri faktına görə Cinayət Məcəlləsinin 178.2.4, 308.1, 313 və
320.1-ci maddələri ilə, “Pressdent” ictimai-siyasi qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru
vəzifəsində işləyən Əli Rza Muxtar, “Ayan” ictimai-siyasi qəzetinin təsisçisi və baş
redaktoru vəzifəsində işləyən Şakir Eyvazov ilə qabaqcadan əlbir olub, hədə-qorxu ilə
özgənin əmlakını tələb etmə məqsədilə 2015-ci il aprel ayının əvvəlində Şəki rayon icra
hakimiyyəti başçısının Oxud kəndi üzrə nümayəndəsini şəxsi həyatı barədə
hazırladıqları rüsvayedici materialları “pressdent.orq” və “gundəmxəbər.TV” internet
saytlarında yerləşdirib yayımı davam etdirəcəkləri ilə hədələyərək, həmin materialı
internet saytlardan çıxarmaq üçün 5000 manat pul tələb edib əvvəl 1000, sonra isə 3000
manat alması faktına görə Cinayət Məcəlləsinin 182.2.1 və 182.2.4-cü maddələri ilə,
“Rahat Məkan” MTK-nın vəzifəli şəxsləri tərəfindən mənzillərin satışı zamanı
25

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi tərəfindən 2015-ci il ərzində görülmüş işlərə dair hesabat

14.693.640 man. dövriyədən gizlədilərək kassaya mədaxil edilməməsi və bununla da
külli miqdarda vergidən yayınma hallarına yol verməsi, həmçinin vəzifə
səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək, rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatları daxil
edib inşa etdikləri binanın eyni mənzillərini bir neçə şəxsə satmaqla külli miqdarda özgə
əmlakını aldatma yolu ilə ələ keçirmələri faktına görə Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2,
213.2.2, 308.2 və 313-cü maddələri ilə, Zamiq Hüseynov tərəfindən qanunsuz əmək
faliyyəti ilə məşğul olduğuna görə Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən barəsində
deport edilmiş A.Çetinkaya deportun ləğv olunmasını ölkənin yüksək dövlət məmurları
vasitəsi ilə həll edəcəyinə söz verib aldadaraq 10.000 manat pul alması faktına görə
Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 maddəsi ilə, “FLAB Qrup” MMC 04.04.2015-ci il
tarixdən 04.04.2020-ci il tarixədək fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmasına baxmayaraq
fəaliyyət bərpa edilmədən, “Strateji” MMC ilə podrat müqaviləsi bağlayıb, qeydiyyatda
olduğu vergi orqanına ƏDV-nin hesablanmaması faktına görə Cinayət Məcəlləsinin
213.2.2 və 308.1-ci maddələri ilə, Natella Atakişiyeva və Qəşəm Babayevin qabaqcadan
əlbir olaraq aldatma yolu ilə Bakı şəhər sakinlərinin övladlarını Azərbaycan Müəllimlər
İnstitutunun Gəncə filialına tələbə kimi qəbul etdirəcəklərini vəd edərək, bu məqsədlə
hər birindən müvafiq olaraq 10000 və 12000 manat pul alaraq əvəzində adı çəkilən
şəxslərə qeyd olunan institutun tarix-coğrafiya ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsi olmalarını
təsdiq edən saxta arayış və Azərbaycan Respublikası Müəllimlər İnstitutunun Gəncə
filialını bitirmələri barədə saxta diplom vermələri faktına görə Cinayət Məcəlləsinin
178.3.2, 320.1-ci maddələri ilə, vətəndaşın 2013-cü ildə yeni aldığı mənzilinin ümumi
sahəsinin 137 m² olmasına baxmayaraq, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin
müvafiq çıxarışında 107 m² göstərilməsi ilə əlaqədar çıxarışda öz əksini tapmayan 30 m²
sahənin yenidən sənədləşdirilməsi üçün Fəxrəddin Cabbarov tərəfindən məsələnin
tezliklə həll olunacağını vəd edərək vətəndaşdan 11500 manat pul alması faktına görə
Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2, 320.1-ci maddələri ilə, Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin Suraxanı rayon Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının sədri Fəsad
Mustafayevin 2002-ci ildən 2-ci dərəcəli gözdən əlil olan şəxsə ömürlük 1-ci dərəcəli
əlillik təyin edilməsi müqabilində ondan 1200 manat pul alarkən cinayət başında
yaxalanması faktına görə Cinayət Məcəlləsinin 311.1-ci maddəsi ilə, Bakı şəhər sakini,
Yasamal rayonu, Dadaş Bünyadzadə küçəsi 55 ünvanında yerləşən mənzilini satarkən
“198” MTK-nın direktoru Rəşad Camalov həmin binada komendant işləyən Tural
İsayev vasitəsilə müvafiq müqavilənin mənzilin yeni sahibinin adına dəyişdirilərək
rəsmiləşdirilməsi müqabilində sonuncudan 2000 manat alması faktına görə Cinayət
Məcəlləsinin 308.1 və 311.1-ci maddələri ilə, Sabirabad rayonu Əhmədabad kənd icra
nümayəndəsi Alim Lumanovun Özbəkistan Respublikasından qaçqın olan kənd
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sakininin adını Sabirabad Rayon İcra hakimiyyəti tərəfindən məcburi köçkünlər üçün
tikilən ev alan şəxslərin siyahısına daxil etmək üçün 4000 manat tələb etməsi faktına
görə Cinayət Məcəlləsinin 308.1 və 311.1-ci maddələri ilə, Nəqliyyat Nazirliyinin
Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin Mingəçevir Reğional Şöbəsinin vəzifəli
şəxsləri öz qulluq səlahiyyətlərindən qulluq mənefeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə
edərək qabaqcadan əlbir olub 7 və 8 saylı avtobus marşrutunda sərnişindaşıma ilə
məşğul olan sahibkarlardan 2015-ci ilin oktyabr ayına qədər gündəlik 10 manat, ölkə
rəhbərliyinin sahibkarlara dəstək məzmunlu çıxışından sonra isə təkrarən gündəlik 5
manat məbləğində pul yığmaqla rüşvət almaları faktına görə Cinayət Məcəlləsinin
308.1, 311.3.1, və 311.3.2-ci maddələri ilə, Saday Şəkərlinin Vergilər Nazirliyinin
rəhbərliyi barədə mətbu nəşrlərdə ifşaedici, nüfüzdansalıcı, uydurma və şantaj xarakterli
yazılar dərc edəcəyi ilə hədələyərək Nazirliyin vəzifəli şəxsindən tələb etdiyi 10.000
manat pulu alarkən cinayət başında yaxalanması faktına görə Cinayət Məcəlləsinin
182.3.2-ci maddəsi ilə, Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
Füzuli Rayon Şöbəsinin rəis müavini Yasər İbrahimovun rayon sakinini şöbənin hərbihəkim komissiyasının növbəti yoxlamasından keçirməklə hərbi xidmətə yararsız hesab
edilmələri barədə tibbi rəy verdirəcəyi müqabilində pul tələb etdiyi 1200 manat pulu
alarkən cinayət başında yaxalanması faktına görə Cinayət Məcəlləsinin 311.1-ci maddəsi
ilə cinayət işi başlanılmışdır.
Hesabat dövründə Baş İdarənin idarə və şöbələrindən daxil olmuş 419 əməliyyat
tapşırığı və sorğu icra olunmuş, Əməliyyat təminatı şöbəsi tərəfindən 18 əməliyyattexniki tədbir keçirilmişdir.
Azərbaycan milli pul vahidi manatın devalvasiyası ilə əlaqədar xarici valyutanın
Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən olunmuş kursundan kənara çıxma hallarının
qarşısının alınması məqsədilə Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən valyuta mübadiləsi
məntəqələrinin və onların vəzifəli şəxslərinin qanunazidd əməllərinin aşkarlanması üzrə
əməliyyat-axtarış tədbirləri keçirilmiş, o cümlədən müvafiq lisenziya almadan fəaliyyət
göstərən belə məntəqələrin müəyyən olunması və onların qanunsuz fəaliyyətinin
sənədləşdirilməsi istiqamətində işlər görülmüş, İstintaq idarəsinin bu işlər üzrə
əməliyyat tapşırıqlarının icrası təmin olunmuşdur.
2015-ci il ərzində 19 nəfər axtarışda olan şəxs saxlanılmışdır ki, onlardan 9 nəfəri
Əməliyyat idarəsi tərəfindən keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində, 10 nəfər
isə DİN-in əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində
tutularaq İstintaq idarəsinə təhvil verilmişdir.
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İlin sonuna 36 nəfər axtarışda olmuş, onlardan 30 nəfəri ölkə hüdudlarını tərk
etdiyinə görə beynəlxalq axtarışa, 6 nəfər isə yerli axtarışa verilmiş şəxslər olmuşlar.
Hazırda onların tutulması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

MÜTƏXƏSSİSLƏRİN FƏALİYYƏTİ
2015-ci il ərzində Mütəxəssis təhlilləri şöbəsi tərəfindən Baş İdarənin struktur
qurumlarından təqdim edilmiş material və cinayət işləri üzrə müvafiq yoxlamalar
aparılmışdır.
Belə ki, hesabat dövründə İstintaq idarəsindən “Mütəxəssisin cəlb edilməsi
haqqında” 36 qərar, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi tərəfindən mütəxəssis
araşdırılmasının aparılması üçün 5 material, Daxili təhlükəsizlik şöbəsindən təhqiqat
materialının araşdırılması üçün mütəxəssisin ayrılması barədə 4 təqrir, Əməliyyat
idarəsindən mütəxəssisin ayrılması barədə 5 təqrir, Əməliyyat təminatı şöbəsindən
mütəxəssisin ayrılması barədə 2 təqrir, o cümlədən 1 məhkəmə qərarı Mütəxəssis
təhlilləri şöbəsinin icraatına daxil olmuşdur.
Həmçinin 2014-cü ildə İstintaq şöbəsindən daxil olmuş 8 müstəntiq qərarı və 2
məhkəmə qərarı 2015-ci ilin ilin əvvəlinə qalıq qalmışdır.
Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin icraatında olan işlər üzrə 2015-ci ildə 2 məhkəmə
qərarı, 38 müstəntiq qərarı icra edilərək istintaq şöbəsinə göndərilmiş, Preventiv
tədbirlər və təhqiqat idarəsinin 5 materialı, Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin təhqiqat
materialının araşdırılması üçün mütəxəssisin ayrılması barədə 4 təqriri, Əməliyyat
idarəsinin mütəxəssisin ayrılması barədə 4 təqriri, Əməliyyat təminatı şöbəsinin
mütəxəssisin ayrılması barədə 2 təqriri icra olunmuş, 01.01.2016-cı il tarixə 1 məhkəmə
qərarı, 6 müstəntiq qərarı, əməliyyat idarəsinin 1 təqriri icraatda qalıq qalmışdır.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2014-cü ildə İstintaq şöbəsindən cinayət işləri
üzrə yoxlamaların aparılması barədə məhkəmənin 8 qərarı, mütəxəssisin cəlb edilməsi
haqqında müstəntiqin 24 qərarı, Preventiv tədbirlər və təhqiqat şöbəsindən mütəxəssis
araşdırılmasının aparılması barədə 8 təqrir, Əməliyyat şöbəsindən mütəxəssis
araşdırılmasının aparılması barədə 1 təqrir, Daxili təhlükəsizlik xidmətindən mütəxəssis
araşdırılmasının aparılması barədə 3 təqrir, həmçinin ötən hesabat ilindən qalan 1 qərar
və 1 təqrir Mütəxəssislər qrupunun icraatına daxil olaraq araşdırılmışdır.
2014-cü ildə Mütəxəssislər qrupu tərəfindən İstintaq şöbəsinin cinayət işləri üzrə
yoxlamaların aparılması barədə məhkəmənin 6 qərarı, mütəxəssisin cəlb edilməsi
haqqında müstəntiqin 17 qərarı, Preventiv tədbirlər və təhqiqat şöbəsinin mütəxəssis
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araşdırılmasının aparılması barədə 7 təqriri, Daxili təhlükəsizlik xidmətinin mütəxəssis
araşdırılmasının aparılması barədə 4 təqriri (keçən ildən 1 qalıq daxil olmaqla),
Əməliyyat şöbəsinin mütəxəssis araşdırılmasının aparılması barədə 1 təqriri icra edilmiş,
2015-ci ilin birinci yarımilinə məhkəmənin 2, müstəntiqin 8 qərarı qalıq qalmışdır.
İBTİDAİ İSTİNTAQ SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT
2015-ci il ərzində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin İstintaq İdarəsində 460 cinayət işinin ibtidai istintaqı aparılmişdir ki, onlardan
145 cinayət işi Baş İdarə rəisi tərəfindən başlanılmış, 90 cinayət işi digər işlərdən
ayrılmış, 62 cinayət işinin icraatı təzələnmiş, 47 cinayət işi Baş Prokurorluq vasitəsi ilə
aidiyyəti orqanlardan daxil olmaqla icraata qəbul edilmiş, 116 cinayət işi isə 2014-cü
ildən qalıq qalmışdır.
Həmin cinayət işləri əsasən mənimsəmə və israf etmə, dələduzluq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq), rüşvət vermə, nüfuz
alveri, saxta sənədlərdən istifadə etmə, vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə,
vəzifə saxtakarlığı, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitintn leqallaşdırılması və digər
faktlarla əlaqədar olmuşdur.
2015-ci il ərzində İstintaq idarəsi tərəfindən 301 şəxs barəsində 207 cinayət
işinin istintaqı tamamlanaraq, onlardan 295 şəxs barəsində 200 cinayət işi baxılması
üçün məhkəməyə göndərilmiş, 6 şəxs barəsində 7 cinayət işinə isə cinayət təqibini
istisna edən hallara görə xitam verilmişdir.
İstintaqı tamamlanmış cinayət işlərindən ümumilikdə 206 şəxs barəsində 119 iş
Ağır Cinayətlər Məhkəmələrinə, o cümlədən 142 şəxs barəsində 92 iş Bakı, 16 şəxs
barəsində 7 iş Gəncə, 12 şəxs barəsində 4 iş Şəki, 31 şəxs barəsində 13 iş Lənkəran Ağır
Cinayətlər Məhkəmələrinə, 2 şəxs barəsində 2 iş Bakı hərbi, 3 şəxs barəsində 1 iş Gəncə
hərbi, 89 şəxs barəsində 81 iş isə yerli rayon (şəhər) məhkəmələrinə göndərilmişdir.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2014-cü il ərzində Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin İstintaq şöbəsində 459 cinayət işinin ibtidai
araşdırması həyata keçirilmişdir ki, onlardan 180 cinayət işi Baş İdarə rəisi tərəfindən
başlanılmış, 108 cinayət işi digər işlərdən ayrılmış, 42 cinayət işinin icraatı təzələnmiş,
37 cinayət işi Baş Prokurorluq vasitəsi ilə aidiyyəti orqanlardan daxil olmaqla icraata
qəbul edilmiş, 92 cinayət işi isə 2013-cü ildən qalıq qalmışdır.
Həmin cinayət işləri əsasən mənimsəmə və israf etmə, rüşvət vermə (aktiv rüşvətxorluq), rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq), vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə,
vəzifə səlahiyyətlərini aşma, səhlənkarlıq, vəzifə saxtakarlığı, saxta sənədlərdən istifadə
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etmə, vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə, qulluq mövqeyindən istifadə etməklə
dələduzluq və digər faktlarla əlaqədar olmuşdur.
2014-cü il ərzində İstintaq şöbəsi tərəfindən 336 şəxs barəsində 209 cinayət işinin
istintaqı tamamlanaraq, onlardan 333 şəxs barəsində 206 cinayət işi baxılması üçün
məhkəmələrə göndərilmiş, 3 şəxs barəsində 3 cinayət işi üzrə isə cinayət təqibinə xitam
verilmişdir.
İstintaqı tamamlanmış cinayət işlərindən ümumilikdə 206 şəxs barəsində 108 iş
Ağır Cinayətlər Məhkəmələrinə, o cümlədən 143 şəxs barəsində 84 iş Bakı, 32 şəxs
barəsində 8 iş Gəncə, 9 şəxs barəsində 4 iş Şəki, 21 şəxs barəsində 12 iş Lənkəran Ağır
Cinayətlər Məhkəmələrinə, 128 şəxs barəsində 98 iş isə yerli şəhər (rayon)
məhkəmələrinə göndərilmişdir.
Göründüyü kimi, 2014-cü illə müqayisədə 2015-ci il ərzində Ağır Cinayətlər
Məhkəmələrinə göndərilmiş işlərin sayı 11 vahid, şəxslərin sayı isə 1 vahid artsa da,
yerli şəhər (rayon) məhkəmələrinə göndərilmiş işlər üzrə isə əksinə, işlərin sayında 17
vahid, şəxslərin sayında isə 39 vahid azalma halları müşahidə olunmuşdur.
2015-ci il ərzində məhkəmələrə göndərilmiş 200 cinayət işindən 107 şəxs
barəsində 73 iş mənimsəmə və israf etmə, 64 şəxs barəsində 52 iş dələduzluq, 41 şəxs
barəsində 24 iş vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, 34 şəxs barəsində 14 iş rüşvət
alma (passiv rüşvətxorluq), 13 şəxs barəsində 9 iş rüşvət vermə (aktiv rüşvətxorluq), 1
şəxs barəsində 1 iş nüfuz alveri, 12 şəxs barəsində 12 iş saxta sənədlərdən istifadə etmə,
7 şəxs barəsində 4 iş vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə, 9 şəxs barəsində 6 iş
vəzifə saxtakarlığı, 3 şəxs barəsində 2 iş hədə-qorxu ilə tələb etmə, 1 şəxs barəsində 1 iş
qanunsuz sahibkarlıq, 2 şəxs barəsində 1 iş cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitinin
leqallaşdırılması və 1 şəxs barəsində 1 iş isə digər faktlarla əlaqədar olmuşdur.
2014-cü il ərzində məhkəmələrə göndərilmiş 206 cinayət işindən 134 şəxs
barəsində 79 iş mənimsəmə və israf etmə, 95 şəxs barəsində 59 iş dələduzluq, 43 şəxs
barəsində 22 iş vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, 14 şəxs barəsində 14 iş saxta
sənədlərdən istifadə etmə, 7 şəxs barəsində 4 iş vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini
mənimsəmə, 6 şəxs barəsində 6 iş vəzifə səlahiyyətlərini aşma, 16 şəxs barəsində 9 iş
rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq), 5 şəxs barəsində 4 iş rüşvət vermə (aktiv
rüşvətxorluq), 6 şəxs barəsində 3 iş vəzifə saxtakarlığı, 5 şəxs barəsində 4 iş
səhlənkarlıq, 2 şəxs barəsində 2 iş isə digər faktlarla əlaqədar olmuşdur.
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Cinayət işlərinin sayı

Məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinə dair

333

295
205 206

206 200
108 119

Məhkəməyə
göndərilmiş
c/işləri
2014
2015

206
200

98 81

128
89

Ağır
Ağır
Rayon
Rayon
Məhkəməyə
Cinayətlər
Cinayətlər
məhkəməsinə məhkəməsinə
Məhkəməsinə Məhkəməsinə
verilmiş
göndərilmiş
verilmiş
təqsirli şəxslər göndərilmiş
verilmiş
c/işləri
təqsirli şəxslər
c/işləri
təqsirli şəxslər
333
108
205
98
128
295
119
206
81
89

2015-ci il ərzində icraata qəbul edilmiş cinayət işlərindən 21 cinayət işi Baş
Prokurorluq vasitəsi ilə aidiyyəti orqanlara göndərilmiş, 53 cinayət işi isə digərlərinə
birləşdirilmiş və hesabat dövrünün sonuna 112 cinayət işi qalıq qalmışdır.
Hesabat dövründə 42, o cümlədən 25 cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs
qismində cəlb edilməli olan şəxs müəyyən olunmadığına, 1 cinayət işi üzrə
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan 1 şəxs istintaqdan gizləndiyinə görə, 13
cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan 14 şəxsin olduğu yer
müəyyən olunmadığına görə, o cümlədən 7 şəxs barəsində həbsli axtarış elan edilməklə,
3 cinayət işi üzrə isə 3 təqsirləndirilən şəxsin Azərbaycan Respublikasından kənarda
olması ilə əlaqədar icraat dayandırılmışdır.
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2014-cü il ərzində icraata qəbul edilmiş cinayət işlərindən 17 cinayət işi Baş
Prokurorluq vasitəsi ilə aidiyyəti orqanlara göndərilmiş, 39 cinayət işi isə digərlərinə
birləşdirilmiş və hesabat dövrünün sonuna 116 cinayət işi qalıq qalmışdır.
Hesabat dövründə 53, o cümlədən 37 cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs
qismində cəlb edilməli olan şəxs müəyyən olunmadığına, 11 cinayət işi üzrə
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan 11 şəxs istintaqdan gizləndiyinə görə, o
cümlədən onlardan 3 şəxs barəsində həbsli axtarış elan edilməklə, 3 şəxs barəsində 3
cinayət işi təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin olduğu yer müəyyən
edilmədiyinə və 2 cinayət işi üzrə isə 2 təqsirləndirilən şəxsin Azərbaycan
Respublikasından kənarda olması ilə əlaqədar icraat dayandırılmışdır.
Korrupsiya cinayətləri və hüquqpozmalarının daha geniş əhatə etdiyi sahələrin
müəyyənləşdirilməsinin mühüm əhəmiyyəti və bu məsələnin aktuallağı bir daha nəzərə
alınaraq, 2014–2015-ci illər ərzində İstintaq idarəsi tərəfindən məhkəmələrə göndərilmiş
cinayət işlərinin istintaq təcrübəsi zamanı sahələr üzrə müqayisəli təhlillər aparılmış və
korrupsiya cinayət və hüquqpozmalarının nisbətən daha geniş əhatə etdiyi sahələr
müəyyən edilmişdir.
2014-cü və 2015-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin İstintaq idarəsi tərəfindən istintaqı
tamamlanaraq məhkəmələrə göndərilmiş korrupsiya cinayətlərinin nisbətən daha geniş
əhatə etdiyi sahələr üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi müşahidə olunmuşdur:

№
Sahələr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
34

Əmək və Əhalinin Sosial müdafiəsi
Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi
Yerli icra hakimiyyəti
Bələdiyyə
Səhiyyə
Təhsil
Mətbuat
Mədəniyyət və turizm
Rabitə və İnformasiya

2014-cü il
Cinayət Şəxslərin
işinin
sayı
sayı
3
14
2
2
7
7
4
4
3
3
19
37
2
5
1
1
3
4

2015-ci il
Cinayət Şəxslərin
işinin
sayı
sayı
2
10
1
1
5
9
7
8
6
6
9
20
3
4
3
5
1
2
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bank
Azərenerji
Azəriqaz
Azərsu
Sığorta
Təbiətin mühafizəsi
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi
Milli Məclis
AMEA
Prokurorluq
DİN
Müdafiə Nazirliyi

18
1
1
1
1
1
1
2
-

69
1
2
1
2
1
1
3
-

29
1
2
2
1
3
1
3

48
1
6
2
2
3
1
5

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ədliyyə Nazirliyi
Məhkəmə
Vəkillər Kollegiyası
Vergilər
FHN
Dövlət Gömrük Komitəsi
Səfərbərlik və hərbi Xidmətə Çağırış
QHT
Kənd Təsərrüfatı
Ticarət
Tikinti
Nəqliyyat
Özəl sektor
Digər
Cəmi:

