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ÖN SÖZ
Kamran ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru,
II dərəcəli dövlət ədliyyə
müşaviri

baycan xalqı öz liderinin –
müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin ətrafında sıx
birləşib bütün dün ya ya öz
gücünü, mətinliyini, mü barizliyini nümayiş etdirdi.
Sentyabrın 27-dən başlayan,
44 gün davam edən və işğal altın dakı ərazilərimizin azad
olunması ilə nəticələnən Vətən
müharibəsi tariximizin ən parlaq səhifəsinə, Azərbaycan xalqının iftixar və qürur mənbəyinə çevrilmişdir.
Noyabrın 8-də, Dövlət Bayrağı Günü ərəfəsində Ali Baş
Komandan İlham Əliyev xalqa
müraciətində Azərbaycanın tarixi şəhəri, Qafqazın mədəniyyət mərkəzi hesab edilən, öz
hərbi-strateji önəmi ilə yanaşı,
həm də mənəvi əhəmiyyəti olan Şuşanın
şanlı ordumuz tərəfindən azad edildiyini
bildirmiş, növbəti gün isə 71 kənd, bir qəsəbə
və 8 strateji yüksəklik iş ğaldan azad
olunmuşdur.
Haqq işimizin məntiqi nəticəsi olaraq, xalqımızın vətən müharibəsi dövlət başçısının ye-

Bu gün müstəqil Azərbaycan, sözün həqiqi mə na sında, tam suveren, öz siyasi dəst-xətti, döv lət çilik ənənələri və inkişaf yolu olan ölkə ki mi dün ya dövlətləri sırasında xüsusi yer tutur. Müs təqilliyini elan etdiyi qısa zaman ərzində bö yük
inkişaf yolu keçən dövlətimiz beynəlxalq bir liyin
tamhüquqlu subyekti kimi daim səy lə ri ni müs tə qil liyini şərtləndirən amillərin möhkəm ləndi ril məsi nə yönəltmiş, suverenliyinə xə ləl gətirə biləcək
hər hansı təhdidə qarşı ba rış maz mövqe sər gi lə miş dir.
Böyük fəxarət hissi ilə qeyd olunmalıdır ki, bu
istiqamətdə görülən işlərin məntiqi nəticəsi tam
olaraq ötən il öz bəhrəsini vermiş, 2020-ci il mil li-tarixi yaddaşımıza xalqımızın qüdrətinin və
milli qürurumuzun təntənəsinə çevrilən, döv lə timizin nüfuzu və gələcək inkişafı baxımından
müs təsna əhəmiyyət kəsb edən şanlı zəfər ili ki mi
əbə di həkk olunmuşdur.

elə ki, bütün dünyanı cənginə alan
“koronavirus pandemiya”sı qlobal
problem kimi dünya dövlətlərini onunla mübarizəyə səfərbər etdiyi belə bir həssas dövrdə
torpaqlarımızın işğalını davam etdirmək niyyətində olan Ermənistanın cəbhə xəttində törətdiyi ardıcıl təxribatlara cavab olaraq Azər-
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nilməz iradəsi, əsgərlərimizin və ölməz şəhidlərimizin qəhrəmanlığı sayəsində 10 noyabrda
zəfərlə başa çataraq, işğalçı Ermənistan təslim
olmağa məcbur edilmiş və Azərbaycan 30 ilə
yaxın davam edən münaqişədə qalib tərəfə
çevrilmişdir. Bununla da, xalqımızın Ulu
Öndəri Heydər Əliyevin xilaskarı olduğu
müstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı müqəddəs vəsiyyəti gerçəkləşdirilmişdir.
Vətən Müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusunun istifadəsində olan müasir səviyyəli
hərbi texnikadan yüksək peşəkarlıqla istifadə
edilməsi, o cümlədən düşmənə taktiki həmlələr
yetirərkən humanizm dəyərlərinə əsaslanan
müharibə qanunlarına xüsusi həssaslıqla yanaşılması beynəlxalq arenada təqdir edilməklə
yanaşı, eyni zamanda oxşar vəziyyətdə olan
ölkələr üçün müsbət örnək olmuşdur.
Bir sözlə, 44 gün ərzində Azərbaycanın hərbi üstünlüyü dövlətimizin diplomatik sferada
və informasiya savaşındakı uğurları ilə müşayiət olundu. Müzəffər ordumuz qarşısında aciz
qalan xain düşmənin beynəlxalq humanitar hüququn hamılıqla qəbul edilmiş norma və
prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq Gəncə,
Bərdə, Tərtər və digər yaşayış məntəqələrimizə
qəsdən hava zərbələri yetirməsi kimi təhrikedici cinayətləri belə ölkəmizi humanist mövqeyindən daşındıra bilməmiş, əksinə Azərbaycan hər zaman olduğu kimi, məlum dövr ərzində də beynəlxalq ictimaiyyətin sülhə çağırışlarına daim sadiqlik nümayiş etdirmişdir.
Müharibə dövründə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin mütəmadi olaraq xarici media nümayəndələri vasitəsi ilə haqq səsimizi dünyaya çatdırması və
mövcud vəziyyətlə əlaqədar vaxtaşırı xalqı məlumatlandırması, habelə Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın əsgər və şəhid
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analarına dəstək xarakterli müraciətləri hər bir
azərbaycanlıda qətiyyətli vətəndaş mövqeyi və
qələbəyə sonsuz inam formalaşdırdı.
Eyni zamanda, müharibə dövründə dövlət
qurumlarının hər biri öz üzərinə düşən vəzifələri müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmiş, istər iqtisadi-sosial, istərsə də hüquqi-institusional istiqamətlərdə çevik dəstək tədbirləri icra etməklə bu ali missiyanın uğurla tamamlanmasına
təkan vermişdir.
Vətən müharibəsi gedişində prokurorluq orqanları digər aidiyyəti dövlət qurumları ilə əlaqəli şəkildə üzərlərinə düşən vəzifələri uğurla
yerinə yetirməklə qanunsuz erməni birləşmələrinin törətdikləri hər bir cinayət faktı üzrə döyüş əməliyyatlarının aparıldığı şəraitdə zəruri
istintaq hərəkətləri icra olunmuş, mənfur
düşmənin beynəlxalq konvensiyalarda təsbit
olunan müharibə qaydalarının kobud şəkildə
pozaraq cəbhə zonasından kənarda yerləşən
yaşayış məntəqələrimizi, infrastruktur obyektlərini raket zərbələri, o cümlədən qadağan
olunan silahlarla atəşə məruz qoyması, onlarla
dinc sakinin qətlə yetirilməsi ilə bağlı Cinayət
Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanmaqla intensiv istintaq-əməliyyat
tədbirləri həyata keçirilmişdir.
Başqa sözlə desək, ötən dövrdə qarşıda duran əsas vəzifələrin həlli istiqamətində həyata
keçirilmiş qətiyyətli və ardıcıl tədbirlər, eləcə
də ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun
və bölgələrin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə
görülmüş geniş miqyaslı işlər üç rəngli bayrağımızın Qarabağda dalğalanması ilə yeni
müstəviyə qədəm qoymuş, dövlət başçısı cənab İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyevanın Şuşa şəhərinə və digər azad edilmiş rayonlara səfərləri, həmin bölgələrdə dayanıqlı məskunlaşma üçün müasir və layiqli
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həyatın təmin edilməsi, quruculuq-bərpa və
abadlıq işlərinin aparılması növbəti strateji missiya kimi qarşıya qoyulmuşdur.
Şanlı qələbə qazanmış bir ölkə kimi Azərbaycan üçün hazırda əsas məqsədlərdən biri
də qazanılan tərəqqinin davamlı xarakter alması, yeni islahat və nailiyyətlər hesabına əldə
olunan uğurların miqyasının daha da genişlənməsidir. Ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişafa paralel olaraq siyasi, elmi, mədəni və digər vacib
sahələrdə də sürətli yüksəliş qeydə alınır. Bu
uğurların davamlı olması üçün müxtəlif strateji amillərlə yanaşı, korrupsiyaya qarşı effektiv
mübarizə siyasətinin də önəmli rolu vardır.
Korrupsiya hallarına qarşı mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi aparılan islahatların
daim qarantı qismində çıxış etməklə bu istiqamətdə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
Heç də təsadüfi deyildir ki, Prezident cənab İlham Əliyevin çıxışlarında, sədrlik etdiyi
müşavirə və qəbullarda istər vəzifəli şəxslərin,
istərsə də sadə vətəndaşların diqqətini şəffaflıq, dürüstlük və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə yönəltməsi bu sahənin dövlətin başlıca
prioritetləri arasında olduğunu bir daha təsdiq
edir. Korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı
barışmaz mübarizə ötən dövrlərdə olduğu kimi
davam etdirilərək bu sahədə həyata keçirilmiş
kompleks tədbirlər ölkəmizə “dünyada ən islahatçı” ölkə imicini qazandırmaqla yanaşı, davamlı və tarazlaşdırılmış iqtisadi inkişafı təmin etməyə imkan vermişdir.
Dövlət başçısının korrupsiyaya qarşı daha
fəal iş aparılması, struktur və kadr islahatlarının
həyata keçirilməsi istiqamətində verdiyi tövsiyələrə uyğun olaraq prokurorluq orqanlarının
fəaliyyətində çevikliyin və səmərəliliyin artırılması, şəffaflığın təmin edilməsi, müasir
dövrün tələblərinə cavab verən peşəkar kadr
korpusunun formalaşdırılması məqsədilə Baş

Prokurorluğun strukturu mahiyyətcə tamamilə
yenidən formalaşdırılmışdır.
Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi istiqamətində
görülən işlərə misal kimi milyonlarla vətəndaşa
xidmət göstərməklə dövlət qulluqçusu–vətəndaş münasibətlərində yeni yanaşmanın formalaşdırılmasına xidmət edən, bürokratiya, süründürməçilik və korrupsiya hallarının aradan
qaldırılmasında mühüm rol oynayan “ASAN
xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyət coğrafiyasının
ötən illər ərzində daha da genişləndirilərək 22
mərkəzə çatdırılmasını, yarandığı gündən
keçən qısa müddət ərzində bu xidmətə 41 milyondan çox müraciət daxil olmasını, eyni zamanda əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial
müdafiə və təminat sahələri üzrə DOST mərkəzlərinin fəaliyyətə başlamasını göstərmək
olar.
Bütün bu müsbət göstəricilər öz növbəsində
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən üzərinə qoyulmuş vəzifələrin
uğurla və daha səmərəli icra edilməsində
mühüm rol oynamışdır. Baş İdarə prokurorluq
orqanlarının digər qurumları ilə birlikdə bütün
səylərini ölkəmizdə həyata keçirilən quruculuq işlərinə, sosial, iqtisadi və siyasi sahədə
aparılan islahatlara kölgə salan, habelə əhalinin
haqlı narazılığına səbəb olan neqativ təzahürlərə qarşı mübarizənin daha da gücləndirilməsinə yönəltmişdir.
Dövri olaraq nəşr olunan Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Bülleteninin hazırki sayında Baş İdarənin fəaliyyəti, strukturu və əsas göstəriciləri
barədə məlumat verilmiş, eyni zamanda
əməkdaşlar tərəfindən müxtəlif fəaliyyət
istiqamətləri üzrə hazırlanmış təklif və təhlillər
əks olunmuşdur.
2021-сi il
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HAQQIMIZDA

orrupsiya ilə əlaqədar cinayətlərin
yüksək ictimai təhlükəlilik dərəcəsi,
habelə ölkəmizin qoşulmuş olduğu BMTnin 2004-cü il tarixli “Korrupsiya əleyhinə”
Konvensiyasının 36-cı maddəsinin hər bir iştirakçı dövlətin öz hüquq sisteminin əsas
prinsiplərinə uyğun olaraq korrupsiya ilə
mübarizə aparmaq üçün ixtisaslaşmış orqanların mövcudluğunun təmin edilməsi barədə
öhdəliyinin icrası qaydasında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2004-cü ilin 3
mart tarixli “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun
tətbiq edilməsi barədə” Sərəncamı əsasında
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi
yaradılmışdır.
28 oktyabr 2004-cü il tarixdə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin 138 nömrəli
Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə İdarəsinin Əsasnaməsi” və prokurorluq işçilərinin ümumi say tərkibi təsdiq edilmişdir.
2011-ci ildə İdarəyə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində istintaq və təhqiqat funksiyası ilə yanaşı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında, habelə Azərbaycan prokurorluğunun
tarixində ilk dəfə olaraq əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək səlahiyyəti də

K
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verilmiş, bu təcrübə Baş İdarənin fəaliyyətində səmərəliliyi əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Təsadüfi deyildir ki, İqtisadi Əməkdaşlıq
və İnkişaf Təşkilatının Anti-Korrupsiya
Şəbəkəsi tərəfindən bu qu rum
beynəlxalq aləmdə səmərəli antikorrupsiya fəaliyyətinin nümunəvi modeli
kimi tövsiyə edilmişdir.
2014-cü ildə Baş İdarə Prokurorluğun sisteminə daxil edilərək statusu artırılmaqla səlahiyyətləri daha da genişləndirilmiş, Baş İdarənin Əsasnaməsində yeni dəyişikliklər edilərək strukturda 4 idarə və 3 şöbə yaradılmış,
əməkdaşların ştat vahidi 100-dən 140-a
çatdırılmış, son struktur dəyişikliyinə əsasən
isə Daxili təhlükəsizlik şöbəsi ləğv olunaraq
Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinə birləşdirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
21 may 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə Nazim Rəcəbov Azərbaycan Respublikası Baş
prokurorunun müavini - Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsinə
təyin edilmişdir.
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin səmərəli fəaliyyətini
şərtləndirən əsas amillərdən biri Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə üzrə Komissiya ilə sıx və işgüzar əlaqələrin qurulması və məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsidir. Bundan
başqa Baş İdarə fəaliyyətini digər hüquq mühafizə orqanları və dövlət qurumları, eləcə də
vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əlaqəli şəkildə qurur, beynəlxalq təşkilatlar və xarici
dövlətlərin ixtisaslaşmış qurumları ilə səmərəli
əməkdaşlıq edir. Qurumun fəaliyyəti ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda yüksək qiymətləndirilməklə, bu müsbət göstəricilər İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD)
və Avropa Şurasının Korrupsiya Əleyhinə
Dövlətlər Qrupu (GRECO) kimi təşkilatların
hesabatlarında da öz əksini tapmışdır.
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BAŞ İDARƏNİN STRUKTURU
Baş İdarənin strukturu aşağıdakı idarə və şöbələrdən ibarətdir:
n Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi – (Dəftərxana sektoru, Təsərrüfat
sektoru və İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi sektoru);
n Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi;

n
n
n
n

İstintaq idarəsi;
Əməliyyat idarəsi;
Əməliyyat təminatı şöbəsi;
Mütəxəssis təhlilləri şöbəsi.

Azərbaycan Respublikası
Baş prokurorunun müaviniAzərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi

Baş İdarənin rəis
müavini

Baş İdarənin rəis
müavini

Böyük
prokurorlar

Preventiv
Tədbirlər və
Təhqiqat
idarəsi

Təşkilati və
informasiya
təminatı idarəsi

Dəﬅərxana
sektoru

Mütəxəssis
təhlilləri
şöbəsi

Əməliyyat
idarəsi

Təsərrüfat
sektoru

İstintaq
idarəsi

İnformasiya
texnologiyalarının
tətbiqi sektoru

Əməliyyat
təminatı
şöbəsi
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2020-2021-ci İLİN I RÜBÜ ƏRZİNDƏ BAŞ İDARƏNİN
FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ ÜZRƏ
ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏRİ
Æ 2021-ci ilin I rübü ərzində Baş İdarənin İstintaq idarəsi tərəfindən 130 şəxs barəsində
77 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanmışdır. İstintaqı tamamlanmış cinayət
işlərindən 125 şəxs barəsində 66 iş baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə
göndərilmişdir.
Æ Müqayisə üçün, 2020-ci ilin I rübü ərzində 98 şəxs barəsində 72 cinayət işinin
ibtidai istintaqı qurtarmışdır. İbtidai istintaqı qurtarmış işlərdən 95 şəxs barəsində
65 cinayət işi baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilmişdir.

Æ 2021-ci ilin I rübü ərzində məhkəmələrə göndərilmiş 66 cinayət işindən 52 iş maddi
ziyanla əlaqədar olmuşdur. Həmin işlər üzrə özgə əmlakına vurulmuş 16.010.823
manat məbləğində maddi ziyandan 5.673.748 manatının (35.4%) ödənilməsi təmin
olunmuşdur.
Æ Müqayisə üçün, 2020-ci ilin I rübü ərzində məhkəmələrə göndərilmiş cinayət
işlərindən 52-si maddi ziyanla əlaqədar olmuşdur. Həmin işlər üzrə vurulmuş cəmi
6.444.555 manat məbləğində maddi ziyandan ibtidai araşdırma mərhələsində
2.864.713 manat, yəni 44.5 % ziyan ödənilmişdir.

Æ Qeyd edilən dövr ərzində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi tərəfindən vətəndaşların 2211 müraciətinə: 1179 ərizə, şikayət (550-si ilkin,
629-u təkrar) və 1032 (956-sı ilkin, 76-sı təkrar) “Qaynar xətt” əlaqə
mərkəzinə daxil olmuş müraciətə baxılmışdır.
Æ Qaynar xətt əlaqə mərkəzi üzrə müraciətlərin 818-i (79.2%) – nəzarətdə
saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə nazirlik, komitə və təşkilatlara göndərilmiş, 86-sı (8.6%)
Prokurorluğun müvafiq struktur qurumlarında, 128-i (12.2%) Baş İdarədə
araşdırılmış, bunlardan 9 müraciət üzrə (7%) Azərbaycan Respublikasının
Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanmış, 11-i
(8.5%) üzrə məhkəməyə müraciət etmək hüququ barədə izahlar verilmişdir.

8

2021-сi il

Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi – BÜLLETEN

Æ Müqayisə üçün, 2020-ci ilin I rübü ərzində Baş İdarə tərəfindən vətəndaşların 1976
müraciətinə: 1030 ərizə, şikayət (482-si ilkin, 548-i təkrar) və 946 (903-ü ilkin,
43-ü təkrar) “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş müraciətə baxılmışdır.
Æ Qaynar xətt əlaqə mərkəzi üzrə müraciətlərin 780-i (83%) – nəzarətdə saxlanılmaqla
aidiyyəti üzrə nazirlik, komitə və təşkilatlara göndərilmiş, 31-i (3%) Prokurorluğun
müvafiq struktur qurumlarında, 135-i (14%) Baş İdarədə araşdırılmış, bunlardan
8 müraciət üzrə (6%) Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq
maddələri ilə cinayət işləri başlanmış, 15-i (11%) üzrə məhkəməyə müraciət etmək
hüququ barədə izahlar verilmişdir.

Æ Ümumilikdə, dövr ərzində Baş İdarədə 88 cinayət xarakterli material araşdırılmış
və onların 80-i (91%) üzrə cinayət işləri başlanılmış, 8-i (9%) üzrə isə cinayət
işinin başlanması rədd edilmişdir.
Æ Müqayisə üçün, 2020-ci ilin müvafiq dövründə Baş İdarədə araşdırılmış 49 cinayət
xarakterli materialdan 40-ı (82%) üzrə cinayət işləri başlanılmış, 9-u (18%) üzrə
isə cinayət işinin başlanması rədd edilmişdir.

Æ Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Əməliyyat
qurumları tərəfindən keçirilmiş 8 əməliyyat tədbiri nəticəsində korrupsiya
cinayəti törədən 9 vəzifəli şəxs cinayət başında yaxalanmışdır.
Æ Müqayisə üçün, 2020-ci ilin müvafiq dövründə keçirilmiş 11 əməliyyat tədbiri
nəticəsində korrupsiya cinayəti törədən 13 vəzifəli şəxs cinayət başında
yaxalanmışdır.

Æ Dövr ərzində Baş İdarədə 31 vətəndaşın qəbul edilməsi təmin edilmişdir ki,
bunlardan 11-i Baş İdarə rəisi, 8-i Baş İdarə rəisinin müavinləri, idarə və ya şöbə
rəisləri, 12-si növbətçi prokurorlar tərəfindən qəbul edilmişdir.
Æ Müqayisə üçün, 2020-ci ilin müvafiq dövründə 81 vətəndaşın qəbul edilməsi təmin
edilmişdir ki, bunlardan 29-u Baş İdarə rəisi, 15-i Baş İdarə rəisinin müavinləri,
idarə və ya şöbə rəisləri, 37-si növbətçi prokurorlar tərəfindən qəbul edilmişdir.
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BAŞ İDARƏNİN 2010-2020-ci İLLƏR ÜZRƏ

MÜQAYİSƏLİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

10

Cinayət
xarakterli
materiallar

Məhkəməyə
Təqsirləngöndərilmiş
dirilən
cinayət
şəxslərin
işlərinin
sayı
sayı

Vurulmuş
maddi
ziyan

Ödənilmiş
ziyan (%)
(Üzərinə həbs qoyulmuş
əmlakla birlikdə)

İllər

Müraciətlər

2010

355

188

104

188

11.584.109 3.808.886 (32.8%)

2011

4662

234

229

142

16.223.776 6.880.787 (42.4%)

2012

6341

229

170

298

52.128.000 25.971.593 (49.8%)

2013

9637

230

201

367

40.091.659 17.236.480 (42.9%)

2014

9145

218

206

333

76.165.041 54.885.691 (72%)

2015

10654

190

200

295

143.883.201 36.101.440 (25%)

2016

9360

251

201

313

202.628.644 111.532.100 (55%)

2017

7809

280

214

305

83.485.740 42.956.519 (51.4%)

2018

8058

310

278

431

119.986.247 87.502.151 (72.9%)

2019

8447

317

310

497

83.180.388 63.372.433 (76.1%)

2020

9177

250

180

281

168.194.146 67.552.920 (40.1%)

CƏMİ

83645

2697

2293

3450

997.550.951 517.801.000 (51.9%)
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AZƏRBAYCANDA KORRUPSİYAYA QARŞI
MÜBARİZƏ:
təkamül yolu, islahatlar və nailiyyətlər
ərzində demokratik dövlət
quruculuğu, iqtisadiyyat,
mədəniyyət, təhsil, hərbi
quruculuq və sair sahələrdə həyata keçirilən islahat lar so vet işğalı nə ticəsində yarımçıq qalsa
da, Sovet İttifaqının tənəzzülündən sonra müstəqillik əldə edən Respublikamızda ümummilli lider
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə bu ənənə çevik dövlət idarəçilik sisteminin
Dünya tarixinə nəzər saldıqda müasir dövrün
inkişaf etmiş dövlətlərinin hər birinin tərəqqiyə nail formalaşdırılması, insan və vətəndaş
olmasında həyata keçirdikləri islahatların çox hüquqlarının və azadlıqlarının yüksək
böyük rolu olduğunu görmək mümkündür. Ümumi dövlət təminatına nail olunması,
tarixi mənzərədən də aydın olduğu kimi, əhatə etdiyi bütövlükdə Azərbaycanın beynəlsahədən asılı olmayaraq hər bir islahatın faydalılıq xalq aləmə inteqrasiyası prosesinin sümeyarı ilk növbədə onun aktuallığı, zəruriliyi, rətləndirilməsi prinsiplərinə əsaslanan
əhatə dairəsi, ən əsası isə ictimai tələbata nə dərəcədə kompleks islahatlar paketi ilə davam
etdirilmiş, 12 noyabr 1995-ci ildə
cavab verməsi ilə ölçülür.
ümumxalq səsverməsi – referendumla müstəqil Azərbaycan Respublikaərq və qərb sivilizasiyalarının qovuşduğu coğrafi ərazidə yerləşməklə özü- sının ilk Konstitusiyasının qəbul edilməsi
nəməxsus dövlətçilik ənənələrinə malik olan ilə hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruAzərbaycan xalqı müxtəlif dövrlərdə siyasi, culuğu proseslərinə start verilmişdir.
Həyata keçirilmiş məqsədyönlü və sistemli
iqtisadi və mədəni həyatın ayrı-ayrı sahələrində
bir çox taleyüklü islahatların şahidi olmuş və hüquqi islahatlar nəticəsində Konstitusiyamızbu yeniliklərin hər biri ölkəmizin iqtisadi və da təsbit edilmiş prinsiplərə uyğun yeni qanunmədəni həyatının formalaşıb inkişaf etməsində lar – “Cinayət Məcəlləsi”, “Cinayət Prosessual Məcəlləsi”, “Prokurorluq haqqında”, “Məhmühüm rol oynamışdır.
Xüsusilə yeni tarixə nəzər saldıqda görmək kəmələr və hakimlər haqqında” və digər müolar ki, ötən əsrin əvvəlində Azərbaycan hüm qanunvericilik aktları qəbul edilmiş,
Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu 23 ay mütəşəkkil cinayətkarlığın ən təhlükəli təza-

Ş
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hürlərindən olan korrupsiyaya qarşı qətiyyətli
və cəsarətli mübarizənin təməli isə məhz
Ulu öndər Heydər Əliyevin “Azərbaycan
Respublikasında korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında” 8 iyun 2000ci il tarixli Fərmanı ilə qoyulmuşdur.
Hüquqi-demokratik dövlət
quruculuğu ümummilli liderin
siyasi kursunun layiqli davamçısı cənab İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilərək milli qanunvericiliyin
beynəlxalq tələblər səviyyəsinə çatdırılması məqsədi ilə
Azərbaycan bir sıra mütərəqqi
beynəlxalq təşəbbüslərə, o
cümlədən Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasına, Avropa
Şurasının Korrupsiyaya ilə
əlaqədar cinayət və mülki hüquqi məsuliyyət
haqqında konvensiyalarına qoşulmuşdur.
Qeyd edilən bu mütərəqqi beynəlxalq sənədlərdə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərin icrası
ilə əlaqədar olaraq görülən tədbirlər çərçivəsində 13 yanvar 2004-cü il tarixdə “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş, bununla da korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların
aşkar edilməsi, qarşısının alınması, nəticələrinin aradan qaldırılması, əhalinin dövlətə etimadının möhkəmləndirilməsi, peşəkar kadrların dövlət orqanlarına və yerli özünü idarə
etmə orqanlarına qulluğa qəbul olunmağa həvəsləndirilməsi, habelə vəzifəli şəxslərinin fəaliyyətində şəffaflığın və səmərəliliyinin artırılmasına əsaslı hüquqi platforma yaradılmışdır.
Həyata keçirilən instusional islahatlar çərçivəsində bu sahədə yeganə universal alət olan
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya
əleyhinə Konvensiyasın 36-cı maddəsinin
icrası ilə əlaqədar ixtisaslaşmış qurumların –
Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiya
və Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə İdarəsinin, eləcə də, sözügedən
beynəlxalq aktın 58-ci maddəsinin icrası ilə əlaqədar Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin
yaradılması dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsinə əlverişli zəmin yaratmaqla görülən
işlərin effektivliyinin artırılmasına xidmət etmişdir. Ötən
müddət ərzində həmin qurumların səlahiyyətləri, maddi-texniki bazası və imkanları
daha da genişləndirilmişdir.
Korrupsiya ilə mübarizə
üzrə ixtisaslaşmış cinayət təqibi orqanı olan Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsi korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində qabaqlayıcı və cəza tədbirlərinin vəhdəti prinsipinə uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004cü il 3 mart tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış,
ötən müddət ərzində Baş İdarənin fəaliyyəti
və strukturu daim təkmilləşdirilmiş, ştatı və səlahiyyətləri artırılmışdır.
Həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatların
digər istiqaməti kimi dövlət başçısının 2012ci il 13 iyul tarixli 685 saylı Fərmanı əsasında
yaradılmaqla dövlət qulluqçusu-vətəndaş münasibətlərində yeni yanaşmanın formalaşmasına töhfə verən, bürokratiya, süründürməçilik
və korrupsiya hallarının aradan qaldırılmasında
mühüm rol oynayan “ASAN xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyət coğrafiyası ötən illər ərzində
daha da genişləndirilərək 22 mərkəzə çatdırılmışdır. 2015-ci ildə BMT-nin 2015-ci il Döv-
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lət Xidmətləri Mükafatına (United Nations
Public Service Award 2015) layiq görülmüş
bu xidmətə yarandığı gündən keçən qısa
müddət ərzində 41 milyondan çox müraciət daxil olması Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində dövlət və cəmiyyət arasında olan həmrəyliyin bariz nümunəsidir.
Bundan başqa, müstəqillik əldə etdiyi tarixdən etibarən keçdiyi qısa müddət ərzində
Azərbaycan Respublikası formalaşdırdığı
korrupsiyaya qarşı mübarizə strategiyasına
uyğun şəkildə müntəzəm olaraq dövlət proqramları, milli fəaliyyət planları qəbul etmiş və
onların uğurlu icrasına nail olmuşdur.
Belə ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin
müntəzəmliyinin və onun həyata keçirilməsinə
məsul olan qurumların konkret vəzifələrinin
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən “Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
Dövlət Proqramı (2004-2006-cı illər)”, “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya” və onun həyata
keçirilməsi ilə bağlı 2007-2011-ci illər üçün
Fəaliyyət Planı təsdiq olunmuşdur.

