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“XX əsrin sonlarında Heydər Əliyev demişdir: “Türkiyə və Azərbaycan bir millət,
iki dövlətdir”. XX əsrin əvvəllərində Mustafa Kamal Atatürk demişdir:
“Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir”. Bu tarixi sözlər,
kəlamlar bizim fəaliyyətimiz üçün əsas amildir. Biz bu vəsiyyətə sadiqik
və XXI əsrdə azad edilmiş Şuşada Müttəfiqlik Bəyannaməsini
imzalayarkən əcdadlarımıza sadiqliyimizi nümayiş
etdiririk və gələcək nəsillərə yol göstəririk.”

Cənab Prezident İlham Əliyevin Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması
mərasimi zamanı çıxış nitqindən
15 iyun 2021-ci il
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GİRİŞ
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ÖN SÖZ

erləşdiyi strateji coğrafi məkana,
sahib olduğu təbii resurslara, habelə çoxəsrlik milli-mədəni irsinə görə daim
şərq və qərb sivilizasiyalarının diqqət mərkəzində olan Azərbaycan Respublikası bir çox
mürəkkəb tarixi sınaqlardan çıxaraq bu gün
dünyanın qüdrətli ölkələrindən birinə çevrilmişdir.
Ötən əsrin sonlarında yenicə müstəqillik
əldə etmiş ölkəmizin inkişaf meylləri işğalçılıq, separatizm, terrorçuluq, hərc-mərclik və
digər bu kimi neqativ faktorların varlığı ucbatından əngəllənirdi. Bütün bu mənfi təzahürlər Azərbaycanın belə bir mürəkkəb şərtlər altında özünü doğrulda biləcək özünəməxsus inkişaf strategiyasının formalaşdıraraq
realizə etməsini labüd edirdi.
Bu tarixi zərurətdən doğan müdrik missiyanı isə dövlətimizə dahi rəhbər, xalqımızın
ümid yeri olan Ümummilli Lider Heydər
Əliyev bəxş etmişdir. Məhz onun hakimiyyətə gəlişi ilə daxili vəziyyətin dərhal dərindən
təhlil olunması və mövcud reallıqların hesaba

alınması yolu ilə proqram xarakterli kompleks tədbirlərin tətbiqinə başlanılmışdır. Bu
strateji yanaşma nəticəsində Azərbaycan o
zaman yaranmış tarixi şəraitin ağır diqtəsindən yayınaraq təhdid altında olan öz suverenliyini qorumağı bacarmışdır. Ölkə həyatı öz
sabitliyinə qovuşmuş, dövlət aparatı təkmilləşdirilərək funksionallığı artırılmış, eləcə də
xarici investisiyanın cəlbi və milli iqtisadiyyatın stimullaşdırılması istiqamətində görülən
sistemli tədbirlər nəticəsində əhalinin rifah səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmışdır.
Dövlətçilik tariximizin şanlı salnaməsinə qızıl hərflərlə yazılmış bu böyük quruculuq fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən
yüksələn xətt üzrə davam etdirilərək həm
miqyas, həm də keyfiyyətcə daha geniş şəkil
almışdır. Təməli Ulu Öndər tərəfindən qoyulmuş milli inkişaf strategiyası müasir dövrün tələblərinə uyğun formada təkmilləşdirməklə yanaşı, ölkə həyatının bütün sahələrini
əhatə edəcək şəkildə şaxələndirilmişdir.