8
1
1
1
4
7
60
54
206

8
1
1
1
8
10
70
77
333

2
7
1
1
1
5
36
18
2
15
33
200

2
7
1
1
1
12
37
31
2
22
46
295

Göründüyü kimi, 2014-cü illə müqayisədə 2015-ci ilin hesabat dövründə, sosial
müdafiə, yerli icra hakimiyyəti, təhsil, rabitə və informasiya və özəl sektorları üzrə
işlərin və təqsirləndirilən şəxslərin sayı müəyyən qədər azalmış, FHN, Kənd Təsərrüfatı,
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ticarət sahələri ilə əlaqədar istintaq olunan cinayət işlərinin və təqsirləndirilən şəxslərin
sayı isə müəyyən qədər artmışdır.
Eyni zamanda, 2015-ci il ərzində 2014-cü illə müqayisədə fərqli olaraq 6 şəxs
barəsində 2 iş Azərsu, 3 şəxs barəsində 3 iş İqtisadiyyət və Sənaye, 2 şəxs barəsində 2 iş
nəqliyyat, 5 şəxs barəsində 3 iş hərbi, 2 şəxs barəsində 2 iş vəkillik və 1 şəxs barəsində
1 iş isə gömrük sahəsini əhatə edən yeni cinayət faktları kimi qeydə alınmışdır.
Qeyd edilməlidir ki, cinayət-prosessual qanunvericiliyin tələblərinə əsasən cinayət
mühakimə icraatının əsas vəzifələrindən biri, cinayət işinin vaxtında başlanmasının və
onun açılmasının, habelə maksimum qısa müddət ərzində cinayət təqibi ilə bağlı bütün
halları hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırmasından, cinayət törətmiş şəxsləri ifşa və
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinin təmin edilməsindən ibarətdir.
2015-ci il ərzində baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmiş 200 cinayət işindən
73-ü və ya 36,5 %-i cinayət-prosessual qanunvericiliyində nəzərdə tutulduğundan artıq
müddətdə tamamlanmışdır. Buna əsas səbəb onların çoxepizodlu, böyük həcmli və
mürəkkəbliliyi, həmçinin istintaq zamanı iş üzrə müvafiq təftiş və yoxlamaların
aparılması olmuşdur.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2014-cü il ərzində baxılması üçün məhkəmələrə
göndərilmiş 206 cinayət işindən 49-u və ya 23,78 %-i cinayət-prosessual
qanunvericiliyində nəzərdə tutulduğundan artıq müddətdə tamamlanmışdır.
Hesabat dövründə məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri üzrə təqsirləndirilən
şəxs qismində cəlb edilmiş 295 nəfərdən 76-sı və ya 25,7 %-i barəsində həbs qətimkan
tədbiri, 24 şəxs barəsində ev dustağlığı, 47 şəxs barəsində polis nəzarəti altına vermə,
digər 148 şəxs barəsində isə başqa yerə getməmək haqqında iltizam qətimkan tədbirləri
seçilmişdir.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2014-cü il ərzində məhkəmələrə göndərilmiş 206
cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş 333 nəfərdən 63-ü və ya 18,9
%-i barəsində həbs qətimkan tədbiri, 58 şəxs barəsində polisin nəzarəti altına vermə, 206
şəxs barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam qətimkan tədbirləri seçilmiş, 6
şəxsin cəza çəkmə müəssisələrində azadlıqdan məhrumetmə növündə cəza çəkmələri
nəzərə alınaraq onların barəsində qətimkan tədbiri seçilməmişdir.
İdarə əməkdaşları tərəfindən istintaqı aparılan cinayət işləri üzrə təqsirləndirilən
şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi və həbsdə saxlanılma müddətinin
uzadılması ilə bağlı verilmiş vasatətlərin hamısı təmin edilmiş, təksə 1 halda istintaq
zamanı təqsirləndirilən şəxsin əməlləri nəticəsində vurulmuş ziyan tam ödənildiyindən
müdafiə tərəfinin vəsatətinə əsasən həbs qətimkan tədbiri məhkəmə tərəfindən ev
dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz olunmuşdur.
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Eyni zamanda, 2015-ci il ərzində istintaqı tamamlanmış və məhkəməyə
göndərilmiş cinayət işləri üzrə barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş
təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçiləri tərəfindən həbs qətimkan tədbirinin
dəyişdirilməsi, uzadılmasına və ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz edilməsinə dair
cəmi 29 apellyasiya şikayəti verilmişdir ki, həmin şikayətlərdən 8-i təqsirləndirilən
şəxslərin barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi, 9-u ev dustaqlığı qətimkan tədbiri
ilə əvəz edilməsi və 12-si isə təqsirləndirilən şəxslərin həbsdə saxlama müddətlərinin
uzadılması ilə əlaqədar olmuşdur.
Yuxarıda qeyd olunan təqsirləndirilən şəxslərin müdafiəçiləri tərəfindən verilmiş
27 apellyasiya şikayətindən heç biri təmin edilməmişdir.
2014-cü il ərzində istintaqı tamamlanmış və məhkəməyə göndərilmiş cinayət
işləri üzrə barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş təqsirləndirilən şəxslərin
müdafiəçiləri tərəfindən həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməsi, uzadılmasına və ev
dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz edilməsinə dair cəmi 15 apellyasiya şikayəti
verilmişdir ki, bunlardan 1-i təmin edilərək həbs qətimkan tədbiri ev dustaqlığı qətimkan
tədbiri ilə əvəz edilmişdir.
2015-ci ili ərzində istintaqı tamamlanmış və baxılması üçün məhkəməyə
göndərilmiş cinayət işlərindən aktuallığı, kifayət qədər mürəkkəb və çoxepizodluluğu
ilə, habelə cəmiyyətdə rezonans doğurmuş, zərərçəkmiş şəxslərin say çoxluğu ilə
fərqlənən aşağıda göstərilən, o cümlədən Zeynalov Aynur Şamil oğlu və qeyriləri
haqqında Abşeron rayonu Hökməli bələdiyyəsinə məxsus perspektiv inkişaf və ehtiyat
fondu torpaqlarının, eyni zamanda həmin əraziyə bitişik olan örüş torpağı kimi
qeydiyyata alınmış ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus olan torpaq sahəsinin qanunsuz əldə
edilməsi və həmin torpaq sahələrinin bölünərək “Sevil” və “Sonalı” yaşayış massivi
adlandırılmaqla faizsiz kreditlə qanunsuz olaraq ayrı-ayrı şəxslərə satılması, bir
hissəsində isə qanunsuz olaraq çoxmənzilli yaşayış binalarının tikilməsini nəzərdə
tutmaqla, binalar tikilmədən mənzillərin faizsiz kreditlə ayrı-ayrı şəxslərə satılmasına
icazə verilməsi üçün külli miqdarda maddi və sair nemətin rüşvət verilməsi və digər
faktlara görə Cinayət Məcəlləsinin 162-1.1, 178.3.2, 192.2.2, 213.2.2, 308.2, 312.2, 313
və 311.3.3-cü maddələri ilə, “Meridian Company” MMC-nin direktoru Rauf Kərimov və
qeyrisinin ağır nəticələrə səbəb olmaqla vəzifə səalahiyyətlərindən sui-istifadə etmə,
tamah niyyəti ilə rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatları daxil etməklə vəzifə
saxtakarlığı, habelə etibardan sui-istifadə etmə və aldatma yolu ilə özgənin külli
miqdarda əmlakını ələ keçirmə, təkrarən dələduzluq, etibar edilmiş özgənin külli
miqdarda əmlakını mənimsəməklə təkrarən talama faktlarına görə Cinayət Məcəlləsinin
178.3.2, 179.3.2, 308.2, 213.1, 213.2.2 və 313-cü maddələri ilə, Dövlət Gömrük
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Komitəsinin Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin Yoxlama Baxış Sistemlərinin
tətbiqi şöbəsinin baş inspektoru Tahir Məmmədovun vəzifəli şəxs olmaqla xidməti
vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar edəcəyi qanunsuz hərəkətə görə özü və qeyrisi üçün
birbaşa yolla şəxsən külli miqdarda maddi neməti – pulu rüşvət kimi istəməsi,
qabaqcadan razılaşmaqla bir qrup şəxslə əlbir olub cinayət əlaqəsinə girərək vəzifəli
şəxs kimi öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə qaçaqmalçılıq, yəni Azərbaycan
Respublikasının gömrük sərhədindən gömrük nəzarətindən gizli, bəyan etməməklə külli
miqdarda gümüş məmulatlarını keçirməsi faktlarına görə Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2,
206.3.3, 311.3.1 və 311.3.3-cü maddələri ilə, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun
Qazax filialının direktoru İsa Veysovun xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar özü və
üçüncü şəxslər üçün qanunsuz üstünlük əldə etmək məqsədi ilə, öz qulluq
səlahiyyətlərindən qulluq mənafeyinə qəsdən zidd olaraq istifadə edib, tamah niyyəti ilə
rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatları daxil etməklə, həmin filialın tədris hissə
müdiri Tofiq Əlihüseynov, metodist Sevda İsgəndərova və qeyriləri ilə qabaqcadan
razılaşmaqla əlbir olub cinayət əlaqəsinə girərək, vəzifəli şəxs kimi rüşvət alma
məqsədilə, rəhbərlik etdiyi həmin ali təhsil müəssisəsinə müsabiqədən kənar olmaqla
ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə əyani və ya qiyabi şöbələrə, eləcə də həmin filialın ixtisasartırma
və kadrların yenidən hazırlanması kurslarına qəbul edilmələri, dərs və imtahan
sessiyalarında iştirak etmədən onlara imtahanlardan müvəffəq qiymətlərin yazılması,
ixtisas üzrə təcrübələrin nəticələrinin qənaətbəxş qiymətləndirilməsi, diplomların
verilməsi və s. ilə bağlı müraciət etmiş ayrı-ayrı şəxslərdən, vəzifəli şəxs kimi, birbaşa
yolla, şəxsən və vasitəçidən istifadə etməklə külli miqdarda maddi neməti rüşvət kimi
alması və zərərçəkmiş şəxsə xeyli miqdarda ziyan vurmaqla özgənin əmlakını ələ
keçirərək təkrarən dələduzluq etməsi faktlarına görə Cinayət Məcəlləsinin 308.2, 309.2,
311.3.1, 311.3.3, 313, 326.1, 178.2.2, 178.2.3, və 178.2.4-cü maddələri ilə, Astara
Pedaqoji Kollecinin direktoru Əlihəsən Həmzəyevin, həmin kollecin əməkdaşlarının
Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4-cü və 32.2,311.2-ci maddələr ilə
təqsirləndirilmələrinə dair cinayət işini və digər cinayət işlərini misal göstərmək olar.
Hesabat dövründə cinayət işlərinin istintaqı zamanı bütün təqsirli şəxslərin ifşa
olunaraq məhkəmə məsuliyyətinə verilməsi ilə yanaşı, cinayəti doğuran səbəb və
şəraitlərin aşkarlanaraq qabaqlayıcı və profilaktiki tədbirlərin görülməsi təmin
edilmişdir.
Belə ki, hesabat dövründə istintaqı başa çatdırılmış işlər üzrə cinayətin
törədilməsinə şərait yaradan halların aradan qaldırılması məqsədi ilə aidiyyəti müəssisə
və təşkilatların rəhbərlərinə, o cümlədən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliynin,
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Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin,
Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının, Azərbaycan Respublikasının
Səfərbərlik və Hərbi Xitdmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Sabirabad şöbəsinin,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin, Balakən rayon İHB-nin, “Aqrolizinq
Lizinq” ASC-nin və digər qurumların ünvanlarına – cəmi 49 təqdimat verilmiş, həmin
təqdimatlara əsasən bir sıra işçilər intizam qaydasında cəzalandırılmış, aşkar edilmiş
qanun pozuntularının aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin
edilmişdir.
2015-ci il ərzində məhkəmələrə göndərilmiş və mahiyyəti üzrə baxılmış bütün
cinayət işləri üzrə ittiham hökmləri çıxarılmış, həmin işlərdən ibtidai istintaqa
qaytarılanı və ya cinayət işləri üzrə bəraət alan şəxs olmamışdır.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2014-cü ildə məhkəmələrə göndərilmiş və
mahiyyəti üzrə baxılmış cinayət işləri üzrə ittiham hökmləri çıxarılmış, 1 cinayət işi isə
təqsirləndirilən şəxsin cinayət işinin materialları ilə tanış olması zamanı tərcüməçi ilə
təmin edilmədiyindən Azərbaycan Respublikası CPM-nin 303.3.2-ci maddəsinin
tələbinə əsasən prokurora qaytarılmışdır.
2014-cü illə müqayisə edildikdə isə istintaqı başa çatdırılmış işlər üzrə cinayətin
törədilməsinə şərait yaradan halların aradan qaldırılması məqsədi ilə aidiyyəti müəssisə
və təşkilatların rəhbərlərinə cəmi 45 təqdimat verilmişdir.
“Sevil” MTK-nın vəzifəli şəxsləri barəsində olan cinayət işi üzrə 1209
zərərçəkmiş şəxsə 10.619.245 manat məbləğin ödənilməsi istintaq zamanı tam təmin
edilmişdir.
Eyni zamanda, həmin iş üzrə fiziki və hüquqi şəxslərə vurulmuş maddi ziyanın
ödənilməsi üçün tətbiq oluna biləcək əmlak müsadirəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə
təqsirləndirilən şəxslərin cəmi 9.435.965 manat dəyərində əmlakları üzərinə
məhkəmənin müvafiq qərarlarına əsasən həbs qoyulmuşdur.
2015-ci il ərzində məhkəmələrə göndərilmiş 200 cinayət işindən 165 iş maddi
ziyanla əlaqədar olmuşdur.
Həmin işlər üzrə vurulmuş cəmi 143.883.201 manat ziyandan ibtidai araşdırma
mərhələsində 36.101.440 manat və ya 25.1 % ödənilmişdir.
Belə ki, dövlət mülkiyyətinə vurulmuş cəmi 27.560.802 manat ziyandan ibtidai
araşdırma mərhələsində 4.804.646 manat və ya 17,5 %, xüsusi mülkiyyətə vurulmuş
cəmi 116.312.588 manat ziyandan ibtidai araşdırma mərhələsində 31.295.894 manat və
ya 27,0 %, bələdiyyə mülkiyyətinə dəymiş cəmi 9811 manat ziyandan ibtidai araşdırma
mərhələsində 900 manat və ya 9,2 % ödənilməsi təmin edilmişdir.
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2015-ci il ərzində istintaqı başa çatdırılmış 5 (beş) cinayət işi üzrə cəmi 43.654.241
manat dəyərində əmlak üzərinə həbs qoyulması təmin edilmişdir.
2014-cü il ərzində məhkəmələrə göndərilmiş 206 cinayət işindən 171 iş maddi
ziyanla əlaqədar olmuşdur.
Həmin işlər üzrə vurulmuş cəmi 76 165 041 manat ziyandan ibtidai araşdırma
mərhələsində 54 885 691 manat və ya 72,06 % ödənilmişdir.
Belə ki, dövlət mülkiyyətinə vurulmuş cəmi 15 680 482 manat ziyandan ibtidai
araşdırma mərhələsində 6 309 352 manat və ya 40,2 %, xüsusi mülkiyyətə vurulmuş
cəmi 60 483 452 manat ziyandan ibtidai araşdırma mərhələsində 48 575 232 manat və
ya 80,3 %, bələdiyyə mülkiyyətinə dəymiş cəmi 1107 manat ziyandan ibtidai araşdırma
mərhələsində 1107 manat və ya 100 % ödənilməsi təmin edilmişdir.
2014-cü il ərzində istintaqı başa çatdırılmış 2 (iki) cinayət işi üzrə 1.000.661 manat
dəyərində əmlak üzərinə həbs qoyulması təmin edilmişdir.
“KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏYƏ DAİR 2012–2015-ci İLLƏR ÜÇÜN
MİLLİ FƏALİYYƏT PLANI”NIN İCRASI İLƏ ƏLAQƏDAR
TƏDBİRLƏR
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsi tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin
davam etdirilməsi, normativ hüquqi bazanın və institusional mexanizmlərin
təkmilləşdirilməsi, dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın
artırılması və bu sahədə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə “Korrupsiyaya
qarşı mübarizəyə dair 2012–2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası
çərçivəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Belə ki, korrupsiya halları haqqında məlumat verən şəxslərin müdafiəsi haqqında
qanun layihəsinə dair rəy və təkliflər Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsində hazırlanaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim
edilmişdir.
Baş İdarə tərəfindən Milli Fəaliyyət Planına uyğun olaraq korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi, digər dövlətlərin hüquq mühafizə orqanları və ixtisaslaşdırılmış
antikorrupsiya qurumları ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması, bu sahədə beynəlxalq
təcrübənin öyrənilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
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“Birləşmiş Millətlər Təşkilatlarının təsisatları ilə əməkdaşlıq
31 mart – 1 aprel tarixlərdə Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad şəhərində BMT-nin
Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsinin (BMTNCİ) təşkilatçılığı ilə elektron pullar
və virtual valyutalar vasitəsilə cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması ilə
bağlı cinayətlərin aşkar olunması və araşdırılması mövzusunda regional seminar
keçirilmişdir.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunu Baş Prokurorluğun
Beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi Erkin Əlixanov və Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı
idarəsinin rəisi Orxan İsayev təmsil edərək tədbirin mövzusu ilə bağlı çıxışlar etmiş,
təqdimatlar keçirərək ölkəmizdə bu sahədə görülmüş işlər, o cümlədən qəbul edilmiş
normativ hüquqi baza və tətbiq olunan təcrübə barədə seminar iştirakçılarına ətraflı
məlumat vermişlər.
12–19 aprel 2015-ci il tarixlərində Qətərin paytaxtı Doha şəhərində 190-dan çox
ölkədən olan 3 min nümayəndənin, o cümlədən ədliyyə və daxili işlər nazirləri, baş
prokurorlar, digər hökumət üzvləri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbər vəzifəli
şəxslərinin iştirakı ilə BMT-nin “Cinayətkarlığın qarşısının alınması və cinayət
ədliyyəsi” üzrə 13-cü Konqresi keçirilmişdir.
Konqresdə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti tərkibində Baş prokurorun müavini, Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev iştirak
etmişdir.
Tədbirdə Qətərin Baş naziri Abdulla bin Naser Al Tani Konqresin prezidenti,
Azərbaycanın ədliyyə naziri isə vitse-prezidentlərdən biri seçilmiş, cinayətkarlıqla
mübarizə üzrə səylərin gücləndirilməsinə dair Doha Bəyannaməsi qəbul olunmuşdur.
Korrupsiya məsələlərinə həsr edilmiş sessiyasında Baş İdarə rəisi Kamran Əliyev
çıxış edərək son dövrlər ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata
keçirilmiş qanunvericilik və institusional tədbirlər, əldə edilmiş uğurlar barədə məlumat
vermişdir.
Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin siyasi
iradəsinə uyğun olaraq ölkəmizdə həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatları haqqında
məlumatları iştirakçıların diqqətinə çatdırmışlar.
19 sentyabr – 27 sentyabr 2015-ci il tarixlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
(BMT) Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının (UNCAC) icrası ilə əlaqədar Kot d’İvuar
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(Fildişi Sahili) Respublikasının dəyərləndirilməsini Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin böyük prokuroru Elnur Musayev həyata keçirmişdir.
2–6 noyabr tarixlərində Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində BMTnin Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasına Tərəf Dövlətlərin Konfransı “Korrupsiyanın
prevensiyası və əmlakin bərpası” mövzusunda 6-cı sessiyası keçirilmişdir. BMT-yə üzv
dövlətlərin yüksək səviyyəli nümayəndələri, antikorrupsiya qurumlarının, habelə bu
sahədə ixtisaslaşmış nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, qeyri-hökumət
təşkilatlarının və beynəlxalq ekspertlərin iştirak etdiyi tədbirdə ölkəmizi Azərbaycan
Respublikası Baş prokurorunun müavini - Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi və tərkibinə Baş
Prokurorluq, Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, həmçinin
Azərbaycanın Avstriyadakı səfirliyinin əməkdaşları və ölkəmizin Sankt-Peterburq
şəhərindəki baş konsulunun daxil olduğu nümayəndə heyəti təmsil etmişdir.
Konfrans çərçivəsində Baş prokurorun müavini - Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev çıxış edərək “Korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində Azərbaycanın müsbət təcrübələri” adlı tədbir keçirilməklə
Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlər, o
cümlədən məhkəmə-hüquq islahatları, ixtisaslaşmış antikorrupsiya qurumu – Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Komissiyası, habelə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış cinayət təqibi orqanı kimi Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin, habelə “ASAN” xidmət mərkəzlərinin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
Plenar sessiya çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının müəllifi olduğu
“Qabaqcıl təcrübələrin və texnoloji innovasiyaların tətbiqi vasitəsilə şəffaf, məsuliyyətli
və səmərəli ictimai xidmətlərin göstərilməsinin təşviq edilməsi ilə korrupsiyanın
qarşısının alınması” adlı qətnamə səsverməyə çıxarılmış və Ermənistan nümayəndə
heyətinin davamlı etirazlarına baxmayaraq qətnamə qəbul edilmişdir.
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) Şərqi Avropa və
Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya Şəbəkəsi ilə əməkdaşlıq
6 mart 2015-ci il tarixdə OECD və Türkiyə hökuməti tərəfindən təşkil edilmiş 5ci yüksək səviyyəli konfransda Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin
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rəisi Orxan İsayev iştirak etmiş və müzakirə edilən məsələlər ilə əlaqədar iştirakçı
ölkələrin nümayəndələri ilə səmərəli fikir mübadiləsi aparmışdır.
23–24 mart 2015-ci il tarixlərində Paris şəhərində İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatının (OECD) Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya Şəbəkəsinin
İstanbul Fəaliyyət Planının 15-ci Monitorinq Görüşü keçirilmişdir. Tədbirdə ölkəmizi
Azərbaycan Respublikasının OECD təşkilatının Antikorrupsiya Şəbəkəsi üzrə milli
koordinatoru, Baş prokurorun müavini - Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
təmsil etmişdir.
Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri ölkəmizdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsinə uyğun olaraq
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində aparılan genişmiqyaslı tədbirlər barədə, o
cümlədən OECD təşkilatının Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya
Şəbəkəsinin İstanbul Fəaliyyət Planı çərçivəsində görülmüş işlər barədə ətraflı məlumat
vermişdir. Eyni zamanda, Azərbaycan tərəfi təşkilatın Antikorrupsiya Şəbəkəsinin IV
raund üzrə yeni proqramının müzakirəsində fəal iştirak edərək, ölkəmiz üçün zəruri olan
bir sıra məsələlərin proqramın layihəsinə daxil edilməsinə nail olmuşdur.
18–19 may 2015-ci il tarixlərdə Xorvatiyanın paytaxtı Zaqreb şəhərində ATƏTin və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) Şərqi Avropa və Mərkəzi
Asiya üzrə Antikorrupsiya Şəbəkəsi tərəfindən təşkil edilmiş “Korrupsiyanın qarşısının