28 iyul 2007-ci il tarixli Sərəncamla təsdiq
edilmiş, ölkə başçısının siyasi iradəsinə uyğun
olaraq dövlət orqanları ilə ictimaiyyətin səylərini birləşdirən “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya”
və onun həyata keçirilməsi ilə bağlı bu sahədə
qəbul edilmiş Milli fəaliyyət planları korrupsiyaya şərait yaradan halların aradan qaldırılması məqsədilə qabaqlayıcı tədbirlərin həyata
keçirilməsi üçün əlverişli hüquqi zəmin yaratmışdır. Milli Strategiya, habelə ona əlavə
edilmiş tədbirlər planı qabaqcıl dünya ölkələrinin təcrübəsinə əsaslanaraq və ölkəmizin
iqtisadi, sosial və digər prosesləri nəzərə
alınmaqla hazırlanmışdı.
Həmçinin Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinin 27 dekabr 2011-ci il tarixli, 1938
nömrəli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində
Milli Fəaliyyət Proqramı” təsdiq edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası düzgün idarəçiliyin təşviqi üzrə bütün beynəlxalq təşəbbüslərdə yaxından iştirak etdiyi kimi, şəffaflığın
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artırılması və açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı
fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, bu sahədə beynəlxalq təcrübənin mübadiləsi və beynəlxalq
səylərə öz töhfəsini verə bilmək üçün 2011ci ildə Açıq Hökumət Tərəfdaşlığına qoşulmuşdur.
Bu prosesin məntiqi nəticəsi kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 05 sentyabr
2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı” təsdiq edilmişdir. Bu
Fəaliyyət Planı 2007-ci il 28 iyul tarixli 2292
nömrəli Sərəncamla təsdiq edilmiş "Şəffaflığın

artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
Milli Strategiya" çərçivəsində həyata keçirilən
tədbirlərin davamlılığının təmin edilməsi, bu
sahədə normativ hüquqi bazanın və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi, dövlət
və yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinin
açıq hökumət prinsiplərinə uyğunlaşdırılması,
qərarların qəbulu prosesində ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi və şəffaflığın artırılması, Azərbaycan Respublikasının bu sahədə
beynəlxalq öhdəliklərinin icrasının təmin
edilməsi məqsədilə qəbul edilmiş və hazırda
icrası başa çatmışdır.
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Fəaliyyət planlarının bəndlərinin uğurlu icrası ilə əlaqədar çoxsaylı nümunələrdən biri
kimi qeyd etmək olar ki, məhz həmin sənədin
5.1-ci bəndinin icrası ilə əlaqədar 17 oktyabr
2014-cü il tarixdə 291 nömrəli Fərmanla
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007ci il 11 aprel tarixli 564 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Daşınar əmlakın rəsmi reyestrləri, onların tərtib edilməsi və aparılması
Qaydaları”na “Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsi reyestrlərin elektron məlumatlarından real vaxt rejimində istifadə
edir” məz mun lu
3.5-ci bənd, 17 oktyabr 2014-cü il
tarixli 292 nömrəli
Fərmanla “Azərbaycan Res pub likası Prezidentinin
2010-cu il 4 iyun
tarixli 276 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Azər baycan Res pub likası Dövlət Miqrasiya Xidmətinin
vahid miqrasiya
məlumat sistemi haqqında Əsasnamə”yə
“Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi reyestrlərin elektron məlumatlarından
real vaxt rejimində istifadə edir” məzmunlu
12-1-ci bənd əlavə edilmişdir.
Habelə, “Açıq hökumətin təşviqinə dair
2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 9.5-ci bəndinin icrası ilə əlaqədar (İqtisadi sahədə törədilən cinayətlərə görə məsuliyyətin yüngülləşdirilməsi və dekriminallaşdırılması ilə əlaqədar qanunvericilik və digər
tədbirlərin görülməsi) dövlət başçısı tərəfindən
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cinayət təqibi və cəzaların icrası sahəsində korrupsiyanı istisna edən şəraitin tam təmin
olunması, penitensiar müəssisələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, cəzanı icra edən orqan və müəssisələrdə mövcud olan nöqsanların
aradan qaldırılması və cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi məqsədilə 10 fevral 2017-ci
il tarixdə “Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza və prosessual
məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi barədə” Sərəncam imzalanmaqla korrupsiya ilə mübarizə sahəsində aparılan mühüm institusional islahatlarda növbəti addım
atılmışdır. Həmin sərəncamın icrası ilə bağlı
hazırlanmış xüsusilə iqtisadi fəaliyyət sahəsində cinayətlərin dekriminallaşdırılması,
azadlıqdan məhrum etməyə alternativ cəzaların
əlavə olunması, həbslə əlaqədar olmayan qətimkan tədbirlərinin tətbiqi ilə əlaqədar 144
maddəyə 300-ə yaxın dəyişikliyi nəzərdə tutan “Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında
Qanun” layihəsi Azərbaycan Respublikasının
Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilmişdir.
Bundan başqa, dövlət başçısının 2016-cı il
27 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” dövlət orqanları tərəfindən 89% icra edilmiş, bu strateji
sənədin icrası çərçivəsində qanunvericilik, dövlət xidmətləri, açıq hökumət, maarifləndirmə
və beynəlxalq fəaliyyət sahələrində müvafiq
olaraq Milli Məclisin deputatlarının etik davranış qaydaları haqqında və korrupsiya hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin dövlət müdafiəsinin təmin edilməsi ilə bağlı qanunlar qəbul edilmiş, Elektron Xidmətlərin İnkişafı Mərkəzi yaradılmaqla elektron xidmət-

lərin sayı 494-ə çatdırılmış, Açıq hökumət tərəfdaşlığı Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti Dialoqu Platforması təsis edilməklə fəaliyyəti təmin edilmiş, eləcə də digər bu kimi mütərəqqi
tədbirlər görülmüşdür.
Hazırda vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin
fəal iştirakı ilə hazırlanmaqla dövlət başçısının
2020-ci il 27 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq hökumətin təşviqinə dair
2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası müvəffəqiyyətlə davam etdirilməkdədir.
Ötən illər ərzində korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətinin digər mühüm bir istiqamətini
də məhkəmə sistemi təşkil etmişdir. Artıq dünya təcrübəsində sınaqdan çıxmış bir həqiqətdir
ki, korrupsiyaya qarşı zəif immuniteti olan
məhkəmə sisteminin mövcudluğu, ümumiyyətlə korrupsiyanın qarşısını almaq üçün
yaradılan bütün hüquqi və institusional mexanizmin effektiv olmayacağı anlamına gəlir.
Ədalətli və səmərəli məhkəmə sistemi antikorrupsiya təşəbbüslərinin açarıdır. Odur ki,
məhkəmə sistemi hər bir islahat xarakterli addımda diqqətdə saxlanılmalıdır.
Fundamental insan hüquq və azadlıqlarının
qorunmasının strateji önəmini dərk edərək onu
öz milli hüquq sisteminin ümdə missiyasına
çevirən Azərbaycan Respublikası müstəqilliyinə qovuşduğu ilk illərdən etibarən korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri ilə paralel olaraq ölkəmizin ictimai-siyasi həyatının hər sahəsində olduğu kimi məhkəmə-hüquq sistemində də islahatları uğurla və hüquqi dövlət
quruculuğu konsepsiyasına uyğun olaraq
reallaşdırmağa başlamış, vətəndaşların ədalət
mühakiməsi vasitələrindən daha səmərəli istifadə etməsi üçün zəruri tədbirlər davamlı şəkildə görülmüşdür.
2021-сi il
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Bu sahədə həyata keçirilmiş vacib tədbirlərdən biri kimi Azərbaycan Respublikası
Prezidenti tərəfindən “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında”
3 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanın imzalanması həyata keçirilən məhkəmə-hüquq islahatlarının uğurlu davamı kimi qiymətləndirilir.
Respublikada həyata keçirilməkdə olan
köklü məhkəmə-hüquq islahatlarının mühüm
tərkib hissəsi olmaqla bu strateji sahənin gələcək inkişafı üçün prioritetləri müəyyən
edən belə bir mühüm əhəmiyyətli sənədin imzalanması bir tərəfdən cəmiyyətdə yüksək nüfuza malik ədalət mühakiməsinin formalaşdı-

rılması prosesini sürətləndirmək məqsədilə
məhkəməyə müraciət imkanlarının daha da genişləndirilməsi, mövcud azad biznes mühitinin
inkişafına əlavə stimul verilməsi, məhkəmələrin fəaliyyətində şəffaflığın artırılması,
məhkəmə icraatının effektivliyinin yüksəldilməsi, məhkəmə qərarlarının tam və vaxtında
icra edilməsinin təmin olunması, o cümlədən
də süründürməçiliyin və digər neqativ halların
aradan qaldırılması üçün görülən tədbirlərin
gücləndirilməsinə xidmət edirsə, digər tərəfdən
də dövlət başçısı tərəfindən cinayət-hüquq si-
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yasətinin liberallaşdırılması və cinayətlərin dekriminallaşdırılması məqsədilə imzalanmış 10
fevral 2017-ci il tarixli Sərəncamda icrası nəzərdə tutulan kompleks institusional, qanunverici və praktiki islahatların keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçid etməsinə mühüm təkan
vermiş, habelə “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin tam tətbiqini şərtləndirmişdir.
Öz növbəsində prokurorluq orqanları da qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda
qanunların icra və tətbiq olunmasına nəzarət
edən konstitusion qurum və cinayət təqibini
aparan orqan kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə
siyasətinin implementasiya prosesinin əsas
subyektlərindən biri
kimi çıxış edir.
Təsadüfi deyildir
ki, dövlət başçısının
prokurorluq orqanlarına göstərdiyi yüksək etimadın növbəti
təzahürü kimi 1 may
2020-ci ildə qanunverici orqan qarşısında namizədliyini
irə li sürdüyü Baş
prokurorun müaviniBaş İdarə rəisi Kamran Əliyevi Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru vəzifəsinə təyin edilməsi ilə bağlı
videoformatda qəbul edərkən bu mühüm
dövlət təsisatına korrupsiyaya qarşı daha fəal
iş aparılmasını, struktur və kadr islahatlarının
həyata keçirilməsini tövsiyə etməsi, eləcə də
aktual mövzu ətrafında vurğuladığı digər
vacib məqamlar qurumun üzərinə düşən
vəzifələri daha məsuliyyətlə yerinə yetirməsi,
habelə mübarizə tədbirlərinin daha da artırılması üçün ortaya qoyduğu siyasi iradənin göstəricisidir.
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Belə ki, günün tələblərinə uyğun olaraq daha mobil, effektiv və dinamik idarəçiliyin təmin edilməsi məqsədi ilə Baş prokurorun yeni
müavini ştatı təsis edilmiş, idarə və şöbələrin
sayı 15-dən 18-ə çatdırılmış, qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsas götürülməklə Ad Hoc qurumlar, habelə Cinayət təqibindən kənar icraatlar
və korrupsiya cinayətlərinin törədilməsi nəticəsində vurulmuş ziyanın aradan qaldırılmasında mühüm əhəmiyyətə malik Xüsusi müsadirə məsələlərinin əlaqələndirilməsi idarələri yaradılmış, müvafiq olaraq Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsində də struktur dəyişiklikləri aparılmışdır.
Mühüm dövlət təsisatlarından olan Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun madditexniki bazasının yaxşılaşdırlması və prokurorluq işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi Ümummili Lider Heydər Əliyevin

diqqət mərkəzində olmaqla bu sahədə mühüm
fərman və sərəncamlar imzalanmış, əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmişdir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən fəal hüquq mühafizə siyasəti
və yüksək dövlət qayğısı nəticəsində prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin ən müasir tələblər səviyyəsində təkmilləşdirilməsi, infra strukturunun yaxşılaşdırılması, müasir
in zi bati binaların inşası davam etdiril miş dir.
Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasında yürüdülən islahat konsepsiyaları həyatiliyi, uğurlu nəticələri və davamlılığı ilə xarakterizə olunmaqla hər bir dövrün spesifik tələbləri nəzərə alınaraq mərhələlərə bölünür,
onun mümkün nəticələri öncədən görülür, ən
əsası isə milli mənafeyə xidmət edəcək cəhətləri əvvəlcədən hesablanılır.
2021-сi il
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Gerçəkləşdirilən davamlı və sabit inkişafı
təmin edən kompleks islahatlar çərçivəsində
bu gün ölkəmiz korrupsiya təhlükəsini mühasirəyə almaqla onu məhv etməyə çalışan qabaqcıl dünya ölkələri zəncirinin önəmli bir halqasına çevrilmişdir. Azərbaycan Respublikası
qoşulmuş olduğu mütərəqqi beynəlxalq təşəbbüslərdə əksini tapan müddəaları öz milli hüquq sistemində tətbiq etməklə səmərəli antikorrupsiya qanunvericiliyi yaratmış və onun
işləkliyini təmin edən siyasi
iradə sərgiləmişdir.
Bununla yanaşı, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində görülmüş işlərin nəticəsi
kimi, Avropa Şurasının Korrup siyaya qarşı Dövlətlər
Qrupu (GRECO) və İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) Şərqi Avropa
və Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya Şəbəkəsi də daxil olmaqla əksər
beynəlxalq qurumların hesabatlarında ölkəmizdə bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər
müsbət dəyərləndirilir. Bu müsbət tendensiya
hər il yenilənən beynəlxalq reytinqlərdə də öz
əksini tapır.
Belə ki, daha öncə qeyd edildiyi kimi, Azərbaycan Avropa Şurasının “Korrupsiya ilə
əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında“ və
“Korrupsiya ilə əlaqədar mülki məsuliyyəti
haqqında“ konvensiyalarını 11 fevral 2004-cü
il tarixdə ratifikasiya etmiş və onlar qüvvəyə
mindiyi 01 iyun 2004-cü il tarixdən GRECOya üzv olmuşdur. Qeyd olunmalıdır ki, müxtəlif dövr ərzində ölkəmiz GRECO-nun I, II,
III və 2019-cu ildə IV Dəyərləndirmə mərhələlərini bitirmişdir.
Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasının
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının
(OECD) Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya
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üçün Anti-Korrupsiya Şəbəkəsi ilə əməkdaşlığı
ölkəmizin 2003-cü ildə İstanbul Fəaliyyət Planını qəbul edərək Təşkilat çərçivəsində iqtisadiyyatları keçid mərhələsində olan ölkələrin
anti-korrupsiya şəbəkəsinə bölgənin digər
ölkələri ilə birgə qoşulması ilə başlamışdır. İstanbul Fəaliyyət Planı Şəbəkəyə üzv ölkələrdə
mərhələli şəkildə anti-korrupsiya islahatlarının
həyata keçirilməsini və nəticələrinin qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur.
İndiyədək respublikamız
müxtəlif dövr ərzində OECDnin I, II, III və 2019-cu ildə
IV monitorinq mərhələsini
tamamlayaraq uyğunluq hesabatı əldə etmişdir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan
Respublikasının Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyanın 15.09.2020-ci il
tarixli iclasında İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD)
Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya Şəbəkəsi üzrə Milli Kordinator vəzifəsinə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyev seçilmişdir.
Həmçinin, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları hər iki təşkilat tərəfindən təşkil olunan
qiymətləndirmə missiyalarına cəlb olunaraq
müxtəlif ölkələrin qiymətləndirilməsində ekspert qismində iştirak etməkdədirlər.
Bütün bu sadalanan nailiyyətlər dünya
müstəvisində tanınmış mötəbər beynəlxalq
reytinqlərdə də öz əksini tapmış və “Beynəlxalq Şəffaflıq” təşkilatının (Transparency International) 2019-cu il üçün hesabatında
Azərbaycan Respublikası Korrupsiya Qavrama
İndeksi üzrə 26 pillə irəliləmiş, ölkəmizin mövqeyi 2020-ci ildə də ötən ilə münasibətdə sabit
qalmışdır.

BEYNƏLXALQ
ƏMƏKDAŞLIQ
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sabatlarında ölkəmizdə bu
istiqamətdə həyata keçirilən
tədbirlər müsbət dəyərləndirilir. Bu müsbət tendensiya hər il yenilənən beynəlxalq reytinqlərdə də öz əksini tapır.
Qeyd edilməlidir ki,
2019-cu ilin sonlarında
meydana çıxmaqla, geniş
yayılma trayektoriyasına və
sü rətinə
malik
olan
“COVID-19” pandemiyası
bütün sahələr kimi beynəlxalq əla qələrin inkişaf
etdirilməsinə də öz mənfi təsirini göstərmişdir.
Belə ki, pandemiyanın dağıdıcı təsirləri nəzərə
alınmaqla, bir çox ölkələr öz sərhədlərini
müvəqqəti olaraq bağlamış, bu səbəbdən
beynəlxalq tədbir və görüşlərin formatı
dəyişmiş, beynəlxalq və yerli tədbirlər əsasən
onlayn kommunikasiya platformaları vasitəsilə həyata keçirilməklə, prokurorluq
əməkdaşlarının həmin tədbirlərdə iştirakı təmin olunmuşdur.
***
31 may 2021-ci il tarixdə Türkiyə Respublikası Ali Məhkəməsinin Baş Prokuroru Bəkir
Şahinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizə rəsmi səfəri çərçivəsində qonaqlar Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin inzibati binasında olmuşlar.
Nümayəndə heyətinin üzvləri Baş İdarənin
beynəlxalq tədbirlərin, mətbuat konfranslarının
keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş konfrans
zalları, müasir hüquq ədəbiyyatı, normativhüquqi aktlarla zənginləşdirilən, digər dövlət
qurumlarının elektron kitabxanalarına çıxışla
təmin edilən kitabxana, müasir proqram
təminatı ilə təchiz edilmiş “Qaynar xətt”
əlaqə mərkəzi, digər dövlət qurumlarının
məlumat bazalarına çıxışı olan informasiyakommunikasiya şəbəkəsi və əməliyyatların
idarə edilməsi mərkəzi ilə tanış olmuşlar.

Baş İdarə korrupsiya ilə mübarizədə beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrinin, müvafiq konvensiyaların müddəalarının yerinə yetirilməsi, bu sahədə digər ölkələrin
müsbət təcrübələrinin və əldə olunmuş nailiyyətlərinin öyrənilməsi, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin, elmi araşdırmaların aparılması, ikitərəfli və çoxtərəfli tədbirlərin keçirilməsi, habelə anti-korrupsiya qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, digər dövlətlərin hüquq mühafizə orqanları və ixtisaslaşdırılmış anti-korrupsiya qurumları ilə əməkdaşlıq
əlaqələrinin qurulması, bu sahədə beynəlxalq təcrübənin
öyrənilməsi istiqamətində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir.
arandığı ilk dövrlərdən etibarən qurum
dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin
fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən olan
korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə
beynəlxalq əməkdaşlığın önəmini və qarşılıqlı
təcrübənin paylaşılmasının əhəmiyyətini
nəzərə almaqla bu sahədə ixtisaslaşmış
beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrin qurulmasına
və daha da inkişaf etdirilməsinə daim xüsusi
əhəmiyyət vermişdir.
Azərbaycan Respublikası qoşulduğu Avropa
Şurasının “Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında” və “Korrupsiya ilə əlaqədar mülki məsuliyyət haqqında” konvensiyalarında, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
“Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı”
və “Korrupsiyaya qarşı” konvensiyalarında öz
əksini tapmış mütərəqqi normaların milli
qanunvericiliyə implementasiyası istiqamətində də zəruri işlər görmüş, milli qanunvericiliyin beynəlxalq təcrübə və tələblər
əsasında yenidən formalaşdırılması təmin
edilmişdir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində
görülmüş işlərin nəticəsi kimi, Av ro pa
Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu
(GRECO) və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatının (OECD) Şərqi Avropa və Mərkəzi
Asiya üzrə Anti-korrupsiya Şəbəkəsi də daxil
olmaqla əksər beynəlxalq təşkilatların he-

Y

20

2021-сi il

Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi – BÜLLETEN

Səmərəli işləmək üçün bütün imkanların
yaradıldığı müasir inzibati bina kompleksi ilə
bağlı Baş prokuror Kamran Əliyev nümayəndə
heyətinin üzvlərinə geniş məlumat verib.
***
19 may 2021-ci il tarixində ölkəmizdə səfərdə olan Özbəkistan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Agentliyinin direktoru Akmal Burxanovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Baş İdarəyə səfər etmişdir.

Nümayəndə heyəti ilə ikitərəfli görüş zamanı qarşı tərəfə ölkəmizdə korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən qanunvericilik və institusional islahatlar, Baş İdarənin fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verilmiş, səmərəli fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Nümayəndə heyəti həmçinin, Baş İdarənin inzibati binası, müxtəlif səviyyəli konfransların
və təd birlərin keçirilməsi üçün nəzərdə
tutulmuş iclas zalları, kitabxana, kriminalistika
2021-сi il
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sə dilə 5 saylı ASAN
Xidmət mərkəzində və
DOST Mərkəzində də
olmuş, ölkəmizdə müxtəlif sahələrdə həyata
keçirilən korrupsiyanın
qarşısının alınmasına və
şəffaflığın artırılmasına
yönəlmiş təd birlərlə
tanış olmuşlar.
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otağı, müasir proqram təminatı ilə təchiz
edilmiş “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzi, dövlət orqanlarının məlumat bazalarına çıxışı olan
informasiya-kommunikasiya şəbəkəsi və əməliyyatların idarə edilməsi mərkəzi, vətəndaşların qəbulu otağı ilə yaxından tanış olmuşdur.
Özbəkistan nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Baş İdarə ilə yanaşı, Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin deputatları ilə görüşlər keçirmiş, korrupsiyaya qarşı mübarizədə qabaqlayıcı tədbirlərin səmərəli nümunəsini təşkil edən
ASAN Xidmət modeli ilə tanış olmaq məq2021-сi il

***
Ölkəmiz 2006-2010cu illərdə OECD-nin I,
2010-2013- cü illərdə
II, 2013-2016-cı illərdə
III, 2016-2019-cu illərdə
IV Monitorinq Mərhələlərini uğurla tamamlayaraq uyğunluq hesabatı
əldə etmişdir. Xüsusilə
qeyd edilməlidir ki, monitorinqlər çərçivəsində
milli qanunvericilikdə
dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın və
vətəndaşlara göstərilən
xid mət meyarlarının
beynəlxalq standartlar
səviyyəsinə çatdırılması
istiqamətində əhəmiyyətli dəyişikliklər edilmişdir.
OECD ilə uğurlu əməkdaşlığın təzahürü kimi həmin təşkilat tərəfindən ölkəmizdə keçirilən 5-ci raund pilot qiymətləndirmə üzrə sorğu vərəqəsi cavablandırılmaqla, OECD-yə təqdim edilmişdir.
Pilot qiymətləndirmə prosedurunun növbəti
mərhələsi kimi, 17-31 may 2021-ci il tarixlərdə
OECD-nin müvafiq heyəti tərəfindən dövlət
orqanlarının, qeyri-hökümət təşkilatlarının,
həmçinin vətəndaş cəmiyyəti institutlarının
nümayəndələrinin iştirakı ilə onlayn platforma
vasitəsilə virtual müsahibələr həyata keçirilmiş,
nümayəndələr müsahibələrə vahid mərkəzdən-
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Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin
inzibati binasından qoşulmuşlar.
Tədbirin ilk günü açılış nitqi ilə çıxış edən
OECD üzrə Milli Koordinator - Baş prokuror
Kamran Əliyev korrupsiyaya qarşı mübarizə
sahəsində beynəlxalq
əməkdaşlığın zəruriliyi ni
vurğulayaraq,
OECD ilə uğurlu əməkdaşlığın nəticəsi kimi
həmin təşkilatın tövsiyələri əsasında milli qanunvericilikdə mütərəqqi dəyişikliklər edilməsini ekspert heyətinin
diqqətinə çatdırmış, hazırki monitorinq prosesinin ölkəmiz üçün əhəmiyyətini qeyd etmişdir.
Virtual müsahibələr
Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun
müvafiq struktur qurum larının, 16 fərqli
dövlət qurumununun, eləcə də paylarının
(səhmlərinin) nəzarət səhm zərfi dövlətə
məxsus 10 hüquqi şəxsin 90-dan artıq nümayəndəsinin iştirakı ilə keçirilmişdir. Qeyd
edilməlidir ki, virtual müsahibələrdə Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Komissiyasının katibi, Milli Məclisinin
deputatları, hakimlər, Məhkəmə-Hüquq Şurasının, hüquq-mühafizə orqanlarının və digər
dövlət qurumlarının nümayəndələri də iştirak
etmişlər.
Virtual müsahibələr ölkəmizin korrupsiyaya
qarşı mübarizə strategiyası fonunda, milli
iqtisadiyyat, prokurorluq və məhkəmə orqanlarının fəaliyyəti də daxil olmaqla 13 fərqli

mövzu üzrə aparılmış, ekspert heyətinin sualları müvafiq qurumların nümayəndələri tərəfindən cavablandırılmışdır.
Tədbirin sonunda ölkəmiz tərəfindən monitorinq prosesinə göstərilən diqqət OECD-nin
nümayəndə heyəti tərəfindən təqdir edilərək,
virtual müsahibələr zamanı yüksək təşkilatçılığa görə Azərbaycan tərəfinə minnətdarlıq
edilmişdir.
***
2-4 iyun 2021-ci il tarixlərdə ABŞ-ın NyuYork şəhərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Baş Assambleyasının Korrupsiyaya
qar şı Mübarizə üzrə Xü susi Sessiyası
(UNGASS 2021) keçirilmiş və sessiyanın yekununda Siyasi Bəyannamə qəbul edilmişdir.
2021-сi il
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Bununla əlaqədar, cari ilin
22-23 fevral tarixlərində
Vyana şəhərində hibrid formada BMT-nin Korrupsiya
əleyhinə Konvensiyasına
(UNCAC) Tərəf Dövlətlərin Konfransının üçüncü
sessiyalararası görüşü keçirilmişdir.
Tədbirin keçirilməsinin
əsas məqsədi BMT-nin Baş
Assambleyası tərəfindən
UNCAC-ın müddəalarının
tətbiq edilməsi üçün mövcud
olan
nəzarət
mexanizmlərinin və beynəlxalq əməkdaşlığın
gücləndirilməsinə dair Xüsusi Sessiyanın
keçirilməsi, habelə həmin Ses si ya nın
məqsədlərinə xidmət edəcək fəaliyyət yönümlü (action-oriented) Siyasi Bəyannamənin
qəbul edilməsinin qərara alınması ilə əlaqədar
əvvəlki tarixlərdə aparılan müzakirələrin davam etdirilməsi olmuşdur.
Cari tədbirdə daha öncə keçirilmiş müzakirələrin davamı olaraq, Siyasi Bəyannamə layihəsi ilə bağlı yaranan problemlər və dünyada
korrupsiyanın qarşısının alınması üçün istifadə
olunan son alətlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır.
“Məhkəmə sisteminin müstəqilliyini, şəffaflığını və dürüstlüyünü gücləndirməsi və korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarət orqanlarının rolu” mövzusunda keçirilən 3-cü Plenar
iclasda nümayəndəmiz İsfəndiyar Hacıyev çıxış edərək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Məhkəmə-hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi
haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanından irəli gələn tövsiyə və tapşırıqların
icrasının ölkəmizdə qanunçuluğun və hüquq
qaydasının daha da möhkəmləndirilməsi
prosesinə olan töhfəsi barəsində danışmışdır.
Bundan başqa, o, dövlət başçısının 10 iyun
2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə Baş Proku-
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rorluğun strukturunun ən müasir çağırışlara
uyğun şəkildə yenidən formalaşdırılması
çərçivəsində yeni yaradılmış struktur qurumların korrupsiya və digər transmilli cinayətlərin
qarşısının alınmasında effektiv rolu barədə iştirakçıları məlumatlandırmışdır.
Eyni zamanda, İ.Haciyev tədbir iştirakçılarına Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar törədilmiş hüquqpozmalar barədə müraciətlərə baxılması təcrübəsi, hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti institutunun
tətbiqi vəziyyəti, eləcə də digər yeniliklər barədə də ətraflı məlumat vermişdir.
***
Cari ilin 22-24 fevral tarixlərində Avropa
Şurasının Kibercinayətkarlıq üzrə proqram ofisinin təşkilatçılığı ilə “CyberEast” layihəsi çərçivəsində “Kiber cinayətlər və elektron dəlillərlə bağlı beynəlxalq əməkdaşlıq” mövzusunda onlayn platforma qaydasında təlim keçirilmişdir.
Tədbirdə Baş Prokurorluq, Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları
ilə yanaşı Baş İdarənin Təşkilati və informasiya
təminatı idarəsinin rəisi Natiq Eyvazov və
həmin idarənin prokuroru Əflatun Hüseynov
iştirak etmişlər.
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Əflatun Hüseynov və Baş Prokurorluğun Beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq idarəsinin prokuroru Arzu
Zeynalabdiyeva iştirak etmişlər.
Videogörüşdə COVID-19 pandemiyası dövründə dövlət satınalmaları prosedurlarında korrupsiyanın
aşkarlanması, araşdırılması, pandemiyanın bölgədəki hüquq mühafizə orqanlarının işinə təsiri, habelə
korrupsiyaya meyilli olan əsas risk
sahələri üzrə iştirakçılar tərəfindən
qarşılaşdıqları müsbət təcrübələr
Videogörüşdə kibercinayətkarlıq sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq, Budapeşt Konvensiyasında
nəzərdə tutulan müddəalar, hüquqi
yardım haqqında sorğular, formal,
eləcə də qeyri-formal əməkdaşlıq
üsulları və digər mövzular ətrafında müzakirələr aparılmış, sözügedən sahə üzrə milli qanunvericilik barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
Qeyd olunanlarla yanaşı, təlim
iştirakçıları kazus üzərində işləmiş, müvafiq məruzələr hazırlamışlar.
Tədbirin sonunda iştirakçılar arasında təlim
zamanı qazanılmış biliklərin yoxlanılması
məqsədi ilə yazılı sorğu keçirilmiş, sorğunu
uğurla tamamlayan əməkdaşlar müvafiq sertifikatlarla təltif olunmuşlar.
***
Cari ilin 4 mart tarixində İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) təşkilatçılığı ilə “Dövlət satınalmaları prosedurlarında
korrupsiya” mövzusunda onlayn platforma
qaydasında tədbir keçirilmişdir.
Sözügedən tədbirdə Baş İdarənin Təşkilati
və informasiya təminatı idarəsinin prokuroru

və çətinliklər barədə məlumat mübadiləsi
aparılmışdır.
Tədbirdə çıxış edən idarənin prokuroru Əflatun Hüseynov Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığına
əsasən ölkəmizdə COVİD-19-la mübarizədə
zəruri qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi, profilaktik və təxirəsalınmaz qərarların həyata keçirilməsi və Azərbaycanın bu sahədə gördüyü
işlərin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən yüksək qiymətləndirməsi, eləcə də Baş
İdarənin pandemiya dövründə həyata keçirdiyi
anti-korrupsiya tədbirləri barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişdir.
2021-сi il
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Bank fəaliyyəti sahəsində korrupsiya halları:
təhlil və qabaqlayıcı tədbirlər

Kazım HƏMZƏTOV,
Preventiv tədbirlər və təhqiqat
idarəsinin rəis müavini,
ədliyyə müşaviri

Son illərdə ölkəmizdə aparılan
iqtisadi islahatlar, sərbəst bazar iqtisadiyyatı qanunlarının geniş tətbiq
edilməsi bank sahəsində göstərilən
xidmətlərin, vətəndaşların bank və digər kredit təşkilatları ilə əlaqələrinin xeyli artmasına səbəb olmuş,
nəticədə müsbət amillərlə yanaşı, bank fəaliyyəti sahəsində qanun pozuntuları ilə mübarizədə müəyyən
çətinliklər də yaranmışdır. Bank sektoru vətəndaşların
gündəlik həyatında vacib rol oynayan, sosial və digər
xarakterli ehtiyaclarının ödənilməsi üçün müntəzəm
olaraq təmasda olduqları bir sahə olmaqla, həmin sahə ilə bağlı daxil olan müraciətlərə “Vətəndaşların
müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun, cinayət-prosessual qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq olaraq tam şəffaflıqla, vaxtında və
obyektiv baxılması, ilkin araşdırmalar və başlanmış
cinayət işləri üzrə zərərçəkmiş şəxslərin mənafeyinə
uyğun qanunamüvafiq qərarların qəbul edilməsi, cinayətlərin törədilməsinin qarşısının alınması üçün
profilaktik tədbirlərin görülməsi vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir.

tarixli “Valyuta tənzimi haqqında”,
15 may 2015-ci il tarixli “Qiymətli
kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarından, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrdən ibarətdir. Göstərilən qanunlardan əlavə, Mərkəzi
Bank tərəfindən 2008-ci ildə qəbul
olunmuş “Banklarda kreditlərin
verilməsi Qaydaları”, “Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət
göstərən kredit təşkilatlarında mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları” (2005-ci il), “Azərbaycan
Respublikasının kredit təşkilatlarında kassa əməliyyatlarının aparılması və inkassasiyanın təşkili
Qaydaları” (2002-ci il) və digər
normativ xarakterli aktlar bank
fəaliyyətinin tənzimlənməsi, bu
ank fəaliyyəti sahəsində əsas normativ sahədə qanunsuzluq hal larının aradan
xarakterli sənədlər 10 dekabr 2004-cü qaldırılması sahəsində vacib əhəmiyyət kəsb
il tarixli “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi edir.
Bankı haqqında”, 16 yanvar 2004-cü il tarixli
2020-ci il ərzində Baş prokuror yanında
“Banklar haqqında”, 25 dekabr 2009-cu il
tarixli “Bank olmayan kredit təşkilatları Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə
haqqında”, 02 may 2000-ci il tarixli “Kredit bank fəaliyyəti sahəsində törədilmiş qanun poİttifaqları haqqında”, 21 oktyabr 1994-cü il zuntularının araşdırılması haqqında hüquqi
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şəxslərdən, yəni bank və bank olmayan kredit
təş ki latlarından 19 müraciət və məh kə mələrdən 6 xüsusi qərardad, bundan başqa,
bank əməkdaşlarının hərəkətləri barədə vətəndaşlardan ərizə formasında 12 müraciət, Baş
İdarənin “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzi
vasitəsilə 35 mü raciət, ümumilikdə isə
göründüyü kimi, 72 müraciət (vətəndaşların
təkrar müraciətləri istisna olmaqla) daxil
olmuşdur. Müqayisə etsək, 2019-cu il ərzində
cəmi 132 müraciət daxil olmuş, əsas azalma
vətəndaşların müraciətləri sahəsində baş
vermişdir.
Şikayətlərin sayında azalmanı bir çox səbəblərlə izah etmək olar:
1) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin
problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 28 fevral 2019-cu il tarixli
Fərmanının icrası ilə bağlı olaraq, xarici valyutada kredit götürmüş şəxslərə manatın devalvasiyası ilə bağlı dəymiş zərərin əvəzinə
kompensasiyanın ödənilməsi prosesi həyata
keçirilməklə, bu proses əsasən 2019-cu il ərzində tamamlanmış və həmin il ərzində daxil
olmuş şikayətlərin mühüm bir qismi məhz göstərilən prosesdə yaranan narazılıqlarla əlaqədar
olmuşdur.
2) Son illərdə 20 problemli bank (o cümlədən yalnız 2020-ci ildə “AmrahBank” ASC,
“AGBank” ASC, “NBCBank” ASC,
“AtaBank” ASC) ləgv edilmiş, bank sektorunda daha dayanıqlı, maliyyə imkanları geniş olan və iş prinsiplərini daha şəffaf qaydalar
əsasında qurmuş bankların fəaliyyət göstərməsi
istər-istəməz bu sahədə narazılıq hallarının da
azalmasına səbəb olmuşdur. Ləğv edilmiş
bankların öhdəliklərinin icra olunması ilə
Azərbaycan Respublikasının Əmanətlərin Sığortalanması Fondu məşğul olur.
3) Dövlətin bank sektorunun sağlamlaşdırılması sahəsində gördüyü tədbirlərin effek-
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tivliyi getdikcə daha bariz şəkildə özünü
göstərməkdədir. Belə ki:
– Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
28 noyabr 2019-cu il tarixli sərəncamı ilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ləğv edilməklə vəzifə və hüquqları, bank fəaliyyətinin
lisenziyalaşdırılması və tənzimlənməsi, bank
fəaliyyətinə nəzarət funksiyaları bütünlüklə
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına
verilmişdir;
– Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
25 may 2018-ci il tarixli fərmanı ilə maliyyə
fırıldaqçılığı, qanunsuz əməliyyatlar, cinayət
yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına qarşı effektiv
mübarizə orqanı olan Maliyyə Monitorinqi
Xidməti yaradılmışdır;
– 19 yanvar 2016-cı il tarixli “Əmanətlərin
tam sığortalanması haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əsasən, Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik
Şurası tərəfindən əmanətlər üzrə müəyyən edilmiş illik faiz dərəcəsi həddində olan bütün qorunan əmanətlər məbləğindən asılı olmayaraq
Fondun iştirakçı bankları tərəfindən 5 (beş) il
müddətində tam sığortalanır;
– Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 6 dekabr 2016-cı il tarixli fərmanı və həmin fərmanla təsdiqlənmiş “Milli
iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları
üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri” ölkəmizdə maliyyə-bank sektorunun inkişafına mühüm təsir göstərmişdir. Qeyd olunan proqram 2025-ci ilə qədər olan dövr üçün
12 istiqamət üzrə uzunmüddətli baxışı, o
cümlədən “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol
Xəritəsi ”ni əhatə edir. Sənəddə maliyyə-bank
sektoru sahəsində qarşıya qoyulan məqsədlərə
çatmaq üçün 5 strateji hədəf və 16 strateji prioritet üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi plan-
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laşdırılmışdır ki, bu hədəflər bankların restrukturizasiyası və kapitallaşması, aktivlərin sağlamlaşdırılması, sığorta, kapital və pul bazarının inkişafı, bazar iştirakçıları üçün əlverişli
mühitin yaradılması, kredit məlumatlarının
mübadiləsi sisteminin inkişafı, kreditorların hüquqlarının müdafiəsi üzrə işlək mexanizmlərin
yaradılması və s. istiqamətlərdə tədbirlərdən
ibarətdir. Bu tədbirlər uğurla həyata keçirilməklə, son nəticədə bank sektorunun gəlirliliyinin artmasına, kredit mühitinin sağlamlaşdırılmasına, ölkə iqtisadiyyatında mühüm
məbləğdə əlavə dəyərin yaranmasına səbəb
olacaqdır.
2020-ci il ərzində Baş İdarəyə daxil olmuş
72 müraciətdən 12-si “KapitalBank” ASC, 8-i
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC, 5-i ləğv
prosesində olan “DəmirBank” ASC, 4-ü ləğv
prosesində olan “AmrahBank”
ASC,
3-ü
“NikoilBank”
(“YeloBank”) ASC, 3-ü ləğv
prosesində olan “Bank of
Azerbaijan” ASC-nin, 24-ü digər
bankların fəaliyyəti, 13-ü isə
müxtəlif bank olmayan kredit
təşkilatları və kredit ittifaqlarının
fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur.
Xüsusilə qeyd edilməlidir ki,
əgər 2019-cu ildə “MuğanBank”
ASC-nin fəaliyyəti ilə bağlı 18,
“UniBank” ASC-nin fəaliyyəti ilə