Y
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Ötən illər ərzində Dövlət Başçısının
əsas strateji hədəflərə nail olunması üçün istər beynəlxalq miqyasda, istərsə də ölkə daxilində gördüyü məqsədyönlü, düşünülmüş tədbirlər nəticəsində sosial-iqtisadi inkişaf, elmitexnoloji tərəqqi, hüquqi-institusional zəmin
baxımından əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə
edilmişdir. Bütün bu müsbət göstəricilər isə
öz növbəsində 30 ildən sonra ölkənin ərazi
bütövlüyünün bərpa edilməsi üçün ciddi siyasi-iqtisadi və mənəvi-psixoloji zəmin yaratmışdır.
Uzun illər ərzində güclü iradə və təmkinlə əldə edilən bütün bu müsbət yanaşmalar
sözsüz ki, Azərbaycanın hərbi və müdafiə
sənayesi sahəsində də tərəqqiyə səbəb olmuş,
qeyd edilənlərin məntiqi nəticəsi olaraq, öz
xalqının mübarizə əzminə və ona olan etimadına arxalanan Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə nəhayət ötən il rəşadətli
ordumuz tərəfindən erməni işğalı altında olan
torpaqlarımız azad edilmişdir. Vətən oğullarının şücaəti və ölməz şəhidlərimizin qanı bahasına qazanılan şanlı qələbəmiz bu gün hər
bir Azərbaycan vətəndaşının qürur mənbəyidir.
Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərin
mövcud potensialından xalqımızın rifahı
üçün tam şəkildə istifadə olunması, o cümlədən həmin bölgələrdə dayanıqlı məskunlaşma
üçün müasir və layiqli həyatın təmin edilməsi
Dövlət Başçısının növbəti strateji missiyasıdır. Bölgədə dayanıqlı məskunlaşmanın təmin edilməsi şərtləri cənab Prezident tərəfindən təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: sosialiqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”də öz
əksini tapmış, eyni zamanda bu məqsədlə
“Qarabağ Dirçəliş Fondu” publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında Fərman imzalanmışdır.

Müharibənin başa çatmasından qısa
müddət keçməsinə baxmayaraq, cənab Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın işğaldan
azad edilmiş rayonlara çoxsaylı səfərləri, həmin ərazilərdə hava limanları, magistral yollar, körpülər, elektrik stansiyaları və yaşayış
üçün zəruri olan strateji obyektlərin təməlinin
qoyulması, eyni zamanda Ağdam şəhərinin yenidən qurulması planının təqdim olunması bu istiqamətdə işlərin operativ və sistemli şəkildə aparılmasını bir daha təsdiq
edir.
Postmüharibə dövründə şəhidlərimizin
ailə üzvlərinin, müharibə iştirakçılarının, əlillərin, erməni terrorundan zərər çəkənlərin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, onların rifah halının yüksəldilməsi və problemlərinin
həlli də daim diqqətdə saxlanılmaqla, bu istiqamətdə sistemli yanaşma sərgilənməkdədir.
Belə ki, bu kateqoriyadan olan şəxsləri əhatə
edən çevik və genişmiqyaslı sosial dəstək layihələrinə start verilmiş, o cümlədən 25 yanvar 2021-ci il tarixdə cənab Prezident tərəfindən “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya
quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi
müəyyən edilmiş şəxslərin və şəhid ailələrinin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Sərəncam imzalanmışdır.
2021-ci ilin birinci yarımilində yuxarıda
göstərilən istiqamətlərdə atılan addımlar və
əldə olunan nailiyyətlər digər sahələrdən də
yan keçməmiş, qeyri-neft sektorunun inkişafına hədəflənmiş genişmiqyaslı islahatlar respublika iqtisadiyyatının daha da şaxələndirilməsinə və investisiya yönümlü biznes mühitinin genişlənməsinə zəmin yaratmışdır. Yeni
sənaye park və məhəllələrinin istifadəyə
verilməsi, nəqliyyat infrastrukturunun müa8
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pleks xarakterli, ardıcıl və hərtərəfli tədbirlər
həyata keçirilməkdədir.
Belə ki, ölkədə aparılan siyasi, iqtisadi
və institusional islahatların əlaqədar qurumlar və hüquq mühafizə, o cümlədən prokurorluq orqanları tərəfindən maliyyə intizamının gücləndirilməsi, məmur-vətəndaş
münasibətlərinin sağlam zəmində qurulması,
şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməsi
və digər bu kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri ilə dəstəklənməsi əhalinin rifahının daha da yaxşılaşdırılmasına, bu istiqamətdə görülən işlərin effektivliyinin artırılmasına xidmət edir.
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
daha da genişləndirilərək 22 mərkəzə çatdırılması, yarandığı gündən bu xidmətə 41
milyondan çox müraciət daxil olması, eyni
zamanda əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial
müdafiə və təminat sahələri üzrə DOST
mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi istiqamətində görülən
tədbirlərə və əldə olunan nəticələrə bariz nümunədir.
Öz növbəsində Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanlarında cənab Prezidentin göstərişlərinə uyğun olaraq korrupsiyaya qarşı daha fəal iş aparılması, struktur
və kadr islahatlarının həyata keçirilməsi
yolu ilə qurumun fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərin görülməsi davam etdirilmişdir.