alınması sahəsində səmərəli tədbirlər” mövzusunda beynəlxalq görüş keçirilmişdir.
Tədbirdə ölkəmizi Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokuroru İsfəndiyar Hacıyev
təmsil etmişdir. 01–05 iyun 2015-ci il tarixlərində İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya Şəbəkəsinin
İstanbul Fəaliyyət Planı çərçivəsində Monqolustanın I və II raund dəyərləndirilməsi
keçirilmişdir.
Həmin tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin böyük
prokuroru Samir Mahmudov iştirak etmişdir.
Dəyərləndirmə zamanı Baş İdarənin əməkdaşının ekspert qrupunun üzvləri daxil
olmaqla Monqolustanın paytaxtı Ulan-Bator şəhərində Monqolustanın I və II raund
dəyərləndirilməsi keçirilmiş, o cümlədən Monqolustanın aidiyyəti vəzifəli şəxsləri ilə
müvafiq müzakirələr aparılmışdır.
7–9 oktyabr 2015-ci il tarixlərində Fransanın Paris şəhərində İqtisadi İnkişaf və
Əməkdaşlıq Təşkilatının (OECD) Antikorrupsiya Şəbəkəsinin 18-ci geniş iclasında
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ölkəmizi həmin qurum üzrə milli koordinator – Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini - Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin
rəisi Kamran Əliyev təmsil etmişdir. Tədbirdə çıxış edən K.Əliyev ölkəmizdə Azərbaycan Respubliasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsinə uyğun olaraq
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş qanunvericilik və institusional,
habelə bu sahədə son illəri əhatə edən qabaqlayıcı və cinayət təqibi tədbirləri barədə
ətraflı məlumat vermişdir.
Eyni zamanda, OECD-nin III dəyərləndirmə raundu çərçivəsində verilmiş
tövsiyələrin icra vəziyyəti barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası üzrə hesabat dinlənildikdən sonra çıxışlar zamanı ölkəmizdə
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində keçirilmiş tədbirlər yüksək qiymətləndirilmiş,
xüsusən də Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin uğurlu
fəaliyyəti təqdirəlayiq hesab edilmişdir.
“ASAN” xidmət mərkəzlərinin fəaliyyəti OECD-yə daxil olan ölkələrdə tətbiq
edilmiş ən uğurlu qabaqlayıcı tədbir kimi qiymətləndirilməklə bu modelin digər
ölkələrdə artıq tətbiqinə başlanıldığı vurğulanmışdır.
Bundan başqa, çıxışda Azərbaycan Respublikasının korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində bütün beynəlxalq təşəbbüslərin fəal iştirakçısı olması diqqətə çatdırılmaqla
Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası (IACA) ilə həyata keçirilməkdə olan səmərəli
qarşılıqlı əməkdaşlıq, habelə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Zakir
Qaralovun qurumun Assambleyasının sədri kimi fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat
verilmişdir.
7 dekabr 2015-ci il tarixdə Fransa Respublikasının Paris şəhərində İqtisadi İnkişaf
və Əməkdaşlıq Təşkilatının (OECD) Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya ölkələri üçün Antikorrupsiya Şəbəkəsi üzrə Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının şəbəkəsinin (ACN
LEN) 6-cı görüşü, 08–09 dekabr 2015-ci il tarixdə isə Korrupsiyaya qarşı mübarizə
aparan hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının qlobal şəbəkəsinin 1-ci görüşü
keçirilmişdir.
Tədbirdə ölkəmizi Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin rəisi Anar Nəsibov, Mütəxəssis
təhlilləri şöbəsinin rəisi Rəşid Mahmudov və Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinə
ezam edilmiş Şəki rayon prokurorunun köməkçisi Səbuhi Alıyev təmsil etmişlər.
Baş İdarənin əməkdaşları geniş təqdimatla çıxış edərək ölkəmizdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsinə uyğun olaraq
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş qanunvericilik və institusional,
habelə bu sahədə son illəri əhatə edən qabaqlayıcı və cinayət təqibi tədbirləri və
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həmçinin, Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının layihəsi olan və Baş İdarə tərəfindən
icra edilən Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan Prokurorların Şəbəkəsi (NACP) barədə
ətraflı məlumat vermişlər.
Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası (IACA) ilə əməkdaşlıq
6 mart 2015-ci il tarixdə Avstriya Respublikasının Laksenburq şəhərində
Avstriyanın yüksək vəzifəli şəxslərinin, Akademiyanın İdarəetmə Şurası üzvlərinin,
Vyanada akkreditə olunmuş diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların
nümayəndələrinin iştirak etdiyi Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasının (IACA)
yaradılmasının 4-cü ildönümünə həsr edilmiş tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru Zakir Qaralovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti tərkibində
Baş prokurorun müavini - Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev iştirak etmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Akademiyanın icraçı dekanı Martin Kroytner görülmüş
işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə ətraflı məlumat vermişdir. Akademiyanın
Azərbaycanla səmərəli institusional əməkdaşlığını qeyd edən M.Kroytner bu tədris ocağı
ilə əlaqələrə xüsusi önəm verdiyinə görə ölkəmizə dərin minnətdarlığını bildirmişdir.
Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru, IACA Assambleyasının
sədri Zakir Qaralov çıxış edərək dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin siyasi iradəsinə
uyğun olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizənin ölkəmizdə prioritet olduğunu, kompleks
və ardıcıl inzibati və institusional islahatların həyata keçirildiyini, bu siyasətin uğurla
davam etdirildiyini diqqətə çatdırmışdır. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində beynəlxalq standartlara cavab verən qanunvericilik bazasının formalaşdırıldığını, korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya
qarşı mübarizə Baş İdarəsinin, “ASAN” xidmət və “Elektron Hökumət” portalının
yaradıldığını vurğulayan Baş prokuror ölkəmizin bu sahədə öz müsbət təcrübəsini
bölüşməyə hazır olduğuna əminlik ifadə etmişdir.
Həmçinin tədbir iştirakçılarına “ASAN” xidmətin, korrupsiyaya qarşı mübarizə
Baş idarəsinin fəaliyyətini və ölkəmizdə korrupsiya ilə mübarizə sahəsində görülmüş
işləri əks etdirən kitab, jurnal və digər nəşrlər təqdim edilmişdir.
Eyni zamanda, tədbir çərçivəsində Bolqarıstanın vitse-prezidenti, Akademiyanın
İdarəetmə Şurasının rəhbəri xanım Marqarita Popova, Avstriyanın ədliyyə naziri
Volfqanq Brandştetter, daxili işlər naziri xanım Yohanna Mikl-Leitner və digər rəsmi
şəxslərlə görüşlər keçirilmiş, qarşılıqlı fəaliyyətə dair fikir mübadiləsi aparılmışdır.
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Hesabat dövründə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin böyük prokuroru Elnur Musayev və Əməliyyat təminatı şöbəsinin mühüm
işlər üzrə əməliyyatçısı Məftun Abbasov Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasının
(IACA) magistraturasında təhsillərini davam etdirmiş, Təşkilati və informasiya təminatı
idarəsinin prokuroru Əmir Ocaqverdiyev isə yay məktəbi kursuna qəbul olmuş və
“Təcrübə elmlə qovuşur” mövzusunda Yay Akademiyasında (IACSA) iştirak etmişdir.
10 sentyabr 2015-ci il tarixində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avstriyanın
paytaxtı Vyana şəhərində yerləşən mənzil-qərargahında Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru Zakir Qaralovun sədrliyi ilə Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasının
(IACA) Assambleyasının Bürosunun geniş tərkibli iclası kecirilmişdir.
Büroya üzv ölkələrin yüksək səviyyəli nümayəndələri, habelə BMT-nin nəzdində
fəaliyyət göstərən regional qruplara sədrlik edən ölkələrin səfirlərinin iştirak etdiyi
iclasda Assambleyanın 9–11 dekabr 2015-ci ildə Vyana şəhərində keçirilməsi nəzərdə
tutulan 4-cü sessiyasına hazırlıqla əlaqədar zəruri təşkilati işlər, qeyd olunan sessiyada
qəbul edilməsi nəzərdə tutulmuş qətnamə layihələri, Akademiyanın İdarə Heyətinə
seçkilər və sair məsələlər üzrə ətraflı müzakirələr aparılmışdır.
Büronun iclasını giriş sözü ilə açan Assambleyanın sədri Zakir Qaralov
Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya qarşı mübarizənin dövlət başçısı cənab Ilham
Əliyevin möhkəm siyasi iradəsinə əsaslandığını xüsusi vurğulamaqla bu sahədə həyata
keçirilmiş qanunvericilik və institusional islahatlar barədə ətraflı məlumat vermişdir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti qeyd
olunmaqla çıxışında Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasını bu sahədə ən uğurlu
beynəlxalq təşəbbüslərdən biri kimi qiymətləndirmişdir.
İclasda tədbir iştirakçılarına ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində son
10 il ərzində görülmüş işlər və əldə edilmiş uğurları əks etdirən ingilis dilində nəşr
olunmuş jurnal, Akademiya ilə ölkəmizin dövlət qurumları arasında əməkdaşlığa həsr
edilmiş Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin bülleteninin
xüsusi buraxılışı, habelə Baş İdarənin fəaliyyətini əks etdirən buklet və kitabçalar təqdim
edilmişdir.
Büronun geniş tərkibli iclasında nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycan
Respublikasının Avstriya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qalib
İsrafilov və Baş prokurorun müavini - Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev iştirak etmişlər.
9–11 dekabr 2015-ci il tarixlərində Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində
“Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasının beynəlxalq təşkilat qismində təsis edilməsi
haqqında” Sazişə tərəfdaş dövlətlərin Assambleyasının IV sessiyası baş tutmuşdur.
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Sessiyada Azərbaycan Respublikasını Baş prokurorun müavini - Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş idarəsinin rəisi Kamran Əliyevin rəhbərlik
etdiyi və tərkibinə Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycanın Avstriyadakı səfirliyinin məsul
əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti təmsil etmişdir.
Sessiyanın açılışında Akademiyanın rəhbərliyi tərəfindən ötən müddət ərzində
Azərbaycanın təşkilata verməkdə olduğu töhfələr yüksək qiymətləndirilmişdir.
Plenar iclas zamanı çıxış edən Kamran Əliyev Azərbaycanda son illər ərzində
həyata keçirilmiş korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri, o cümlədən ən uğurlu
qabaqlayıcı institusional tədbirlərdən biri kimi “ASAN” xidmət mərkəzlərinin fəaliyyəti,
habelə ölkəmizin bu sosial bəlaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirdiyi səmərəli
beynəlxalq əməkdaşlıq barədə ətraflı məlumat vermişdir.
Daha sonra Akademiyanın İdarə Heyətinə seçkilər keçirilmişdir. Azərbaycanın
təşkilatın fəaliyyətinə vermiş olduğu töhfələrin məntiqi nəticəsi kimi Braziliya,
Nigeriya, Tailand, İordaniya və Çili nümayəndələri ilə yanaşı, səsvermə keçirilmədən
akklamasiya qaydasında Milli Məclisin üzvü Vüsal Hüseynov 6 il müddətinə İdarə
Heyətinə üzv seçilmişdir.
Sessiya çərçivəsində tədbir iştirakçılarına Azərbaycan Respublikasında son 10 il
ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş tədbirləri özündə əks
etdirən jurnallar, bukletlər paylanmışdır.
Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan
Dövlətlər Qrupu (GRECO) ilə əməkdaşlıq
23–27 mart 2015-ci il tarixlərində Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə
aparan dövlətlər qrupu (GRECO) təşkilatının 67-ci Plenar İclası keçirilmişdir.
Tədbirdə Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin böyük
prokuroru Elnur Musayev iştirak etmişdir.
15–19 iyun 2015-ci il tarixlərində Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə
aparan dövlətlər qrupu (GRECO) təşkilatının 68-ci Plenar İclası keçirilmişdir.
Tədbirdə Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin böyük
prokuroru Elnur Musayev iştirak edərək Serbiya Respublikasının dəyərləndirilməsində
dəyərləndirici ekspert qrupunun üzvü qismində çıxış etmişdir.
30 noyabr – 04 dekabr 2015-ci il tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin böyük prokuroru,
ədliyyə müşaviri Elnur Musayev Avropa Şurasının Korrupsiya əleyhinə Dövlətlər
Qrupunun (GRECO) 70-ci Plenar İclasında iştirak etmişdir.
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İclasda E.Musayev Azərbaycan Respublikasının növbəti Uyğunluq Hesabatını
təqdim etmiş və Finlandiya eksperti ilə yanaşı, Ukraynanın 3-cü Raund Uyğunluq
Proseduru üzrə dəyərləndirici-məruzəçisi qismində çıxış etmişdir.
İclasda həmçinin, Azərbaycan Respublikasının 3-cü raund dəyərləndirilməsi üzrə
Uyğunluq Hesabatının layihəsinə baxılarkən E.Musayev tərəfindən müvafiq
əsaslandırma aparılaraq Siyasi Partiyaların maliyyələşdirilməsinə nəzarətin təmin
edilməsinə dair 2-ci tövsiyə üzrə dəyərləndirmə qiyməti “qismən icra olunmuş”dan “tam
icra olunmuş”a dəyişdirilmişdir.
Avropa İttifaqının Avropa Qonşuluq Siyasətinin
“Şərq Tərəfdaşlığı” çərçivəsində əməkdaşlıq
27 oktyabr 2015-ci il tarixində Bakı şəhərində “Holiday İnn Baku” hotelində
Avropa İttifaqı və Avropa Şurası tərəfindən Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində 2015–2020-ci
illərdə həyata keçiriləcək “Proqramlar üzrə Əməkdaşlıq Çərçivəsi (PƏÇ)” üzrə illik
əməkdaşlıq görüşü keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin rəisi Orxan İsayevin və
həmin idarənin prokuroru Vüqar Əhmədlinin qatıldığı görüş zamanı 2011–2014-cü
illərdə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində həyata keçirilmiş “Dəstək” proqramının davamı
olaraq təsis edilmiş bu yeni mexanizm barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
Daha sonra Avropa Şurasının Bakı ofisinin əməkdaşlarının 5 əsas sahə üzrə
təqdimatları keçirilmiş, əsas tematik sahə kimi nəzərdə tutulmuş Azərbaycanda
korrupsiya ilə mübarizə və onun qarşısının alınması sahəsində bacarıqların artırılmasına
dəstək layihəsi mövzusunda beynəlxalq ekspert Edmond Dunga görüş iştirakçılarını
məlumatlandırmışdır.
19–20 oktyabr 2015-ci il tarixlərində Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində
Avropa İttifaqı və Avropa Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə “Korrupsiyaya qarşı mübarizə
və yaxşı dövlət idarəçiliyinin inkişafı; çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə”
mövzusunda seminar keçirilmişdir.
Tədbirdə ölkəmizi Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Əməliyyat İdarəsinin rəis müavini Emin
Mürsəliyev və Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokuroru
Vüqar Əhmədli təmsil etmişlər.
Seminarda Baş İdarənin əməkdaşları tərəfindən ölkəmizdə korrupsiya və çirkli
pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlər, bu sahədə
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əldə edilmiş nailiyyətlər və qarşıda duran vəzifələr barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı
məlumat verilmişdir.
19–20 noyabr 2015-ci il tarixlərində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsində Avropa İttifaqı və Avropa Şurasının birgə maliyyələşdirdiyi və
Avropa Şurası tərəfindən həyata keçirilən “Proqram Əməkdaşlıq Çərçivəsi” layihəsi
üzrə “Hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti və əmlakın bərpası” mövzusunda təlim
keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun müvafiq idarələrinin, Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin, Hərbi Prokurorluğun və
Bakı şəhər prokurorluğunun, habelə Auditorlar Palatası və Mərkəzi Bank yanında
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə Baş İdarənin
Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin rəisi Orxan İsayev təqdimatla çıxış edərək
korrupsiyaya qarşı mübarizənin Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritet istiqaməti
olmasını vurğulamaqla bu mübarizənin möhkəm siyasi iradəyə əsaslandığını qeyd etmiş,
bu sahədə ölkə daxilində və beynəlxalq səviyyədə əməkdaşığın önəmindən danışmışdır.
Daha sonra Avropa Şurasının ekspertləri Martin Poleyn və Nimişa Aqerval
tərəfindən hüquqi şəxslər tərəfindən törədilən korrupsiya cinayətlərinə qarşı mübarizənin
aspektləri, bu kateqoriyadan olan cinayətlərlə mübarizə sahəsində müsbət təcrübə,
hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasının hüquqi və praktiki tərəfləri
barədə məlumat verməklə tədbir iştrakçılarına müvafiq təqdimatlar nümayiş etdirilmişdir.
Qarşılıqlı müzakirə formatında baş tutan tədbirdə hüquqi şəxslərin cinayət
məsuliyyəti ilə əlaqədar müvafiq tematik tədqiqatlar və tədris tapşırıqları iştirakçılar
tərəfindən müvəffəqiyyətlə icra edilmiş, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.
Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası ilə əməkdaşlıq
2015-ci ilin 8–9 aprel tarixlərində Bəhreyn Krallığının Manama şəhərində
Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının növbəti İllik Yaz İclasının sessiyası
keçirilmişdir.
Tədbirdə ölkəmizi Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının İcraiyyə Komitəsinin
üzvü, Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini - Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev təmsil etmişdir.
Tədbirdə Assosiasiyanın məqsədləri və fəaliyyəti ilə əlaqədar bir sira məsələlərin,
o cümlədən prokurorlar üçün ixtisaslaşmış peşəkar təlimlərin keçirilməsi və bu məqsədlə
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xüsusi təlim mərkəzlərinin yaradılması, Assosiasiyanın nəzdində Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Aparan Prokurorların Şəbəkəsinin təsis edilməsi məsələlərinin müzakirəsi,
habelə xidməti fəaliyyətində fərqlənmiş prokurorların Assosiasiya tərəfindən təltif
edilməsi və “İlin ən yaxşı prokuroru” mükafatının təqdimetmə mərasimi keçirilmişdir.
Həmçinin, 2014-cü ilin aprel ayının 8-də Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının
prezidenti, Avstriya Baş prokurorunun müavini Gerhard Yaroşun ölkəmizə səfəri
zamanı Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru cənab Zakir Qaralovla görüşdə
Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının saytının Antikorrupsiya alt domeninin
yaradılması və Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi
tərəfindən həmin domenin aparılması barədə əldə edilmiş razılaşmaya uyğun olaraq
yaradılmış alt domen ilə əlaqədar Baş İdarənin rəisi Kamran Əliyev təqdimatla çıxış
etmiş və belə bir məsul işin Böyük Britaniya Krallığı Prokurorluğu Xidməti və
Braziliyanın Baş Prokurorluğu ilə birgə aparılmasının ölkəmizə həvalə edilməsini
beynəlxalq aləm tərəfindən Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizəyə
verilən qiymətin, beynəlxalq etimadın təcəssümü olduğunu bildirmişdir.
26–30 aprel 2015-ci il tarixlərdə Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun
dəvəti ilə Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının İcraçı direktoru xanım Yanne Holst
Hübner və Böyük Britaniya Kral Prokurorluq Xidmətinin idarə rəisi cənab Hari Len
Balç ölkəmizdə işgüzar səfərdə olmuşlar.
Səfər çərçivəsində qonaqlar, Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının üzvləri, o
cümlədən Assosiasiyaya üzvlüyə qəbul edilmək üçün müraciət etmiş Azərbaycan
Respublikası Prokurorluğu orqanlarında tam aşkarlıq şəraitində, şəffaf və obyektiv
prosedurlar əsasında müsabiqə yolu ilə qəbul edilmiş gənc əməkdaşlarla görüşmüş,
Assosiasiyanın fəaliyyət istiqamətləri barədə ətraflı məlumat verilmiş, gənc prokurorlar
onları maraqlandıran aktual məsələlərə, o cümlədən korrupsiya və mütəşəkkil
cinayətkarlıqla mübarizə məsələlərinə dair suallar verməklə qarşılıqlı fikir mübadiləsi
aparılmışdır.
Bundan başqa, qonaqlar Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə naziri, Beynəlxalq
Prokurorlar Assosiasiyasının senatoru və fəxri üzvü cənab Fikrət Məmmədovla,
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru cənab Zakir Qaralovla görüşmüşlər.
05 iyun 2015-ci il tarixdə Niderlandın Haaqa şəhərində Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiasiyasının yaradılmasının 20-ci ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilmişdir.
Qeyd edilən tədbirdə Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası İcraiyyə Komitəsinin
üzvü, Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini - Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev iştirak etmişdir.
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12–17 sentyabr 2015-ci il tarixlərində İsveçrənin Sürix şəhərində Beynəlxalq
Prokurorlar Assosasiyasının 20-ci yubiley İllik Konfransı və Ümumi Yığıncağı
keçirilmişdir.
Tədbirlərdə ölkəmizi ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun və Baş prokuror Zakir
Qaralovun rəhbərlik etdiyi Prokurorluğun və Ədliyyə Nazirliyinin məsul
əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti təmsil etmişdir.
Senatın iclasında ədliyyə naziri, BPA-nın senatoru və fəxri üzvü Fikrət
Məmmədov iştirak etmişdir. İclasda qurumun gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə
edilmiş, Azərbaycanın BPA-nın yaradılmasında və sonrakı inkişafında rolu və töhfələri
xüsusi vurğulanmışdır. İcraiyyə Komitəsinin iclasında Baş prokurorun müavini - Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi, Komitə üzvü
Kamran Əliyev iştirak etmişdir. İclas zamanı cari il ərzində BPA-nın tədbirlərində
Azərbaycandan olan fərdi üzvlərinin fəal iştirakı barədə məlumat verilmiş, gündəlikdə