bağlı 10 şikayət daxil olmuşdusa, 2020ci ildə birinci bankla bağlı yalnız 1
şikayət daxil olmuş, “UniBank” ASC-nin
əməkdaşlarından isə şikayət daxil olmamışdır.
Müraciətləri məzmun üzrə sistemləşdirdikdə görmək olar ki, bunlardan
24-ü müştərilərlə kredit müqavilələrinin
bağlanması və pulun verilməsi, kreditlərin ödənilməsi, 14-ü sənədlərin saxtalaşdırılması, 10-u pul köçürmələri və valyuta dəyişmələri kimi əməliyyatların
həyata keçirilməsi, 9-u bankda girov
qoyulmuş əmlak, 4-ü bank kartlarından pul
vəsaitlərinin müştərinin məlumatı olmadan
çıxarılması, 4-ü bankda yerləşdirilmiş depozit
vəsaitləri, 3-ü bank əməkdaşları tərəfindən
bankın vəsaitlərinin talanması, 1-i qanunsuz
kredit alma və kreditdən təyinatı üzrə istifadə
etməmə, 1-i kreditlə bağlı olmayan bank
xidmətlərinə görə rüşvət, 1-i bank əmanətləri
üzrə kompensasiyanın ödənilməsi prosesində
baş verən qa nunsuzluq halı, 1-i əmək
hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar olmuşdur.
Əgər 2019-cu ildə qanunsuz kredit alma və
kreditdən təyinatı üzrə istifadə etməmə ilə bağlı
13, bank kartlarından pul vəsaitlərinin müştərinin məlumatı olmadan çıxarılması ilə
bağlı 12, bank xidmətlərinə görə rüşvət alınması ilə bağlı 10 müraciət daxil olmuşdusa,
göründüyü kimi, 2020-ci il ərzində həmin məz-
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munlu müraciətlərin sayında kəskin azalma baş
vermişdir.
2020-ci ildə Baş İdarəyə bank fəaliyyəti sahəsində daxil olmuş 72 müraciətdən 32 müraciət üzrə Preventiv Tədbirlər və Təhqiqat İdarəsində araşdırma aparılaraq, araşdırma nəticəsində 6 material üzrə cinayət işinin başlanması haqqında qərar qəbul edilmiş, 3 material
üzrə cinayət işinin başlanması rədd edilmiş,
7 müraciət cinayət işinə və materiala əlavə
edilmiş, 3 material aidiyyəti üzrə göndərilmiş,
3 material müraciət edən şəxsə geri qaytarılmış, 10 material müraciət edən şəxsə hüquqları
izah edilməklə işə alınmışdır.
Cinayət işləri 3 halda Azərbaycan Respublikası CM-nin 308-ci maddəsi (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə), 3 halda CM-nin
313-cü maddəsi (vəzifə saxtakarlığı), 3 halda
CM-nin 320-ci maddəsi (rəsmi sənədləri saxtalaşdırma), 1 halda CM-nin 179-cu maddəsi
(mənimsəmə və ya israf etmə) ilə başlanmışdır
(nəzərə alınmalıdır ki, bir sıra hallarda cinayət
işi Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə
başlanıb).
İcraatda olmuş araşdırma materialından görünür ki, “Sercopy-SS” MMC, “Techelektro34” MMC və digər – cəmi 17 şirkətin əməkdaşları kimi göstərilən şəxslər istehlak krediti
almaq məqsədilə “Bank VTB Azərbaycan”
ASC-yə müraciət etmiş, müştərilərin iş yerləri
“www .e-gov.az” portalı vasitəsilə yoxlanılmaqla həmin şəxslərə kredit vəsaitləri ayrılmışdır. Sonradan bununla bağlı aparılan araşdırma nəticəsində müəssisə rəhbərlərinin
maddi mənfəət müqabilində çoxlu sayda vətəndaşların iş yerləri haqqında məlumatları
qeyri-qanuni olaraq portalda qeydiyyatdan keçirməklə saxta əmək müqavilələri tərtib etmələri, kredit verildikdən sonra isə onların adlarının sistemdən çıxarılması aşkar olunmuşdur.
Fakta görə Azərbaycan Respublikası CM-nin
308.2, 313 və 320.2-ci maddələri ilə cinayət
işi başlanmışdır.
İcraatda olmuş digər araşdırma materialın2021-сi il

dan görünür ki, “Yelo Bank” ASC-nin (əvvəlki
“Nikoil Bank”) 12 saylı filialının direktoru və
xəzinədarı 19 müxtəlif fiziki şəxsin adından
onların xəbəri olmadan hər biri 10.000 ABŞ
dolları olmaqla, ümumilikdə 190.000 ABŞ dolları məbləğində valyuta alışı əməliyyatını
həyata keçirmişlər. Fakta görə Azərbaycan
Respublikası CM-nin 308.1 və 313-cü maddələri ilə cinayət işi başlanmışdır.
Banklardan daxil olan müraciətlər üzrə cinayət işinin başlanmasına maneə törədən
hallar əsasən aşağıdakılardan ibarət olmuşdur:
1) Məlumat üzrə cinayət hadisəsinin müəyyən edilməməsi. Bir çox hallarda əslində mülki icraat qaydasında həll edilməli olan məsələ ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanına müraciət edilir.
2) Sübutetmə prosesində prokurorluq əməkdaşının qarşılaşdığı çətinliklər (sənədlərin
saxlama müddətinin keçməsi, saxtalaşdırılmış sənədlərin müəyyən olunmaması
və s.)
3) Barəsində məlumat verilən qanunsuzluq
halı üzrə bankın daxili audit orqanları tərəfindən inspeksiyanın aparılmaması;
4) Müqavilə, ödəniş və məxariclə bağlı çek,
orderlərin və digər vacib sənədlərin
məlumata əlavə edilməməsi;
5) Məlumatın hüquq mühafizə orqanına gecikdirilməklə, qanunla nəzərdə tutulmuş
cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti
keçdikdən sonra verilməsi;
Araşdırılan materiallar üzrə cinayətin törədilməsinə şərait yaradan halların aradan qaldırılması haqqında “TuranBank” ASC-yə
təqdimat göndərilmiş, “Bank olmayan kredit
təşkilatı İDK” MMC-nin əməkdaşına qanun
pozuntularından çəkindirmək məqsədilə rəsmi
xəbərdarlıq edilmişdir.
Müraciətlərdən göründüyü kimi, vətəndaşların narazılıqlarının əsas qismi kredit
müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsi və müştəriyə
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pulun verilməsi, kreditlərin ödənilməsi prosesində baş verən qanunsuzluq halları və bank
əməkdaşları tərəfindən sənədlərin saxtalaşdırılması ilə bağlı olmuşdur. Bank əməkdaşları
tərəfindən törədilən qanun pozuntuları əsasən
aşağıda qeyd olunan formalarda olmuşdur:
– Vətəndaşın məlumatı olmadan, şəxsiyyət
vəsiqəsinin surətindən istifadə olunaraq adına
müqavilə, məxaric orderi və sair sənədlər saxtalaşdırılmaqla pul vəsaitlərinin xəzinədən
alınması;
– Vətəndaşın etibarından sui-istifadə
edilərək sənədlərə imzalatdırılmaqla pul
vəsaitlərinin xəzinədən alınması (bir çox
hallarda bankın vəzifəli şəxsi kredit vəsaitini
yaxın müddətdə özünün ödəyəcəyinə tanıdığı
şəxsi inan dır maq la onun adına kreditin
rəsmiləşdirilməsinə nail olur, kredit məbləğini
aldıqdan sonra adətən, ilk vaxtlarda az bir
qismini ödəyərək sonradan ödənişlərdən

yayınır);
– Kreditin rəsmiləşdirilməsi üçün bankın
müştərisindən əvvəlcədən, yaxud xəzinədən
pul vəsaiti alındıqdan sonra rəsmiləşdirilən
məbləğin bir hissəsinin “zəhmət haqqı” kimi,
əslində rüşvət olaraq tələb edilməsi;
– Kreditin ödənişi üçün təhvil verilən vəsaitin faktiki olaraq banka mədaxil edilmədən,
bəzi hallarda ödəniş barədə saxta əməliyyat sənədləri tərtib olunmaqla ələ keçirilməsi;

– Bankın müştərisindən müqavilə ilə nəzərdə tutulduğundan daha çox faiz və cərimə ödənişlərinin tələb edilməsi;
– Girov predmeti ilə bağlı sənədlər saxtalaşdırılmaqla, yaxud sonradan kredit ödənilmədiyi halda əmlak girovdan əsassız azad edilməklə böyük məbləğdə kreditin rəsmiləşdirilib
bankın xəzinəsindən pul vəsatinin alınması, girov qoyulan əmlakın dəyəri, qiymətləndirilməsi ilə bağlı fırıldaqçılıq;
– Kreditin rəsmiləşdirilməsi üçün nəzərdə
tutulan bank xərcləri ilə manipulyasiyalar
edilərək xəzinədən müştəriyə pul vəsaitinin az
verilməsi;
– Bankın əməkdaşı ilə yaxın münasibətdə
olan şəxsin adına daha aşağı faizlə və sərfəli
şərtlərlə, yaxud biznes, kənd təsərrüfatı və sair
sahədə fəaliyyətlə bağlı görüntü üçün tərtib
edilmiş sənədlərdən istifadə etməklə kredit
rəsmiləşdirilərək, son ra dan bank
əməkdaşı ilə müştəri arasında pul
vəsaitinin bölüşdürülərək şəxsi
ehtiyaclara xərclənməsi.
Aşağıda qeyd olunan tədbirlərin
həyata keçirilməsi kredit sahəsində
pozuntuların sayının azaldılmasına
köməklik göstərə bilər:
– təyin olunan kreditin qiymətləndirilməsi, müştərinin ödəmə qabiliyyətinin yoxlanılması üçün toplanması
zəruri olan sənəd və məlumatların dəqiq müəyyən edilməklə kredit qovluğuna əlavə olunması və bu sahədə
mü tə xəs sisin mə su liyyət dərəcəsinin
artırılması;
– vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsinin notarius
tərəfindən təsdiq edilmiş surətinin kredit
qovluğuna əlavə olunmasının vacib şərt kimi
müəyyən edilməsi;
– imza nümunələri vərəqəsində müştərinin
adı, soyadı, atasının adı, ünvanı, telefon nömrəsi barədə məlumatların öz xətti ilə tərtib olunmaqla qısa xətt nümunəsinin də alınması;
2021-сi il
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– təyin olunmuş kreditin monitorinqləri vaxtında keçirilməklə bu barədə aktların kredit
qovluqlarına əlavə edilməsi və aktlar müəyyən
olunmadığı, yaxud saxta məlumatlar əks etdirildiyi halda müvafiq əməkdaşın məsuliyyət
dərəcəsinin müəyyən edilməsi;
– girovun predmeti olan daşınmaz əmlakın
hər bir halda bankın əməkdaşları deyil, kənar
mütəxəssislər tərəfindən qiymətləndirilməsi,
girov predmetinin yerində faktiki vəziyyətinin
daha dəqiq yoxlanılması üçün tədbirlərin
müəyyən edilməsi.
Təhlil nəticəsində aydın olur ki, bir sıra hallarda istehlak məqsədilə, biznes fəaliyyətinin
genişləndirilməsi və digər məqsədli kreditə görə müraciət etmiş şəxsin maliyyə imkanları,
ödəmə qabiliyyətinin olub-olmaması, kommersiya təşkilatının nəzərdə tutduğu işləri yerinə
yetirmək, kommersiya fəaliyyəti uğursuz olduğu halda ödəniş etmək iqtidarında olub-olmaması, bazar və maliyyə riskləri bank əməkdaşları tərəfindən ətraflı araşdırılmır. Halbuki
“Banklarda kreditlərin verilməsi qaydaları”nın
3-cü bəndinə əsasən, müraciət edən şəxsin ödəniş qabiliyyəti, təminatın adekvatlığı, borcalanın nüfuzu və sair hallar araşdırılmaqla kreditin qiymətləndirilməsi kreditin təyin olunması üçün ən vacib şərtlərdən biridir.
Məlumatların bir hissəsi bank kartlarından
pul vəsaitlərinin müştərinin məlumatı olmadan
əsassız olaraq çıxarılması ilə əlaqədar olmuş-
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dur. Şübhəsiz ki, bankın plastik
kart məlumatlarının qorunması
dərəcəsinin genişləndirilməsi,
bank əmək daş larının həmin
məlumatlara girişinin mümkün
qədər məhdudlaşdırılması, yaxud
bu məlumatların əldə edilməsi
üçün bir nəfərdən asılı olmayan
çoxpilləli vasitənin müəyyən
edilməsi plastik kart lar dan
sahiblərinin məlumatı olmadan
vəsaitlərin silinməsi hallarının
qarşısının alınmasına köməklik göstərə bilər.
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
İdarə Heyətinin 29.12.1999-cu il tarixli qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Banklarda daxili nəzarət və
daxili auditin təşkili barədə Qaydaları“nın tələbləri pozulmaqla, ikili nəzarət mexanizminə
əməl edilməməsi (bir əməkdaşın işinin digəri
tərəfindən yoxlanması, nağd pul çeklərinin
ödənilməsi ilə bağlı və sair vacib əməliyyatlar
aparılarkən əməliyyatın əvvəlindən sonunadək
bir nəfərin deyil, bir neçə şəxsin məşğul olması, əməliyyatların icrası və sənədlərin tətbiqi ilə məşğul olmayan əməkdaşlar tərəfindən
üzləşdirmələrin aparılmasının həyata keçirilməməsi), nəzarət xarakterli əməliyyatların zəif
təşkili, bankın daxili audit və nəzarət orqanları
tərəfindən vaxtaşırı olaraq müvafiq nəzarətin
həyata keçirilməməsi, yaxud auditin səhlənkarcasına keçirilməklə törədilmiş qanunsuzluq
hallarının gizlədilməsi bəzi əməkdaşlarda
məsuliyyətsizlik və törədilmiş pozuntuya görə cəzasızlıq hisslərinin möhkəmlənməsinə,
bankda eyni xarakterli pozuntuların müntəzəm
və davamlı olaraq törədilməsinə səbəb olur.
Müraciətlərə baxılarkən şərh olunan pozuntu halları aşkar edildikdə təqdimat, xəbərdarlıq
kimi prokuror aktlarından daha geniş istifadə
edilməsi bank fəaliyyəti sahəsində korrupsiya
hallarının qarşısının alınmasında vacib əhəmiyyət kəsb edə bilər.
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Korrupsiya və iqtisadi fəaliyyət sahəsində baş verən cinayətlərin
qarşısının alınması üçün qabaqlayıcı tədbir kimi risklərin müəyyən
edilməsi, təhlili və qiymətləndirilməsində Baş İdarənin Mütəxəssis
təhlilləri şöbəsinin fəaliyyətinin əhəmiyyəti

Tural VƏLİBƏYOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş
prokuroru yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin
Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin
rəis müavini, ədliyyə müşaviri

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27.02.2020-ci il tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq
hökümətin təşviqinə dair 20202022-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət
Planı”na uyğun olaraq korrupsiyaya
və digər hüquq pozuntularına qarşı
institusional-preventiv təd bir lər
həyata keçirilmiş, dövlət orqanlarında daxili nəzarət qurumlarının
işi təkmilləşdirilmiş, o cümlədən
onların maddi-texniki bazası gücləndirilmiş, ixtisaslı kadrlarla təmin edilmiş, vətəndaşların bu orqanlara
birbaşa mü ra ciət etməsi üçün imkanlar
yaradılmışdır.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində
ölkə prezidenti tərəfindən verilmiş tapşırıqların
icra edilməsi üçün işini mütərəqqi metodlarla
quran Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsi bu istiqamətdə öz fəaliyyətini günbəgün daha da təkmilləşdirmiş, dünya təcrübəsindən faydalanaraq cinayət əməllərinin qarşısının alınması üçün preventiv tədbirlərin görülməsi, cinayətkarlığa qarşı mübarizənin
yeni üsul və metodlarının yaradılması, cinayət

Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası
qoyulan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən
islahatlar nəticəsində hüquqi və demokratik dövlət,
vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir. Respublikamızın hərtərəfli inkişafı istiqamətində əsaslı
islahatlar aparılmış, hüquqi dövlət quruculuğu
ictimai həyatın bütün sahələrini əhatə etmiş,
təsərrüfatsızlıq və korrupsiya hallarına qarşı
mübarizə sahəsində mütəşəkkil addımlar atılmışdır.

u kompleks tədbirlər sosial-iqtisadi və
hüquqi islahatların ayrılmaz tərkib
hissəsi kimi formalaşmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il
tarixli 2421 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair
2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”na, habelə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 noyabr 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 20172019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”na,
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törətmiş şəxslərin ifşa edilməsi və sair sahələrdə prioritetlər müəyyənləşdirmişdir.
Bu gün inkişaf həm daxildə, həm də xaricdə
Respublikamızın da iştirak etdiyi bütün institusional dəyişikliklərdə baş verir. İqtisadiyyat
inkişaf etdikcə və onun dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası gücləndikcə iqtisadimaliyyə münasibətlərində şəffaflığın təmin
olunmasında, iqtisadi cinayətkarlığa və korrupsiyaya qarşı mübarizədə cinayət işlərinin
istintaqında, ilkin araşdırmaların aparılmasında
konkret sahələr üzrə xüsusi bilik və bacarıqlara
malik mütəxəssislərin imkanlarından daha geniş istifadə etmək zərurəti yaranmışdır. Ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi məqsədi ilə qəbul edilmiş dövlət
proqramlarına müvafiq olaraq tədbirlərin həyata keçirilməsinə köməklik göstərilməsi,
normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi,
korrupsiya cinayətlərinin istintaqı və araşdırılması üçün Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin Mütəxəssis təhlilləri
şöbəsi də yeniliklərə uyğun olaraq fəaliyyətini
istiqamətləndirir.
Şöbənin ildən-ilə Baş İdarənin struktur qurumları və digər prokurorluq orqanları ilə qarşılıqlı əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, qarşılıqlı
məlumat mübadiləsi fonunda iş təcrübəsinin
formalaşdırılması, yeni araşdırma metodologiyalarının tətbiqi naliyyətlərin əldə edilməsinə
gətirib çıxarmışdır.
Belə ki, 2020-ci ildə şöbədə Baş
İdarənin İs tintaq İdarəsinin 151,
Preventiv tədbirlər və təh qiqat
idarəsinin 14, Əməliyyat idarəsinin 3,
Əməliyyat təminatı şöbəsinin 2,
keçmiş Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin
2 qərarı icra olunmuşdur. 2020-ci ildə
şöbənin əməkdaşlıq etdiyi struktur
qurumların və prokurorluq orqanlarının sayı artmış, əvvəlki illərdən
fərqli olaraq, ilk dəfə 2020-ci ildə
Azərbaycan Res pub likası Baş
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Prokurorluğunun İstintaq idarəsindən daxil
olan 6, Baş İdarənin böyük prokurorundan
daxil olan 1 qərarın icrası təmin edilmişdir.
Şöbə tərəfindən aparılan araşdırmaların nəticələri göstərir ki, araşdırma predmeti müxtəlif
sahələri əhatə etmişdir. Bu da mütəxəssislərin
bilik və bacarıqlarını günbəgün artırmaları və
konkret sahələr üzrə ixtisaslaşmaları hesabına
olmuşdur.
2020-ci ildə Baş İdarənin Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin araşdırmalarının nəticələrinin
68-i bank və bank olmayan kredit təşkilatlarının fəaliyyəti və verilmiş kreditlərin istifadəsi,
27-si əmlakların qiymətləndirilməsi, 21-i
dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərin istifadəsi, 17-si sahibkarlıq subyektlərinin təsərrüfat fəaliyyəti, 9-u təhsil, 7-si əhalinin sosial
müdafiəsi, 6-sı Dövlət Sərhəd Xidmətinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətləri, 5-i tikinti, 4-ü kənd təsərrüfatı, 4-ü vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətləri,
3-ü səhiyyə, 2-si karxana fəaliyyəti, 2-si qanunsuz valyuta mübadiləsi, 2-si qeyri-rəsmi
əmək münasibətlərinin yaradılması ilə əlaqədar
dövlət büdcəsindən yayındırılmış vergilərin və
məcburi dövlət sosial sığorta haqqlarının
müəyyən edilməsi, 1-i təbiətə vurulmuş zərər
ilə bağlı olmuşdur.
Araşdırılan sahələrin müxtəlifliyi göstərir
ki, bu gün Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin
əməkdaşları istənilən sahədə yoxlamaların həyata keçirilməsi üçün kifayət qədər təcrübəyə
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malikdirlər. Mütəxəssislərin ixtisaslaşmaları
onların daha mütəşəkkil formada araşdırmalar
aparmalarına imkan vermiş, hər sahədə olan
problemləri görüb ifşa etmək, təqsirləndirilən
şəxslərin dairəsini və onların əməllərini tam
müəyyən etmək qabiliyyətlərini artırmışdır.
Bu gün şöbənin fəaliyyəti təkcə mütəxəssis
rəylərinin verilməsindən, maliyyə-mühasibat
sahəsində istintaqa, əməliyyata, ilkin araşdırmanı aparan subyektlərə kömək etməkdən ibarət deyildir. Aparılan struktur islahatları, mütəxəssislərin konkret sahələr üzrə ixtisaslaşmaları imkan verir ki, işlərə kompleks yanaşılsın, dar çərçivədən çıxıb mütərrəqi araşdırma
metodologiyalarının öyrənilərək təcrübədə
tətbiq etmək, yaranan boşluqları, korrupsiyaya,
təsərrüfatsızlığa şərait yaradan halları müəyyən
edərək, riskləri qiymətləndirmək, qabaqlayıcı
tədbirlər görmək üçün təkliflər vermək, maliyyə-nəzarət funksiyasının həyata keçirilməsində, inzibati təsir tədbirlərinin görülməsində, münasibətlərdə yaranan təhdid və zəifliklərin aradan qaldırılmasında bilavasitə iştirak etmək, ilkin araşdırmanı və ibtidai istintaqı aparan subyektləri istiqamətləndirmək və
məlumatlarla təmin etmək bacarığını göstərsin.
Bu günün reallıqlarından irəli gələn fəaliyyət
növüdür.
Bazar münasibətləri öz-özünü nə qədər tənzimləsə də, cinayətkar qəsdlərdən, niyyətlərdən
sığortalanmamışdır. Ona görə də bazarın
dövlət tənzimlənməsinə ehtiyac vardır. Belə
tənzimləmə olmasa müəssisələr müflisləşər,
əsassız borclanma yaranar, işlərin başa çatdırılmamasına səbəb olar. Bu da birbaşa və ya
dolayı da olsa cəmiyyətin, dövlətin maraqlarına
qəsd edir. Çünki belə hərəkətlər işsizlər ordusu
yaradır, sosial ədalət pozulur, qoyulmuş dövlət
əsaslı vəsaitlərinin batmasına səbəb olur, bazarda məhsul qıtlığı yaranır, ümumi daxili
məhsul azalır, ixrac idxalı üstəliyir, beynəlxalq
maliyyə qurumları qarşısında götürülmüş öhdəliklər yerinə yetirilə bilinmir.

Maliyyə resurslarının düzgün idarə edilməsi, səmərəli istifadəsi, vəsaitlər üzərində inzibati fəaliyyətin düzgün təşkili dövlət idarəetməsinin əsas məzmununu, iqtisadi və sosial sabitliyin mühüm amilini təşkil edir. Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin özü də belə inzibati təsir
növlərindən biridir. Məqsəd təkcə cinayətin və
cinayət törətmiş şəxslərin ifşa edilib barələrində cinayət hüquqi tədbirlərin görülməsi olmamalı, həmçinin bu cinayətlərin baş verməməsi üçün təcrübədə formalaşmış üsul və metodlarla problemləri görüb digər inzibati təsir
vasitələrindən istifadə etməklə çatışmazlıqlar
aradan qaldırılmalıdır. İqtisadi fəaliyyət sahəsində baş verən cinayətlərin xarakterindən də
görünür ki, belə cinayətlərin baş verməsinə şərait yaradan hallardan biri maliyyə nəzarətinin
olmaması və ya tam olmaması, həmçinin bu
nəzarətin müasir tələblərə cavab verməməsidir.
Həmçinin nəzarət mexanizminin formalaşması üçün təşkilati məsələlərin həll edilməsi,
fəaliyyətin koordinasiya edilməsi, əməkdaşlığın formalarının tapılması da vacibdir. Korrupsiyaya, təsərrüfatsızlığa qarşı mübarizə də
həmin inzibati təsir üsullarından biridir ki, bu
vasitələrlə pozuntular, çatışmazlıqlar, onları törədən təqsirləndirilən şəxslər müəyyən edilərək
cəzalandırılır və ya daha geniş mənada konkret
sahələr üzrə cinayətlərin baş verməsinə şərait
yaradan hallar, risklər aşkar edilib qiymətləndirilərək qarşısının alınması üçün tədbirlər görülür. Belə formada mübarizəni aparmaq
üçün iqtisadi biliklərə ehtiyac yaranır ki,
mütəxəssislərin bacarıqlarından istifadə olunması iqtisadi-hüquqi münasibətlərdə yaranan
problemlərin ortaya çıxarılmasında, çatışmazlıqların aradan qaldırılmasında, ümumilikdə cinayətkarlığa qarşı mübarizədə korporativ əməkdaşlığın mütərəqqi forması kimi qəbul edilə bilər. Nəzarətin qeyd edilən formada
həyata keçirilməsi bir tərəfdən maliyyə fondlarının formalaşması və istifadəsi prosesində
qanunvericiliyə əməl edilməsinə xidmət etsə
də, geniş analiz edilərsə, digər tərəfdən ma2021-сi il
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liyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının iqtisadi səmərəliliyinin və çəkilən xərclərin məqsədəuyğunluğunun qiymətləndirilməsinə də gətirib çıxara bilər. Məqsəd maliyyə intizamının gücləndirilməsi, şəffaflığın və hesabatlılığın təmin
edilməsi, dövlətin iqtisadi siyasətinin həyata
keçirilməsinin, dövlət gəlirlərinin toplanılmasının, dövlətin maliyyə vəsaitlərinin və əmlakının istifadəsinin və idarə olunmasının qanuniliyinin, səmərəliliyinin, nəticəliliyinin, qənaətliliyinin qiymətləndirilməsi, kənarlaşmaları
aşkar edərək fərdi hallarda təshihedici tədbirlərin həyata keçirilməsi, eləcə də dövlət vəsaitlərindən düzgün və səmərəli istifadə edilməsi,
etibarlı maliyyə idarəetməsinin inkişafı məqsədilə təklif və tövsiyələrin verilməsi, maliyyə
idarəetməsində effektiv nəzarətin təşkili və nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsidir.
Məhz tarixən formalaşmış maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanlar “Ədalət mülkün
təməlidir” prinsipi əsasında formalaşmışlar. İlk
dövlət maliyyə nəzarəti orqanı kimi 1314-cü
ildə fəaliyyətə başlayan İngiltərənin Dövlət Xəzinəsinin baş müfəttişi, 1319-cu ildə yaradılmış
Fransanın Hesablama Məhkəməsi, 1365-ci ildə
İspaniyada fəaliyyətə başlayan Hesablama Palatasının sələfi olan Navara Krallığının Hesablama Məhkəməsi, 1761-ci ildə həmin münasibətləri tənzimləməsi üçün yaradılmış Avstriya
Palatasının sələfi olan Avstriya-Macarıstan Hesablama Məhkəməsini misal göstərmək olar.
Müsəlman ölkələrində ilk belə sistem isə
1862-ci ildə Türkiyədə yaradılmışdır ki, orada da dövlət maliyyə nəzarətini Hesablama
Məhkəməsi həyata keçirmişdir. Münasibətlərin inkişafı fonunda dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirmək üçün kömək axtarılmış və XX əsrin əvvəlində yeni sistem
yaradılmışdır. Bu sistem dövlət maliyyə nəzarətinin müstəqilliyinin bəyan edilməsi ilə
səciyyələnən və tək cə Avropada deyil,
həmçinin digər kontinentlərdə də geniş tətbiq
edilən yeni maliyyə nəzarəti olmuşdur. Bu
sistemin əsas funksiyaları dövlət resurslarından