duran təşkilati məsələlərlə əlaqədar fikir mübadiləsi aparılmış, müvafiq qərarlar qəbul
edilmişdir.
Tədbirin təntənəli açılış mərasimində İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti
xanım Simonetta Sommaruqa və BPA-nın prezidenti Qerhard Yaroş çıxış edərək
korrupsiya ilə mübarizədə prokurorların vacib rolunu qeyd etmişlər, Assosiasiyanın 20
illik tarixinə nəzər salınmışdır.
Qeyd olunamlıdır ki, hələ 2002-ci ildə Təşkilatın İcraiyyə Komitəsinin iclası
uğurla Bakıda keçirilmiş, onun üzvləri ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən
qəbul olunmuş, BPA-nın rəhbərləri Azərbaycana dəfələrlə səfər etmişlər.
Konfransın plenar iclasında çıxış edən Baş prokuror Zakir Qaralov korrupsiyaya
qarşı mübarizənin dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin siyasi fəaliyyətinin prioritet
istiqaməti olduğunu qeyd edərək, ölkəmizin bu sahədə bütün beynəlxalq təşəbbüslərə
qoşulduğunu, beynəlxalq konvensiyaların ölkə qanunvericiliyinə implementasiyasını,
hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində önəmli addımlar atılaraq Azərbaycan
Respublikasının korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyinin beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırıldığını diqqətə çatdırmışdır.
Bundan başqa, Baş prokuror çıxışında Avropa Parlamenti tərəfindən Azərbaycanla bağlı qəbul edilmiş 10 sentyabr tarixli qətnaməyə münasibət bildirərək ikili
standartlar siyasətinin bariz nümunəsi olan bu sənədin qərəzli, destruktiv və bəzi siyasi
dairələrin sifarişlərinə və maraqlarına uyğun ölkəmizə qarşı aparılan və sistemli xarakter
almış təzyiq kampaniyasının davamı olduğunu qeyd etmişdir.
Konfransın anti-korrupsiya məsələlərinə həsr olunmuş xüsusi sessiyasına
rəhbərlik edən K.Əliyev çıxış edərək BPA tərəfindən yeni yaradılmış anti-korrupsiya
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veb-saytı, saytın fəaliyyətinə qoşulmuş və qoşulacaq nümayəndələrdən ibarət Antikorrupsiya forumu barədə ətraflı məlumat vermişdir. Sessiya iştirakçıları dünya
prokurorları üçün ilk dəfə olaraq yaradılmış anti-korrupsiya saytının məhz Azərbaycan
Prokurorluğu tərəfindən hazırlanmasını xüsusi qiymətləndirmişlər.
Eyni zamanda, Azərbaycanın təcrübəsi tədbir iştirakçılarının böyük marağına
səbəb olmuş, BPA-nın prezidenti Qerhard Yaroş çıxış edərək diqqəti şəxsən şahidi
olduğu “ASAN” xidmətin fəaliyyətinə cəlb etmiş, xarici dövlətləri onun təcrübəsi ilə
yerində tanış olub ölkələrində tətbiqinə çağırmışdır.
9–12 noyabr tarixlərində Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərində Beynəlxalq
Prokurorlar Assosiasiyasının (BPA) “Terrorizm və zorakı ekstremizmə qarşı mübarizə”
mövzusunda Rusiya Baş Prokurorluğunun təşkilatçılığı ilə Mərkəzi və Şərqi Avropa və
Mərkəzi Asiya ölkələri üçün 7-ci regional konfransı keçirilmişdir.
Otuzdan artıq ölkənin prokurorluq orqanlarının və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların
iştirak etdiyi tədbirdə ölkəmizi Baş prokurorun müavini - Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş idarəsinin rəisi, BPA-nın İcraiyyə Komitəsinin üzvü Kamran
Əliyev və Baş Prokurorluğun Beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi Erkin Əlixanovdan
ibarət nümayəndə heyəti təmsil etmişdir.
Konfransın plenar iclasında çıxış edən Baş İdarənin rəisi Kamran Əliyev
ölkəmizin qlobal və regional səviyyədə terrorçuluğa qarşı mübarizə sahəsində qəbul
edilən bütün beynəlxalq və regional konvensiyalara qoşulduğunu və bu fəaliyyət
strategiyasının banisi xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin olduğunu qeyd
etmişdir.
Həmçinin, vurğulanmışdır ki, bu gün dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikası beynəlxalq antiterror koalisiyasının, o
cümlədən enerji təhlükəsizliyi və sülhməramlı əməliyyatların həyata keçirilməsində fəal
iştirakçılardan birinə çevrilmişdir. Bildirilmişdir ki, ölkəmiz ötən əsrin 90-cı illərinin
əvvəllərində terrora məruz qalaraq 20% ərazisi Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdur.
Qeyd edilmişdir ki, nəzarətdən çıxan bu cür ərazilər terrorçular üçün düşərgələrin
yerləşdirilməsi, axtarışda olan terrorçulara sığınacaq verilməsi, yeni üzvlərə təlimlərin
keçirilməsi, terror aktlarının planlaşdırılması və törədilməsi üçün əlverişli zəmin və
şərait yaradır.
Konfransın növbəti günü plenar iclasa sədrlik edən Azərbaycan nümayəndə
heyətinin rəhbəri terrorçuluğa qarşı mübarizədə prokurorluğun rolu barədə, həmçinin
Azərbaycanda bu sahədə qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar, milli konsepsiya və
praktiki mexanizmlər barədə ətraflı məlumat vermişdir.
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Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat – GUAM ilə əməkdaşlıq
14–15 may 2015-ci il tarixlərdə Ukrayna Respublikasının paytaxtı Kiyev
şəhərində Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat – GUAM-ın Korrupsiya və
çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə üzrə işçi alt-qrupunun növbəti iclası keçirilmişdir.
Həmin tədbirdə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin böyük prokuroru Ramin
Hüseynov, həmin idarənin prokuroru Əmir Ocaqverdiyev və Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarəsinin prokuroru Orxan Nuriyev iştirak etmişlər.
Tədbirdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlıq İdarəsinin
(UNODC) nümayəndəsinin iştirakı ilə dövlətlər çirkli pulların yuyulması və
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində mövcud vəziyyət barədə statistik məlumatlar
təqdim etmiş, bu sahələrdə müsbət və mənfi dinamikaları təhlil edərək müvafiq dövlət
orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması üçün təkliflər irəli sürmüş, çirkli
pulların yuyulmasında elektron valyutaların istifadəsi, habelə təşkilata daxil olan
ölkələrdə milli antikorrupsiya qurumlarında struktur islahatları barədə müzakirələr
aparılmışdır.
Tədbirdə ölkəmizi təmsil edən nümayəndə heyəti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsinə uyğun olaraq ölkəmizdə
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş praktik və institusional tədbirlər və “ASAN” xidmət mərkəzlərinin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
02–04 dekabr 2015-ci il tarixlərdə Ukrayna Respublikasının paytaxtı Kiyev
şəhərində Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat – GUAM-ın Korrupsiya
və çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə üzrə işçi alt-qrupun növbəti iclası və bu iclas
çərçivəsində «Korrupsiya cinayətlərinin istintaqının maliyyə aspektləri» mövzusunda
seminar keçirilmişdir.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunu Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Əməliyyat idarəsinin mühüm işlər üzrə
böyük əməliyyatçısı Bəyəli Əliyev və İstintaq idarəsinin mühüm işlər üzrə müstəntiqi
Ziyafət Quliyev təmsil etmişlər.
Müşavirədə iştirakçı-dövlətlərdə çirkli pulların yuyulması və korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində mövcud əməliyyat şəraiti barədə məlumat mübadiləsi, bu sahədə
beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, həmçinin virtual valyuta və
elektron pullardan istifadə edilməklə cinayət yolu ilə əldə olunan gəlirlərin aşkarlanması
məsələlərinə dair müzakirələr aparılmışdır. Seminarda Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Əməliyyat idarəsinin mühüm işlər üzrə
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böyük əməliyyatçısı Bəyəli Əliyev çıxış edərək, Azərbaycan Respublikasında
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış orqanların fəaliyyəti, vəzifəli
şəxslər tərəfindən maliyyə bəyannamələrin təqdim edilməsi üzrə milli qanunvericiliyin
bəzi müddəaları barədə tədbir iştirakçılarına məlumat vermiş, iştirakçı-dövlətlər arasında
əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsində əməkdaşlığın inkişafının vacibliyini vurğulayaraq,
işçi alt-qrupun səlahiyyətləri daxilində məlumat mübadiləsinin təşkilinin mümkünlüyünün araşdırılması və bununla bağlı müvafiq mexanizmin işlənilməsi təklifini irəli
sürmüşdür.
Beynəlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyası (IAACA) ilə əməkdaşlıq
Cari il oktyabrın 30-dan noyabrın 1-dək Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq
şəhərində Beynəlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyasının (IAACA) 8-ci İllik
Konfransı və Ümumi Yığıncağı keçirilmişdir.
Konfransda Azərbaycan Respublikasını Assosiasiyanın vitse-prezidenti, ədliyyə
naziri Fikrət Məmmədovun təhbərlik etdiyi və Baş prokurorun müavini - Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyevin, habelə
Ədliyyə Nazirliyinin və Baş Prokurorluğun məsul əməkdaşlarından ibarət nümayəndə
heyəti təmsil etmişdir. Ölkəmizin Assosiasiyanın işinə verdiyi dəyərli töhfələr nəzərə
alınaraq 70-ə yaxın dövlətdən 250-dən artıq nümayəndənin, o cümlədən ədliyyə,
prokurorluq, məhkəmə və digər hüquq-mühafizə orqanlarının, habelə nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbər şəxslərinin iştirak etdiyi mötəbər forumun açılışı və ilk əsas
sessiyasına sədrlik edilməsi Azərbaycanın ədliyyə nazirinə həvalə olunmuşdur.
Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov açılış nitqi ilə çıxış edərək korrupsiyanın
qarşısının alınması üzrə tədbirlərin əhəmiyyətini, bu sahədə beynəlxalq təşkilatların,
xüsusilə IAACA-nın rolunu, habelə maarifləndirmə işinin vacibliyini vurğulamış,
Azərbaycanın bu sahədə nailiyyətlərini, o cümlədən ölkə Prezidentinin təşəbbüsü ilə
yaradılaraq milli brendinə çevrilmiş “ASAN” xidmətin müsbət təcrübəsini, eləcə də
ölkəmizin Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasında uğurlu sədrliyini və tədris
ocağına dəstəyini qeyd etmiş, beynəlxalq antikorrupsiya fəaliyyətinin daha da
gücləndirilməsinə dair təkliflər irəli sürmuşdür.
Açılışda, həmçinin IAACA-nın prezidenti vəzifəsini icra edən, Qətərin baş
prokuroru Ali Al Mari, BMT-nin Baş katibinin nümayəndəsi Dmitri Vlassis, Beynəlxalq
Prokurorlar Assosiasiyasının prezidenti Qerhard Yaroş və digər yüksək səviyyəli şəxslər
çıxış etmişlər.
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Plenar sessiya zamanı Baş İdarənin rəisi Kamran Əliyev çıxış edərək ölkə
başçısının rəhbərliyi ilə son dövrlərdə korrupsiyaya qarşı həyata keçirilən təsirli
qabaqlayıcı tədbirlər barədə ətraflı məlumat vermişdir. “ASAN” xidmətin səmərəli fəaliyyəti barədə nümayiş etdirilmiş video-çarx tədbir iştirakçıları tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır.
Tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin təklifləri nəzərə alınmaqla
korrupsiyaya qarşı əhatəli tədbirlərə dair Sankt-Peterburq Bəyannaməsi qəbul olunmuşdur.
Avropa Komissiyasının Dələduzluqla mübarizə üzrə Avropa Bürosu (OLAF) və
Korrupsiyaya qarşı Avropa Tərəfdaşları Təşkilatı (EPAC) ilə əməkdaşlıq
26 mart 2015-ci il tarixdə Brüssel şəhərində Avropa Komissiyasının Dələduzluqla
mübarizə üzrə Avropa Bürosunun (OLAF) və Korrupsiyaya qarşı Avropa Tərəfdaşları
(EPAC) şəbəkəsinin rəhbəri Covanni Kesslerlə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurunun müavini - Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyevin
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü baş tutmuşdur.
Görüş zamanı cənab Kessler Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin nümayəndələrinin cari ilin sonunda
keçiriləcək şəbəkənin illik iclasına dəvət olunmasını qeyd etmiş və Baş İdarənin
şəbəkəyə tamhüquqlu üzv seçilməsinə ümidvar olduğunu bildirmişdir. Görüş zamanı,
həmçinin, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin OLAF
təşkilatı ilə əməkdaşlıq perspektivləri və digər zəruri məsələlər də müzakirə edilmişdir.
Noyabrın 18-dən 20-dək Parisdə korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədi ətrafında
peşəkarları birləşdirən müstəqil forum olan Korrupsiyaya qarşı Avropa Tərəfdaşları
Təşkilatı (EPAC) və Korrupsiyaya qarşı Avropa Əlaqələndiricilər Şəbəkəsinin (EACN)
15-ci illik Peşəkar Konfransı və Baş Assambleyası keçirilmişdir. “Korrupsiyaya qarşı
mübarizədə qabaqlayıcı və inzibati tədbirlərin balanslaşdırılmış tətbiqi” mövzusunda
keçirilən tədbir Fransa Milli Polisi Baş İnspektorluğunun təsis edilməsinin 130 illiyi
münasibəti ilə həmin qurumun inzibati binasında baş tutmuşdur.
Qeyd edilən qurumların prezidenti, eləcə də Avropa Komissiyasının Dələduzluqla
Mübarizə İdarəsinin (OLAF) baş direktoru Covanni Kesslerin 2014-cü ilin noyabrında
Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri zamanı Baş prokuror Zakir Qaralovla əldə
edilmiş razılığa əsasən Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu, o cümlədən Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin EPAC və EACN-ə üzvlük
məsələsinin baxılması məqsədi ilə Fransa Milli Polisi Baş İnspektorluğunun rəhbəri
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xanım Mariya Frans Moneger-Quyomarş və OLAF-ın baş direktorunun dəvəti ilə
sözügedən tədbirlərdə Baş prokurorun müavini - Baş prokuror yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev iştirak etmişdir. Baş Assambleyada
Azərbaycanın quruma üzvlük məsələsinə baxılmışdır. Səsvermədən əvvəl K.Əliyev çıxış
edərək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsinə
uyğun olaraq ölkəmizin korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bütün beynəlxalq
təşəbbüslərin fəal iştirakçısı olmaqla beynəlxalq əməkdaşlığa böyük önəm verdiyini,
mütərəqqi beynəlxalq təcrübələrin öyrənilməklə tətbiq edilməsinin beynəlxalq
əməkdaşlığın prioritet istiqaməti olduğunu vurğulamışdır. Daha sonra səsvermə
keçirilmiş və Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu qeyd olunan təşkilata üzv qəbul
edilmişdir.
Konfransda iştirakçılara korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ölkəmizdə həyata
keçirilmiş tədbirləri, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin
fəaliyyətini əks etdirən buklet, bülleten və kitabçalar təqdim edilmişdir.
Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq
28 yanvar 2015-ci il tarixdə Bakı şəhərində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində
“Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi tərəfindən “Su
təchizatı sahəsində şəffaflığın artırılması” mövzusunda keçirilmiş dəyirmi masada Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya
təminatı idarəsinin böyük prokuroru Ramin Hüseynov iştirak etmişdir.
02 aprel 2015-ci il tarixdə Bakı şəhərində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində
“Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi tərəfindən “Əmək
münasibətlərində yaranan hüquq pozmaları” mövzusunda keçirilmiş dəyirmi masada
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və
informasiya təminatı idarəsinin prokuroru İsfəndiyar Hacıyev iştirak etmişdir.
27 aprel 2015-ci il tarixdə Bakı şəhərində Bakı Dövlət Universitetində ABŞ
Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAİD) maliyyə dəstəyi ilə “Şəffaflıq Azərbaycan”
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi tərəfindən keçirilən 4 illik Azərbaycan
Şəffaflıq Tərəfdaşlığı (AŞT) layihəsi çərçivəsində “Korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas
problemlər” və 30 aprel tarixində “Korrupsiyaya qarşı mübarizədə qaynar xətlərin rolu”
mövzularında maarifləndirici tədbirlərdə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin Preventiv tədbirlər və təhqiqatlar idarəsinin prokuroru Nazir
Quliyev və Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin böyük prokuroru Ramin
Hüseynov iştirak etmişlər.
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29 aprel 2015-ci il tarixdə Bakı şəhərində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində
“Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi tərəfindən
“Korrupsiya hallarını ifşa edən şəxslərin qorunması” mövzusunda keçirilmiş dəyirmi
masada Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və
informasiya təminatı idarəsinin böyük prokuroru Ramin Hüseynov iştirak etmişdir.
04 iyun 2015-ci il tarixdə Bakı şəhərində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində
“Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi tərəfindən müxtəlif
dövlət qurumlarına təqdim edilən tövsiyə sənədlərinin son iki il ərzində icra vəziyyəti ilə
əlaqədar aparılmış monitorinqin yekun nəticələri əsasında hazırlanmış hesabatı ilə bağlı
keçirilmiş dəyirmi masada Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokuroru İsfəndiyar Hacıyev
iştirak etmişdir.
29 iyun 2015-ci il tarixdə Bakı şəhərində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində
“Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi tərəfindən
“Elektron Xidmətlər və Elektron Hökumət sahəsində görülən işlər və problemlər” ilə
bağlı son 6 ayı əhatə edən tərəqqi hesabatının təqdimatında Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin
prokuroru vəzifəsini icra edən Rüstəm Şükürov iştirak etmişdir.
20 noyabr 2015-ci il tarixdə Bakı şəhərində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində
“Şəffaflıq Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi tərəfindən
“Daşınmaz əmlakın vergiyə cəlb edilməsi” mövzusunda keçirilmiş Dəyirmi masada
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin nümayəndəsi qismində Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı
idarəsinin prokuroru Natiq Eyvazov iştirak etmişdir
24 noyabr 2015-ci ildə Bakı şəhərində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “Şəffaflıq
Azərbaycan” Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə “Qaz
təchizatı prosesində istehlakçıların hüquqlarının və şəffaflığın qorunması və mövcud
problemlərin həlli yolları” mövzusunda keçirilən dəyirmi masada Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin nümayəndəsi qismində Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokuroru
vəzifəsini icra edən Natiq Eyvazov iştirak etmişdir.
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Digər tədbirlər, seminar və dəyirmi masalarda iştirak
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Zakir Qaralovun rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti – Baş prokurorun müavini Namiq Əsgərov, Bakı şəhər prokuroru
Əziz Seyidov, Baş Prokurorluğun Beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi Erkin Əlixanov və
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və
informasiya təminatı idarəsinin rəisi Orxan İsayevdən ibarət tərkibdə Türkiyənin Baş
prokuroru Həsən Erbilin dəvəti ilə hər iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında işgüzar
əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə 15–19 mart tarixlərində Türkiyə
Respublikasında səfərdə olmuşdur.
Türkiyə Baş Prokurorluğunda ikitərəfli görüş keçirilmişdir. Ölkəmizin nümayəndə heyətini səmimi salamlayan Baş prokuror Həsən Erbil bütün sahələrdə olduğu
kimi, ölkələrimizin prokurorluq, ədliyyə və məhkəmə orqanları arasında da əməkdaşlığın yüksək səviyyədə olduğunu bildirmişdir.
Görüşdə hüquqi sahədə əməkdaşlıq üzrə faydalı fikir mübadiləsi aparılmaqla həm
ikitərəfli, həm də çoxtərəfli, o cümlədən beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı
fəaliyyət, habelə hüquqi əməkdaşlıq sahəsində mövcud müqavilə bazasının təkmilləşdirilməsi məsələləri müzakirə edilmişdir.
Daha sonra hər iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında əməkdaşlığın daha da
möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan və Türkiyə prokurorluqları arasında
Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır.
Türkiyənin G20 (Böyük iyirmilərin sammiti) sədrliyi dövründə (1 dekabr 2014–
30 noyabr 2015) Azərbaycan Respublikası xüsusi dəvətli ölkə olaraq G20 tədbirlərinə
dəvət olunmuşdur. Sədrlik dövründə şerpa (dövlət və hökumət başçılarının xüsusi
nümayəndələri) istiqamətində Antikorrupsiya üzrə işçi qrupun iclaslarının keçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
4–5 mart 2015-ci il tarixdə İstanbul şəhərində Antikorrupsiya üzrə işçi qrupun ilk
iclasında Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin rəisi Orxan İsayev
iştirak etmişdir.
Antikorrupsiya üzrə işçi qrupun iclasında əsas müzakirə məsələləri BMT-nın
Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının qiymətləndirmə mexanizmləri, korrupsiyaya qarşı
mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlıq, yüksək riskə malik sektorlarda korrupsiyanın
qarşısının alınması və korrupsiya ilə mübarizə, dövlət sektorunun şəffaflığı və bütövlüyü, özəl sektorun şəffaflığı və bütövlüyü və digər seqmentlər olmuşdur.
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İclasda Orxan İsayev çıxış edərək ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizənin
dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən olduğunu və bu sahədə kompleks, sistemli
və ardıcıl islahatların həyata keçirildiyini, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində
ölkəmizin bir çox beynəlxalq təşkilatlar, ixtisaslaşmış qurumlar və ölkələrlə BMT-nin
Korrupsiya əleyhinə Konvensiyası çərçivəsində və ya ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr
əsasında qarşılıqlı və səmərəli əməkdaşlıq etdiyini, ölkəmizin ekspertlərinin Meksikada