36

2021-сi il

qanuni, səmərəli, effektiv və qənaətli istifadə
edilməsi prinsiplərinin təmin edilməsi və
qəbul olunmuş qayda və standartların pozulması hallarının aşkar edilməsi yolu ilə müvafiq
tənzimləyici tədbirlərin görülməsi, qeyd edilmiş pozuntular nəticəsində dövlətə vurulmuş
ziyanın bərpa edilməsi, günahkar şəxslərin
məsuliyyətə cəlb edilməsi və gələcəkdə bu cür
pozuntuların qarşısının alınmasından ibarət
olmuşdur. Əksər ölkələrdə konstitusiya normaları bu nəzarətin dövlət orqanları sistemində
yerini, təşkilati əsaslarını və fəaliyyətlərini
tənzimləyən ümumi prinsip və qaydaları
müəyyən edir. Bəzi ölkələrin konstitusiyasında
belə həmin sistemin parlament və hökumətə
dəstək verilməsi üçün yaradıldığı göstərilmişdir. Hətta həmin sistemdə fəaliyyət göstərənlərin hakim səlahiyyətlərinə malik olduqları,
dövlət vəsaitləri hesabına maliyyələşən qurumların maliyyə hesabatlarını yoxladığı, iqtisadiyyatın idarəedilməsinin və büdcənin icrasının
düzgünlüyünü və səmərəliliyini qiymətləndirdiyi müəyyən edilmişdir.
Ona görə də, aparılan araşdırmaların nəticələrində səmərəlilik prinsipinə önəm verilməsi gələcək perspektivdə nəzərə alınmalıdır.
Çünki dövlətin cinayətkarlığa qarşı mübarizə
siyasətinin əsas tərkib hissələrindən biri də cəmiyyətdə olan sosial problemləri müəyyən etmək və idarəetmə mühitini formalaşdırmaqdır.
Təhlil, sahələrin əlaqələndirilməsi, sosial ziddiyyətlərin azaldılması, insanların sosial problemlərdən yaranan qanunsuz hərəkətlərinin
qarşısının alınması üçün qabaqlayıcı tədbirlərin
görülməsində bu prinsip kömək edir. Səmərəlilik prinsipi yalnız xüsusi maliyyə əməliyyatlarını deyil, həmçinin təşkilati və inzibati
sistemlər də daxil olmaqla, dövlət fəaliyyətinin
bütün aspektlərini əhatə etməlidir. Səmərəlilik
qurumlar tərəfindən həyata keçirilən fərdi əməliyyatlar ilə yanaşı, onların bütün fəaliyyətlərini, həmçinin təşkilati quruluşunu və idarəetmə sistemini, eyni zamanda, dövlət tədbirləri
və proqramlarının qənaətliliyinin və effektiv-
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liyinin qiymətləndirilməsidir. Bu fəaliyyət
prosesində qəbul edilmiş qərarların, həmçinin
qanunvericilik aktlarının müddəalarının icra
vəziyyəti və dövlət orqanlarının onlara verilmiş
funksiyalarının icrası zamanı fəaliyyətlərinin
effektivliyi yoxlanılır.
Preventiv tədbirlərin görülməsində səmərəlilik prinsipinin mahiyyəti ondan ibarətdir
ki, mütəxəssis araşdırmaları zamanı qurumlarda olan çatışmazlıq görünür, həmin qurumlarla cəmiyyət arasında olan ziddiyyətlər müəyyən edilir, təhlil edilərək yarana biləcək qanun pozuntuları barədə proqnozlar verilir və
onların qarşısını almaq üçün istintaqı və ya ilkin araşdırmanı aparan subyektlərə məlumatlar
verilir.
Son zamanlar aparılan mütəxəssis araşdırmaları ilə cinayətlərin baş verməsinə şərait yaradan halların müəssisə və təşkilatlarda fəaliyyətin yarıtmaz təşkili və ya maraqların gözlənilməsi, tapşırıqların yerinə yetirilməsi fonunda aparılması nəticəsində baş verdiyi müəyyən edilmişdir.
Banklarda, sığorta təşkilatlarında, bələdiyyələrdə, kənd təsərrüfatı subyektlərində,
mənzil tikinti kooperativlərində və digər sahələrdə əsaslı araşdırma aparılmadan, monitorinqlər keçirilmədən, iqtisadi əsaslılığı yoxlanılmadan, subyektlər öyrənilmədən maliyyə vəsaitlərinin ayrılması, iri layihələrin
həyata keçirilməsi, risklərin qiymətləndirilməməsi, bazarın araşdırılmaması, işə laqeyid
yanaşılması, rəhbərliyin göstərişlərinin icra
edilməsi, bir sözlə təsərrüfatsızlıq nəticəsində
korrupsiya hallarının baş verdiyi, iqtisadi
fəaliyyət sahəsində cinayətlərin törədildiyinə
rast gəlinmişdir. İcraatda olan işlərdən görünür
ki, banklarda kreditlər verilərkən krediti alan
şəxs, təsərrüfat subyekti öyrənilmir, gəlirləri,
yaradacağı sahənin gələcəkdə perspektivləri
qiymətləndirilmir, maraqlara görə kreditlər
verilir, ödəniş qabiliyyəti olmaya-olmaya
kreditlərin verilməsi davam etdirilir, monitorinqlər aparılmır və ya aparılsa da çatışmaz-

lıqlara göz yumulur, pul vəsaitləri təyinatına
uyğun istifadə olunmur. Nəticədə dövlət
vəsaiti hesabına ayrılmış güzəştli kreditlər üzrə
ödənişlər həyata keçirilmir, iqtisadiyyətin
davamlı inkişafının qarşısında problemlər
yaradılır. Müxtəlif sahələrdə olan sahibkarlıq
subyektləri, o cümlədən bələdiyyələr, dövlətin
pay hüququnun olduğu subyektlər ayrılan
vəsaitləri bazar dəyərləndirilməsi aparılmadan,
əlverişli mühiti yaratmadan və ya belə mühit
olduğu halda, ondan istifadə etməyib şəxsi və
digər maraqlara xidmət edərək, konkret məqsədlərə xidmət edildiyini bilə-bilə buna göz yumaraq pul vəsaitlərini xərcləyirlər.
Respublikamızda geniş yayılmasa da, qərb
ölkələrində cinayətkarlığa qarşı mübarizədə
təkcə cinayəti törətmiş şəxsləri və onların
əməllərinin sübuta yetirilməsində deyil, hər bir
konkret sahədə bu cinayətlərin baş verməsinə
şərait yaradan halların, prosesdə olan təhdid
və zəifliklərin ortaya çıxarılması üçün də mütəxəssislərin fəaliyyətindən geniş istifadə
edirlər. Məhz belə təsir metodları ilə maliyyə
hesabatlılığı təmin edilir ki, bu qanunsuz
yollarla əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və əmlakın leqallaşdırılmasında və korrupsiyaya qarşı mübarizədə preventiv xarakterli tədbir kimi qiymətləndirilir.
Respublikamızda həyata keçirilən iqtisadi
və hüquqi islahatların, siyasətin mahiyyəti də
məhz idarəetmə sistemində və bütövlükdə iqtisadi-sosial həyatda koordinasiyalı nəzarət sisteminin yaradılmasıdır. Korporativ nəzarət mexanizminin olmaması bir tərəfdən korrupsiyanın yayılmasına, qanunsuz gəlirlərin və əmlakların əldə edilməsinə zəmin yaradır, digər
tərəfdən iqtisadi sərbəstliyin məhdudlaşmasına,
idarəetmə heyətinin və məmurların lüzumsuz,
tələb olunmadan artıq funksiyalarının yaranmasına səbəb olur. Korrupsiyanın dağıdıcı təsiri hakimiyyətin bütün səviyyələrinin korroziyasına gətirib çıxarır, gizli iqtisadiyyatın, ondan əmələ gələn çirkli pul kütləsinin yaranmasına və geniş yayılmasına şərait yaradır.
2021-сi il
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Problemlərə qarşı mübarizədə müvafiq konsepsiyanın və metodik təminatın olmaması işi
çətinləşdirir.
“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 20122015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nı, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və
ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair 2017-2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”, “Açıq hökümətin təşviqinə dair
2020-2022-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı”
təsdiq edildikdən sonra hazırlanmış qanun layihələrində maliyyə nəzarətinin nəticəliliyinin,
şəffaflığının və aşkarlığının, obyektivliyinin,
müstəqilliyinin və təsirliyinin iqtisadi
inkişafa və təhlükəsizliyə təminatının əsas is ti qamətləri, ma liyyə
nəzarətinin hüdudları, forma və
metodları, nəzarət qurumlarının hüquqi statusu, maliyyə nəzarəti
orqanları ilə digər dövlət idarəetmə
orqanlarının əla qə lə ri nin tək milləşdirilməsi, maliyyə nəzarəti
sahəsində maraqların toqquşmasının
qarşısının alınması, habelə nəzarət
qurumlarının fəaliyyətinin iqtisadi
mexanizmləri müəyyən edilmişdir. Lakin
həmin mexanizmlərin kağızdan fəaliyyətə,
təcrübəyə inteqrasiyasında hələ də müəyyən
problemlər var. Bu problemlər qurumlararası
fəaliyyətdə əlaqənin mütəşəkkil formada
olmamasında və ya bir-birini təkrar etməsində,
nəzarətin zəifliyində, kənar nəzarətin tətbiqinə
icazə verilməməsində, üst və alt sistemlərin birbirlərini izləməməsində, risk faktorlarının
qiymətləndirilməməsində özünü büruzə verir.
Təhlillər göstərir ki, bunun nəticəsi olaraq
ictimai münasibətlərə qəsdlər atrır, hüquqi və
iqtisadi kolliziya baş verir.
Korrupsiyaya, təsərrüfat cinayətlərinə qarşı
mübarizə aparan orqan kimi bu hallar gündəlik
fəaliyyətdə rast gəlinir. Lakin cinayət işinin
maraqları nöqteyi-nəzərindən işə yanaşılması
digər problemlərin qıraqda qalması ilə nəticə-
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lənir. Halbuki, araşdırmalara geniş prizmadan
yanaşılsa, sırf cinayət işinin, ilkin araşdırmanın
çərçivəsindən çıxılıb, konkret sahədə olan iş
mühiti, təşkilati məsələlər, nəzarət mexanizmi
də öyrənilərək təsərrüfatsızlığa səbəb olan hallar araşdırılsa, Baş İdarənin digər tənzimləmə
imkanları artar.
Ona görə də qeyd edilən Milli Fəaliyyət
Planlarından irəli gələn tələblərin Baş İdarənin
Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin gələcək perspektivdə nəzərə alması, korrupsiya və iqtisadi sahədə olan cinayətkarlığın qarşısının alınmasında risklərin müəyyən edilməsi, münasibətlərdə ortaya çıxan təhdid və zəifliklərin

aşkar edilməsi, risklərin aradan qaldırılması
üçün qa nun ve riciliyin və ya onun ic ra
mexanizminin yetərli olub-olmamasının qabardılması istiqamətində fəaliyyətin həyata keçirməsi planlaşdırılmalıdır. Çünki mütəxəssis
yoxlamaları zamanı sistemdə olan problemlər
daha yaxşı görünür, sistem və altsistemlərin
ayrılıqda və ya ümumilikdə pozuntulara
reaksiyası müəyyənləşdirilə bilinir, adi işçidən
rəhbərliyə qədər vəzifədən irəli gələn öhdəliklərin hansı qaydada yerinə yetrilməsi, onlardan sui-istifadə edilməsi, laqeyidlilik nümayiş etdirilməsi, səhlənkarlıq, şəxsi və digər
şəxslərin mənafeyinin gözlənilməsi və sair hallar araşdırma predmenti olur və onların baş
verməsinə şərait yaradan qanunvericilikdə və
ya idarəçilikdəki boşluqlar barədə məlumatların tam toplanması imkanları olur.
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Riskin müəyyən edilməsi prosesi özündə
riskin səbəblərinin və mənbələrinin (fiziki ziyan konteksində təhdidlərin), eləcə də ona mühüm təsir göstərə bilən hadisələr, hallar və vəziyyətlərin və potensial nəticələrinin müəyyən
edilməsini birləşdirir. Korrupsiya və iqtisadi
fəaliyyət sahəsində cinayətlərin baş verməsinə
səbəb olan təhdidlərin müəyyən edilməsində
əsasən istintaq materiallarından, sahələr üzrə
tipoloji hesabatlardan, milli səviyyədə təhdid
qiymətləndirmələrindən, hüquq mühafizə orqanlarında olan ümumi informasiyalardan
istifadə edilir. Təhdidlərin müəyyən edilməsindən əvvəl, cinayətlərin baş verməsinə şərait yaradan zəifliklərin ortaya çıxarılması əhəmiyyət kəsb edir. Risk doğuran halların aşkar
edilməsi üçün aparılan mütəxəssis yoxlamalarının mahiyyəti dəyişməli, yəni təkcə pozuntuları ortaya çıxarmaq, təkliflər verməklə kifayətlənməməli, konkret halların ilkin nəzərdən
keçirilərək öyrənilməsi üçün təhlil ediləcək
əsas risk ssenarilərinin hazırlanması mexanizmi yaradılmalıdır.
Ona görə də, korrupsiya və iqtisadi fəaliyyət əleyhinə olan cinayətlərin günün tələblərinə
uyğun ən mütərrəqi araşdırma və ya istintaqının təşkili modeli mütəxəssislərin də tərkibinə daxil olduğu əməliyyat-istintaq qruplarının yaradılmasıdır. Fəaliyyətin bu forması
risklərin qiymətləndirilməsində yarana biləcək
neqativ şərait və hadisələr haqqında peşəkar
dəyərləndirmə aparmaq üçün sistemli prosedurdur. Bu gün ölkənin sosial-iqtisadi uğur
amillərindən biri korporativ idarəetmə sisteminin beynəlxalq standartlara uyğun inkişaf
etdirilməsidir. Strategiyada və əməliyyat fəaliyyətində baş vermiş son dəyişiklikləri əks etdirmək üçün risklərin qiymətləndirilməsi və
onların fəaliyyətə mümkün təsiri araşdırılır. Vahidlərdən məlumatlar toplanılır, təhlil olunan
proseslərdə iştirak edən işçilərlə müsahibələr
keçirilir və müsahibələrin nəticələri əsasında
biznes prosesinin mövcud riskləri və onların
yaranması sahələri müəyyən olunur. Risklərin

müəyyənləşdirilməsi və siyahısının tərtib
edilməsindən sonra planın hazırlanması prosesində hər bir riskin reallaşması ehtimalı və
risk reallaşdığı təqdirdə bütövlükdə subyektlərə
təsiri qiymətləndirilir və vacibliyi müəyyənləşdirilir. Bu istiqamətdə proseslərin təşkilati
sxemi, büdcəsi, fəaliyyət yekunları, maliyyə
göstəriciləri, risklərin qiymətləndirilməsinin
nəticələri, nəzarət sisteminin vəziyyəti haqqında məlumatlar və digər məhdudlaşmayan
məlumatların toplanması nəzərə alınır. Müsahibə, müşahidə, sübutların yoxlanılması və bütöv yoxlama kimi mövcud 4 üsulundan istifadə
edilməklə nəzarət prosedurlarının yoxlanılması
aparılır. Son nəticədə yoxlama zamanı aşkar
edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların və onların
aradan qaldırılması üçün tədbirlər planının müzakirəsi və razılaşdırılması, tədbirlərin görülməsinə və icra müddətlərinə görə məsuliyyət
daşıyan şəxslərin təyin edilməsi və təklif
olunan təkmilləşdirmələrin reallaşdırılması işlərinin həyata keçirilməsi üçün məsələlər
qaldırılır.
Beynəlxalq münasibətlərə inteqrasiya
olunmuş inkişaf etmiş münasibətlərdə baş verən çatışmazlıqların, qanun pozuntularının, cinayət əməllərinin qarşısının alınmasında onların baş verməsi gözlənilmir, qabaqlayıcı tədbirlər görülür ki, bunun nəticəsində “nə
olub, necə olub” sualına cavab verilmir, “nə
etməli” sualına cavab axtarılır. Bu gün münasibətlərin sərbəstləşməsi dedikdə insanların istədiyi hərəkətləri etməsi, özünü güc olaraq göstərməsi, əlində olan imkanlardan öz istədiyi
kimi istifadə etməsi, digərlərinə qarşı laqeydlilik kimi başa düşülməməlidir. Hər hansı qurum, müəssisə daxilində münasibətləri
tənzimləyən orqanlar fəaliyyət göstərsə də,
qaydalar müəyyənləşdirilsə də, çatışmazlıqların, qanun pozuntularının müəyyən edilməsi,
onlar barəsində tədbirlərin görülməsi, yaranma
səbəblərinin müəyyən edilməsi, digər subyektlər, dövlət orqanları arasında olan qeyri-qanuni
fəaliyyət nəticəsində yaranan problemlərin, ça2021-сi il
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tışmazlıqların müəyyən edilməsi mümkün verməsinə şərait yaradan hallar ortaya çıxarıla
olmur. Həmçinin həmin subyektlər sərbəst fəa- bilər:
liyyət göstərdiklərindən onlara kiminsə irad
– mühasibat və operativ məlumat sisteminin
tutmayacağını, tədbir görməyəcəyini fikirləşib
yoxlanması, həmin məlumatlar əsasında
istədiklərini edə bilirlər. Fikirləşmirlər ki,
hesabatların hazırlanması və istifadə
onların fəaliyyəti birbaşa olmasa da, dövlətin
edilən üsulların araşdırılması;
fəaliyyəti, maraqları ilə əlaqəlidir və belə qa– mühasibat və operativ uçot işinin uçot
nunsuz fəaliyyət inzibati təsir tədbirləri ilə
sisteminin tələblərinə uyğunluğu;
məhdudlaşır. Dövlət vətəndaşlarının maraq– hesabat məlumatlarının dəqiqliyinin və
larının təminatçısıdır. Bazar münasibətlərində
etibarlılığının təmin olunması üçün təközəl subyektlər vətəndaşlara, bəzi vaxtlarda
liflərin hazırlanması;
dövlətə, dövlətin müxtəlif struktur qurumlarına
– təsərrüfatın müxtəlif sahələrinin fəaliyxidmət edirsə, həmin müəssisə və təşkilatlarda
yətində xüsusi araşdırmalar da daxil olinsanlar işləyirlərsə həmin subyektlərin qeyrimaqla, ayrı-ayrı halların yoxlanması;
qanuni hərəkətləri dövlətin və vətəndaşlarının
– aktivlərin mövcudluğunun, onun vəda maraqlarına qəsd edir. Ona görə də müasir
ziyyətinin və qorunub saxlanması;
şəraitdə dövlətin funksiyalarından biri də həmin özəl subyektlərdə baş verən problemləri,
– monitorinqlər keçirməklə və müxtəlif
çatışmazlıqları görüb qabaqlayıcı tədbirlər kimi
yoxlama üsulları ilə nəzarət sistemlərinin
inzibati təsirlərdən istifadə etməkdir. Bunun
fəaliyyətində müəyyən edilən çatışmaztəsərrüfat subyektlərinin dayanıqlığının təmin
lıqların aradan qaldırılması və daha müolunmasında, rəhbərliyə düzgün və vaxtında
tərəqqi üsulların tətbiq olunması üçün təkməlumat verilməsi və iqtisadi proseslərin
liflərin hazırlanması;
düzgün aparılmasında, düzgün qərarların qə– nəzarət mexanizminin səmərəliliyinin
bul edilməsində böyük rolu vardır. Müxtəlif
qiymətləndirilməsi;
dövlət strukturlarında, bank sektorunda, bə– maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti üzrə risklərin
lədiyyələrin fəaliyyətində, müvafiq icra hakimüəyyən edilməsi üçün monitorinqlərin
miyyəti strukturlarında, kənd təsərrüfatı mütəşkil edilməsi;
əssisələrində, mənzil tikinti kooperativlərində,
– xidmət strukturlarının fəaliyyətinin səmədigər tikinti-quraşdırma sahələrində baş vermiş
rəliliyinin qiymətləndirilməsi;
cinayət əməlləri, müəyyən edilən problemlər
– təsərrüfat subyektinin xərclərinin səməbir daha mütəxəssislərin fəaliyyətini aktual etrəliliyinin qiymətləndirilməsi;
miş, cinayət əməlləri baş vermədən, müxtəlif
– təsərrüfat subyektinin, ona tabe olan
sahələrdə baş verən pozuntuların vaxtında aşmüəssisə və təşkilatların (onun törəmə təkar edilməsi, onların yaranma səbəblərini
sərrüfat cəmiyyətlərinin) struktur bölməmüəyyən edərək qarşısının alınması üçün
lərinin fəaliyyətinin normativ hüquqi
qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsini ön plana
aktlara və təsdiq edilmiş fəaliyyət planına
çıxarmışdır.
uyğunluğunun yoxlanılması;
Yuxarıda qeyd edilənlər nəzərə alınmaqla,
– resurslardan istifadənin səmərəliliyi, düzşöbə tərəfindən müvafiq pozuntular, qanunvegünlüyü, onlardan istifadəyə nəzarəti və
riciliyin tələblərinə əməl edilməməsi ilə bağlı
zərərdən mühafizə olunmanın yetərliliyimüvafiq rəylərin verilməsindən əlavə, qabaqnin qiymətləndirilməsi.
layıcı tədbir kimi aşağıdakı fəaliyyət istiqamətləri üzrə təhlillər aparılmaqla, cinayətin baş
Araşdırmanın effektliliyinin artırılması
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üçün mütəxəssislərə monitorinqlər aparmaq,
maliyyə-büdcə nəzarətinin obyektlərindən
maliyyə hesabatlarının və zəruri sənədlərin təqdim edilməsi, obyektlərin və onların struktur
vahidlərinin elektron uçot məlumat bazalarına
birbaşa və ya məsafədən çıxış imkanının yaradılması, obyektlərin fəaliyyəti ilə birbaşa və
ya dolayısı ilə əlaqəsi olan sahələrə baxış keçirmək, maddi və qeyri-maddi qiymətlilərin
mövcudluğunu yoxlamaq, müvafiq şəxslərdən
və yoxlamanın predmeti ilə əlaqədar digər
şəxslərdən izahatlar, arayışlar və məlumatlar
almaq, dövlət vəsaiti, dövlət əmlakı, dövlət
borcu, qrantlar və maliyyə (texniki) yardımları,
satınalmalar, dövlət proqramlarına ayrılan
vəsaitlər barədə məlumatlar almaq imkanı verilməlidir.
Hər bir riskə müəyyən nisbi qiymət və ya
əhəmiyyətlilik dərəcəsi vermək üçün risklərin
xarakterinin (təbiətinin), mənşəyinin, ehtimalının və nəticələrinin başa düşülməsi məqsədilə
onların təhlili aparılmalıdır. Konkret riski
doğuran və ya ona kömək edən siyasi, iqtisadi, sosial, texnoloji, ekoloji və hüquqi məsələlər mütəxəssis yoxlamalarının nəticələri ilə
də qabardıla bilinər ki, mühitin və şəraitin hansı amillərinin risklərin xarakterinə, mənşəyinə,
ehtimalına və nəticələrinə təsir etməsi müəyyən olunsun.
Mütəxəssis yoxlamalarının təhlili göstərir
ki, korrupsiyaya, təsərrüfatsızlığa şərait yaradan hallar barədə məlumatların toplanması heç
də asan deyil. Belə ki, sırf cinayət işinin maraqları çərçivəsində mütəxəssis araşdırmalarının aparılması, risklərin müəyyən edilməsinin
cinayət işinin istintaqı üçün əhəmiyyət kəsb
etməməsi, digər məlumatların əldə edilməsinə
mütəxəssisin birbaşa səlahiyyətinin olmaması
problemlərin olduğu kimi qalmasına gətirib çıxarır. Halbuki, mütəxəssis yoxlamaları zamanı
təhdid yaradan hallar, sistemdəki zəifliklər görünür və onların qarşısının alınması üçün gələcəkdə təqdimatların verilməsi obyektləri ola
bilərlər.

Təhlil gedişində əldə edilmiş nəticələrdən
risklərin azaldılmasının, onların qarşısının
alınmasının prioritet istiqamətlərinin müəyyən
edilməsi üçün istifadə edilir. Belə prioritet istiqamətlər risklərin azaldılması və ya onların
qarşısının alınması strategiyasının hazırlanmasının əsasını təşkil edir. Mütəxəssis yoxlamalarının nəticəsində əldə edilən məlumatlarla
risk qiymətləndirilməsi zamanı nə baş verə
bilər və niyə (riskin müəyyən edilməsi üzrə)?
Təsirlər (nəticələr) hansılardır? Onların gələcəkdə baş vermə ehtimalı necədir? Riskin təsirini yumşaldan və ya risk ehtimalını azaldan
hər hansı amil varmı? sualları cavablandırıla
bilər.
Son zamanlar konkret sahələr üzrə təcrübədə rast gəlinən təhdid və zəifliklər, korrupsiyaya şərait yaradan hallar, sənədlərin, məlumatların əldə edilməsində və onların mübadiləsində operativliyin təmin edilməsində
olan çatışmazlıqlar, xarici dövlətlər və beynəlxalq maliyyə qurumları ilə sənəd və məlumat
mübadiləsinin aparılması sahəsində işin günün
tələbləri səviyyəsində qurulmaması və sair hallar nəzərə alınaraq, aşağıdakı məsələlər qabardılmalıdır:
– Qanunvericilikdə nəzərdə tutulan tələblərin icra mexanizminin yaradılması, hər bir
müəssisənin daxili qaydaları hazırlanarkən təhdidlərin, pozuntuların baş verməsinə şərait yaradan boşluqların aradan qaldırılması. Əsas pul
kütləsinin dövr etdiyi bank, maliyyə orqanlarında (Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Gömrük
Komitəsi, Dövlət Vergi Xidməti) büdcə və
büdcədən kənar fondlar hesabına vəsaitin
xərc istiqamətləri müəyyən edilərkən, proqnozlar tərtib edilərkən əlaqəli dövlət orqanlarına ümumi məlumatlar verilməklə ayrı-ayrı
xərclərin gizlədilərək pul vəsaitlərinin əsassız
xərclənməsinə şərait yaradılmasının qarşısının
alınması üçün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə
nəzarət mexanizmlərinin yaradılması, analiz
və təhlillərin səthi aparılmaması, mühasibatlıq
və uçot sisteminin düzgün qurulması, kənar
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auditin aparılması sisteminin yaradılması,
mütəmadi monitorinqlərin keçirilməsi, qanunvericilik sistemləşdirilərkən korrupsiyaya,
təsərrüfatsızlığa şərait yaradan təhdid və zəifliklərin nəzərə alınması;
– Malların istehsaldan və ya idxaldan son
istehlakçıya qədər bütün hərəkətlərini, pul vəsaitlərinin əldə edilmə mənbələri izləyə bilən
sistemin yaradılması və ya təkmilləşdirilməsi;
– Müəssisələrarası əməliyyatlar üzrə elektron qaimə sistemlərindən istifadə edilməsinin
genişləndirilməsi. (Müəssisələrarası əməliyyatlar üzrə elektron qaimə sisteminin istehlakçılara satışlar üçün POS sistemi ilə birgə tətbiq
edildiyi halda giriş və çıxış məlumatlarının geniş şəkildə monitorinqi üçün zəruri informasiya
təmin olunur, uçota alınmış mal-materialların
və uçota alınmamış satışların miqdarları arasında uyğunsuzluqların daha asanlıqla izlənilməsi təmin edilir, çarpaz yoxlama imkanları
verir.);
– Hüquqi şəxsə sahibliyi və nəzarəti həyata
keçirən fiziki şəxslər, onların maliyyə hesabatları, ödədiyi vergilər, eləcə də səlahiyyətlərin ötürülməsinə dair məlumatların vahid reyestrdə əks etdirilməsi və bu reyestrlərdə olan
məlumatların mütəmadi yenilənməsi.(Bu bütün lazımi informasiyanı bir mənbədən əldə
edilməsinə imkan verər.);
– Kənd təsərrüfatında uçot hesabatlılığın olmaması səbəbindən bu sahənin xammalından
istifadə edən emal istehsal və satış sahələrində
"kölgə" iqtisadiyyatının mövcud olması riskini
daha da artırır. Bu sahəyə verilmiş uzun
müddətli vergi güzəştləri və bir sıra digər səbəblərdən sektorda çalışan təsərrüfat subyektlərində uçot sistemi pozulub. Ona görə də
bu sahədə uçotun aparılmasının bərpa edilməsi;
– Dövlət satınalmaları sahəsində ədalətli rəqabətin təmin edilməsi üçün maliyyə orqanlarının nəzarətinin artırılması, dövlət satınalmaları sahəsində qanun pozuntularına yol vermiş şəxslərin satınalmalarda iştirakının məhdudlaşdırılması, elektron dövlət satınalmala-
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rının həyata keçirilməsi prosesinin inkişaf etdirilməsi, qalibi müəyyən edəcək sistemin və
satınalma müqavilələrinin vahid reyestrinin yaradılması, müəyyən sahədə ixtisaslaşmamış,
maddi-texniki bazası olmayan, sifariş verənin
özünə və yaxın qohumlarına məxsus şirkətlərin
işlərə cəlb edilməsi, bu məqsədlə tenderlərin
formal keçirilməsi hallarının, öz qanunazidd
əməllərini rahat həyata keçirmək, qanuniləşdirmək üçün tenderlərin, kotirovka sorğularının
keçirilməməsi üçün, eyni xarakterli mal-material alışlarını hissələrə bölməklə məbləğlərin
qanunla müəyyən edilmiş limitdən aşağı salınması hallarının, iqtisadi, siyasi mahiyyəti,
tez zamanda istifadəyə verilməsi zəruriliyini
əsas gətirib xüsusi dövlət orqanından razılıq
alaraq tenderlər keçirilmədən təkliflər sorğusu
ilə işlərin görülməsi, müqavilələr əsasında malmaterialın alınması hallarının qarşısının alınması, eyni şirkətin qısa dövr ərzində bir neçə
dəfə iri həcmli satınalma prosesinin qalibi olması hallarının qarşısının alınması, satınalmalara dair qanunvericilikdə maraqların toqquşmasına dair müddəaların yalnız tender komissiya üzvlərini əhatə etməməsi, satınalma müqaviləsi bağlayan tərəfləri (dövlət qurumları
və özəl şirkətlər) də nəzərdə tutması, “Dövlət
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda satınalma iştirak edən şirkətlərin gəlirlərinin mənbələrini göstərmələri
barədə dəyişiklik edilməsi, satınalma prosesini
əhatə edən şikayətlərin araşdırılması üçün müstəqil araşdırma qurumunun yaradılması, həm
tender iştirakçılarının, həm də digər maraqlı
tərəflərin satınalmalarla bağlı müraciət və şikayətlərinə operativ baxılması üzrə imkanlar
yaradılması;
– Tikintidə vahid standartların tətbiq edilməsi, inkişafı nəzərə alaraq köhnə standartların
yenilənməsi, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə əlaqədar müvafiq dövlət orqanlarına (Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi) müraciət
edilməsi;
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– Şəxslərin cinayət yolu ilə əldə etdikləri
pul vəsaitləri, əmlakları ilə qanuni gəlirləri, əmlaklarını ayırmaq mümkün olmadıqda, şəxs tərəfindən onların mənbələri göstərilmədikdə və
ya əsaslı izahlar verilmədikdə bu şəxslərin qanunsuz fəaliyyyətlə məşğul olmasının mütəmadiliyi, əməllərin xarakteri və sair hallar əsas
götürülərək konkret müddət (6 il, 10 il) ərzində
bütün gəlirlərinin qanunsuz əldə edilməsi kimi nəzərə alınması məqsədilə qanunvericilikdə
dəyişikliyin edilməsi;
– Predikativ cinayətlə çirkli pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyəşdirilməsi
cinayətlərinin birgə istintaqının aparılmasının
təmin edilməsi;
– Dövlət məmurlarının gəlir və əmlak bəyannamələrinin açıqlanmasını təmin etmək
üçün bu bəyannamələr üçün zəruri formanın
hazırlanması, hər il aktivlər, gəlirlər, maddi öhdəliklər və aktivlərdən əldə etdikləri faizlər barədə məlumatların tələb edilməsi;
– Milli Məclisin üzvlərinin və hakimlərin
hüquqi toxununlmazlığının miqyasının azaldılması və bunun istintaqı əngəlləməsinə imkan verilməməsi;
– Çirkli pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyəşdirilməsi və ya bu cinayətlərlə əlaqəli hallarla bağlı araşdırmalar aparılarkən kütləvi informasiya vasitələrində,
sosial şəbəkələrdə, internet resurslarında, ictimai fikirlərdə ifşa edilən cinayət və şəxs barəsində məlumatlar olarsa, həmin halların
digər mənbələrlə yoxlanıldıqdan sonra əldə
edilən məlumatlardan istifadə edilməsi;
– Pul vəsaitlərinin və əmlakların hərəkəti
ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu, Dövlət Gömrük Komitəsi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Mərkəzi Bank, Əmanətlərin
Sığortalanması Fondu, Dövlət Təhlükəsizliyi
Xidməti, Maliyyə Monitorinq Xidməti, Bankları əhatə edən mərkəzləşdirilmiş sistem yaradılıb xüsusi səlahiyyətli şəxslərə giriş imkanı
verilərək şübhəli əməliyyatlar barədə tez məlumat əldə edilməsi. Mərkəzləşdirilmiş milli

bank reyestrlərinin və ödəniş hesabları reyestrlərinin və yaxud məlumatların axtarılmasının
mərkəzləşdirilmiş sistemlərinin yaradılaraq
maliyyə məlumatlarının reyestr və sistemlərinə
çıxış imkanının verilməsi;
– Maliyyə təhqiqatı orqanlarına məlumatı
mübadilə etmək imkanını verən mexanizmlərin formalaşdırılması;
– Maliyyə Monitorinqi Xidmətində aparılan
ilkin təhlillərə əsasən Şübhəli Əməliyyatlara
dair Hesabatda ehtiva edilən məlumat pulların
leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi işlərinə dair istintaqı tamamlamağa
və leqallaşdırılmış gəlirin tapılmasına kömək
edə bildiyindən Şübhəli Əməliyyatlara dair Hesabatdan yalnız analitik məqsədlər üçün deyil,
sənədlərin ilkin mənbəyini göstərməklə sübut
kimi istifadə olunmasının qanunvericiliklə müəyyən edilməsi;
– Korrupsiya risklərinin müəyyən edilməsi,
təhlili və qiymətləndirilərək qarşısının alınması
məqsədilə məlumatların əldə edilmə mənbələrinin qanunvericiliklə müəyyən edilməsi, məlumatların toplandığı vahid sistemin yaradılması. Mənbələrin korrupsiya cinayətləri üzrə
istintaq materiallarından, sahələr üzrə tipoloji
hesabatlardan, nəzarət orqanlarının hesabatlarından, milli səviyyədə təhdid qiymətləndirmələrindən, qarşılıqlı qiymətləndirmə hesabatlarından, hüquq mühafizə orqanlarında olan
informasiyalardan ibarət olması;
– Risklərin müəyyən edilməsi məqsədilə hər
sahə üzrə əsaslı monitorinq sisteminin yaradılması, korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirlərinin təsirinin qiymətləndirilməsi, dövlət qurumlarının fəaliyyətinin monitorinq və qiymətləndirmə mexanizminin yaradılması, əsas
risk ssenarilərinin müəyyən edilməsi;
– Transmilli və beynəlxalq mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əlaqələrin yeni müstəvidə qurulmasını,
eləcə də uzun və davam edən yazışmaların
azaldılması, operativliyin təmin edilməsi
məqsədilə xarici dövlətlərdə fəaliyyət göstərən
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aidiyyəti orqanının əməkdaşları ilə qeyri
formal əlaqənin yaradılması. Xüsusilə də
Maliyyə Monitorinqi Xidməti vasitəsilə xarici
ölkələrin maliyyə kəşfiyyat orqanlarından
məlumat əldə etmək imkanlarının yaradılması,
məlumatların qanuni surətdə əldə edilməsi
üçün, formal hüquqi yardım kanallarından
istifadə olunması, xarici tərəfdaşlarla şəxsi
əlaqələrin formalaşdırılması (telefon zəngi,
elektron poçt, videokonfrans və ya üz-üzə
görüşlərin keçirilməsi).
Baş İdarənin Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin
korrupsiya və iqtisadi fəaliyyət sahəsində
baş verən cinayətlərin qarşısının alınması
üçün qabaqlayıcı tədbir kimi risklərinin müəyyən edilməsi, təhlili və qiymətləndirilməsində iştirakı qanunçuluğa riayət edilməsinin
təmin olunmasına, mülkiyyətin qorunub saxlanılmasına, maliyyə vəsaitlərindən düzgün,
səmərəli və qənaətlə istifadə olunmasına xidmət edir, büdcə və maliyyə intizamının müxtəlif pozuntularını aşkara çıxarmağa yardım
göstərir, qanunsuz xərclənmiş vəsaitləri aşkar
etməyə və onların bərpasına imkan yaradır.
Bundan əlavə, fəaliyyətin belə təşkil edilməsi
müəssisə və təşkilatlarda risklərin idarə olunması, nəzarət və korporativ idarəetmə proseslərinin qiymətləndirilməsi və səmərəliliyinin
yüksəldilməsi məqsədlərinə sistemli və ardıcıl
yanaşmanı təmin edir, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətində pozuntuların aşkara çıxarılması, qeydə alınması və aradan qaldırılmasına nəzarətin
həyata keçirilməsi ilə yanaşı, aşkar edilmiş kənarlaşmaların səbəb nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirməklə, yoxlanılan obyektdə fəaliyyətin mövcud vəziyyətini yaxşılaşdırmağa dair
konkret təklif və tövsiyələrin işlənib hazırlanmasına imkan yaradır.
Əsaslı baza yaradılandan sonra, əsaslı nəticələrə nail olmaq üçün şöbənin aşağıda
göstərilən üç istiqamət üzrə fəaliyyəti həyata
keçirməsi məqsədə müvafiq olar:
– Cinayət işi üzrə qəbul edilmiş qərarlar əsasında hər hansı konkret sahə üzrə rəylər ve-
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rilərkən dövlətin maliyyə və iqtisadi siyasətini
həyata keçirən subyektlər tərəfindən maliyyə
intizamına və maliyyə qanunvericiliyinə riayət
edilməsi vəziyyətinin də yoxlanılması;
– Qeyd edilən subyektlər tərəfindən həyata
keçirilən iqtisadi və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin səmərəlilik, qənaətlilik və nəticəlilik
prinsiplərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi;
– Bu subyektlərin fəaliyyətində yol verilmiş
pozuntuları aşkara çıxararaq müvafiq təshihedici tədbirlərin görülməsi, təqsirli şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi və gələcəkdə bu
cür pozuntuların qarşısının alınması üçün
müvafiq təklif və tövsiyələrin verilməsi.
İqtisadi islahatlar konsepsiyası reallaşdırılarkən müasir dünyada baş verən siyasi və iqtisadi-maliyyə böhranlarının olduğu indiki şəraitdə Respublikamızda dövlət idarəetməsinin
mühüm vasitəsi olan nəzarətin və korrupsiyaya
qarşı mübarizənin rolu artır. Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin imzaladığı Fərman və Sərəncamlarda, həyata keçirilən Proqramlarda
maliyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə edilməsinə, təkmil nəzarət mexanizminin tətbiqinə
və bütövlükdə maliyyə intizamının möhkəmləndirilməsinə böyük önəm verilir. Təkcə
hüquq pozuntularını aşkar edib təqsirləndirilən
şəxslərin cəzalandırılması ilə deyil, problemlərin mənbələrini, yaranma səbəblərini müəyyən edib dövlətin maraqlarını, vətəndaşların
hüquq və azadlıqlarını, qanuni mənafelərini qorumaq üçün nəzarət mexanizmələri yaradılmalıdır. Ona görə də korrupsiya və iqtisadi fəaliyyət sahəsində baş verən cinayətlərin qarşısının alınması üçün qabaqlayıcı tədbir kimi
risklərin müəyyən edilməsi, təhlili və qiymətləndirilməsində Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsinin Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin də iştirakı günün reallığından irəli
gəlir və bunun da şöbənin gələcək perspektivində nəzərə alınması məqsədəmüvafiq olar.
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2018-2019-cu illəri əhatə edən dövr ərzində Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin
Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi tərəfindən
başlanmış və İstintaq idarəsi tərəfindən icraatına xitam
verilmiş cinayət işlərinə dair təhlil

Əflatun HÜSEYNOV,
Təşkilati və informasiya
təminatı idarəsinin
prokuroru,
I dərəcəli hüquqşünas

əşkilati və informasiya təminatı idarəsi Baş İdarənin “Prokurorluq haqqında”
Qanunda nəzərdə tutulmuş fəaliyyət istiqamətləri üzrə işin səmərəliliyinin artırılması,
Baş İdarənin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, işin daha keyfiyyətli təşkili ilə əlaqədar dövrü
olaraq təhlillər və ümumiləşdirmələr aparır.
Hazırkı təhlilin məqsədi 2018-2019-cu illəri əhatə edən dövr ərzində Preventiv tədbirlər
və təhqiqat idarəsi tərəfindən başlanmış və İstintaq idarəsi tərəfindən icraatına xitam verilmiş
cinayət işlərinin xitam verilmə səbəb və əsaslarının müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.
2019-cu il ərzində Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi tərəfindən 170 cinayət xarakterli
material araşdırılmış, onlardan 114-ü üzrə cinayət işi başlanmış, 56-sı üzrə isə cinayət işinin
başlanması rədd edil2019-cu il 2018-ci il
Cinayət xarakterli materiallar
mişdir.
ərzində
ərzində
Müqayisə üçün gösCinayət işi başlanılmışdır:
114
132
tərmək olar ki, 2018-ci
ərizə və şikayətlər üzrə
14
107
ildə Baş İdarənin Preventiv tədbirlər və təhdaxil olmuş materiallar üzrə
90
17
qiqat idarəsində araşdı“Qaynar xətt” məlumatları üzrə
10
8
rılmış 28 müraciət və
Cinayət işinin başlanılması rədd
164 digər məlumatlar56
60
edilmişdir:
dan 132-si üzrə cinayət
işi başlanılmış, 60-ı
ərizə və şikayətlər üzrə
4
57
üzrə cinayət işinin başdaxil olmuş materiallar üzrə
47
1
lanması rədd edilmişdir.
“Qaynar xətt” məlumatları üzrə
5
2
2019-cu ildə PreCəmi:
170
192
ventiv tədbirlər və təh-
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qiqat idarəsi tərəfindən başlanmış və Baş İdarənin İstintaq idarəsi tərəfindən araşdırılmış 114
cinayət işindən 76-si (66%) ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün rayon (şəhər)
məhkəmələrinə, 10-u (9%) aiddiyyəti üzrə göndərilmiş, 16-sı (14%) üzrə cinayət işinin icraatına
xitam verilmiş, 2-si (2%) cinayət işinə birləşdirilmiş, 10-u (9%) hazırda icraatdadır.
Müqayisə üçün, 2018-ci ildə Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi tərəfindən başlanmış
və Baş İdarənin İstintaq idarəsi tərəfindən araşdırılmış 132 cinayət işindən 91-i (70%) baxılması
üçün rayon (şəhər) məhkəmələrinə, 13-ü (10%) cinayət işinə birləşdirilmiş, 6-sı (4%) aidiyyəti üzrə göndərilmiş, 10-u (7%) üzrə cinayət işinin icraatına xitam verilmiş, 12-si (9%) hazırda
icraatdadır.
2019-cu il

2018-ci il

Artma azalma
(+,-)

Məhkəməyə
göndərilmişdir.

76 (66%)

91 (70%)

-15

Aidiyyəti
üzrə göndərilmişdir.

10 (9%)

6 (4%)

+4

İcraatına xitam
verilmişdir.

16 (14%)

10 (7%)

+6

Cinayət işinə
birləşdirilmişdir.

2 (2%)

13 (10%)

-11

İcraatdadır.

10 (9%)

12 (9%)

-2

CƏMİ:

114

132

-18

2018-ci ildə Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi tərəfindən başlanmış və Baş İdarənin
İstintaq idarəsi tərəfindən aparılmış istintaq zamanı icraatına xitam verilmiş 10 cinayət işi
aşağıdakılardır:
1. 182026006 nömrəli cinayət işi 08.01.2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası CMnin 178.2.3 və 178.2.4-cü maddələri ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: Göyçay şəhərində, orta məktəbin direktoru
vəzifəsində işləyən A.M. (ad və məkan anlayışları şərti olaraq göstərilmişdir) V.Q.-nı həmin
məktəbə fransız dili müəllimi kimi işə götürəcəyini vəd edib aldadaraq 2016-cı ilin oktyabr
ayında 7000 manat məbləğində pul alması barədə S.Q.-nın Baş prokuror yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş müraciəti
əsasında toplanmış materiallar olmuşdur.
03.04.2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası CPM-in 39.1.1-ci maddəsinə əsasən cinayət
işinin icraatına xitam verilmişdir.
Aparılmış istintaq nəticəsində Göyçay şəhərində, orta məktəbin direktoru vəzifəsində işləmiş
A.M. T.M. vasitəsilə M.T.-dan 4500 manat məbləğində borc alması və həmin pulu 2017-ci
ilin oktyabr ayında tam olaraq qaytardığının təsdiq olunduğu, A.M.-nın M.T.-dan qızı V.Q.-
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nın işlədiyi orta məktəbə fransız dili müəllimi işinə qəbul etdirmək üçün 7000 manat pul verməsi
barədə S.F.-nın müraciətlərində göstərdiyi xüsusatların təsdiq olunmadığı müəyyən edilmişdir.
Cinayət işi materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarəsində aparılmış araşdırma zamanı müraciət müəllifi S.F.-in müraciətində göstərdiyi
xüsusatlar ətraflı araşdırılmamış, şahidlərin dairəsi müəyyənləşdirilməmiş, S.F. tərəfindən
təqdim edilən videoyazıya baxış keçirilməmişdir.
Belə ki, işin halları üzrə müraciət müəllifinin sonradan cinayət işinin başlanılmasına səbəb
olan izahatında göstərdiyi dayısı M.T. övladı V.Q.-nı orta məktəbə fransız dili müəllimi kimi
işə qəbul etdirmək üçün həmin məktəbin direktoru vəzifəsində işləyən A.V.-ya 7000 manat
pul verməsi, lakin sonuncunun vədini yerinə yetirməyib, aldığı pulu geri qaytarmaması xüsusatı
üzrə şahidlər ətraflı dindirilməmişdir.
Göstərilən fakt üzrə istintaq zamanı şahid M.T. tərəfindən övladı V.Q.-nı işə qəbul etdirmək
üçün bacısı oğlu S.Q.-yə 7000 manat pul vermədiyi və A.M. barəsində hər hansı şikayətinin
olmadığı müəyyən edilmişdir. Bundan başqa, S.Q.-nin təqdim etdiyi videoyazıya baxış zamanı
V.Q.-nı işə qəbul etdirmək üçün M.T.-nin A.V-ya 7000 manat məbləğində pul verməsi barədə
danışığın olması müəyyən edilməmişdir.
2. 182026001 nömrəli cinayət işi 04.01.2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası CMnin 179.2.3, 179.2.4 və 308.1-ci maddələri ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: D.M. (ad və məkan anlayışları şərti olaraq
göstərilmişdir) və Gəncə şəhərində su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi işlərinin
görülməsinə cəlb edilmiş digər şəxslər kollektiv müraciət edərək, “Azər*****tikinti” ASC
və “***** Hüquq” MMC-nin direktoru tərəfindən Gəncə şəhərində su və kanalizasiya xətlərinin
çəkilməsi işlərinin görülməsinə cəlb olunduqlarını, lakin gördükləri iş həcminə görə onlara
vəd edilmiş əmək haqlarının gecikdirilməsi və sonuncu tərəfindən tam həcmdə ödənilməməsi
faktı üzrə Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsində toplanılmış araşdırma materialları olmuşdur.
İstintaq zamanı qeyd olunan hallar araşdırılarkən hər hansı bir xüsusat üzrə cinayət hadisəsinin
olmadığı müəyyən edilmiş və 03 aprel 2018-ci il tarixdə cinayət işinin icraatına xitam verilmişdir.
Cinayət işi materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, Gəncə şəhərində
görüləcək kommunikasiya xəttlərinin çəkilməsi ilə bağlı “Azər*****tikinti” ASC ilə “R-******”
MMC və “***** Hüquq” MMC arasında subpodrat müqavilələri habelə, həmin müqavilələr
əsasında müxtəlif sayda xidmət müqavilələri bağlanmışdır. Həmin müqavilələrdə görüləcək
işlər üzrə ödəniləcək məbləğlər göstərilmişdir.
İstintaq zamanı Gəncə şəhərində su və kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi işlərinin
görülməsinə cəlb edilmiş işçilər istintaq orqanına ərizə ilə müraciət edərək “***** Hüquq”
MMC tərəfindən onlara olan borcların tam ödənildiyini, həmin MMC-yə qarşı heç bir iddia,
şikayət və tələblərinin olmamasını göstərmişlər.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 390-cı maddəsinin
1-ci bəndinə əsasən, fiziki və hüquqi şəxslər azad surətdə müqavilələr bağlaya və bu
müqavilələrin məzmununu müəyyənləşdirə bilərlər. Azərbaycan Respublikası Mülki
qanunverciliyinə əsasən podrat, subpodrat və xidmət müqavilələri də mülki hüquqi
müqavilədir və mülki qanunvericiliklə tənzimlənir. Bundan başqa, cinayət işinin başlanmasına
səbəb və əsas kimi göstərilən işçilərin əmək haqqlarının ödənilməsinin gecikdirilməsi və tam
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həcmdə ödənilməməsi xüsusatı da yoxlama dövründə aradan qaldırıla bilinəcəyi halda, istintaq
müddətində işçilərin əmək haqlarının ödənilməsinə nail olunmuşdur.
Habelə, cinayət işi materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, “R-******” MMC
və “***** Hüquq” MMC arasında yaranmış mülki hüquq münasibətlərinin həllinə dair iddiaçı
“***** Hüquq” MMC tərəfindən 13 oktyabr 2017-ci il tarixdə 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisad
Məhkəməsinə verilmiş ziyanın ödənilməsinə dair iddia ərizəsindən, “R-******” MMC-nin
tərəfindən eyni məhkəməyə verilmiş etiraz ərizəsindən görünür ki, Gəncə şəhərinin su təchizatı
və kanalizasiya işi ilə bağlı tərəflər arasında yaranmış əmlak mübahisəsi mülki hüquqi
xarakterlidir.
Göründüyü kimi, yuxarıda qeyd olunan xüsusatlar cinayət işi başlanarkən Preventiv tədbirlər
və təhqiqat idarəsi tərəfindən nəzərə alınmamış və işçilərə əmək haqqı borclarının
ödənilməsinə yalnız, cinayət işi başlanandan sonra yəni istintaq müddətində nail olunmuşdur.
Halbuki, mübahisənin təbiətinin mülki hüquqi xarakterli olması və subpodtratçının
öhdəliklərini icra etməməsi nəticəsində müqavilə tərəfinin, habelə işçilər əmlak ziyanına məruz
qalsa da, belə ziyanın olub-olmamasını yoxlama müddətində də aradan qaldırmaq
mümkündür.
3. 182026052 nömrəli cinayət işi 17.03.2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının
CM-nin 179.2.3-cü maddəsi ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: Y.V.Əliyev (ad və məkan anlayışları şərti
olaraq göstərilmişdir) Zərdab rayon poçt filialının Təzəkənd poçt şöbəsinin rəisi işlədiyi dövrdə
Astara rayon sakini R.Ə.Məmmədovun enerji üçün ödədiyi mədaxil qəbzinin seriya
nömrəsindən istifadə etməklə 29 oktyabr 2012-ci il tarixli filialın “Komis” sistemində Zərdab
rayonunda yerləşən “Pambıq” ATSC-dən saxta qəbzlə 3688 manat qəbul etməsi, qəbul etdiyi
3688 manat pul vəsaitinin yalnız 688 manatını “Pambıq”ATSC-in hesabına yönəltməsi olmuşdur.
Cinayət işi materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, istintaq zamanı
Y.V.Əliyevin az ağır cinayət törətməsi, törətdiyi cinayət nəticəsində vurduğu zərərin bir misli
miqdarında dövlət büdcəsinə ödəniş etməsinə görə Azərbaycan Respublikasının CM-nin 731-ci maddəsinə əsasən cinayət işinin icraatına 21.06.2018-ci il tarixdə xitam verilmişdir.
4. 182026231 nömrəli cinayət işi 05.10.2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası CMnin 308.1 və 179.3.2-ci maddələri ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: 11 sentyabr 2018-ci il tarixli auditor hesabatına
əsasən “Avto****servis” ASC-nin 01.01.2008-ci il tarixdən 01.08.2016-cı il tarixə qədər olan
dövr ərzində maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin təftişi nəticəsində qeyd olunan illər ərzində
səhmdarların ASC-nin kassasına mədaxil etdiyi vəsaitlərin, həmçinin ASC-nin kassasına daxil
olan gəlirlərin saxta yolla xərclərə aid edərək silinməsi, habelə veriləcək divident üçün nəzərdə
tutulmuş pul vəsaitlərinin qanunsuz olaraq götürülməsi nəticəsində 746.318.79 manat maddi
ziyan vurulmuşdur.
İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, “Avto****servis” ASC-də 746.318.79 manat
məbləğində yaranmış pul çatışmazlığı talama (qanunsuz və əvəzsiz özgə əmlakının ələ
keçirilməsi) nəticəsində deyil, müəssisənin uğursuz kommersiya fəaliyyəti nəticəsində baş
vermişdir və həmin pul vəsaiti zərərin vurulmasına cavabdeh olan şəxslərdən mülki
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qaydada tələb edilməlidir. Qeyd edilənlərə əsasən Azərbaycan Respublikası CPM-nin
39.1.2-ci maddəsinə əsasən 27.02.2019-cu il tarixdə cinayət işinin icraatına xitam verilmişdir.
Cinayət işi materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Mütəxəssis təhlilləri şöbəsi tərəfindən verilmiş
rəylə cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas olan “******* Konsaltinq LTD” MMC-nin
audit hesabatları bir birini təkzib etmişdir.
Göründüyü kimi, müstəqil auditor və ya auditor şirkətlərinin yoxlamaları nəticəsində verilmiş
hesabatlara mötəbər sübut növü kimi yanaşılması məqsədəmüvafiq hesab edilmir.
5. 182026199 nömrəli cinayət işi 03 sentyabr 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası
CM-nin 320.1 və 320.2-ci maddələri ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasınan səbəb və əsas: “Z****” Elmi-İstehsalat Müəssisəsi tərəfindən
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonunda inşa edilmiş yaşayış binalarının sakinlərinin adından
“B******* – *” Mənzil Mülkiyyətçilərinin Müştərək Cəmiyyətinin yaradılmasına dair saxta
protokol tərtib edilmiş, habelə həmin Cəmiyyətin təsis edilməsinə dair saxta protokoldan çıxarış
tərtib edilərək, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və Notariat Baş
idarəsinə təqdim edilmişdir.
İstintaq zamanı Azərbaycan Respublikası CPM-nin 39.1.3-cü maddəsinə görə cinayət
məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti keçdiyi üçün cinayət işinin icraatına 24 sentyabr 2019-cu
il tarixdə xitam verilmişdir.
Azərbaycan Respublikası CPM-nin 207.4-cü maddəsinə əsasən törədilmiş və ya hazırlanan
cinayət haqqında məlumatlara baxarkən təhqiqatçı, müstəntiq və ya ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror ərizəçilərdən əlavə sənədləri, onlardan və digər
şəxslərdən izahatları tələb edə, bu maddə ilə nəzərdə tutulmuş istintaq və digər prosessual
hərəkətlərini apara və ekspertiza təyin edə bilər.
Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, araşdırma müddətində
cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas kimi göstərilən saxta protokolların kim tərəfindən
tərtib edilməsini müəyyənləşdirmə məqsədilə məhkəmə-xəttşünaslıq ekspertizası keçirilməmiş,
yalnız istintaq zamanı qeyd olunan ekspertiza keçirilsə də, nəticədə protokolda qeyd
olunan imzaların kim tərəfindən saxtalaşdırıldığını müəyyən etmək mümkün olmamışdır.
6. 182026202 nömrəli cinayət işi 06.09.2018-ci il tarixdə fakta görə Azərbaycan
Respublikası CM-nin 309.1-ci maddəsi ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
tərəfindən Baş Prokurorluğa daxil olmuş Nazirliyin “***** Ticarət Mərkəzi” dövlət
müəssisəsinin fəaliyyətində aşkar edilmiş bir sıra nöqsanlarla əlaqədar toplanmış material
üzrə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırma
aparılmışdır.
Araşdırma materialında qeyd edilmişdir ki, müəssisə tərəfindən 22 nəfər işçiyə görə sosial
sığorta haqqı ödənilsə də, 3 nəfər işçinin əmək müqaviləsi elektron informasiya sisteminə
daxil edilməmiş və araşdırma dövrünün sonuna müəssisədə cəmi 5 nəfər işçinin əmək müqaviləsi
qüvvədə olmuşdur.
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Bundan başqa, sənədlərin üzləşdirilməsi zamanı dövr ərzində kommunal xərclərin
ödənilməsi sənədləri ilə vergi bəyannamələri arasında 28120.42 manat məbləğində
uyğunsuzluq yaranmışdır.
Bununla yanaşı, 2016-2017-ci illərin vergi bəyannamələrinə əsasən müəssisə sərbəst qaydada
hüququ olmadan bağladığı müqavilələrin icarə haqqından 182.766.66 manat məbləğində pul
vəsaiti əldə etmişdir.
İstintaq zamanı Azərbaycan Respublikası CPM-in 39.1.1-ci maddəsinə əsasən, cinayət
hadisəsi olmaması əsaslarına görə cinayət işinin icraatına 26.04.2019-cu il tarixli qərarla xitam
verilmişdir.
Cinayət işi materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 03.09.2018-ci il tarixdə Baş Prokurorluğa daxil olmuş material
üzrə ətraflı araşdırma aparılmamış, müvafiq rəy alınmayaraq 3 gündən sonra 06.09.2018-ci
il tarixdə Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi tərəfindən cinayət işi başlanaraq istintaqın
aparılması Baş İdarənin İstintaq idarəsinə həvalə edilmişdir.
Həmçinin, “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi və idarə edilməsinin
səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinin 19.07.2016-cı il tarixli, 1003 nömrəli Fərmanının 4.2-ci bəndinə əsasən “*****
Ticarət Mərkəzi” dövlət müəssisəsi özəlləşdirməyə açıq elan olunmuşdur. Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust tarixli, 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”nın 18.2-18.5-ci bəndlərinə əsasən,
özəlləşdirmə prosesində yaradılmış səhmdar alındığı andan və kiçik müəssisələrin
özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edildiyi andan müvafiq mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti
orqanlarının həmin müəssisələr barəsində səlahiyyətləri qüvvəsini itirir. Dövlət şirkətləri,
konsernləri, birlikləri, idarələri, təşkilatları və müəssisələri onların sərəncamında olan daşınmaz
dövlət əmlakı haqqında zəruri olan bütün məlumatları Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə
təqdim olunmasını təmin etməlidirlər və həmin Komitənin razılığı olmadan təşkilatihüquqi formasından aslı olmayaraq hər hansı müəssisənin yaradılmasına, ləğvinə və
yenidən təşkil edilməsinə yol verilmir.
Cinayət işi materiallarına əlavə edilmiş 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 21
iyun 2018-ci il və 03.07.2018-ci il tarixli qərardadlarına əsasən, işə mahiyyəti üzrə baxılıb
qurtaranadək “***** Ticarət Mərkəzi” dövlət müəssisəsinin strukturunun və rəhbər heyətinin
dəyişdirilməsi ilə bağlı hərəkətlər, eləcə də, müəssisənin və onun əmək kollektivinin işinə,
müəssisə ilə müqavilə münasibətində olan şəxslərin ticarət fəaliyyətinə hər hansı bir
müdaxilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə qadağan edilmişdir.
Buna baxmayaraq, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən tərtib
edilmiş 05 iyul 2018-ci il tarixli akta əsasən “***** Ticarət Mərkəzi” dövlət müəssisəsinin
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti, nizamnamə məqsədlərinə uyğun digər vəzifələrin icrası
vəziyyəti yoxlanılmış və toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün Baş Prokurorluğa
göndərilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının CPM-in 46.3-cü maddəsində qeyd olunmuşdur ki, cinayət
işinin başlanması üçün əsas cinayətin əlamətlərinə işarə edən kifayət qədər dəlillərin olmasıdır.
Cinayətin əlamətlərini əks etdirən əməlin törədilməsini və cinayət təqibini istisna edən halların
olmadığını güman etməyə əsaslar mövcuddursa, öz səlahiyyətləri daxilində fəaliyyət
göstərən təhqiqatçı, müstəntiq və ya prokuror dərhal cinayət işi başlamalıdır.
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Göründüyü kimi, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi tərəfindən aparılan araşdırma zamanı
yuxarıda göstərilən xüsusatlar nəzərə alınmamışdır. Ona görə də, hər hansı dövlət qurumunun
daxili komissiyası tərəfindən hüquqi qiymət verilməsi üçün aidiyyəti üzrə prokurorluğa
göndərilmiş materiallar üzrə dövlət qurumunun gəldiyi nəticələrin ətraflı öyrənilməklə
yoxlanılması zəruridir.
7. 182026220 nömrəli cinayət işi 25.09.2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası CMnin 179.3.2 və 308.2-ci maddələri ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə “F******* *********” MMC-nin sabiq
direktoru tərəfindən həyata keçirilmiş qanunsuz əməllər nəticəsində Cəmiyyətə külli
miqdarda ziyan vurulması barədə keçirilmiş audit yoxlamasına dair daxil olmuş materiallar
olmuşdur.
Cinayət işi materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, MMC tərəfindən
keçirilmiş audit yoxlamasında və aktlarda qeyd olunan faiz nisbətləri və ümumi qəbul edilmiş
orta statistik rəqəmlər ehtimallar üzrədir. Şirkətin təsisçiləri ilə şirkətin sabiq direktoru arasında
sadəcə daxili öhdəliklərdən irəli gələn anlaşılmazlıqlar olmuş və bu problem yenə öz aralarında
yaranmış zərərin aradan qaldırılması ilə həll olunmuşdur. Öhdəliklərdən irəli gələn məsələlər
isə mülki qanunvericiliyinin müddəaları ilə nizamlanır. Həmçinin, istintaq zamanı aparılmış
yoxlamaların nəticələrinə əsasən həmin dövr üzrə həm tikinti, həm də üzüm istehsalı zamanı
maddi zərər kimi göstərilmiş məbləğlər sadəcə ehtimal edilən rəqəmlər olmuş və rəsmi
sənədlərdə bu rəqəmlər öz əksini tapmamışdır. Bu da öz növbəsində formal cəhətdən cinayətin
əlamətlərinə dəlalət edən halların olmasını göstərsə də, cinayət hadisənin olmasını istisna
etmişdir.
Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən 26.07.2019-cu il tarixli qərarla cinayət işinin icraatına
xitam verilmişdir.
Göründüyü kimi, maraqlı tərəf olan müxtəlif MMC-lər tərəfindən Baş İdarəyə
göndərilmiş materiallar üzrə araşdırma aparılarkən həmin MMC-lər tərəfindən keçirilmiş audit
yoxlamaları zamanı hesabatın bütövlükdə bütün tələblərə cavab verməsi, yanlış informasiyaları
özündə əks etdirməməsi, hesabatda göstərilən məbləğlərin hesabata daxil edilməsi əsasının
olması, bununla yanaşı, audit aparılması zamanı istinad olunan rəsmi sənədlər ətraflı tədqiq
edilməli idi.
8. 182026235 nömrəli cinayət işi 08.10.2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası CMnin 179.3.2-ci maddəsi ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: 2017-2018-ci illər ərzində Macarıstanın
“B****** B****** KFT” şirkəti ilə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyyət göstərən “******
Broyler” MMC arasında yumurta ixracı ilə bağlı ümumi dəyəri 2.414.880 avro təşkil edən
alqı-satqı müqaviləsi bağlanması, lakin “****** Broyler” MMC-nin rəhbərinin yaranmış işgüzar
münasibətlərdən sui-istifadə edərək “B****** B****** KFT” şirkətindən alaraq satışdan
əldə etdiyi 161.140 avro məbləğində yumurta məhsulunun pulunu ödəməməsi ilə bağlı toplanmış
materiallar olmuşdur.
Cinayət işi materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, “****** Broyler”
MMC ilə “B****** B****** KFT” şirkəti arasında bağlanmış müqavilələrdə tərəflər arasında
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yaranmış bütün mübahisələrin danışıqlar yolu ilə həll etmək üçün mümkün olan tədbirlər həyata
keçirilməli, danışıqlar uğursuz olan halda tərəflər Vyanada yerləşən Beynəlxalq Arbitraj
Məhkəməsinə müraciət etmələri qeyd olunmuşdur.
Bundan başqa müəyyən edilmişdir ki, “****** Broyler” MMC-nin “B*b*l** B*o*le*
KFT” şirkətinə borcunun ödənilməməsinin səbəbi “B*b*l** B*o*le* KFT” şirkətinin
göndərdiyi yumurtalarda cücə çıxışının müqavilə şərtlərinə uyğun olmaması nəticəsində MMCyə dəymiş ziyanla əlaqədar olmuşdur. Göstərilən fakt müvafiq mütəxəssis rəyləri ilə də təsdiq
olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Konsitutsiya Məhkəməsi Plenumunun “Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3-cü maddəsinin şərh edilməsinə dair” 09 iyun 2011ci il tarixli Qərarında göstərilmişdir ki, talama – özgənin əmlakını tamah məqsədi ilə hüquqazidd
və əvəzsiz olaraq, həmin əmlakın mülkiyyətçisinə və başqa sahibinə ziyan vurmaqla götürmə
və özünün və ya başqa şəxslərin xeyrinə keçirməsidir.
Göründüyü kimi, “****** Broyler” MMC ilə “B*b*l** B*o*le* KFT” şirkəti arasında
yumurta ixracına görə ödənilməmiş pul məbləği və dəymiş maddi ziyanla bağlı yaranmış
mübahisə xarici elementli mülki mühakimə icraatının predmeti olmuş və hər hansı şəxsin
əməlində özgənin əmlakını tamah məqsədi ilə hüquqazidd və əvəzsiz olaraq götürmə olmamışdır.
Həmçinin, yoxlama müddətində mütəxəssisin dəvət edilməsi haqqında qərar qəbul
olunsa da, rəy alınmadan cinayət işi başlanaraq Baş İdarənin İstintaq idarəsinə göndərilmişdir.
Qeyd olunanlara əsasən hər hansı şəxsin əməlində cinayət tərkibi olmaması əsaslarına görə
06.09.2019-cu il tarixli qərarla cinayət işinin icraatına xitam verilmişdir.
9. 182026313 nömrəli cinayət işi 30.11.2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası CMnin 308.1 və 313-cü maddələri ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi yanında “A*ro*i*in*” ASC ilə R.M.Rzayev arasında bağlanmış 29 noyabr 2017ci il tarixli lizinq müqaviləsi faktiki olaraq əvvəlki tarixlə, yəni 11 yanvar 2018-ci il tarixdə
imza edilməsi, habelə lizinqə verilmiş 150 baş damazlıq heyvanın tam ödəniş edilmədən
müəyyən edilmiş saxlanc yerində aşkar edilməməsi olmuşdur.
Cinayət işi materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarəsi tərəfindən aparılmış araşdırma zamanı toplanmış materiala əlavə edilmiş