korrupsiyanın kriminallaşdırılmasının qiymətləndirilməsində iştirak etdiyini, habelə
Bosniya və Herseqovina, Qvatemaladan olan ekspertlərin Azərbaycanda korrupsiyaya
qarşı aparılan mübarizəyə müsbət qiymət verdiyini, həmçinin korrupsiyaya qarşı
qətiyyətli və səmərəli mübarizədə ölkəmizin öz müsbət təcrübəsini bölüşməyə hazır
olduğunu bildirmişdir.
26–27 mart 2015-ci il tarixlərdə İzmir şəhərində Türkiyənin Böyük iyirmilərin
sammitinə (G20) sədrliyi çərçivəsində ikinci şerpa (dövlət və hökumət başçılarının
xüsusi nümayəndələrinin) iclası keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər nazirinin müavini Mahmud MəmmədQuliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti tərkibində Antikorrupsiya üzrə işçi qrupun
ikinci şerpa (dövlət və hökumət başçılarının xüsusi nümayəndələrinin) iclasında
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən Orxan
İsayev iştirak etmişdir.
Toplantıda G20 gündəliyi üzrə qlobal iqtisadiyyat, maliyyə tənzimlənməsi, vergi,
məşğulluq, ticarət, antikorrupsiya, inkişaf və enerji məsələləri müzakirə edilmişdir.
8–10 aprel 2015-ci il tarixlərdə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəis müavini Əli Nağıyevin
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti tərkibində Əməliyyat İdarəsinin mühüm işlər üzrə
böyük əməliyyatçısı Fuad Rəsulov və Əməliyyat təminatı şöbəsinin mühüm işlər üzrə
əməliyyatçısı Məftun Abbasov Xorvatiya Respublikası Baş prokurorluğunun Mütəşəkkil
Cinayətkarlıq və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Departamentinin (USKOK) dəvəti
əsasında həmin ölkədə səfərdə olmuşdur.
Səfər çərçivəsində Xorvatiya Respublikasının Baş prokuroru cənab Dinco Svitan,
Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Departamentinin (USKOK)
rəisi xanım Tamara Laptos, rəis müavini Nataşa Duroviç, o cümlədən Ədliyyə
Nazirliyinin, Korrupsiya və Mütəşəkkil Cinayətkarlığa qarşı Mübarizə Milli Polis
Mərkəzinin məsul əməkdaşları ilə görüşlər keçirilmişdir.
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28–30 aprel 2015-ci il tarixlərində ATƏT-in İqtisadi və Ətraf Mühit məsələləri
üzrə Əlaqələndiricisinin Ofisi tərəfindən Moldovanın Kişinau şəhərində “Dövlət və özəl
sektor arasında korrupsiyanın qarşısının alınmasında əməkdaşlığın təşviq edilməsi”
mövzusunda regional seminar keçirilmişdir.
Seminarda Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin rəisi vəzifəsini
icra edən Anar Nəsibov və həmin idarənin böyük prokuroru Heydər Məmmədov iştirak
etmişlər.
11–14 may 2015-ci il tarixlərdə Honq Konq şəhərində Çin Xalq Respublikasının
Honq Konq xüsusi regionunun Müstəqil Antikorrupsiya Komissiyasının təşkilatçılığı ilə
“Korrupsiyasız gələcək: bir məqsəd, müxtəlif yanaşmalar” mövzusunda konfrans
keçirilmişdir.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini - Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyevin rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.
BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin (UNODC),
Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Aparan Dövlətlər Qrupunun (GRECO),
Avropa Komissiyasının Dələduzluqla mübarizə üzrə Avropa Bürosunun (OLAF) və
digər beynəlxalq təşkilatların, dünyanın qabaqcıl ölkələrinin müstəqil antikorrupsiya
qurumlarının rəhbərlərinin və ekspertlərinin iştirak etdiyi tədbirdə Kamran Əliyev çıxış
edərək Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsinə uğun olaraq
ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər
barədə ətraflı məlumat vermişdir.
Tədbir çərçivəsində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin rəis müavini Əli Nağıyevin də təmsil olunduğu Azərbaycan nümayəndə
heyəti Honq Konq Müstəqil Antikorrupsiya Komissiyasının rəhbəri Simon YL Peh,
Sinqapurun Korrupsiya İstintaq Bürosunun direktoru Vonq Honq Kuan və digər məsul
şəxslərlə görüşlər keçirmişdir. Tədbir iştirakçılarına ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş tədbirləri, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin və beynəlxalq aləmdə Azərbaycan brendi kimi tanınan
“ASAN” xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətini əks etdirən kitabçalar paylanmışdır.
11–12 may 2015-ci il tarixlərdə Almaniya Federativ Respublikasının Berlin
şəhərində Beynəlxalq Cinayət Polis İdarəsinin (İNTERPOL-un) Hüquqi Məsələlər üzrə
Departamentinin təşkilatçılığı ilə Qanunsuz vəsaitlərin aşkar olunması, müəyyənləşdirilməsi və müsadirəsinə dair Ekspert İşçi Qrupunun III iclası keçirilmişdir. Tədbirdə
Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunu Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
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Mübarizə Baş İdarəsinin Preventiv tədbirlər və təhqiqat İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra
edən Anar Nəsibov təmsil etmişdir.
Tədbirin işçi sessiyaları cinayət mühakiməsi xaricində əmlakın üzərinə həbsin
qoyulması və müsadirə olunması, habelə cinayət təqibi zamanı əmlakın izlənilməsi,
bununla əlaqədar iş üçün əhəmiyyət kəsb edən sübutların toplanılması, ölkə xaricində
olan cinayət yolu ilə əldə olunan əmlakın üzərinə həbsin qoyulması kimi aktual
məsələləri əhatə etmiş, problemli məsələlər öyrənilmiş və inkişaf tendensiyalarının
müəyyən edilməsi istiqamətində səmərəli müzakirələr aparılmışdır.
24–29 may 2015-ci il tarixlərdə Polşa Respublikasının Varşava şəhərində
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış qurumların nümayəndələri üçün
Polşanın Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Mərkəzi Bürosu və Litvanın Xüsusi İstintaq
Xidməti tərəfindən kurs təşkil olunmuşdur. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Mütəxəssis təhlilləri
şöbəsinin rəisi Rəşid Mahmudov iştirak etmişdir. Tədbir çərçivəsində korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində əldə olunmuş nəticələr, bu sahədə həyata keçirilən əməliyyatistintaq tədbirləri, mümkün göstəricilər müzakirə edilmiş, qeyd olunan mövzu barədə
Rəşid Mahmudov tərəfindən iştirakçıların diqqətinə prezentasiya təqdim edilmişdir.
12 may 2015-ci il tarixdə Bakı şəhərində “Four Seasons” otelinin Azərbaycan
Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının təşkilatçılığı ilə “B20 Azərbaycan Regional Məsləhətləşmə Forumu” keçirilmişdir.
Dövlət orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının və kütləvi informasiya
vasitələrinin nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin
rəisi Orxan İsayev çıxış edərək Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsinə
uğun olaraq ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş praktik
və institusional tədbirlər barədə ətraflı məlumat vermişdir.
12–20 may 2015-ci il tarixlərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ədliyyə Departamentinin Avrasiya üzrə regional direktoru xanım Catherine Newcombe Azərbaycan
Respublikasına səfər etmişdir. Səfər çərçivəsində xanım C.Newcombe həmçinin 19 may
2015-ci il tarixdə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə baş
çəkmişdir.
Səfərlə bağlı xanım C.Newcombe Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya
Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyasının katibi Vüsal Hüseynov və Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin
rəisi Orxan İsayev tərəfindən qəbul edilmişdir.
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Görüş zamanı xanım C.Newcombeyə Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində aparılan çoxşaxəli qanunvericilik və institusional islahatlar
haqqında, habelə Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın və Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat
verilmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun ABŞ Ədliyyə
Departamenti ilə gələcək əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilərək fikir mübadiləsi
aparılmışdır.
27 may 2015-ci il tarixdə Bakı şəhərində “Four Seasons” mehmanxanasında İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi və Azərbaycanda İnstitusional quruculuq əməliyyatlarına
dəstək (SİBA) layihəsinin təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanda İnstitusional Quruculuq”
mövzusunda seminar keçirilmişdir. Seminarda Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokuroru
vəzifəsini icra edən Rüstəm Şükürov iştirak etmişdir.
Seminar zamanı ölkədə Avropa İttifaqı tərəfindən həyata keçirilən İnstitusional
quruculuq alətlərinin sahələrində tərəqqi, bu istiqamətdə yeniliklərə dair məlumatlar
verilmiş, həmçinin əldə olunmuş nəticələr və gələcək perspektivlər barədə fikir
mübadiləsi aparılmışdır. 24–29 may 2015-ci il tarixlərdə Polşa Respublikasının Varşava
şəhərində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış qurumların nümayəndələri üçün Polşanın Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Mərkəzi Bürosu və Litvanın
Xüsusi İstintaq Xidməti tərəfindən kurs təşkil olunmuşdur.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin rəisi Rəşid Mahmudov iştirak
etmişdir.
Litva, Latviya, Estoniya, Avstriya, Rumıniya, Xorvatiya və Moldovadan olan
25-ə yaxın iştirakçının qatıldığı bu tədbiri Polşanın Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
Mərkəzi Bürosunun direktoru cənab Pavel Voytunik açaraq, korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış qurumların rolundan danışdı. Daha sonra Litvanın
Xüsusi İstintaq Xidməti (STT) və Latviyanın Antikorrupsiya Bürosunun (KNAB)
əməkdaşları təmsil etdikləri qurumların strukturu, fəaliyyəti, əsas prioritetləri və son
dövrləri əhatə edən statistik göstəricilər barədə məlumat vermişlər. Tədbir çərçivəsində
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əldə olunmuş nəticələr, bu sahədə həyata
keçirilən əməliyyat-istintaq tədbirləri, mümkün göstəricilər müzakirə edilmiş, qeyd
olunan mövzu barədə Rəşid Mahmudov tərəfindən iştirakçıların diqqətinə prezentasiya
təqdim edilmişdir. 27 may 2015-ci il tarixdə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsi və Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin birgə
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təşkilatçılığı ilə Baş Prokurorluğun müvafiq idarələrinin, Hərbi Prokurorluğun, Bakı
şəhər prokurorluğunun və Baş İdarənin əməkdaşlarının iştirakı ilə “Cinayət yolu ilə əldə
edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması” mövzusunda konfrans keçirilmişdir.
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və
informasiya təminatı idarəsinin rəisi Orxan İsayev tədbirdə çıxış edərək korrupsiyaya və
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə
istiqamətində həyata keçirilən işlərə dair ətraflı məlumat verərək, bu sahədə ölkə
daxilində, eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığın böyük əhəmiyyət kəsb
etdiyini qeyd etmişdir.
Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Hüquq və metodologiya
şöbəsinin rəisi Nurlan Babayev “Pulların leqallaşdırılması cinayətinin cinayət-hüquqi
xarakteristikası”, həmin şöbənin əməkdaşı Azər Abbasov “Pulların leqallaşdırılması və
korrupsiya cinayətlərinin oxşar və fərqli cəhətləri”, “Pulların leqallaşdırılması cinayəti
üçün əsaslar və tipologiyalar” adlı məruzələr etmişlər.
15–19 iyun 2015-ci il tarixlərdə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş
Krallığının paytaxtı London şəhərində yerləşən Parlament Araşdırmaları Beynəlxalq
Mərkəzi tərəfındən Maliyyə, idarəetmə və dələduzluğa qarşı mübarizə sahəsində
ixtisaslaşdırılmış sertifıkatın verilməsi ilə bağlı təlimlər keçirilmişdir.
Təlimlərdə Azərbacyan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya
qarşı mübarizə Baş İdarəsinin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin rəisi vəzifəsini
icra edən Anar Nəsibov iştirak etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi
Xidmətinin təşkilatçılığı ilə 30 iyun – 2 iyul 2015-ci il tarixlərində Bakı şəhərində
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına
və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə milli risk qiymətləndirilməsi” mövzusunda keçirilmiş seminarda Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin rəisi Orxan İsayev,
Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin rəisi Rəşid Mahmudov, Preventiv tədbirlər və təhqiqat
idarəsinin prokuroru Zamir Mahmudov və Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin
prokuroru vəzifəsini icra edən Natiq Eyvazov iştirak etmişlər.
06–11 sentyabr 2015-ci il tarixlərində Polşa Respublikasının paytaxtı Varşava
şəhərində Polşanın Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Mərkəzi Bürosu və Litvanın
Xüsusi İstintaq Xidməti tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində İxtisaslaşmış
qurumların nümayəndələri üçün “Antikorrupsiya təlimləri sisteminin inkişafı”
mövzusunda növbəti konfrans keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının
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Prokurorluğunu Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin
Təşkilati və İnformasiya təminatı idarəsinin böyük prokuroru Əmir Ocaqverdiyev təmsil
etmişdir. Tədbir çərçivəsində korrupsiya ilə əlaqəli cinayətin təhlili və beynəlxalq
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilmişdir. Əmir Ocaqverdiyev tədbirdə qeyd edilən
mövzulara dair təqdimatla çıxış edərək, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində
ölkəmizdə aparılmış qanunvericilik və institusional tədbirlər, ölkəmizin korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış orqanlarının fəaliyyəti və yeni strukturu barədə,
əldə olunmuş nəticələr və qarşıda duran məqsədlər barədə tədbirin iştirakçılarına ətraflı
məlumat vermiş və iştirakçıları maraqlandıran sualları cavablandırmışdır.
Cari ilin 13–14 oktyabr tarixlərində Türkiyənin Ankara şəhərində Türkiyənin
G20 (Böyük iyirmilərin sammiti) sədrliyi çərçivəsində dördünçü şerpa (dövlət və
hökumət başçılarının xüsusi nümayəndələri) içlasında Azərbaycan Respublikasının Baş
Prokurorluğunu Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin
Əməliyyat idarəsinin rəis müavini Emin Mürsəliyev təmsil etmişdir. Türkiyənin G20
platformasında E.Mürsəliyev iştrakçılara Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində aparılan çoxşaxəli qanunvericilik və institusional islahatlar
haqqında ətraflı məlumat vermişdir.
15–16 oktyabr 2015-ci il tarixdə Paris şəhərində Böyük İyirmiliyin (G20)
korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə İşçi Qrupunun növbəti iclası və 14 oktyabr 2015-ci il
tarixdə Girişə İnkar üzrə Mütəxəssislər Şəbəkəsinin ilk toplantısı keçirilmişdir.
Tədbirlərdə ölkəmizi Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin
rəisi Orxan İsayev təmsil etmişdir.
19–23 oktyabr 2015-ci il tarixlərdə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş
Krallığının paytaxtı London şəhərində Parlament Araşdırmaları Beynəlxalq Mərkəzi
tərəfindən keçirilən Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə ixtisaslaşdırılmış sertifikatın
verilməsi ilə bağlı təlimlərdə Azərbacyan Respublikasının Baş prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin
rəisi vəzifəsini icra edən Anar Nəsibov iştirak etmişdir.
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Parlament Araşdırmaları Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən keçirilmiş təlim kursu özündə korrupsiyaya
qarşı mübarizənin nəzəri və praktiki aspektlərini əks etdirməklə müzakirə, debatlar və
prezentasiyaların keçirilməsi şəraitində təşkil olunmuş, treyninqdə iştirak etmiş Anar
Nəsibov Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə sertifikatla təltif edilmişdir.
2015-ci ilin 22–23 oktyabr tarixlərində Azərbaycan Respublikası Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin inzibati binasında Kommersiya
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hüququnun inkişafı proqramı çərçivəsində dövlət qulluqçularının etikası və məlumat
verənlər haqqında qanun mövzusunda seminar keçirilmişdir.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin, Ədliyyə Nazirliyinin, Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Komissiyasının, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Agentliyin, habelə qeyri-hökumət
təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etmişlər.
Seminar çərçivəsində dövlət qulluqçularının etikası və məlumat verənlərin
müdafiəsi mövzuları üzrə xarici ekspertlər tərəfindən təqdimatlar keçirilmiş, səmərəli
müzakirələr aparılmış, bu sahədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təcrübəsi öyrənilmiş,
ölkəmizdə bu sahədə olan qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində tövsiyələr
verilmişdir.
26 oktyabr – 06 noyabr 2015-ci il tarixlərdə Fransanın paytaxtı Paris şəhərində
“Korrupsiyaya qarşı mübarizə” mövzusunda Fransanın Milli İdarəçilik Məktəbi (ENA)
tərəfindən təşkil olunmuş təlim kursu keçirilmişdir.
Təlim kursunda Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin böyük prokuroru Əmir
Ocaqverdiyev və həmin idarənin prokuroru İsfəndiyar Hacıyev iştirak etmişlər.
Kursda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində Fransa hökuməti tərəfindən əldə
edilmiş təcrübənin təqdim olunmuş və həmin sahədə olan müvafiq praktikaların iştirakçı
dövlətlərin arasında fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Təlim kursunda təqdimatla çıxış edən Baş İdarənin əməkdaşları Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin siyasi iradəsinə uyğun olaraq
ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində keçirilmiş kompleks, sistemli və
ardıcıl islahatlar, bu sahədə respublikamızın bir çox beynəlxalq təşkilatlar, ixtisaslaşmış
qurumlarla ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr əsasında qarşılıqlı və səmərəli
əməkdaşlığı, habelə “ASAN” xidmət mərkəzlərinin uğurlu fəaliyyəti barədə tədbir
iştirakçılarına ətraflı məlumat vermiş, iştirakçıları maraqlandıran sualları cavablandırmışlar.
Təlim kursunun yekununda Ə.Ocaqverdiyevə və İ.Hacıyevə Korrupsiyaya qarşı
mübarizə Proqramının uğurla başa çatdırılması ilə bağlı müvafiq sertifikatlar təqdim
edilmişdir.
2015-ci ilin 12–17 noyabr tarixlərində Türkiyənin Antalya şəhərində Türkiyənin
G20 sədrliyi dövründə Azərbaycan Respublikasının xüsusi dəvətli ölkə olaraq G20
tədbirlərində iştirakı ilə əlaqədar şerpa istiqaməti üzrə dövlət və hökümət başçıları
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tərəfindən qəbul edilməsi nəzərdə tutulan kommünikenin Antikorrupsiya bəndləri üzrə
işçi qrupun iclası keçirilmişdir.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunu Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Əməliyyat idarəsinin rəis müavini Emin
Mürsəliyev təmsil etmişdir.
İclasda ölkə rəhbərləri tərəfindən imzalanması nəzərdə tutulmuş 24 bənddən
ibarət kommünikenin layihəsinin Antikorrupsiya istiqamətinə həsr olunmuş 16-cı bəndi
müzakirə edilmişdir. Müzakirə nəticəsində Antikorrupsiya işçi qruplarının cari il ərzində
müzakirə etdiyi özəl sektorun şəffaflığı və dürüstlüyü, benefesiar mülkiyyətçinin
şəffaflığı, maliyyə və əmlak bəyamnamələri, dövlət satınalmaları, məlumatların
aşkarlığı, xarici vəzifəli şəxslərin rüşvətxorluğu, əmlakın bərpası kimi məsələlərlə bağlı
prinsip və razılaşmalar G20 ölkələrinin 2015–2016-cı illər üçün Antikorrupsiya
Fəaliyyət Planında öz əksini tapmış və yekdilliklə qəbul edilmişdir.
E.Mürsəliyev müzakirələrdə fəal iştirak edərək qeyd olunan məsələlərlə bağlı
Azərbaycan Respublikasının mövqeyini tədbir iştirakçılarına bildirməklə onları
maraqlandıran sualları cavablandırmışdır.
26 noyabr 2015-ci il tarixdə Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (QDİƏT) Cinayətkarlıq, xüsusilə onun
mütəşəkkil formalarına qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq üzrə İşçi Qrupunun
növbəti iclasında Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin
Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokuroru vəzifəsini icra edən Natiq
Eyvazov iştirak etmişdir.
İclasın gündəliyinə əsasən cinayətkarlığın insan alveri, narkotik vasitələrin, silah
və radioaktiv materialların satışı kimi növləri ilə yanaşı, korrupsiya cinayətlərinə qarşı
mübarizə sahəsində təşkilatın qarşısına qoyduğu məqsədlər də müzakirə edilmiş və
QDİƏT-in “Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində regional səylər” üzrə fəaliyyət
planının razılaşdırılmış layihəsinin QDİƏT üzvü olan ölkələrin Daxili İşlər nazirlərinin
növbəti yığıncağında təsdiq olunması üçün təqdim olunması təklif edilmişdir.
08–10 dekabr 2015-ci il tarixlərində Tunisin Hammamet şəhərində Əmlakın
Bərpası məsələləri üzrə 4-cü Ərəb Forumu keçirilmişdir.
Forumda Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin böyük prokuroru
Əmir Ocaqverdiyev iştirak etmişdir.
Ə.Ocaqverdiyev tədbirin müvafiq sessiyasında çıxış edərək Beynəlxalq
Prokurorlar Assosiasiyasının rəsmi veb-saytını tərkibində antikorrupsiya alt-domeninin
(NACP) Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən idarə olunması,
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həmin alt-domendə əmlakın bərpasına həsr olunmuş müvafiq bölümün olması və bu
təşəbbüsün gələcəkdə korrupsiyaya qarşı mübarizə işinə töhfələri barədə tədbir
iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişdir.