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə
İdarəsinin İstintaq şöbəsinin müstəntiqi tərəfindən qəbul edilmiş 18.08.2018-ci il tarixli sübutların
qiymətləndirilməsi haqqında qərardan görünür ki, yuxarıda göstərilən fakt üzrə DİN-nin
BMCMİ-də aparılmış istintaq zamanı cinayət işi üzrə toplanmış ilkin sübutların məcmusu
ilə 18.11.2017-ci il tarixdə R.M.Rzayev Azərbaycan Respublikası CM-nin 178.3.2-ci
maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş,
lakin sonuncu 29 yanvar 2018-ci il tarixdə həbsxanada ölmüşdür. Müstəntiqin qeyd olunan
qərarı ilə 150 baş damazlıq heyvanlarının saxlanc yerində olmaması faktı ilə bağlı sənədlər
cinayət işi materiallarından ayrılaraq aidiyyəti üzrə baxılması üçün Azərbaycan Respublikasının
Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə göndərilmişdir.
Baş İdarədə aparılmış istintaq zamanı R.M. tərəfindən törədilən cinayət əməli üzrə digər
şəxslərin iştirakçılığı, habelə lizinq prosesində iştirak etmiş vəzifəli şəxslərin əməlində cinayət
tərkibinin olması müəyyən edilməmişdir.
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Qeyd olunanlara əsasən 30.12.2019-cu il tarixli qərarla cinayət işinin icraatına xitam
verilmişdir.
10. 182026318 nömrəli cinayət işi Azərbaycan Respublikası CM-nin 179.3.2 və 308.1ci maddələri ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: Türkmənistan Respublikasının vətəndaşı
tərəfindən Azərbaycan Respublikası ********** Şirkətinin tam mülkiyyət hüququna sahib
olduğu və ləğv prosesində olan “*O***-KPŞ” MMC-yə qarşılıqlı alqı-satqı müqavilələri
nəticəsində yaranmış 447.640.81 ABŞ dollar məbləğində olan borcun ödənilməməsi barədə
toplanmış materiallar olmuşdur.
Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, Türkmənistan
vətəndaşının “*O***-KPŞ” MMC-yə olan borcunu qaytara bilməməsi obyektiv hallarla əlaqədar
olmuş və sonuncu yalnız müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməmişdir.
“Mülki və siyasi hüquqlar haqqında” BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən 16 dekabr
1996-cı ildə qəbul edilmiş Beynəlxalq Paktın 11-ci maddəsinə, “İnsan hüquqlarının və əsas
azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasının 4 nömrəli protokolunun 1-ci
maddəsinə görə, heç kəs hər hansı müqavilə öhdəliyini ödəmək iqtidarında olmadığına görə
azadlıqdan məhrum edilə bilməz.
Bu baxımdan, borcun qaytarılmaması obyektiv hallarla, yəni müflisləşmə və ya uğursuz
kommersiya fəaliyyəti ilə əlaqədar olmuşdursa, kreditor və borclunun qarşılıqlı münasibətləri
mülki qanunvericilik əsasında tənzimlənir.
“Dələduzluq cinayətlərinə dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun 11 iyun 2015-ci il tarixli 7 nömrəli qərarının 27ci bəndində göstərilmişdir ki, mülki münasibətlərdən irəli gələn (məsələn, qanuna müvafiq
olaraq bağlanmış borc, kredit, icarə və sair müqavilələr üzrə) öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi
yalnız o halda özgə əmlakını talama (mənimsəmə və ya israf etmə) kimi qiymətləndirilə bilər
ki, şəxsin həmin müqavilələri bağlamazdan əvvəl özgənin əmlakını və ya əmlaka olan hüququnu
əvəzsiz olaraq ələ keçirmək niyyətində olması müəyyən edilmiş olsun. Qalan hallarda belə
öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi məsələsinə mülki mühakimə icraatı qaydasında baxıla bilər.
Göründüyü kimi, yuxarıda göstərilən hallar Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi tərəfindən
aparılan ilkin yoxlama zamanı nəzərə alınmamış, nəticədə 03.12.2018-ci il tarixli qərarla
Azərbaycan Respublikası CPM-in 39.1.1-ci maddəsinə görə cinayət işinin icraatına xitam
verilmişdir.
2019-cu ildə Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi tərəfindən ilkin araşdırması aparılmış
və Baş İdarənin İstintaq idarəsi tərəfindən istintaq zamanı icraatına xitam verilmiş 16 cinayət
işi aşağıdakılardır:
1. 192026001 nömrəli cinayət işi 03.01.2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası
CM-nin 309.1-ci maddəsi ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: “D****** LTD” MMC-nin təsisçiləri,
təsisçilərin ümumi iclasını keçirmədən yalnız iki nəfərin imzası ilə təsdiq edilmiş protokol
tərtib etməklə Ş.M.Fərzəliyevi müəssisənin prezidenti vəzifəsindən azad etmişlər. Bundan
sonra ümumiyyətlə, təsisçilərin ümumi yığıncağı keçirilməmiş, maliyyə hesabatları təsisçilərə
təqdim edilməmiş, müəssisənin mənfəəti haqqında heç bir məlumat verilməmiş və təsisçilərə
müəssisədən divident olaraq hər hansı məbləğdə pul vəsaiti ödənilməmişdir.
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Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, təsisçilərin ümumi
yığıncağı keçirilmiş, həmin vaxt keçirilən yığıncaqda təsisçilərin hamısı iştirak etmiş, lakin
Ş.M. protokolu imza etməkdən imtina etmişdir. Şirkətin Nizamnaməsinin 5.7-ci maddəsinə
əsasən şirkətin prezidenti təsisçilərin sadə səs çoxluğu ilə vəzifədən vaxtından əvvəl azad edilə
bilər.
Cinayət işinin materiallarına əlavə edilmiş Bakı Şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin
20.10.2016-cı il tarixli qətnaməsi ilə Ş.M.-ya ödənilməyən əmək haqları “D****** LTD”
şirkəti tərəfindən ödənilməsi qət edilmişdir.
Beləliklə, 13 may 2020-ci il tarixli qərarla Azərbaycan Respublikası CPM-nin 39.1.1-ci
maddəsinə əsasən cinayət işinin icraatına xitam verilmişdir.
2. 192026010 nömrəli cinayət işi 17.01.2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası CMnin 308.1-ci maddəsi ilə başlanmış, 23.01.2019-cu il tarixli qərarla əməl Azərbaycan
Respublikası CM-nin 308.1-ci maddəsindən həmin Məcəllənin 179.2.3 və 179.2.4-cü
maddələrinə tövsif edilmişdir.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: Gədəbəy Peşə Liseyinin vəzifəli şəxslərinin
qanunsuz hərəkətləri barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən toplanmış
materiallar olmuşdur.
Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, dövlət büdcəsinə dəymiş
ziyan ödənilmiş və cinayət işinin icraatına Azərbaycan Respublikası CM-nin 73-1.2-ci və CPMnin 40.2-ci maddəsinin müddəaları tətbiq edilməklə 26.04.2019-cu il tarixli qərarla xitam
verilmişdir.
Göründüyü kimi, ziyanın ödənilməsi təcrübəsinin araşdırma müddətində tətbiqinin
genişləndirilməsinə zərurət vardır.
3. 192026035 nömrəli nömrəli cinayət işi 05.02.2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası
CM-nin 308.1, 313, 179.2.3 və 179.2.4-cü maddələri ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzi tərəfindən Qaraqoyunlu kənd bələdiyyəsinin
01.01.2015-ci il tarixdən 01.08.2018-ci il tarixədək olan dövr ərzində fəaliyyətinin “*****
Audit Konsaltinq” MMC arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən yoxlanılması zamanı aşkar
olunmuş qanun pozuntuları ilə bağlı toplanmış materiallar olmuşdur.
Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, aparılmış istintaq zamanı
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzi ilə “***** Audit
Konsaltinq” MMC arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən Bərdə rayonu, Qaraqoyunlu
bələdiyyəsində keçirilmiş yoxlanılma zamanı tərtib edilmiş 05.12.2018-ci il tarixli audit aktında
göstərilən xüsusatlar öz təsdiqini tapmamışdır.
Qeyd olunanlara əsasən 24.09.2019-cu il tarixli qərarla cinayət işinin icraatına xitam
verilmişdir.
4. 192026036 nömrəli cinayət işi Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin xüsusi qərardadı və
“Bank *****” ASC-nin müraciəti əsasında 05.02.2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası
CM-nin 308.1 və 314.1-ci maddələri ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: “Bank *****”ASC ilə “****” kiçik müəssisəsi
arasında bağlanmış girov müaviləsinə əsasən 500000 manat məbləğində 1322 ton miqdarında
buğda girov qoyulmuşdur. Belə ki, həmin buğda məhsulu Qazaxıstan Respublikasında istehsal
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olunmaqla Azərbaycan Respublikasına 2014-cü ilin noyabr ayında gətirildiyi, maksimum
saxlama müddəti 8 ay olduğu, həmin məhsulun son istifadə tarixinə 2 ay qaldığı halda, “****”
Kiçik müəssisəsi tərəfindən girov qismində təklif edilmiş və bank tərəfindən qəbul
edilmişdir. Həmin məhsulun məhvinin qarşısının alınması üçün hər iki şirkət əməkdaşları
tərəfindən zəruri tədbirlər görülməmişdir.
Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, istintaq materiallarına
əlavə edilmiş Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının qərarında
“****” kiçik müəssisəsinin qeyd etdiyi bir sıra xüsusatlar öz təsdiqini tapmış, habelə qərarın
şərh hissəsində məhkəmə belə qənaətə gəlmişdir ki, apellyasiya instansiya məhkəməsi girov
qoyulmuş buğda məhsulunun hansı tərəfin təqsiri olmasına görə hüquqi qiymət verməmiş,
girov müqaviləsinin tələblərinə əsasən girov predmetinin tərkibinin və natural formasının
dəyişdirilməsinə girov qoyanın maddi imkanlarının olub-olmamasına qiymət verməmiş, yəni
ziyan vurmada kimin təqsirli olmasını müəyyən etməmiş, xüsusi qərardad çıxarmaqla həmin
təqsirliliyin müəyyən edilməsi prokurorluğun üzərinə həvalə edilmişdir. (müqavilə
öhdəliklərində konkret göstərilməsinə baxmayaraq). Bununla da Bakı Apellyasiya
Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasının qətnaməsi ləğv edilmiş və iş yenidən baxılması üçün
apellyasiya məhkəməsinə qaytarılmışdır.
Qeyd olunanlara əsasən “Bank *****” ASC ilə “****” kiçik müəssisəsi arasında olan
müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərin icrası ilə bağlı məsələlərin həlli mülki qanunvericiliyin
tələblərinə uyğun həll edilməli olduğundan cinayət işinin icraatına 23.07.2019-cu il tarixli
qərarla xitam verilmişdir.
5. 192026043 nömrəli cinayət işi 09.02.2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası CMnin 308.1 və 313-cü maddələri ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: : E.B adlı şəxs “******* İnşaat və Təsisat
A.Ş”-nin Azərbaycan Nümayəndəliyinə 138 nəfər Hindistan vətəndaşının T*****də işləmək
üçün gətiriləcəyi barədə yalandan vəd edərək bununla bağlı müvafiq sənədləri, yəni
Hindistanlı işçilərin siyahısını və pasport nömrələrinin saxtalaşdıraraq “******* İnşaat və
Təsisat A.Ş”-nin vəzifəli şəxslərinin imzası və şirkətin loqosu ilə hazırlanmış sənədləri həmin
şirkətə təqdim etmişdir.
Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, istintaq zamanı “*******
İnşaat və Təsisat A.Ş” şirkətinin hüquqlarına və mənafeyinə hər hansı zərər vurulmamış,
həmçinin hər hansı vəzifəli şəxs tərəfindən maddi və sair niyyətlə rəsmi sənədlərə bilə-bilə
yalan məlumatların daxil edilməsi faktı öz təsdiqini tapmamışdır.
Belə ki, rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatların daxil edilməsi istənilən niyyətlə deyil,
yalnız tamah və ya sair şəxsi niyyətlərlə törədildikdə, əməldə cinayət tərkibi yarana bilər.
Bununla əlaqədar qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan Respublikası CM-in 61.1.6-cı maddəsində
alçaq niyyət anlayışından istifadə edilmiş və tamah məqsədi alçaq niyyətlərdən biri kimi təsbit
edilmişdir.
Qeyd olunanlara əsasən cinayət işinin icraatına 05.05.2020-ci il tarixli qərarla xitam
verilmişdir.
6. 192026047 nömrəli cinayət işi 13.02.2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının
CM-nin 308.1-ci maddəsi ilə başlanmışdır.
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Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzindən Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsinin
fəaliyyətində aşkar edilmiş qanunsuzluqlar barədə daxil materiallar olmuşdur.
Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, istintaq zamanı dövlət
büdcəsinə dəymiş ziyan ödənilmiş və cinayət işinin icraatına Azərbaycan Respublikası CMnin 73-1.2-ci və CPM-nin 40.2-ci maddəsinin müddəaları tətbiq edilməklə 26.04.2019-cu il
tarixli qərarla xitam verilmişdir.
7. 192026089 nömrəli cinayət işi 18.03.2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası CMnin 308.1 və 311.1-ci maddəsi ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Yasamal rayon
şöbəsində məsləhətçi vəzifəsində işləyən F.K.nın Bakı şəhər sakini Ə.Ş.-ya təyin edilmiş pensiya
məbləğinin 2013-2016-cı illər üçün hesablanmış 6000 manat manat qalıq pensiya vəsaitinin
təxirəsalınmadan ödənilməsindən ötrü hissə-hissə olmaqla 2500 manat pulu sonuncudan rüşvət
qismində alması barədə müraciəti əsasında toplanmış materiallar olmuşdur.
Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, istintaq zamanı Şahbala
Əliyevin əməli Azərbaycan Respublikası CM-nin 308.1 və 311.1-ci maddələrindən həmin
Məcəllənin 178.2.3-cü maddəsinə tövsif edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası CM-nin 73-1.2-ci maddəsində göstərilir ki, həmin Məcəllənin
178.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş, zərərçəkmiş şəxslə barışmış və dəymiş
ziyanı tamamilə ödəmiş şəxs, cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın bir misli miqdarında dövlət
büdcəsinə ödəniş etdikdə cinayət məsuliyyətindən azad edilir.
Qeyd olunanlara əsasən, istintaq zamanı dövlət büdcəsinə dəymiş ziyan ödənildiyindən
və zərərçəkmiş şəxslə barışıq olduğundan, cinayət işinin icraatına Azərbaycan Respublikası
CM-nin 73-1.2-ci və CPM-nin 40.2-ci maddəsinin müddəaları tətbiq edilməklə 25.09.2019cu il tarixli qərarla xitam verilmişdir.
8. 192026145 nömrəli cinayət işi 16.05.2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının
CM-nin 259.1-ci maddəsi ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən yoxlama aparılaraq baxış aktı ilə Bakı şəhəri, Xətai rayonunda
yerləşən vətəndaş R.T-nin xüsusi mülkiyyətində olan kimi rəsmiləşdirilmiş və əvvəllər binanın
sakinləri tərəfindən salınmış 0.24 ha bağ sahəsində qanunvericiliyə zidd olaraq ümumilikdə
5 ədəd ağac və 20 ədəd kolun kəsilərək məhv edilməsi, 98 ədəd ağac və kolun yaxınlıqdakı
əraziyə köçürülməsi və nəticədə təbiətə 6780 manat məbləğində ziyan vurulması ilə bağlı
toplanmış materiallar olmuşdur.
Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycan
Respublikası CM-nin 259-cu maddəsinin qeyd hissəsində göstərilmişdir ki, “Bu maddənin
müddəları xüsusi mülkiyyətdə olan həyətyanı və bağ sahələrindəki yaşıllıqların, habelə kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalı üçün istifadə edilən bitkilərdən ibarət yaşıllıqların (əkinlərin)
kəsilməsi (götürülməsi) hallarına şamil edilmir.”Ona görə də istintaq zamanı R.T tərəfindən
Bakı şəhəri, Xətai rayonunda yerləşən bir sıra ağac və kolluqların qanunsuz olaraq kəsilməsi
faktı qeyd edilən ərazinin sonuncunun xüsusi mülkiyyətində olmasını nəzərə alaraq həmin
ağac və kolluqların kəsilməsi prosesində hər hansı bir cinayət hadisəsi müəyyən edilmədiyindən
10.11.2019-cu il tarixli qərarla cinayət işinin icraatına xitam verilmişdir.
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9. 192026174 cinayət işi 01.06.2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası CM-nin 308.2ci maddəsi ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: “****** Travel” MMC ilə “***** Bank”
ASC arasında bağlanmış kredit müqaviləsi üzrə M.M “****** Travel” MMC-nin qanuni
təmsilçisi kimi iştirak etsə də, sonuncunun MMC-yə qanuni təmsilçi təyin edilməsi barədə
sənədlər saxtalaşdırılmış və saxta sənədlər əsasında bankdan götürülmüş vəsait müəssisəyə
mədaxil edilməyərək mənimsənilmişdir.
Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, aparılmış istintaq zamanı
M.M-in “****** Travel” MMC-nin direktoru vəzifəsində işlədiyi dövrdə Azərbaycan
Respublikası CM-nin 313-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayət əməllərini törətməsi istintaq
materialları ilə sübut olunmuş, lakin istintaq zamanı M.M-in cinayət əməlini törətdikdən sonra
15.09.2017-ci il tarixdə ölməsi müəyyən olunmuşdur.
Cinayət Məcəlləsinin 15.2-ci maddəsinə əsasən 313-cü maddə nəzərdə tutulmuş azadlıqdan
məhrumetmə cəzasının yuxarı həddi 2 ildən artıq olmadığından həmin əməl böyük ictimai
təhlükə törətməyən cinayətlər kateqoriyasına aid edilir və CM-nin 75.1.1-ci maddəsinin tələbinə
görə böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətin törədildiyi gündən iki il keçdiyi halda şəxs
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz.
Azərbaycan Respublikası CPM-in 39.1.3-cü maddəsinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb
etmə müddətləri keçdikdə, həmçinin CPM-nin 39.1.5-ci maddəsinə əsasən şəxs cinayət qanunu
ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətdikdən sonra öldükdə cinayət təqibi başlanıla bilməz, başlanmış
cinayət təqibinə isə xitam verilməlidir.
Bundan başqa, “****** Travel” MMC ilə “**** Bank” ASC arasında bağlanmış kreditlə
bağlı məsələlərin mülki xarakterli olması müəyyən edilmişdir.
Qeyd olunanlara əsasən 16.08.2019-cu il tarixli qərarla cinayət işinin icraatına xitam
verilmişdir.
10. 192026228 nömrəli nömrəli cinayət işi 24.07.2019-cu il tarixdə Azərbaycan
Respublikası CM-nin 178.3.2 və 308.1-ci maddələri üzrə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: gənclərdən və böyüklərdən ibarət milli yığmada
çıxış etmiş məşqçilərə və idmançılara əldə etdikləri nailiyyətlərə görə dövlət tərəfindən ayrılmış
pul mükafatları Azərbaycan Güləş Federasiyasının sabiq baş katibi Ə. C tərəfindən vəzifə
səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə ələ keçirməsi ilə bağlı müraciətlər olmuşdur.
Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, istintaq zamanı Ə. Cnin əməli Azərbaycan Respublikasının 178.2.2, 178.2.3 və 178.2.4-cü maddələrinə tövsif edilmiş
və sonuncu tərəfindən vurulmuş ziyan aradan qaldırıldığından, habelə cinayət məsuliyyətinə
cəlb etmə müddəti keçdiyinə görə 25.09.2019-cu il tarixli qərarla cinayət işinin icraatına xitam
verilmişdir.
11. 192026233 nömrəli cinayət işi 29.07.2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikasının
CM-nin 308.2 və 320.1-ci maddələri ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: vətəndaş B.H 2017-ci ildə M.Ə-dən “*****
LTD” MMC-tərəfindən inşa edilən binadan 174 kv metr sahəsi olan 134 saylı mənzili 321.900
manata alması, lakin sonradan həmin mənzilin başqa şəxsə məxsus olmasının müəyyən edilməsi
barədə vətəndaşın müraciəti əsasında toplanmış materiallar olmuşdur.
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Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, B.H-ın 2017-ci ildə
M.Ə-dən “***** LTD” MMC-tərəfindən inşa edilən binadan 174 kv metr sahəsi olan 134
saylı mənzili 321.900 manata alması faktı öz təsdiqini tapmadığından sonuncu barəsində
30.12.2019-cu il tarixdə CPM-in 39.2-ci maddəsinə əsasən cinayət təqibinə xitam verilmişdir.
12. 192026237 nömrəli cinayət işi 02.08.2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası CMnin 313-cü maddəsi ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: Bakı Apellyasiya məhkəməsindən daxil olmuş
xüsusi qərardada əsasən LPO “****** Bank”ASC-nin vəzifəli şəxsləri tərəfindən rəsmi
sənədlərə və ya informasiya resurslarına bilə bilə yalan məlumatların daxil edilməsi
hallarına yol verilməsi olmuşdur.
Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, aparılmış istintaq zamanı
“****** Bank” ASC-nin vəzifəli şəxslərinin əməlində sübutların saxtalaşdırılması və
vəzifə saxtakarlığı cinayətlərinin tərkib əlamətləri olmadığından 24.09.2019-cu il tarixli qərarla
cinayət işinin icraatına xitam verilmişdir.
13. 192026245 nömrəli cinayət işi 15.08.2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası CMnin 308.1-ci maddəsi ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: MMC-nin vəzifəli şəxslərinin əlbir olaraq
“*****Bank” ASC tərəfindən verilmiş kredit vəsaitlərini ödəməyərək ələ keçirmələri
barədə hüquqi şəxs olan “*****Bank” ASC-nin müraciəti əsasında toplanmış ilkin yoxlama
materialları olmuşdur.
Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, 1 saylı Bakı İnzibatiİqtisadi Məhkəməsinin 03.08.2018-ci il tarixli, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 16.01.2019cu il tarixli qətnamələri və Ali Məhkəmənin 24.07.2019-cu il tarixli qərarı ilə MMC və
“*****Bank” ASC arasında mövcud olan kredit mübahisələri ilə bağlı araşdırma aparılmış,
həmin qətnamələrdə və qərarda cəmiyyətlərdən hər hansı birinin əməlində cinayət faktının
olması göstərilməmiş, habelə cinayət xarakterli məlumatların olması ilə bağlı hər hansı xüsusi
qərardad qəbul edilməmişdir. Tərəflər arasında yaranmış mübahisə mülki xarakterli olmaqla
həlli məhkəmə orqanlarının səlahiyyətinə aid edilmişdir.
13.05.2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası CPM-nin 39.1.1-ci maddəsinə əsasən
cinayət işinin icraatına xitam verilmişdir.
14. 192026250 nömrəli cinayət işi 22.08.2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası CMnin 178.2.4, 320.1 və 320.2-ci maddələri ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: 2013-cü ilin dekabr ayında özünü “Yurdum”
MTK-nın komendantı kimi təqdim etmiş V.Ş vətəndaş Z.H-ya MTK-nın adından tərtib edilmiş
19 dekabr 2013-cü il tarixli saxta müqavilə və saxta maliyyə arayışı təqdim edərək, MTKya məxsus çoxmənzilli yaşayış evinin qeyri-yaşayış sahəsini (qaraj) satmaq adı ilə aldadaraq
25000 ABŞ dolları məbləğində pulunu ələ keçirməsi barədə sonuncunun müraciəti əsasında
toplanmış materiallar olmuşdur.
Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, istintaq zamanı dövlət
büdcəsinə dəymiş ziyan ödənildiyindən və zərərçəkmiş şəxslə barışıq olduğundan, cinayət
işinin icraatına Azərbaycan Respublikası CM-nin 73-1.2-ci və CPM-in 40.2-ci maddələrinin
müddəaları tətbiq edilməklə 30.10.2019-cu il tarixli qərarla xitam verilmişdir.
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15. 192026322 nömrəli cinayət işi 28 noyabr 2019-cu il tarixdə Azərbaycan Respublikası
CM-nin 308.1-ci maddəsi ilə başlanmış, istintaqın gedişatında cinayət işi həmin məcəllənin
308.1-ci maddəsindən 179.2.4-cu maddəsinə tövsif edilmişdir.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası
tərəfindən 2019-cu ilin iyun ayında audit yoxlama zamanı 2014-cu ilin avqust ayında Sumqayıt
şəhər ** saylı tam orta məktəbi üzrə “**** Təmir-tikinti” MMC-yə ayrılmış 638.000 manat
məbləğində mal materiallardan 85.426,90 manat, 2015-ci ilin avqust ayında isə Sumqayıt şəhəri,
** saylı tam orta məktəb üzrə mal materialın alınması həvalə edilmiş “******” MMC tərəfindən
77.980,10 manat dəyərində mal-materialların çatışmazlığının olması ilə əlaqədar toplanmış
materiallar olmuşdur.
Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, istintaq zamanı dövlət
büdcəsinə dəymiş ziyan ödənildiyindən cinayət işinin icraatına Azərbaycan Respublikası CMnin 73-1.2-ci və CPM-nin 40.2-ci maddəsinin müddəaları tətbiq edilməklə 20.02.2020-ci il
tarixli qərarla xitam verilmişdir.
16. 192026331 nömrəli cinayət işi Azərbaycan Respublikasının CM-nin 178.2.3-cü maddəsi
ilə başlanmışdır.
Cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas: “Bank *******” ASC-də kiçik və orta biznes
kreditləri üzrə menecer vəzifəsində işləmiş L.Q öz qulluq mövqeyindən istifadə edib vətəndaşlar
R.A və A.Z etibarından sui-istifadə edib onları aldadaraq sonuncuların “Bank *******” ASCyə ödənilməli olan müxtəlif məbləğlərdə pullarını ələ keçirməsi ilə bağlı toplanmış
materiallar olmuşdur.
Cinayət işinin materialları öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, istintaq zamanı dövlət
büdcəsinə dəymiş ziyan ödənildiyindən və zərərçəkmiş şəxslə barışıq olduğundan, cinayət
işinin icraatına Azərbaycan Respublikası CM-nin 73-1.2-ci və CPM-in 40.2-ci maddələrinin
müddəaları tətbiq edilməklə 30.10.2019-cu il tarixli qərarla xitam verilmişdir. Qeyd olunan
cinayət işlərinin icraatına xitam verilmə səbəblərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
Təhlil zamanı aşağıdakı nəticələrə gəlmək mümkündür:
Xitam səbəbləri