Maarifləndirmə sahəsində görülən tədbirlər
Hesabat dövrü ərzində Baş İdarənin əməkdaşları mütəmadi olaraq cinayətkarlığa,
o cümlədən korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsinə dair keçirilmiş dəyirmi masalar,
konfrans və seminarlar, ictimai dinləmələrdə iştirak etmişlər.
“AzTV” və “İctimai” televiziyada Baş İdarə tərəfindən həyata keçirilən uğurlu
əməliyyat tədbirləri və istintaqı aparılan cinayət işləri barədə ictimaiyyətə mütəmadi
məlumatlar verilmişdir.
AzTV-nin “Günün nəbzi” 02 sentyabr 2015-ci il tarixli “ASAN Xidmətə verilən
yeni səlahiyyətlərin cəmiyyətin həyatına hansı rahatlıqları gətirəcəyi”nə həsr olunmuş
buraxılışında Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinin
Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin rəisi Orxan İsayev iştrak edərək müvafiq
mövzuya dair cıxış etmişdir.
15 yanvar 2015-ci il, 22 aprel 2015-ci il, 22 iyul 2015-ci il tarixlərdə Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi 2014-cü il və 2015-ci ilin
birinci rübü, birinci yarımili ərzində görülmüş işlərə dair hesabatla çıxış etmişdir.
Mətbuat konfransında çıxış edən Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev və Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın
katibi Vüsal Hüseynov görülmüş işlər barədə ətraflı məlumat vermişlər.
Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində bülleten, buklet,
kitablar, metodiki vəsaitlər hazırlanaraq nəşr edilmişdir.
Belə ki, hesabat dövründə Baş İdarə tərəfindən 2014-cü ilin yekunlarına dair
“Bülleten”, 2015-ci ilin I və II rübünə dair “Bülleten”, IACA ilə əlaqələrə dair xüsusi
bülleten (Azərbaycan və ingilis dillərində) və digər nəşriyyat məhsullari dərc edilmişdir.
Bundan əlavə, hesabat dövründə idarə tərəfindən “Antikorrupsiya qanunvericiliyi
və onun tətbiqi” adlı metodiki vəsaitin hazırlanması və nəşri həyata keçirilmişdir.
Hesabat dövrü ərzində Baş İdarənin müvafiq struktur qurumlarının əməkdaşları
korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair Baş İdarənin fəaliyyəti barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Bakı Dövlət
Universitetində, Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasında, Ədliyyə Nazirliyinin
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Ədliyyə Akademiyasında, Baş Prokurorluğun Elm-tədris mərkəzində mühazirələr
oxumuşlar.
Bundan başqa, hesabat dövründə Baş İdarə tərəfindən istintaqı aparılan cinayət
işləri, həyata keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq
barədə kütləvi informasiya vasitələrində yayılması üçün məlumatlar hazırlanaraq Baş
Prokurorluğun Mətbuat xidmətinə təqdim edilmişdir.
ƏLDƏ EDİLƏN GÖSTƏRİCİLƏRDƏN HASİL OLUNAN NƏTİCƏLƏR
Hesabat dövrü ərzində Baş İdarənin yeni strukturu, idarə və şöbələrin Əsasnamələri
təsdiq edilmiş və əməkdaşlar yeni struktura uyğun vəzifələrə təyin edilmiş, Baş İdarə
üzrə 45 kadr təyinatı aparılmış, o cümlədən Əməliyyat idarəsi və Əməliyyat təminatı
şöbəsinin kadrlarla komplektləşdirilməsi işi davam etdirilmişdir.
Hazırda Baş İdarədə 87 əməliyyat işçisi, 63 dövlət qulluqçusu fəaliyyət göstərir.
Müsbət hal kimi qeyd olunmalıdır ki, 2015-ci il ərzində korrupsiyaya daha çox
məruz qalan sahələrin aşkar edilməsi istiqamətində sahələr, şəxslər, sosial təbəqələr və
bölgələr üzrə çoxmeyarlı və ətraflı təhlillərin aparılması, korrupsiyaya şərait yaradan
halların aradan qaldırılması məqsədi ilə aidiyyəti orqan və qurumlara təqdimatların
göndərilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər görülmüşdür.
Hesabat dövründə araşdırma materialları üzrə 22, cinayət işləri üzrə 49 təqdimat
verilmiş, 169 vəzifəli şəxs intizam məsuliyyətinə cəlb edilmişdir.
2014-cü illə müqayisədə Baş İdarəyə daxil olan müraciətlərin, habelə Baş İdarədə
qəbul olunmuş vətəndaşların sayında əhəmiyyətli dərəcədə artımın olması vətəndaş
məmnunluğunun və Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə
olan inamının göstəricisi kimi qəbul edilməlidir.
Belə ki, 7266-ı “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzi vasitəsi ilə olmaqla hesabat ilində
Baş İdarəyə 10654 müraciətin daxil olması, o cümlədən “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə
daxil olmuş 2100 müraciətin müsbət həll edilməsi, Baş İdarənin qəbul otağında 2614
vətəndaşın qəbul edilməsi təmin edilmişdir.
Bundan başqa, vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində istehlak
bazarında baş verə biləcək süni qiymət artımı, inhisarçılıq və rüşvətxorluğa qarşı 29
dekabr 2015-ci il tarixdə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin Antiinhisar Siyasəti və
Dövlət Xidməti ilə birgə təsdiq edilmiş tədbirlər planının da əhəmiyyəti xüsusi qeyd
edilməlidir.
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Ötən illə müqayisədə məhkəmələrə göndərilən cinayət işlərinin sayı az olsa da
məhkəmələr tərəfindən heç bir cinayət işinin ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi
həyata keçirən prokurora qaytarılmaması da müsbət hallardan biridir.
Habelə, hesabat ilində Baş İdarənin əməliyyat qurumları tərəfindən peşəkarlıqla
həyata keçirilmiş 14 əməliyyat tədbiri nəticəsində 16 vəzifəli şəxsin cinayət başında
yaxalanması da xüsusi vurğulanmalıdır.
2015-ci il ərzində Baş İdarənin fəaliyyətində bir sıra nöqsanlar da mövcud
olmuşdur.
Belə ki, Baş İdarənin struktur qurumlarında araşdırma materialları kifayət qədər
hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırılmamış, cinayət xarakterli materiallar üzrə cinayət
işlərinin başlanma sayı və faizi ötən illə müqayisədə az olmuş, araşdırma materilları üzrə
yalnız təqdimat verilmiş, digər prokuror təsir aktları tətbiq edilməmişdir.
Bundan əlavə, Baş İdarənin əməliyyat qurumları tərəfindən uzunmüddətli,
çoxepizodlu, mürəkkəb korrupsiya faktlarının aşkar edilməsi istiqamətində əməliyyat
tədbirləri həyata keçirilməmiş və korrupsiya şəbəkələri aşkar edilməmişdir.
Araşdırma materialları və cinayət işləri üzrə müddət pozuntusuna yol verilmiş,
materiallar üzrə hərtərəfli araşdırma aparılmadan cinayət işlərinin başlanması, nəticədə
bir sıra cinayət işləri təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin müəyyən
olunmaması əsası ilə dayandırılmış, eyni zamanda xitam qərarlarının qəbul edilməsinə
səbəb olmuşdur.
Həmçinin, hesabat dövrü ərzində Baş İdarənin struktur qurumları tərəfindən
araşdırma materillarının geri qaytarılması hallarına yol verilmişdir. Daxil olmuş
materialların geri qaytarılması bir tərəfdən materialın natamam olması ilə əlaqədar olsa
da, digər tərəfdən bu cür materialların vaxtında deyil, uzun müddətdən sonra
qaytarılması mənfi hal kimi qeyd olunmalıdır.
Habelə, Baş İdarənin struktur qurumlarında “Elektron sənəd dövriyyəsi” və “Elektron cinayət” proqramlarından səmərəli istifadə edilməməsi mənfi hallardan biridir.
BAŞ İDARƏNİN FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ
İSTİQAMƏTİNDƏ TƏDBİRLƏR
Baş İdarənin fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətində aşağıda sadalanan tədbirlərin görülməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir:
1. Növbəti hesabat dövrü ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin rəsmi qəbul və digər çıxışlarında korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı çox
ciddi mübarizənin aparılması, bu sahədə prokurorluq orqanları qarşısında qoyduğu
69