Xitam verilmiş cinayət işlərinin sayı
2018-ci il

2019-cu il

2018-2019

1. Cinayət hadisəsinin olmaması

7

7

14

2. Ziyanın ödənilməsi

1

6

7

3. Cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə
müddətinin keçməsi

1

1

2

4. Şəxsin cinayət qanunu ilə nəzərdə
tutulmuş əməli törətdikdən sonra
ölməsi

1

1

2

5. Əməldə cinayət tərkibinin olmaması

-

1

1

10

16

26

CƏMİ

1. Cinayət hadisəsinin olmaması: 2018-2019-cu illərdə Baş İdarənin Preventiv tədbirlər
və təhqiqat idarəsi tərəfindən başlanmış cinayət işlərindən 6-sı (23%) üzrə İstintaq idarəsində
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Cinayət hadisəsinin olmaması

Ziyanın ödənilməsi

Cinayət məsuliyyətinə
cəlbetmə müddətinin keçməsi

Şəxsin cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş
əməli törətdikdən sonra ölməsi

Əməldə cinayət tərkibinin olmaması

aparılmış istintaq zamanı Azərbaycan Respublikasının CPM-in 39.1.1-ci maddəsinə əsasən
icraata xitam verilmişdir. Cinayət işinin başlanması üçün əsas cinayət əlamətlərinə işarə edən
kifayət qədər dəlillərin olmasıdır. Cinayətin əlamətlərini əks etdirən əməlin törədilməsini və
cinayət təqibini istisna edən halların olmadığını güman etməyə əsaslar mövcuddursa, öz
səlahiyyətləri daxilində fəaliyyət göstərən təhqiqatçı, müstəntiq və ya ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror dərhal cinayət işini başlamalıdır (CPM-in 46.3cü maddəsi). Lakin cinayət təqibini istisna edən hallar mövcud olduqda, o cümlədən cinayət
məsuliyyətinə cəlbetmə müddətləri keçdikdə (cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətinin
dayandırılması istisna edilməklə) cinayət təqibi və ya cinayət işi başlana bilməz, başlanmış
cinayət təqibinə və ya cinayət işi üzrə icraata xitam verilməlidir (CPM-in 39-cu maddəsi).
CPM-nin 146.1-ci maddəsinin tələblərindən göründüyü kimi, cinayət təqibi üzrə toplanmış
sübutların kifayət etməsi dedikdə, müəyyən edilməli hallar üzrə mümkün sübutların elə bir
həcmi nəzərdə tutulur ki, onlar sübut etmə predmetinin müəyyən edilməsi üçün mötəbər və
yekun nəticəyə gəlməyə imkan versin.
Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, mövcud olan tarixlərdə icraatına xitam verilmiş 8 (31%)
cinayət işinin xitam verilmə səbəbi mülki mübahisə predmeti olması ilə əlaqədar olmuşdur.
“Mülki və siyasi hüquqlar haqqında” Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası
tərəfindən 16 dekabr 1966-cı il tarixdə qəbul edilmiş Beynəlxalq Paktın 11-ci maddəsinə və
“İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyasının 4 saylı
Protokolunun 1-ci maddəsinə əsasən, heç kəs hər hansı bir müqavilə öhdəliyini ödəmək
iqtidarında olmadığına görə azadlıqdan məhrum edilə bilməz.
Mülki münasibətlərdən irəli gələn (məsələn, qanuna müvafiq olaraq bağlanmış borc, kredit,
icarə və sair müqavilələr üzrə) öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi yalnız o halda dələduzluq
kimi qiymətləndirilə bilər ki, şəxsin həmin müqavilələri bağlamazdan əvvəl özgənin
əmlakını və ya əmlaka olan hüququnu əvəzsiz olaraq ələ keçirmək niyyətində olması müəyyən
edilmiş olsun. Qalan hallarda belə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi məsələsinə mülki mühakimə
icraatı qaydasında baxıla bilər.
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Belə ki, təhlil zamanı ilkin yoxlama aparılarkən bir çox hallarda araşdırmanı aparan şəxs
tərəfindən əməlin mülki və ya cinayət xarakterli olmasını fərqləndirə bilməməsi müəyyən
edilmişdir. Həmçinin, cinayət işi materialları öyrənilərkən bəzi hallarda Baş İdarənin
İstintaq idarəsi tərəfindən “cinayət işinin icraatına xitam verilməsi haqqında qərar”lar tərtib
edilərkən, xitam verilmə əsası kimi əməlin mülki xarakterli olmasına istinad edilmiş, habelə
mübahisənin mülki olmasının dəlilləri tam şəkildə göstərilməmişdir. Nəzərə alınmalıdır ki,
Azərbaycan Respublikasının CPM-də hadisənin mülki xarakterli olmasına görə rədd əsası
yoxdur.
2. Dəymiş ziyanın ödənilməsi – Hüquq ədəbiyyatında cinayət məsuliyyətindən azad etmə
institutu cinayət məsuliyyətinə alternativ tədbirlər (Alternative Dispute Resolution) kimi də
adlandırılır. Bu tədbirlər istintaq-məhkəmə sisteminin iş yükünün azaldılması, cəza-icra
müəssisələrinin yüklənilməməsi ilə bərabər cinayətdən zərər çəkmiş şəxslərin hüquqlarının
və dövlətin maraqlarının təmin olunmasına xidmət edir.
Sistemin fəlsəfəsinə görə, cinayətə qarşı sadəcə cinayət sanksiyası bəs etmir. Zərərçəkmişin
zərərinin ödənilməsi ilə bərabər təqsirkar ilə zərərçəkmiş arasında və dolayısı ilə cəmiyyət
arasında təmin ediləcək barış, ədalətin əsas məqsədini gerçəkləşdirir. Təqsirkar törətdiyi əməldən
çəkdiyi peşmanlığı zərəçəkmişin zərərini təmin edərək göstərir.
Həmin sistemin əsasında bərpaedici ədalət (Restorative Justice) anlayışı durur. Cinayət
hüququnda bərpaedici ədalət anlayışı zərəçəkmişin, cinayətkarın və cəmiyyətin ehtiyaclarını
tarazlayaraq cinayət əməllərinə qarşı reaksiya mövzusunda yeni bir model ortaya qoyur.
Bərpaetmə ilk növbədə şəxsi zərərin, mülkiyyət itkisinin və ədalət hissinin bərpasını ifadə
edir. Bərpaedici ədalət üç funksiyanı yerinə yetirir. Bunlar məsuliyyət, bərpa etmə və cəmiyyətə
geri qazandırmaqdır.
Hesab edirik ki, bərpaedici ədalət prinsipi Cinayət Məcəlləsində cəza ədaləti prinsipi ilə
birgə təsbit edilməli, habelə ayrıca olaraq Cinayət Prosessual Məcəllədə də göstərilməlidir.
Çünki cəza ədaləti prinsipi zərəçəkmişi yalnız cinayət tərkibinin elementi kimi nəzərdə tutur
və əsas qayəsi ədalətli cəzanın təyinidir. Amma bərpaedici ədalət, bildiyimiz kimi,
zərərçəkmişin zərərinin ödənilməsini ön plana çıxarır və zərərçəkmişə ixtilafın həlli
nəticəsinin əldə edilməsi imkanı verir.
2018-2019-cu illərdə Baş İdarənin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi tərəfindən başlanmış
cinayət işlərindən 7-si (26%) İstintaq idarəsində aparılmış istintaq zamanı Azərbaycan
Respublikası CPM-nin 40.2-ci maddəsinin müddəaları tətbiq edilməklə cinayət işinin
icraatına xitam verilmişdir.
3. Cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətinin keçməsi – Cinayət Məcəlləsinin
cinayət məsuliyyəti ilə bağlı müəyyən olunan əsas müddəalarından biri də cinayət
məsuliyyətinə cəlb etmə müddətləridir. Bu müddətlər hər hansı bir cinayət üzrə onun
təsnifatından (böyük ictimai təhlükə törətməyən, az ağır, ağır və ya xüsusilə ağır cinayətə aid
olduğundan) asılı olaraq cinayət törədildiyi gündən Cinayət Məcəlləsinin 75.1-ci maddəsində
nəzərdə tutulmuş cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmənin və ya azad olunmanın mümkünlüyünü
müəyyənləşdirir.
Baş İdarənin İstintaq idarəsi tərəfindən 2 (8%) cinayət işinin icraatına Azərbaycan
Respublikası CPM-in 39.1.3-cü maddəsinə (cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətləri
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keçdikdə) əsasən xitam verilmişdir. Bu da ona dəlalət edir ki, Preventiv tədbirlər və təhqiqat
idarəsi tərəfindən ilkin araşdırma zamanı cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətlərinə diqqət
yetirilməmişdir.
4. Şəxsin cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətdikdən sonra ölməsi – CPMin 39.1.5-ci maddəsi cinayət təqibinə xitam verilməsinin (və ya cinayət təqibinin
başlanılmasının rədd olunmasının) əsaslarından biri kimi şəxsin cinayət qanunu ilə nəzərdə
tutulmuş əməli törətdikdən sonra öldüyü halı müəyyən edir. Həmin maddəyə görə şəxs cinayət
qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətdikdən sonra öldükdə (ölən şəxsə bəraət verilməsi
zəruri olduğu hallar istisna edilməklə) cinayət təqibinə başlanıla bilməz, başlanılmış cinayət
təqibinə isə xitam verilməlidir. Maddənin məzmunundan göründüyü kimi, ilk növbədə, ölmüş
şəxs barəsində cinayət təqibi (və ya cinayət işi) başlanıla bilməz. Cinayət təqibi (və ya cinayət
işi) fakt üzrə başlanılıbsa və ya şəxs onun barəsində cinayət təqibi başlandıqdan sonra ölübsə,
başlanılmış cinayət təqibinə (və ya cinayət işinə) xitam verilməlidir. Hər bir halda, şəxsin ölümü
ilə əlaqədar cinayət təqibinə (və ya cinayət işinə) xitam verilməsi onun cinayət qanunu ilə
nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş hesab olunması ilə şərtləndirilir.
Bu isə, öz növbəsində, hadisənin baş vermə səbəblərinin aşkarlanmasını, ona düzgün hüquqi
qiymətin verilməsini, cəmiyyətə və ya ayrı-ayrı şəxslərə vurulmuş zərərin və şəxsin cinayət
qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətməsinə aidiyyətinin müəyyən olunmasını, ona bəraətin
verilməsini zəruri edə bilən, yəni cinayət hadisəsinin, əməldə cinayət tərkibinin, şəxsin cinayətin
törədilməsinə aidiyyətinin olmamasına və onun təqsirliliyinin sübuta yetirilməməsinə
dəlalət edən halların, eləcə də əməlin törədilməsində digər şəxslərin iştirakının olub-olmamasının
araşdırılmasını tələb edir. Həmin məqsədlərə isə yalnız istintaq hərəkətlərinin həyata
keçirilməsi ilə nail olmaq olar. Buna görə, CPM-in 39.1.5-ci maddəsində göstərilmiş hal, bir
qayda olaraq, cinayət təqibinə (və ya cinayət işinə) xitam verilməsini nəzərdə tutur.
İbtidai araşdırma mərhələsində bu maddənin tətbiqi təhqiqatçının, müstəntiqin və ya
prokurorun mülahizəsində olsa belə, qanunverici həmin əsasla cinayət təqibinə xitam verilməsini
işin müəyyən hallarının, yəni ölən şəxsə bəraət verilməsini zəruri edən halların mövcud olubolmamasından asılı etmişdir. Belə hallar mövcud olduqda, onlar hərtərəfli, tam və obyektiv
araşdırılmalıdır. Ölmüş şəxsin tam və ya qismən bəraətinə yönəlmiş icraat nəticəsində ölmüş
şəxs tərəfindən cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin törədilməsi müəyyən edilmədikdə,
cinayət təqibi üzrə icraata bu Məcəllənin 39.1.1, 39.1.2 və 39.2-ci maddələri üzrə, yəni
bəraətverici əsaslarla xitam verilməlidir. Cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin ölmüş
şəxs tərəfindən törədilməsini sübut edən kifayət qədər hallar müəyyən edildikdə isə, onun
barəsində cinayət təqibinə CPM-in 39.1.5-ci maddəsi ilə xitam verilə bilər.
Belə ki, CPM-in 39.1.5-ci maddəsinin mahiyyətinə görə cinayət təqibinə xitam verilməsi
onunla şərtləndirilir ki, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş şəxs müəyyən
olunsun, həmin əməlin məhz onun tərəfindən törədilməsi toplanmış materiallarla təsdiq edilsin,
lakin bu şəxsin ölməsi səbəbindən onun təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunması, ona
ittihamın elan olunması və ittiham aktının tərtib edilməsi mümkün olmadığı üçün cinayət
təqibinə (və ya cinayət işinə) xitam verilsin. Belə olan halda, ölmüş şəxs cinayət işi üzrə formal
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olaraq təqsirləndirilən şəxs qismində tanınmasa da, onun tərəfindən cinayət qanunu ilə nəzərdə
tutulmuş əməli törətməsi haqqında qərar çıxarılmış olur.
Həmin şəxsin hüquqi vəziyyətinin xüsusiyyətini nəzərə alaraq, cinayət prosessual
qanunvericiliyi onu “təqsirləndirilə bilən şəxs” adlandırmışdır (CPM-in 46.5-46.5.2-ci
maddələri). Qeyd olunan normalara görə cinayət işinin dərhal başlanması üçün bu Məcəllənin
209.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş halların mövcudluğu da kifayətdir. Bu halda
hərtərəfli, tam və obyektiv ibtidai araşdırma cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməlin
törədilməsində yeganə təqsirləndirilə bilən şəxsə qarşı bu Məcəllənin 39.1.4-39.1.7 və 39.1.10cu maddələrində göstərilən cinayət təqibini istisna edən hallar müəyyən olunanadək aparılır.
Qeyd olunmalıdır ki, ölkəmizin qanunvericiliyi ölmüş şəxsin yaxın qohumlarının cinayət
prosesində iştirakının bəzi imkanlarını nəzərdə tutmuşdur. Məsələn, CPM-in 464.5-ci
maddəsinə əsasən yeni açılmış hallarla əlaqədar məhkəmənin hökm və ya qərarına yenidən
baxılması haqqında məsələ məhkumun bəraət alması məqsədi ilə qoyulduqda həmin
məhkumun vəfat etməsi məhkəmənin hökm və ya qərarına yeni açılmış hallar üzrə
baxılmasına mane olmur. Bu halda yeni açılmış hallar üzrə məhkəmənin hökm və ya qərarına
baxılması haqqında ərizənin vəfat etmiş şəxsin həyat yoldaşı və ya digər yaxın qohumu
tərəfindən verilməsinə yol verilir. Ölmüş şəxsin yaxın qohumlarının cinayət prosesində təmsil
olunmasının imkanlarından biri kimi qəbul edilə bilən CPM-in 43.3-cü maddəsi isə
məhkəmənin yalnız müdafiə tərəfinin razılığı ilə təqsirləndirilən şəxsə qarşı cinayət təqibinə,
o cümlədən 39.1.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əsasla xitam verməsinin haqlı olduğunu
müəyyən etmişdir.
Avropa Məhkəməsinin hüquqi mövqeyini nəzərə alaraq və CPM-in 43.3-cü maddəsində
nəzərdə tutulmuş müdafiə tərəfinin məhkəmə baxışına aid hüququnu analogiya üzrə ibtidai
araşdırma mərhələsinə tətbiq edərək, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş şəxs
öldükdə, cinayət təqibinə bəraətverici əsaslar olmadan, o cümlədən həmin Məcəllənin 39.1.5ci maddəsinə əsasən xitam verilərkən onun CPM-in 41.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
hüququnun həyata keçirilməsi üçün ölmüş şəxsin CPM-in 7.0.32-ci maddəsində göstərilmiş
yaxın qohumları və həmin Məcəllənin 7.0.28-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müdafiəçisi
etiraz etmək hüququna malik olmalıdırlar. Belə etiraz mötəbər faktlar və əhəmiyyətli sübutlarla
əsaslandırılmalıdır.
5. Cinayət tərkibinin əlamətləri, əməldə cinayət tərkibinin olmaması – Azərbaycan
Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi hissəsində cinayət hesab edilən əməllərin dəqiq
siyahısı göstərilmişdir. Eyni zamanda cinayət qanunu cinayət sayılan əməllərin adını qeyd
etməklə yanaşı, həm də hər növə daxil olan cinayət əməlləri üçün xarakterik olan tipik əlamətləri
göstərir. Hər hansı bir şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi və təqsirləndirilməsi üçün
onun törətdiyi əməldə cinayət hüquq normasında göstərilən müəyyən növə daxil olan cinayətin
əlamətləri mövcud olmalıdır. Həmçinin, bu əlamətlərin köməyi ilə törədilən əməlin cinayət
hüquq normasında göstərilən cinayətlər sinfinə mənsubluğu müəyyənləşdirilir. Cinayət hüquq
elmində belə əlamətlərin cəmi – cinayət tərkibi adlanır. Azərbaycan Respublikasının
qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsinin 3-cü maddəsində deyilir: “Yalnız bu Məcəllə ilə
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nəzərdə tutulmuş cinayət tərkibinin bütün əlamətlərinin mövcud olduğu əməlin (hərəkət və
hərəkətsizliyin) törədilməsi cinayət məsuliyyəti yaradır”.
Cinayət tərkibinin əlamətləri öncə CM-in Xüsusi hissəsinin maddələrinin dispozisiyasında
göstərilir. Cinayət tərkibinin digər əlamətləri, adətən dispozisiyaya deyil, cinayət qanunun
Ümumi hissəsinin maddələrinə daxil edilir (CM-in 2, 3, 14, 20, 25, 26, 31-ci maddələri). Belə
əlamətlər konkret tərkiblər üçün ümumi olan əlamətlərdir. Bütün hallarda cinayətin subyekti
olmaq üçün qanunla müəyyən edilən yaş həddinə çatmaq, anlaqlı olmaq tələbi qoyulur. Lakin
cinayət qanunun Xüsusi hissəsinin heç bir dispozisiyasında subyektlə bağlı bu əlamət nəzərdə
tutulmur. Bütün konkret tərkiblər üçün bu əlamət ümumi olduğundan cinayət qanunun Ümumi
hissəsinin 20-ci maddəsinə daxil edilmişdir. Ədəbiyyatda cinayət tərkibinin əlamətləri ilə yanaşı,
cinayət tərkibinin elementləri ifadəsi də tez-tez işlədilir. Cinayət tərkibinin elementi tərkibin
struktur hissəsi olub, qanunla cinayət sayılan əməlin müxtəlif tərəflərinə (obyektə, obyektiv
cəhətə, subyektə, subyektiv cəhətə) uyğun gələn qrup ünsürləridir.
Cinayət hüquq nəzəriyyəsində konkret cinayət tərkibi ilə yanaşı Xüsusi və Ümumi cinayət
tərkibi anlayışı da fərqləndirilir. Konkret cinayət tərkibləri cinayətin dörd ünsürünə uyğun
qurulur. Konkret cinayət tərkiblərinə daxil olan əlamətləri ümumiləşdirməklə ümumi
cinayət tərkibi anlayışı yaradılır. Konkret cinayət tərkibi müəyyən növ cinayətlər haqqında
hüquqi anlayış olduğu halda, ümumi cinayət tərkibi bütün konkret cinayət tərkibləri
haqqında anlayışdır. Konkret və ümumi cinayət tərkibləri ilə yanaşı, xüsusi cinayət tərkibləri
də fərqləndirilir. Xüsusi cinayət tərkibi cinayət qanunu ilə müəyyən edilən eyni qrupa daxil
olan cinayətləri xarakterizə edən ümumi hüquqi əlamətlərin məcmusudur. Belə ki, vəzifə və
hərbi cinayətlərin obyektlərinin, obyektiv cəhətlərinin, subyekt və subyektiv cəhətlərinin ümumi
əlamətlərinin olması, onlara konkret cinayət tərkiblərindən kənarda baxmağa imkan verir. Bir
sıra normalar üzrə cinayətin subyektini müəyyən edərkən qanunverici ancaq müəyyən dövlət
sisteminə mənsub işçiləri xarakterizə edən əlamətlərdən istifadə etmişdir. CM-in Xüsusi
hissəsinin 32-ci fəslində nəzərdə tutulan normalar qrupu ədalət mühakiməsi əleyhinə edilən
cinayətlərə görə məsuliyyət müəyyən edir. Burada təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror, hakim,
ekspert, məhkum və s. xüsusi subyekt kimi nəzərdə tutulur. Qanunda xüsusi subyekti nəzərdə
tutan tərkiblər çoxdur və xüsusi subyekti xarakterizə edən əlamətlərin təsnifi aşağıdakı qaydada
aparıla bilər:
1) şəxsin dövlətdəki hüquqi vəziyyəti üzrə: Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı (CMin 274-cü maddəsi), əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs (CM-in 276-cı maddəsi);
2) demoqrafik əlamətlər üzrə: cinsinə görə kişi (CM-in 149-cu maddəsi), yaş həddinə görə
yetkinlik yaşına çatmış şəxslər (CM-in 152-ci maddəsi);
3) ailə və qohumluq münasibətləri üzrə: valideynlər, qəyyumlar (CM-in 175- ci maddəsi);
4) hərbi mükəlləfiyyətlə bağlı münasibətlər üzrə: hərbi xidmətə çağırış yaşına çatmışlar,
hərbi mükəlləfiyyətli şəxslər (CM-in 321-ci maddəsi), hərbi qulluqçular (CM-in 327353-cü maddələri);
5) vəzifə mövqeyi üzrə: vəzifəli şəxs (CM-in 308, 309, 311, 313, 314-cü maddələri);
6) xüsusi dövlət sistemində işləyən şəxslərin vəzifə mövqeyinə görə: təhqiqatçı, müstəntiq,
prokuror, hakim (CM-in 290-cı, 291-ci, 292-ci və 295-ci maddələri);
7) peşə vəzifələri üzrə: həkim, tibb və əczaçılıq sahəsi işçiləri (CM-in 138, 141, 142-ci
maddələri);
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8) icra etdiyi işin xarakterinə görə: dövlət sirrinin saxlanılması etibar edilən şəxslər (CMin 284, 285-ci maddələri), seçki komissiyasının üzvləri (CM-in 161-ci maddəsi),
dəmiryolu, su və hava nəqliyyatı işçiləri (CM-in 262-ci, 265-ci maddələri), gəmi kapitanı
(CM-in 269-cu maddəsi), ticarət, ictimai iaşə, məişət xidməti və kommunal təsərrüfat
müəssisələri işçiləri, əhaliyə məişət xidməti göstərən sahənin işçiləri (CM-in 270-ci
maddəsi);
9) vətəndaşların dövlət qarşısındakı bəzi öhdəliklərinin xarakterinə görə: şahid, zərərçəkmiş
şəxs, ekspert (CM-in 297, 298-ci maddələri);
10) zərərçəkmiş şəxsə münasibətdə şəxsin xüsusi vəziyyətinə görə: zərərçəkənin maddi
və sair cəhətdən təqsirkardan asılı olması, zərərçəkənə qayğı göstərməli olan şəxs (CMin 125-ci, 174-cü və s. maddələri).
Qanunda xüsusi subyekti nəzərdə tutan tərkiblər çoxdur. Bunlardan biri də vəzifə
səlahiyyətlərini aşma cinayətidir. Bu cinayətin ictimai təhlükəliliyi ondan ibarətdir ki, vəzifəli
şəxsin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş səlahiyyətlərindən kənara çıxan hərəkətlər etməsi
fiziki və ya hüququ şəxslərin hüquqlarına və qanuni mənafelərinə, yaxud cəmiyyət və ya dövlətin
qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vurmuş olur. Nəticədə, vətəndaşın konstitusion
hüquq və azadlıqları, həm də dövlət orqanlarının normal fəaliyyəti pozulur. Qeyd edilən cinayətin
obyekti dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının normal fəaliyyətidir. Əlavə obyekt qismində
fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqları və qanuni mənafeləri, cəmiyyətin və dövlətin qanunla
qorunan mənafeləri çıxış edir.
Vəzifə səlahiyyətlərini aşmanın obyektiv cəhəti üç zəruri əlaməti özündə əks etdirir:
1) vəzifə səlahiyyətlərini aşmada ifadə olunan hərəkətlər;
2) fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və qanuni mənafelərinə, yaxud cəmiyyət və
ya dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vurmada ifadə olunan ictimai
təhlükəli nəticə;
3) əməllə nəticə arasında səbəbli əlaqənin olması.
Obyektiv cəhətdən vəzifəli şəxs tərəfindən xidməti səlahiyyətlərinin hüdudlarından
açıq-aşkar surətdə kənara çıxan hərəkətlər edilməsində ifadə olunur. Əməlin nəticəsi kimi
vətəndaşların və ya təşkilatların hüquqlarına və qanuni mənafelərinə, yaxud cəmiyyət və ya
dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vurulması nəzərdə tutulur. Subyektiv
cəhətdən bu cinayət birbaşa və ya dolayı qəsdlə edilə bilər. Təqsirkar vəzifə səlahiyyətlərini
aşdığını dərk edir, bunun fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və qanuni mənafelərinə,
yaxud cəmiyyət və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vuracağını
qabaqcadan görür və bu hərəkətləri törətməyi arzu edir və ya bu nəticələrin baş verməsinə
şüurlu surətdə yol verir. Bu əməlin motiv və məqsədi cinayət tərkibinin zəruri əlamətləri sırasına
daxil deyildir. Vəzifə səlahiyyətlərini aşmanın subyekti vəzifəli şəxsdir. Vəzifəli şəxsin anlayışı
CM-in 308-ci maddəsinin (Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə) şərhində verilmişdir. Qeyddə
göstərilir ki, bu fəslin maddələrində “vəzifəli şəxs” dedikdə aşağıdakı şəxslər başa düşülür:
1. hakimiyyət nümayəndələri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və
qanunları ilə müəyyən olunmuş qaydada dövlət orqanlarına seçilmiş və ya təyin edilmiş,
yaxud xüsusi səlahiyyət əsasında dövlət və ya yerli özünüidarə orqanlarını təmsil edən
şəxslər, zabit, gizir və ya miçman olan hərbi qulluqçular, dövlət qulluqçuları (dövlət
qulluğunun xüsusi növündə çalışan şəxslər daxil olmaqla), bələdiyyə üzvləri və
bələdiyyə qulluqçuları;
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2. dövlət orqanlarında seçkili vəzifələrə namizədliyi qanunla müəyyən edilən qaydada qeydə
alınmış şəxslər;
3. dövlət və bələdiyyə müəssisə, idarə və təşkilatlarının, o cümlədən publik hüquqi şəxslərin,
həmçinin kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarının rəhbərləri və işçiləri;
4. dövlət və bələdiyyə müəssisə, idarə və təşkilatlarında, o cümlədən publik hüquqi şəxslərdə,
həmçinin kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarında xüsusi səlahiyyət üzrə təşkilatisərəncamverici və ya inzibati-təsərrüfat funksiyalarını yerinə yetirən şəxslər;
5. hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər;
6. xarici ölkələrin dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri, xarici ölkələrin seçkili dövlət
orqanlarının üzvləri, beynəlxalq təşkilatların vəzifəli şəxsləri və digər qulluqçuları,
beynəlxalq parlament assambleyalarının üzvləri;
7. beynəlxalq məhkəmələrin hakimləri və digər vəzifəli şəxsləri, Azərbaycan Respublikası
və ya xarici ölkələrin qanunlarına, habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələrə əsasən fəaliyyət göstərən yerli, xarici və beynəlxalq arbitrlər,
xarici andlı iclasçılar. Hazırda Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində – Vəzifə
səlahiyyətlərini aşma – yəni 309-cu maddə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir. 309.1.
Vəzifəli şəxs tərəfindən xidməti səlahiyyətlərinin hüdudlarından açıqaşkar surətdə kənara
çıxan hərəkətlər etməsi fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquqlarına və qanuni mənafelərinə,
yaxud cəmiyyət və ya dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vurduqda –
iki min manatdan dörd min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah
işləri və ya üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul
olma hüququndan məhrum edilməklə, üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılır. 309.2. Bu Məcəllənin 309.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş əməllər zor
tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə törədildikdə, yaxud silah və digər xüsusi
vasitələrdən istifadə etməklə törədildikdə və ya ağır nəticələrə səbəb olduqda – üç ilədək
müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan
məhrum edilməklə, üç ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılır. CM-in 309.2-ci maddəsində təhlil edilən cinayətin ağırlaşdırıcı tərkib
əlamətləri – CM-in 309.1-ci maddəsində göstərilən əməlin zor tətbiq etməklə və ya zor
tətbiq etmək hədəsi ilə törədilməsi, yaxud silah və digər xüsusi vasitələrdən istifadə etməklə
törədilməsi və ya ağır nəticələrə səbəb olması nəzərdə tutulmuşdur. Vəzifə səlahiyyətlərini
aşma üzücü, zərərçəkmişin ləyaqətini təhqir edən hərəkətlərlə müşayiət olunarsa və zor
tətbiq etmə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə bağlı olmazsa, onda əməl CM-in 309.1-ci
maddəsi ilə tövsif ediləcəkdir. Dövlət orqanlarının və ictimai orqanların müəssisələrin
və idarələrin, təşkilatların rəhbərləri şikayətlərin qəbul edilməsi və baxılması üçün şəxsən
məsuliyyət daşıyırlar. Onlar və yaxud onların müvəkkil etdiyi şəxslər şikayəti
mahiyyətcə araşdırmalı, əsaslandırılmış qərar qəbul etməli, onun düzgün və vaxtında
icrasını təmin etməli, vətəndaşları qəbul edilmiş qərar barədə xəbərdar etməli, şikayət
rədd edildikdə isə rəddetmə motivlərini onlara bildirməlidirlər. Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının müddəalarına (maddə 60) əsasən vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının
inzibati və məhkəmə təminatı vardır. “Hər kəs dövlət orqanlarının, siyasi partiyaların,
hüquqi şəxslərin, bələdiyyələrin və vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən və hərəkətsizliyindən
inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət edə bilər”. Vətəndaşların şikayətlərinə
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baxılması qaydasını pozma, habelə şikayət üstündə vətəndaşları təqibetmə intizam
məsuliyyətinə, bəzən isə cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində iki fəsil vardır ki, bu fəsillərə ancaq xüsusi
subyektli tərkiblər daxil edilmişdir: “Korrupsiya cinayətləri və qulluq mənafeyi
əleyhinə olan digər cinayətlər” və “Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər”. Qanunverici
orqan xüsusi subyektli tərkibləri nəzərdə tutan belə adlar altında fəsilləri ayırarkən nəzərə
almışdır ki, dövlət aparatının normal fəaliyyətinə və hərbi qulluğun keçirilməsi
qaydalarına qəsd edən cinayətləri, yalnız müəyyən səlahiyyət funksiyasını yerinə yetirən
vəzifəli şəxslər, habelə hərbi qulluqçular törədə bilər. Vəzifəli şəxs (xüsusi subyekt)
olmayanlar vəzifə səlahiyyətlərinin icraçısı ola bilməzlər. Vəzifə cinayətlərini nəzərdə
tutan fəsilə daxil olan yalnız üç tərkib üzrə – vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə
(CM-in 310-cu maddəsi), rüşvət vermə (CM-in 312-ci maddəsi) və vəzifəli şəxsin qərarına
qanunsuz təsir göstərmə (nüfuz alveri) (CM-in 312-1.2-ci maddəsi) cinayətlərinin subyekti
vəzifəli şəxs olmaya da bilər. Ümumi vəzifə cinayətləri aşağıdakılardır:
Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə (maddə 308);
Vəzifə səlahiyyətlərini aşma (maddə 309);
Rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq) (maddə 311);
Vəzifə saxtakarlığı (maddə 313);
Səhlənkarlıq (maddə 314).
Yekun olaraq qeyd edək ki, cinayət hüququnun ən mühüm sahəsi olan cinayət tərkibinin
mahiyyətini dərindən bilmədən cinayət hüququnu anlamaq mümkün deyil. Cinayət tərkibi
cinayət məsuliyyətinin vahid əsası kimi götürülür. Buna görə də cinayət tərkibinin tədqiq
edilməsi qanunçuluğa düzgün əməl olunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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Dövlət satınalmaları sahəsində baş verən korrupsiya hüquqpozmaları,
buna şərait yaradan hallar və aradan qaldırılma üsulları
Anar ƏLİYEV,
Baş prokuror yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsinin böyük prokuroru,
kiçik ədliyyə müşaviri

Dövlət satınalmaları sahəsində korrupsiyanı doğuran
səbəblər, bu sahədə görülən tədbirlər
Korrupsiya bir problem kimi bəşər tarixi boyunca bütün
sivil cəmiyyətlərdə mövcud olmuşdur. Bu gün dünya
miqyasında korrupsiya fenomeninin təhlükəliliyi, ona qarşı
mübarizə aparılmasının və korrupsiya hüquqpozmalarının qarşısının alınmasının zəruriliyi
hamı tərəfindən qəbul edilmişdir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə demokratik
və sivil inkişaf yolu seçmiş hər bir dövlət
Dünya miqyasında satınalmalara
və cəmiyyətin qarşıya qoyduğu əsas məqxərclənən bütün pulların təxminən
sədlərdəndir. Qlobal səviyyədə korrupsiya10–25 faizi korrupsiya hallarına
nın yarada biləcəyi fəsadları yaxşı anlayan
görə itkiyə uğrayır.
dünya birliyi bu problemə qarşı durmadan
həyəcan təbili çalmaqdadır.
Bu nöqteyi nəzərdən dövlət satınalmaları sahəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə hər bir
dövlətin bu sahədə mübarizəsinin əsas elementlərindən birini təşkil edir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT-nin) Narkotiklər və Cinayətkarlıq İdarəsinin
(UNODC) məlumatına görə, dünya miqyasında satınalmalara xərclənən bütün pulların təxminən
10 - 25 faizi korrupsiya hallarına görə itkiyə uğrayır. Avropa Birliyində də təkcə səhiyyə ilə
əlaqəli korrupsiya hallarının 28 faizi tibbi avadanlıqların alınması ilə əlaqədardır.
Dövlət satınalmaları sahəsində baş verən korrupsiya hüquqpozmalarının qarşısını almaq
üçün ilk növbədə bu sahədə korrupsiyanı doğuran səbəbləri araşdırmaq lazımdır. Bu
səbəblər arasında aşağıdakıları qeyd etmək olar:
[ satınalmalar sahəsində qanunvericilikdə olan boşluqlar;
[ satınalma mexanizmlərində boşluqların olması;
[ satınalmalar sahəsində qanunvericiliyin düzgün tətbiq olunmaması və buna nəzarət

olunmaması;
[ satınalmalar sahəsində nəzarət tədbirlərini həyata keçirən səlahiyyətli şəxslərin və ya
orqanların qeyri-qənaətbəxş fəaliyyəti;
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[ satınalmaların keçirilməsi barədə qərar qəbul edən və ya müvafiq prosedurları həyata

[
[
[
[

keçirən şəxslərin şəxsi mənfəət əldə etməyə və ya şəxsi maraqlara yönəlmiş
hərəkətləri;
bu sahədə qanunvericiliyi və hüquqi prosedurları vətəndaşların bilməməsi;
satınalmaları həyata keçirən subyektlərin satınalmaların tender yolu ilə həyata
keçirilməsinə, ədalətli rəqabətə, sifarişçilərin qərəzsizliyinə dair inamının olmaması;
satınalan təşkilatların tenderdə qalib olmaq üçün qeyri-qanuni üsullara əl atması;
satınalma zamanı şəffaflığın, hesabatlılığın və aşkarlığın zəruri səviyyədə olmaması.

Bildiyimiz kimi, BMT-nin Korrupsiya əleyhinə Konvensiyası korrupsiyaya qarşı mübarizə
istiqamətində imzalanmış və qlobal xarakter daşımaqla ilk beynəlxalq-hüquqi sənəd kimi bu
sosial bəlaya qarşı mübarizədə ən mühüm rollardan birini oynayır. Həmin Konvensiyada iştirakçı
Dövlətlərin korrupsiyanın qarşısının alınmasında səmərəli olan və şəffaflığa, rəqabətə, qərar
qəbulunda obyektiv meyarlara əsaslanan müvafiq satınalma sistemləri yaratmaq üçün öz hüquq
sisteminin əsas prinsiplərinə uyğun olaraq zəruri tədbirlər görməsi, habelə, dövlət
maliyyəsinin idarə olunmasında şəffaflığı və hesabatlılığı stimullaşdırması müəyyən olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüququn tam hüquqlu subyekti kimi Korrupsiya
Əleyhinə Konvensiyada qeyd olunan dövlət satınalmalarında ictimaiyyətin məlumatlandırılması
və iştirakına dair öhdəlik və tövsiyələri səmərəli şəkildə yerinə yetirməkdədir.
Belə ki, respublikamızda korrupsiya ilə mübarizə sahəsində qənaətbəxş qanunvericilik bazası
yaradılmış, zəruri qanunvericilik aktları qəbul edilmişdir. Belə qanunlar sırasında “Korrupsiyaya
qarşı mübarizə haqqında”, “Dövlət satınalmaları haqqında”, “Məlumat azadlığı haqqında”,
“İnformasiya əldə etmək haqqında” qanunları xüsusilə qeyd etmək lazımdır.
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 28 dekabr tarixli 1433-VQD nömrəli
Qanununun tətbiqi və “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 29 yanvar tarixli
668 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 28 dekabr tarixli 454 nömrəli Fərmanının icrası ilə bağlı “Dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə” təsdiq olunmuş və elektron
satınalmaların həyata keçirildiyi “etender.gov.az” portalı fəaliyyətə başlamışdır.

İstintaq təcrübəsində dövlət satınalmaları sahəsində baş verən
korrupsiya halları və buna şərait yaradan hallar
Son dövrlərdə ölkədə korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizə tədbirləri çərçivəsində dövlət
satınalmaları sahəsində müəyyən edilən hüquqpozmalarla bağlı istintaqı aparılan cinayət
işlərindən görünür ki, tikinti və digər işlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı bəzi hallarda tenderdə
qalib gələn şirkətlərə ayrılan vəsaitlərin müəyyən hissəsi vəzifəli şəxslər tərəfindən geri alınır.
Belə ki, tenderdə qalib gələn satınalan təşkilata ayrılan vəsaitin bir hissəsinin vəzifəli şəxslərə
verilməsi barədə hələ tenderdən əvvəl sövdələşmə hallarına rast gəlinir.
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Bəzi hallarda tender iştirakçılarına qarşı süni maneələr törədilərək ixtisas uyğunluğu, iş
təcrübəsi və digər əsassız səbəblərdən tender iştirakçıları tenderdən kənarlaşdırılır.
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, “Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında
Əsasnamə” təsdiq olunmuş və elektron satınalmaların həyata keçirildiyi “etender.gov.az” portalı
yaradılmışdır. Lakin, ötən dövr ərzində “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna (bundan
sonra Qanun) əsasən internet portalında edilməsi nəzərdə tutulan əməliyyatlar təcrübədə bəzi
hallarda həyata keçirilməmiş və məlumatlar yerləşdirilməmişdir.
Belə ki, Qanunun 4-1-ci maddəsində göstərilmişdir ki, satınalan təşkilat cari ilin oktyabr
ayının 15-dən gec olmayaraq növbəti il üçün ilkin satınalma planını hazırlayaraq təsdiq edir
və dövlət satınalmalarının vahid internet portalında yerləşdirir. Lakin, cinayət işlərinin istintaqı
zamanı müəyyən olunmuşdur ki, “etender.gov.az” portalı fəaliyyətə başladıqdan sonra bəzi
satınalan təşkilatların əksəriyyəti orada satınalma planını yerləşdirməmiş və buna nəzarət
edilməmişdir. Göstərilənlərin qarşısının alınması üçün satınalan təşkilatların siyahısını portala
əlavə etməklə avtomatlaşdırılmış qaydada satınalma planını yerləşdirməmiş təşkilatları müəyyən
edib müvafiq tədbirlər görülməsi mümkündür.
Qanuna əsasən, dövlət satınalmaları tətbiq şərtlərindən asılı olaraq “açıq tender”,
“ikimərhələli tender”, “məhdud iştiraklı və qapalı tender”, “təkliflər sorğusu”, “kotirovka
sorğusu” və “bir mənbədən satınalma” metodları ilə həyata keçirilir. Satınalma predmetinin
ehtimal olunan qiyməti 3 (üç) milyon ABŞ dollarının manat ekvivalentində və ya ondan aşağı
olan malların (işlərin, xidmətlərin) satın alınması yalnız mikro, kiçik və orta sahibkarlıq
subyektlərinin iştirakı ilə, açıq tender və ya kotirovka sorğusu üsulunu tətbiq etməklə elektron
satınalma vasitəsilə keçirilməlidir.
Lakin, bəzi hallarda tenderlər onların keçirilməsi qaydalarını tənzimləyən qeyd olunan Qanun
və əlaqəli digər normativ-hüquqi aktlara zidd, müxtəlif sui-istifadə metodları tapıb tətbiq etməklə
həyata keçirilir.
Məsələn, bir sıra hallarda illik satınalma planı tərtib olunmur, qanunvericiliklə tələb olunduğu
halda elektron satınalma keçirilmədən və satınalmanın ehtimal olunan qiymətləri
hesablanmadan bir mənbədən satınalma üsulu ilə tender keçirilir. Qanunla müəyyən edilmiş
qaydada açıq tender keçirilməli olan əksər hallarda bir neçə konkret şirkətə “təkliflər sorğusu”
göndərilir və biri qalib elan edilir.
Həmçinin, Qanunun 25.1-1-ci maddəsində elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin
keçirilməsi barədə elan tender təkliflərinin qiymətləndiriləcəyi gündən azı 20 bank günü,
kotirovka sorğusunun keçirilməsi barədə elan isə kotirovkaların qiymətləndiriləcəyi gündən
azı 10 bank günü əvvəl dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə dərc
olunması qeyd olunduğu halda, istintaq təcrübəsi göstərir ki, müəyyən hallarda bu normalara
riayət olunmur və elektron satınalma həyata keçirilmir.
Qeyd olunan pozuntuların qarşısının alınması üçün aidiyyəti orqanlar qarşılıqlı əlaqədə
fəaliyyət göstərməli, müvafiq faktlar aşkar olunduğu təqdirdə müvafiq qrum tərəfindən aidiyyəti
üzrə prokurorluq orqanlarına məlumat verilməlidir.
Bundan başqa, “etender.gov.az” portalında təhlillərin aparılması, pozuntuların vaxtında aşkar
olunması üçün geniş imkanlar mövcuddur. Bundan istifadə etməklə, habelə, portala yeni təhlil
parametrləri əlavə etməklə satınalma prosesinə elektron nəzarət mexanizmlərinin yaradılması
və pozuntuların vaxtında müəyyən edilməsi ilə effektiv təsir tədbirlərinin tətbiqi mümkündür.
Bəzi hallarda satınalmada qalib şirkət vəzifəli şəxslərin faktiki sahibliyində olur və ya onun
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qohumlarına məxsus olur. Bu da korrupsiyaya şərait yaradan hallardan biridir. Bunun qarşısını
Ədliyyə Nazirliyinin yaxın qohumlar haqqında məlumatları əks elətdirən sisteminin
“etender.gov.az” portalına inteqrasiya olunması və tenderdə iştirak edən podratçının vəzifəli
şəxslə əlaqəsinin olmasının avtomatik müəyyən edilməsi mexanizminin qurulması ilə müəyyən
qədər almaq olar. Bu kimi mexanizmlərlə satınalma prosesində sui-istifadə hallarının minimuma
endirilməsi mümkündür.
Göstərilənlərdən başqa, qanunvericilikdə də müəyyən boşluqlar mövcuddur və müəyyən
normaların müasir tələblərə uyğunlaşdırılması zərurəti vardır.
Belə ki, “Dövlət satınalmaları haqqında”
Qanunun 23-cü maddəsində, “Kotirovka
Qanunvericilikdə dövlət satınalmaları
ilə bağlı müəyyən olunmuş məbləğlər
sorğusu prosedurunun təşkili və keçirilməəksər hallarda köhnə valyuta ilə
sinə dair” Təlimatın ümumi müddəalarında
göstərilmiş və normativ hüquqi
müəy yən olunmuş məbləğlər köhnə
aktlar qəbul edilən vaxtın orta bazar
valyuta ilə göstərilmişdir. Habelə, həmin
qiymətinə uyğun hesablanmışdır.
qiymətlər təxminən 20 il əvvəlin orta
bazar qiymətinə uyğun hesablanmışdır
ki, hazırda həm dünyada, həm də Azərbaycanda istehlak bazarında məhsulların qiymətləri
bir neçə dəfə artmışdır.
Bununla yanaşı, mövcud qanunvericiliyə əsasən, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu hesabına
maliyyələşən obyektlərin investor smeta dəyəri 1991-ci ilin qiymətləri əsas götürülməklə “bazisəmsal” üsulu ilə hesablanır. Bu üsul “Tikintidə müqavilə qiymətlərinin hesablanmasında “bazisəmsal” üsulunun tətbiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin 04 sentyabr 1995-ci il tarixli
200 nömrəli Qərarına və həmin Qərarın 2-ci bəndinə uyğun olaraq 22 sentyabr 1995-ci il tarixli
aidiyyəti orqanlarla razılaşdırılmaqla təsdiq edilmiş “Tikintidə müqavilə qiymətlərinin hesablanmasında bazis-əmsal üsulunun tətbiqi üzrə metodiki göstərişlər”ə əsasən tətbiq edilir.
Qeyd olunanların qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi zamanı nəzərə
Təcrübədə ehtimal olunan qiymətin satınalan
alınması, qanunvericilikdə satınaltəşkilat tərəfindən təklif zərflərinin açıldığı
malarla əlaqədar nəzərdə tutulan
günədək məxfi saxlanılması sui-istifadə
məbləğlərin hazırki bazar qiymətləhallarına yol açır və həmin məlumatlar
rinə uyğunlaşdırılması məqsədəmüqabaqcadan müvafiq podratçıya ötürülür,
tenderin qalibi əvvəlcədən müəyyənləşir.
vafiqdir.
Qanunvericilikdə bəzi bürokratik
əngəllər vardır ki, bu normalar müəyyən vəzifəli şəxslərin sui-istifadə hallarına şərait yaradır. Belə ki, “Dövlət satınalmaları haqqında”
Qanunun 27-ci maddəsinə əsasən tenderlərdə satın alınacaq malların (işlərin və xidmətlərin)
ehtimal olunan qiymətini satınalan təşkilat təklif zərflərinin açıldığı günədək məxfi saxlamalı
və satınalmaların nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə etməlidir. Lakin, bəzən bu
qiymətlər barədə məlumatlar qabaqcadan müəyyən satınalan təşkilata verilərək onun qalib
olması təmin edilir. Bəzi ölkələrin təcrübəsində ehtimal olunan məbləğ əvvəlcədən açıq elan
edilir. Hazırki təcrübədə də ehtimal olunan qiymətin satınalan təşkilat tərəfindən təklif zərflərinin
açıldığı günədək məxfi saxlanılmasının sui-istifadəyə yol açdığı, həmin məlumatların
qabaqcadan müvafiq podratçıya ötürüldüyü və ədalətsiz rəqabət nəticəsində tenderin
qalibinin əvvəlcədən müəyyənləşdirildiyi məlum olur. Göründüyü kimi, ehtimal olunan qiymətin
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məxfi saxlanılması komissiya üzvlərinin korrupsiya hallarına yol verməsinə, rəqabətin
olmamasına və dövlət vəsaitinin mənimsənilməsinə şərait yaradan haldır.
Habelə, Qanunda yalnız açıq tender üsulunun elektron satınalma vasitəsilə tətbiqi
nəzərdə tutulmuşdur ki, elektron qaydada keçirilməsi mümkün olan digər tenderlərin də
“etender.gov.az” portalı vasitəsilə həyata keçirilməsinin qanunvericilikdə nəzərdə tutulması
gələcəkdə bu sahəyə daha effektiv nəzarət mexanizminin qurulmasına, sui-istifadə hallarının
və hüquqpozmaların qarşısının alınmasına şərait yarada bilər.
Həmçinin, Qanunun 23-cü maddəsinə əsasən tender komissiyasının tərkibini tək sayda (ən
azı 5 nəfər) olmaqla, satınalan təşkilatın mütəxəssislərindən və əlaqədar təşkilatların
nümayəndələrindən ibarət formalaşdırılır. Tender komissiyasının sədri satınalan təşkilatın vəzifəli
şəxslərindən (rəhbəri istisna olmaqla) təyin olunur. Tender komissiyasının tərkibini satınalan
təşkilatın rəhbəri (onun vəzifəsini icra edən şəxs) təsdiq edir.
Göründüyü kimi, tender komissiyası satınalan təşkilatın rəhbərindən asılı olduğundan onun
iradəsinə uyğun hərəkət edir. Bu səbəbdən, tender komissiyasının müstəqil qərarlar qəbul etməsi
üçün onun formalaşma mexanizminin təkmilləşdirilməsi məqsədəuyğundur.
Göstərilənlərə əsasən, bu sahədə hüquqpozmaların qarşısının alınması məqsədilə
aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədəmüfaviq olardı:
 Qanunvericiliyə uyğun olaraq “etender.gov.az” portalında bütün satınalan təşkilatlar

tərəfindən satınalma planının yerləşdirməsinin təmin edilməsi, buna nəzarət
mexanizminin yaradılması və qanunun bu müddəasına əməl etməyən vəzifəli
şəxslərin intizam, inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması;
 Qanuna əsasən internet portalında edilməsi nəzərdə tutulan tenderlərin “etender.gov.az”

portalında həyata keçirilməsinin təmin edilməsi, buna nəzarət mexanizminin
yaradılması və qanunun bu müddəasına əməl etməyən vəzifəli şəxslərin intizam, inzibati
və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması;
 “etender.gov.az” portalında təhlillərin aparılması, yeni təhlil parametrləri əlavə

etməklə satınalma prosesinə elektron nəzarət mexanizmlərinin yaradılması, bu üsulla
vaxtında aşkar olunmuş pozuntuların aidiyyəti orqanlara göndərilməsi;
 Ədliyyə Nazirliyinin yaxın qohumlar haqqında məlumatları əks etdirən sisteminin

“etender.gov.az” portalına inteqrasiya olunması və tenderdə iştirak edən podratçının
vəzifəli şəxslə əlaqəsinin olmasının avtomatik müəyyən edilməsi mexanizminin
qurulması;
 Dövlət satınalmaları sahəsində qanun pozuntularına yol vermiş şəxslərin satınalmalarda

iştirakının məhdudlaşdırılması;
 Satınalma sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan

məbləğlərin hazırki bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılması;
 Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi zamanı elektron qaydada keçirilməsi mümkün olan

digər tenderlərin də “etender.gov.az” portalı vasitəsilə həyata keçirilməsinin “Dövlət
satınalmaları haqqında” Qanunda nəzərdə tutulması;
 Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi zamanı “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanunda

ehtimal olunan qiymətin məxfi saxlanılmasını nəzərdə tutan müddəanın dəyişdirilməsi,
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sui-istifadə hallarının qarşısının alınması üçün müasir təcrübəyə uyğun olaraq həmin
qiymətin açıq elan olunması;
 Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi zamanı tender komissiyasının müstəqil qərarlar

qəbul etməsi və satınalan təşkilatın rəhbərindən asılılığının aradan qaldırılması üçün
onun formalaşma mexanizminin təkmilləşdirilməsi;
 Keçirilən tenderlərdə şəffaflığının təmin edilməsi mexanizmi və tender layihələrinin

smetasının təkmil hesablanma qaydalarının işlənilib hazırlanması;
 Dövlət satınalmaları sahəsində ədalətli rəqabətin təmin edilməsi üçün aidiyyəti orqanların

nəzarətinin daha da artırılması;
 Dövlət satınalmaları üzrə qaydaların pozulmasına görə səlahiyyətli orqanların

müntəzəm yoxlamalar həyata keçirməsi və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş
sanksiyalar tətbiq etməsi;
 Audit təşkilatlarının korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqanlarla əməkdaşlığının

gücləndirilməsi;
 Dövlət satınalmaları sahəsində əhalinin maarifləndirilməsi;
 Dövlət satınalmaları sahəsində aidiyyəti qurumların hüquqpozmaların qarşısının alınması

istiqamətində Baş Prokurorluq, o cümlədən Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizə Baş İdarəsi ilə səmərəli əməkdaşlığının davam etdirilməsi.
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“Beynəlxalq axtarış – Əməliyyat idarəsinin prizmasında”

Orxan QAZIZADƏ,
Əməliyyat idarəsinin mühüm işlər
üzrə əməliyyatçısı,
kiçik ədliyyə müşaviri

Beynəlxalq axtarış mövzusunun
aktuallığı cinayət törədərək ölkə xaricində gizlənmiş şəxslərin sayında son vaxtlar müşahidə
olunan artıma əsaslanır.
Son illərdə ayrı-ayrı dövlətlərin ərazisində törədilmiş cinayətlərə görə ittiham olunan şəxslərin ədalət mühakiməsindən yayınaraq ölkə xaricində - digər ölkələrin ərazisində gizlənmələri halları artır. “Ölkə xaricində” anlayışı burada yalnız xarici dövlət mənasında deyil, eyni zamanda
hüquq mühafizə orqanları üçün ədalət mühakiməsindən
gizlənən şəxsin axtarışı və tutulması önündə bir növ baryer kimi çıxış edir. Elə hallara da rast gəlinir ki, ölkə vətəndaşları barəsində tutularaq ekstradisiya olunmaları
məqsədi ilə beynəlxalq axtarış elan olunur, lakin son nəticədə ekstradisiya həyata keçirilə bilmir.
ərəflər arasında qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında müqavilə mövcud olmadığı hallarda, sorğu verən ölkə qarşı tərəflə ekstradisiyanın baş tutması üçün danışıqlar aparır,
amma bu hallarda da bəzən qarşı tərəf “yox”
cavabı verir.
Məsələn, Edvard Snouden Rusiya Federasiyasına qaçdığı üçün, məxfi məlumatların yayılmasına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında
oğurluq və casusluq cinayətlərinə görə cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunmaqdan yayına bilmişdir. ABŞ və Rusiya Federasiyası arasında ekstradisiya haqqında müqavilə olmadığından, bu
da nəticədə E.Snoudenin ədalət mühakiməsindən yayınmasına kömək olmuşdur.
Eyni ssenari Londonda yerləşən Ekvador
Səfirliyində sığınacaq almış Juliyan Assanjla

T
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da baş vermişdi. Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə ekstradisiya haqqında müqaviləsi olmayan Ekvador
J.Assanjı ABŞ-a verməkdən imtina etdi. Düşünmək
olardı ki, Assanj bu formada ömürlük səfirlikdə qala
bilər, amma son nəticədə
Ekvador Assanja sığınacaq
verməkdən geri çəkildi və
sonuncu London polisi tərəfindən tutuldu.
Göründüyü kimi, ekstradisiyanın baş tutmamasının səbəbləri - ölkələr arasında müvafiq qarşılıqlı hüquqi yardıma dair razılığın olmaması,
sorğu verən ölkə ilə qarşı tərəfin qanunvericiliyində nəzərdə tutulan sorğuya əsas olan
əməlin cinayət hüquqi tövsifinin müxtəlif
olmasıdır.
Cinayət təqibinin həyata keçirilməsi üzrə
hüquqi yardımın, o cümlədən cinayət işləri üzrə şəxsin verilməsinin (ekstradisiyanın) əsasları
və qaydaları beynəlxalq hüquq və milli qanunvericilik aktlarının müvafiq hüquq normaları
ilə tənzimlənir. Hüquqi yardım həm ölkələr
arasında ikitərəfli müqavilələr, həm də çoxtərəfli konvensiyalar əsasında həyata keçirilir.
Azərbaycan Respublikası cinayətkarlıqla
mübarizə, insan hüquq və azadlıqlarının mü-
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dafiəsi sahələrində beynəlxalq əməkdaşlığın
inkişafı və səmərəliliyinin artırılması məqsədi
ilə “Ekstradisiya haqqında” 13 dekabr 1957ci il tarixli Avropa Konvensiyasına, “Cinayət
işləri üzrə hüquqi yardım haqqında” 20 aprel
1959-cu il tarixli Avropa Konvensiyasına, 22
yanvar 1993-cü il tarixli Minsk Konvensiyasına, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının iclasında imzalanmış “Mülki,
ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında” 7 oktyabr 2002ci il tarixli Kişinyov Konvensiyasına qoşulmuşdur.
Minsk Konvensiyası və Kişinyov Konven-

siyası üzv dövlətlərin cinayət təqibinin həyata
keçirilməsi öhdəliyini nəzərdə tutmuşdur.
Minsk Konvensiyasının və Kişinyov Konvensiyasının tələblərinə əsasən, üzv dövlətlər, digər üzv dövlətin tapşırığına əsasən, sorğu edən
dövlətin ərazisində cinayət törətməkdə şübhəli
bilinən, təqsirləndirilən vətəndaşlarına qarşı
öz milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq, cinayət təqibini həyata keçirməlidir. Bu qaydalar
Konvensiyaların üzvü olan dövlətlərin ərazilərində olan vətəndaşlığı olmayan şəxslər və
əcnəbilər barəsində cinayət təqibi, eyni zamanda, onların verilməsindən imtina edilən hallarda da həyata keçirilir. Dövlətlər arasında hüquqi yardım çərçivəsində cinayət təqibi ilə bağlı məsələlərin həlli CM-in 12-ci maddəsinin
tələblərinin həyata keçirilməsi prosedurlarının
müəyyən edilməsi, Minsk və Kişinyov kon-

vensiyaları üzrə, hüquqi yardım barədə ikitərəfli müqavilələr üzrə Azərbaycan Respublikasının üzərinə götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün də vacibdir.
Konstitusiyada təsbit olunmuş vətəndaşlıq
hüququnun təminatından irəli gələrək cinayət
qanunvericiliyində xarici dövlətin ərazisində
cinayət törətmiş Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşlarının xarici dövlətə verilməməsi müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşlarının Azərbaycan
Respublikasının hüdudlarından kənarda törətdikləri əmələ görə, bu əməl həm Azərbaycan
Respublikasının, həm də ərazisində törədildiyi
xarici dövlətin qanunvericiliyinə əsasən
cinayət sayılırsa və bu cinayətə görə həmin şəxslər xarici dövlətdə məhkum
olunmamışlarsa, Cinayət Məcəlləsi
əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb
edilmələri nəzərdə tutulmuşdur (Cinayət
Məcəlləsinin 12.1 və 13.1-ci maddələri).
Xarici ölkənin ərazisində cinayət
tö rə dilməsinə görə verilmiş şəxs
barəsində həyata keçirilən cinayət
təqibinin hüdudları Minsk Konvensiyasının 66-cı maddəsində, Kişinyov
Konvensiyasının 80-ci maddəsinin 1-ci
bəndində, “Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi
(ekstradisiya) haq qında” Qanunun 4-cü
maddəsində və Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 498-ci maddəsində müəyyən edilmişdir.
“Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) haqqında” Qanunun 4-cü maddəsində göstərilmişdir ki, xarici dövlətin sorğusuna
əsasən verilən şəxs yalnız onun verilməsinə
əsas olan cinayətin törədilməsinə görə həmin
dövlətin qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş
qaydada təqib edilə bilər. Verilən şəxs verilmədən əvvəl törətdiyi və verilməyə əsas olmayan cinayətə görə Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı olmadan məsuliyyətə cəlb oluna, yaxud
üçüncü dövlətə verilə bilməz.
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 498-ci
maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının
2021-сi il

75

BÜLLETEN – Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi

sorğu edilən cinayət təqibi orqanının razılığı
olmadan verilmiş şəxs onun verilməsindən əvvəl törədilmiş, lakin törədilməsinə görə verilmədiyi cinayətə görə cinayət məsuliyyətinə
cəlb edilə və ya cəzalandırıla bilməz, həmçinin
üçüncü dövlətə verilə bilməz.
Cinayət işləri üzrə hüquqi yardımın göstərilməsi sahəsində dövlətlərarası əməkdaşlıq
çərçivəsində qəbul edilmiş beynəlxalq aktlarda
şəxsin verilməsi (ekstradisiya) ilə yanaşı,
sorğu edən dövlətin ərazisində cinayət törətmiş
şəxsin vətəndaşı olan dövlətin cinayət təqibi
orqanları tərəfindən cinayət təqibinin həyata
keçirilməsi vəzifəsi də göstərilmişdir.
Hüquqi yardım göstərilməsi üzrə cinayət təqibinin həyata keçirilməsi qaydaları Minsk
Konvensiyasının 72.1 və 73.2-ci maddələri,
Kişinyov Konvensiyasının 91.1 və 92.2-ci
maddələri və Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin
502 və 503.3-cü maddələri ilə tənzimlənir.
Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin
502.1-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan
Respublikasının cinayət təqibi orqanı
xarici dövlətin səlahiyyətli hakimiyyət
orqanının rəsmi müraciəti əsasında
sorğu edən dövlətin ərazisində cinayətin
törədilməsində şübhəli olan Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşları barəsində
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq cinayət
təqibini həyata keçirməlidir.
Həmin Məcəllənin 503.3-cü maddə-
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sinə görə xarici dövlətin sorğu
edən səlahiyyətli orqanı tərəfindən
başlanmış cinayət işi göndərildikdə
həmin iş üzrə araşdırma Azərbaycan Respublikasının sorğu edilən
cinayət təqibi orqanı tərəfindən
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq
davam etdirilir.
Göründüyü kimi, cinayət törətmiş şəxsin verilməsi və sorğu üzrə
cinayət təqibinin ölkə ərazisində
davam etdirilməsi cinayət işləri
üzrə hüquqi yardımın fərqli formalarının olması mövcud beynəlxalq hüquq və
milli qanunvericilik aktlarının hüquq normalarından irəli gəlir.
Qeyd edilməlidir ki, “Cinayət işlərinə dair
hüquqi yardım haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3-cü maddəsinin tələblərinə
əsasən, hüquqi yardımın göstərilməsinin
Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə,
təhlükəsizliyinə və başqa mühüm maraqlarına
ziyan vuracağını güman etməyə kifayət qədər
əsaslar olduqda, hüquqi yardımın göstərilməsinə dair sorğu Azərbaycan Respublikası tərəfindən siyasi xarakterli cinayət sayılan
əməllərlə bağlı verildikdə, hüquqi yardımın
göstərilməsinə dair sorğu hərbi xidmət əleyhinə cinayət barəsində verildikdə, hüquqi
yardımın göstərilməsinə dair sorğu Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən cinayət hesab edilməyən əməllə bağlı verildikdə,
hüquqi yardımın göstərilməsinə dair sorğunun
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şəxsin irqinə, milliyyətinə, dilinə, dininə, vətəndaşlığına, siyasi baxışlarına və ya cinsinə
görə təqib edilməsi məqsədi ilə verilməsini güman etməyə kifayət qədər əsaslar olduqda, hüquqi yardımın göstərilməsinə dair sorğu Azərbaycan Respublikasında istintaq edilən və ya
məhkəmə baxışında olan cinayət barəsində verildikdə və həmin sorğunun icrasının təxirə salınması mümkün olmadıqda, eləcə də hüquqi
yardımın göstərilməsinə dair sorğunun forması
və məzmunu bu Qanunun 4-cü maddəsinin tələblərinə cavab vermədikdə hüquqi yardımın
göstərilməsindən imtina edilir.
Eyni zamanda, Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı
hüquqi yardım haqqında Avropa Konvensiyasının 1-ci maddəsinə əsasən, razılığa gələn Tərəflər bu Konvensiyanın müddəalarına uyğun
olaraq, cəzası yardım haqqında sorğu edilən
zaman sorğu edən Tərəfin məhkəmə orqanlarının cinayət yurisdiksiyası altına düşən cinayətlərə görə, cinayət təqibi məsələsində qarşılıqlı əsaslarla bir-birinə ən geniş hüquqi yardımın göstərilməsini öz öhdələrinə götürürlər.
Mövzunu Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Əməliyyat
İdarəsində 2018-2020-ci illərdə axtarışda
olan şəxslərin, onların tutulması, beynəlxalq
axtarışda olan şəxslərin statistikası və dinamikası paralelində nəzərdən keçirmək məqsədə
müvafiq olardı.
2018-2020-ci illərdə Baş İdarənin Əməliyyat İdarəsinə axtarışda olan şəxslərin tutulması
ilə əlaqədar 108 əməliyyat tapşırığı daxil olmuşdur. Daxil olmuş əməliyyat tapşırıqlarının
dinamikasını illər üzrə nəzərdən keçirdikdə
müəyyən olunur ki, Əməliyyat İdarəsinə axtarışda olan şəxslərin tutulması ilə əlaqədar
2018-ci ildə 41, 2019-cu ildə 19 və 2020-ci ildə
48 əməliyyat tapşırığı daxil olmuşdur.
2018-ci ildə Əməliyyat İdarəsində axtarışa
verilmiş 41 şəxsdən 30-nun tutularaq aidiyyəti
üzrə təhvil verilməsi təmin edilmiş, 11 şəxs isə
ölkə hüdudlarını tərk etdiyinə görə beynəlxalq
axtarışa verilmişdir.
Qeyd olunan ildə beynəlxalq axtarışa ve-

rilmiş şəxslərin hamısı kişi cinsli şəxslər olmuşdur.
Beynəlxalq axtarışa verilmiş şəxslərdən 3-ü
mənimsəmə, 5-i dələduzluq, 1-i qaçaqmalçılıq,
2-si isə vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə və rüşvət vermə cinayətlərini törətməkdə təqsirləndirildiklərinə görə axtarışa verilmişlər.
Həmin şəxslərin ölkə hüdudlarını tərk etdikləri istiqamətləri təhlil etdikdə müəyyən
olunur ki, həmin şəxslərdən 7-si Rusiya Federasiyası, 1-i İran İslam Respublikası, 2-si
Türkiyə Respublikası, 1-i isə Amerika Birləşmiş Ştatlarına getmişlər.
2019-cu ildə Əməliyyat İdarəsində axtarışa
verilmiş 19 şəxsdən 14-nün tutularaq aidiyyəti
üzrə təhvil verilməsi təmin edilmiş, 5 şəxs isə
ölkə hüdudlarını tərk etdiyinə görə beynəlxalq
axtarışa verilmişdir.
2019-cu ildə beynəlxalq axtarışa verilmiş
şəxslərin hamısı kişi cinsli şəxslər olmuşdur.
Beynəlxalq axtarışa verilmiş şəxslərdən
4-ü dələduzluq, 1-i qanunsuz sahibkarlıq cinayətlərini törətməkdə təqsirləndirildiklərinə
görə axtarışa verilmişlər.
Beynəlxalq axtarışa verilmiş şəxslərin
Azərbaycan Respublikası ərazisini tərk etdikləri istiqamətlər aşağıdakı kimi olmuşdur: 2
şəxs Rusiya Federasiyası, 2 şəxs Gürcüstan
Respublikası, 1 şəxs isə Türkiyə Respublikasına getmişdir.
2020-ci ildə Əməliyyat İdarəsində ədalət
mühakiməsindən yayınaraq axtarışa verilmiş
48 şəxsdən 17-sinin tutularaq aidiyyəti üzrə
təhvil verilməsi təmin edilmiş, 31 şəxs Azərbaycan Respublikası ərazisini müxtəlif istiqamətlərdə tərk etdiklərinə görə beynəlxalq
axtarışa verilmişlər.
2020-ci ildə beynəlxalq axtarışa verilmiş
şəxslərin 4-ü qadın, qalanları kişi cinsli şəxslər olmuşdur.
Beynəlxalq axtarışa verilmiş şəxslərdən 6sı mənimsəmə, 4-ü rüşvət verməyə təhrik etmə,
2-si rüşvət alma, 12-si dələduzluq, 3-ü vəzifə
səlahiyyətlərindən sui-istifadə, 2-si vəzifəli
2021-сi il
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şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə, 1-i kompyuter sisteminə qanunsuz daxil olma və
kompyuter məlumatlarını qanunsuz ələ keçirmə, 1-i isə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma cinayətlərini törətməkdə təqsirləndirildiklərinə
görə axtarışa verilmişlər.
2020-ci ildə cinayət məsuliyyətindən yayınmaq məqsədi ilə ölkə ərazisini tərk edən
şəxslərin getdikləri istiqamətlərə nəzər yetirdikdə onlardan 14 şəxsin Rusiya Federasiyası,
5 şəxsin Gürcüstan Respublikası, 8 şəxsin
Türkiyə Respublikasına, 3 şəxsin İran İslam
Respublikasına, 1 şəxsin isə Qazaxıstan Respublikasına getdiyi müəyyən olunmuşdur.
2018-2020-ci illərdə beynəlxalq axtarışa verilmiş ümumilikdə 47 şəxsdən 23 nəfər Rusiya Federasiyası, 11 nəfər Türkiyə Respublikası,

7 nəfər Gürcüstan Respublikası, 4 nəfər İran
İslam Respublikası, 1 nəfər Amerika Birləşmiş
Ştatları və 1 nəfər Qazaxıstan Respublikasına
getmişdir.
Təhlil göstərir ki, şəxslərin axtarışa verilməsi barədə Baş İdarənin İstintaq idarəsindən
əməliyyat tapşırıqları daxil olduqdan sonra müvafiq əməliyyat-axtarış yolu ilə şəxslərin
Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk etdikləri müəyyən olunduqda, həmin şəxslərin
ölkə hüdudlarını tərk et dikləri tarix və
istiqamət barədə məlumatların aidiyyəti üzrə
axtarışın təşəbbüskarı olan İstintaq idarəsinə
verilməsi təmin edilmişdir.
Baş İdarənin İstintaq idarəsi tərəfindən daha
sonra həmin şəxslərin “İnterpol” vasitəsi ilə
beynəlxalq axtarışa verilməsinin təmin edilmə si məq sədi ilə barələrində müvafiq

Axtarışda olan şəxslərin ölkə hüdudlarını tərk etdikləri
əsas istiqamətləri əks etdirən xəritə
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müəyyən edildiyindən
Bakı şəhəri Nərimanov
rayon Məhkəməsinin
12 iyul 2016-cı il tarixli
qərarı ilə barəsində
qiyabi həbs qətimkan
tədbiri seçilərək beynəlxalq axtarışa verilmişdir.
48
N.M. 17.07. 2019cu il tarixdə Ukrayna
Respublikasının Bo31
rispol SXŞ-nin əməkdaşları tərəfindən sax17
lanılmış və Azərbaycan Res pub li ka sına
ekstradisiya olunması
2020
üçün M.N. barəsində
31
Kiyev vilayəti Borispol
17
rayon Məhkəməsinin
48
19.07.2019-cu il tarixli
qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir.
Baş İdarənin Əməliyyat idarəsi tərəfindən
N.M.-nın 11.05. 2020ci il tarixdə Bakı şəhərinə gətirilərək İstintaq
təcridxanasına təhvil
verilməsi təmin edilmişdir.
Bundan
başqa,
M.M.-nın Azərbaycan
Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 178.2.2
və 178.2.3-cü maddələri ilə təq sir ləndirilməsinə dair 162026157 nömrəli cinayət işi üzrə, 10 oktyabr 2016-cı il tarixdə sonuncunun Azərbaycan Respublikası CM-nin
178.2.2, 178.2.3 və 178.2.4-cü maddələri ilə
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi
barədə qərar qəbul edilmiş, lakin onun Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olması səbəbindən ona ittiham elan etmək mümkün olmamış, elə həmin tarixdə təq-

Axtarışda olan şəxslərin tutulması ilə bağlı Əməliyyat İdarəsinə
daxil olmuş məlumatlara dair diaqram
(Müraciətlərin sayı)

Beynəlxalq
Yerli
Ümumi

41
30

19
11

14
5

2018
11
30
41

2019
5
14
19

məhkəmə qərarı ilə qiyabi həbs qətimkan
tədbirinin seçilməsi barədə qərarlar alınaraq
aidiyyəti üzrə göndərilmişdir.
Qeyd edilən dövrdə, 2 nəfər beynəlxalq axtarışda olan şəxsin tutularaq aidiyyəti üzrə təhvil verilməsi təmin edilmişdir.
Belə ki, N.M.-nın Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 və 313-cü
maddələri ilə təq sir lən di ril mə sinə dair
172026245 nömrəli cinayət işi üzrə 19 mart
2016-cı il tarixdə ölkə ərazisini tərk etməsi
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sirləndirilən şəxs M.M.-nın axtarışı və
tutulması barədə qərar qəbul edilmişdir.
25 iyun 2020-ci il tarixdə M.M. Türkiyə
Cümhuriyyəti ərazisində tutulmuş, Baş
İdarənin Əməliyyat İdarəsi tərəfindən sonuncunun 7 avqust 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasına ekstradisiya olunaraq
aidiyyəti üzrə təhvil verilməsi təmin edilmişdir.
Cinayət məsuliyyətindən qəsdən yayınaraq
gizlənən şəxs lərin beynəlxalq ax tarışa
verilməsi, tutulması və şəxsin axtarıldığı
ölkəyə ve rilməsi
sahəsində İnterpolun
Mərkəzi bürosunun
böyük
xidməti
mövcuddur. Buna
görə də cinayətkarlığa qarşı mübarizədə
İnterpolla əməkdaşlı ğın xüsusi rolu
qeyd olunmalıdır.
İnterpolla əməkdaşlığın effekti ondadır
ki, İnterpol beynəlxalq axtarışa verilənlər
haqqında çox böyük məlumat bazasını özündə
saxlayır.
Azərbaycanda İnterpolun Milli Mərkəzi
Bürosu 1993-cü ildə yaradılıb və Daxili İşlər
Nazirliyinin tabeliyindədir. Respublikanın
və İnterpola üzv olan ölkələrin hüquqmühafizə orqanları arasında cinayətkarlıqla
mübarizə sahəsində informasiya mübadiləsini
həyata keçirən struktur qurumdur.
İnterpolun Mərkəzi Bürosunun bazasına axtarışda olan şəxsin daxil edilməsi üçün Azərbaycanın Milli Mərkəzi Bürosu İnterpolun Baş
Katibinə ərizə ilə müraciət edir. İnterpolun
mərkəzi ofisində İnterpolda olan işlərə nəzarətlə bağlı xüsusi komissiya fəaliyyət göstərir.
Həmin komissiyanın funksiyası məlumatın bazaya yerləşdirilməsinə, işlənməsinə və saxlanmasına nəzarət etməkdən ibarətdir.
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Azərbaycan Respublikası ərazisini tərk
edərək cinayət məsuliyyətindən yayınmış
şəxslərin axtarışı, onların olduqları yerin
müəyyən olunaraq ölkəyə qaytarılması məsələlərinin həll edilməsi ölkələr arasında cinayət
işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım münasibətlərinin tənzimlənməsini tələb edir. Bu baxımdan, ayrı-ayrı ölkələrlə qarşılıqlı cinayət hüquqi yardıma dair razılıq müqavilələrinin
bağlanması, eləcə də ölkəmizin bu kateqoriya
beynəlxalq müqavilələrə qoşulması önəm
daşıyır.
Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan Respublikasının 01 mart 2003-cü il tarixli Qanunu
ilə 1959-cu il aprelin 20-də Strasburq şəhərində
imzalanmış “Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında” Avropa Konvensiyası
və 1978-ci il martın 17-də Strasburq şəhərində
imzalanmış “Cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım haqqında” Avropa Konvensiyasına Əlavə Protokol müvafiq bəyanat və
qeyd-şərtlər ilə təsdiq edilmişdir.
Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasında milli qanunvericiliyin və ölkəmizin tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin, “Ekstradisiya haqqında” 1957-ci il tarixli Avropa Konvensiyasının və əlavə protokollarının tələblərinə əsasən Rusiya Federasiyası, Türkiyə,
Gürcüstan Respublikaları, İran İslam Respublikası və digər ölkələrlə ikitərəfli münasibətlər
çərçivəsində qarşılıqlı hüquqi yardım məsələlərinin daim diqqətdə saxlanılması, Azərbaycan Respublikasının ərazisində cinayət törədərək ölkə ərazisindən qaçmış şəxslərin cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməsi məqsədi ilə ekstradisiya olunması üçün ölkələr arasında qarşılıqlı hüquqi yardımın göstərilməsinə dair sazişlərin imzalanması və sonrakı dövrdə həmin
sazişlərin realizə məsələlərinin nəzarətdə
saxlanılması məqsədəmüvafiqdir.

S TAT İ S T İ K
GÖSTƏRİCİLƏR
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2015-2020-ci İLLƏRDƏ “161-QAYNAR XƏTT” ƏLAQƏ MƏRKƏZİNDƏ QEYDƏ
ALINMIŞ MÜRACİƏTLƏR HAQQINDA MƏLUMAT

2015-2020-ci İLLƏRDƏ BAŞ İDARƏYƏ DAXİL OLMUŞ
ƏRİZƏ VƏ ŞİKAYƏTLƏR HAQQINDA MƏLUMAT
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2015-2020-ci İLLƏRDƏ “161-QAYNAR XƏTT” ƏLAQƏ MƏRKƏZİNDƏN DAXİL OLMUŞ
MÜRACİƏTLƏRƏ BAXILMASI HAQQINDA MƏLUMAT

2015-2020-ci İLLƏRDƏ BAŞ İDARƏDƏ ARAŞDIRILMIŞ MATERİALLAR HAQQINDA MƏLUMAT
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2015-2020-ci İLLƏRDƏ MƏHKƏMƏYƏ GÖNDƏRİLMİŞ
CİNAYƏT İŞLƏRİ HAQQINDA MƏLUMAT

2015-2020-ci İLLƏRDƏ VURULMUŞ MADDİ ZİYAN VƏ
ÖDƏMƏ HAQQINDA MƏLUMAT

84

2021-сi il

Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi – BÜLLETEN

2016-2020-ci İLLƏRDƏ ƏMƏLİYYAT QURUMLARININ
FƏALİYYƏTİ HAQQINDA MƏLUMAT
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ƏLAQƏ
Azərbaycan Respublikası Baş prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi
Ünvan: Səttar Bəhlulzadə küç, 10 A, AZ 1008,
Baku, Azerbaijan
Tel.: (+994 12) 361 00 02
Faks: (+994 12) 563 61 16
Web: www.acd.genprosecutor.gov.az
E-mail: anticorruption@acd.genprosecutor.gov.az
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