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi tərəfindən 2015-ci il ərzində görülmüş işlərə dair hesabat

mühüm və məsul vəzifələrin icrasına dair ardıcıl və kompleks tədbirlərin həyata
keçirilməsi;
2. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin davam
etdirilməsi, normativ hüquqi bazanın və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi
məqsədilə müvafiq təkliflərin hazırlanması, Azərbaycan Respublikasının qanunları, Baş
prokurorun əmr, sərəncam və göstərişləri ilə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi qarşısında müəyyən edilmiş
vəzifələrin icrası istiqamətində zəruri tədbirlərin davam etdirilməsi;
3. “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012–2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət
Planı”nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icra vəziyyətinin təhlili və yeni Fəaliyyət
Planının layihəsinin hazırlanması üçün təkliflərin verilməsi;
4. İstehlak bazarında baş verə biləck süni qiymət artımı, inhisarçılıq və
rüşvətxorluğa qarşı 29 dekabr 2015-ci il tarixdə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin
Antiinhisar Siyasəti və Dövlət Xidməti ilə birgə təsdiq edilmiş tədbirlər planının icrası
ilə əlaqədar zəruri tədbirlərin görülməsi;
5. Ölkədə həyata keçirilən iqtisadi və maliyyə islahatları ilə əlaqədar Baş İdarənin
fəaliyyətinin həmin islahatların məqsədinə uyğun qurulması;
6. Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Aparan Dövlətlər Qrupunun
(GRECO) ölkəmizin dəyərləndirməsinin nəticələri üzrə verilmiş tövsiyələrin icrası
istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi, habelə ölkəmizin İqtisadi Əməkdaşlıq və
İnkişaf Təşkilatının (OECD) qəbul etdiyi hesabata əsasən dəyərləndirilməsi zamanı
verilmiş tövsiyələrin icrası istiqamətində zəruri tədbirlərin növbəti ildə də davam
etdirilməsi;
7. Baş İdarənin struktur qurumlarında “Elektron sənəd dövriyyəsi” və “Elektron
cinayət” proqramlarından səmrəli istifadə edilməsinin təmin edilməsi;
8. Baş İdarədə fəaliyyət göstərən elektron məlumat bazalarının işinin
təkmilləşdirilməsi və yeni bazalara qoşulma prosesinin sürətləndirilməsi;
9. Baş Prokurorluğun elektron saytında Baş İdarənin alt domeninin yaradılması
prosesinin yekunlaşdırılması;
10. Cinayət xarakterli materiallar, ərizə və şikayətlərin araşdırılması üzrə obyektiv
və qanuni qərar qəbul edilməsi məqsədilə ilkin araşdırmanın qanunla nəzərdə tutulmuş
müddətlərdə daha keyfiyyətli aparılmasının təmin edilməsi, natamam materilların
vaxtında geri qaytarılması, süründürməçiliyə yol vermə hallarının aradan qaldırılması,
müddət pozuntusuna yol verilməməsi;
11. Əməliyyat qurumları tərəfindən mürəkkəb korrupsiya şəbəkələrinin aşkar
edilməsi istiqamətində uzunmüddətli, çoxepizodlu əməliyyat tədbirlərinin həyata
keçirilməsi;
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12. Cinayət işləri üzrə müstəntiqlərin konkret sahələr üzrə ixtisaslaşması,
mürəkkəb, çoxepizodlu cinayət işlərinin istintaqında peşəkarlığın artırılması, cinayət
yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının (çirkli
pulların yuyulması), habelə informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə törədilən
korrupsiya və digər cinayətlərin aşkar edilməsi istiqamətində prokuror, müstəntiq və
əməliyyatçıların peşə hazırlığının artırılması, istintaq-əməliyyat qruplarının birgə
fəaliyyətinin genişləndirilməsi, əməliyyatçıların və mütəxəssislərin imkanlarından
səmərəli istifadə edilməsi, cinayət işləri üzrə ibtidai istintaqın vaxtında və keyfiyyətlə
yekunlaşdırılmasının təmin edilməsi;
13. Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin kadr potensialının gücləndirilməsi və səmərəli
fəaliyyətinin təşkil edilməsi:
14. Prokurorluq əməkdaşlarının “Etik Davranış Kodesi”nə əməl edilməsi məsələlərinə Daxili təhlükəsizlik şöbəsi tərəfindən nəzarətin artırılması;
15. Beynəlxalq əməkdaşlığın əvvəlki müsbət təcrübəyə uyğun davam etdirilməsi,
ikitərəfli münasibətlərin ikişaf etdirilməsi;
16. Qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əlaqələrin
genişləndirilməsi, kütləvi informasiya vasitələrinin mütəmadi olaraq məlumatlandırılması.
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları
bundan sonra da fəaliyyətlərini Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun
rəhbərliyi tərəfindən göstərilən etimada layiq səviyyədə qurulması üçün zəruri
tədbirlərin görülməsini təmin edəcək, qanunun aliliyinin təmin edilməsi, insan hüquq və
azadlıqlarının etibarlı müdafiəsi, mütəşəkkil cinayətkarlığın ən təhlükəli təzahürlərindən
biri olan korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi istiqamətində üzərinə düşən
vəzifələri daha məsuliyyətlə yerinə yetirərək cinayətkarlığa qarşı ciddi və səmərəli
mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin edəcəklər.
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