sirləşdirilməsi, turizm və kənd təsərrüfatı
sahələrində potensialın artırılması və digər bu
kimi mühüm irəliləyişlər qeyd edilənlərin
əyani göstəricisidir.
İqtisadi, sosial və digər istiqamətlərdə
görülən tədbirlər beynəlxalq əlaqələr və xarici siyasət sahəsində də uğurla davam etdirilməkdədir. Müvafiq dövrdə ölkəmizin xarici
siyasət sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərdən
ən vacibi Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaşı olan Türkiyə ilə 2021-ci ilin 15 iyununda imzalanan Şuşa Bəyannaməsidir. Bu sənəd Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri
Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” və
Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa
Kamal Atatürkün “Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir”
kəlamları ilə xarakterizə olunan AzərbaycanTürkiyə münasibətlərini daha da möhkəmləndirmiş, yeni bir mərhələnin başlanğıcı olmuşdur. Həmin Bəyannamə ölkələrimiz arasında
hərbi sahədə əməkdaşlıq və müttəfiqliklə
bağlı mühüm rol oynamaqla yanaşı, regionda
nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələrinin bərpası, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı
baxımından da böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bu müsbət tendensiya ölkənin dünyada
getdikcə artan nüfuzundan, siyasi və iqtisadi
sahədə qazandığı uğurların yetərincə olmasından qaynaqlanır. Daha yüksək hədəflərə
nail olmaq üçün ölkədə aparılan islahatlara,
inkişaf proseslərinə mane olan neqativ halların tam aradan qaldırılması, ona qarşı səmərəli əks təsir tədbirlərinin həyata keçirilməsi zəruridir. Bu baxımdan mütəşəkkil cinayətkarlığın ən təhlükəli formalarından biri
olan korrupsiya hallarına qarşı mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır və bu istiqamətdə kom-
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Belə ki, Dövlət Başçısının imzaladığı
Fərmana əsasən, Azərbaycan prokurorluq orqanlarının fəaliyyətində müasir informasiyakommunikasiya texnologiyalarının tətbiqini
təmin edən “Elektron prokurorluq” informasiya sisteminin, habelə müvafiq Sərəncama
əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə hərbi
prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin daha
səmərəli təşkilini təmin etmək məqsədilə Qubadlı, Kəlbəcər və Ağdam hərbi prokurorluqlarının yaradılması istiqamətində işlər görülür. Bununla yanaşı, prokurorluq işçilərinin
sosial müdafiəsini gücləndirmək və prokurorluq orqanlarının maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi məqsədilə 27 aprel
2021-ci il tarixdə “Prokurorluq haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq dəyişikliklər edilmişdir.
Digər tərəfdən, korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri çərçivəsində bu sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq təsisatlarla əməkdaşlıq
da durmadan genişləndirilməkdədir. Ölkəmiz
müvafiq beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hə-

yata keçirilmiş bir neçə monitorinq mərhələsini uğurla tamamlamaqla, monitorinqlər nəticəsində verilmiş tövsiyələri icra etmişdir.
Bu baxımdan ölkəmizin İqtisadi Əməkdaşlıq
və İnkişaf Təşkilatı (OECD) və Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu
(GRECO) ilə səmərəli əməkdaşlığını xüsusilə
vurğulamaq 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 sosial-iqtisadi islahatların əsas təminatlarından olan ictimai-siyasi sabitliyin qorunmasına, mütəşəkkil cinayətkarlığın ən təhlükəli təzahürlərindən
biri olan korrupsiyaya qarşı mübarizənin
gücləndirilməsinə yönəltmişdir.

10

Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi

TƏSİS OLUNMA
Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsi (bundan sonra – Baş İdarə) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya Əleyhinə
Konvensiyasının 36-cı maddəsinin tələblərinə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2004-cü il 3 mart tarixli 114 nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmışdır.
Baş İdarə korrupsiya ilə bağlı cinayətlər üzrə həyata keçirilən ibtidai istintaq və
əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsində ixtisaslaşmış prokurorluq orqanıdır və Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroruna tabedir.

FƏALİYYƏTİNİN NORMATİV-HÜQUQİ ƏSASLARI
Baş İdarə fəaliyyətində:
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını;
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri;
Azərbaycan Respublikasının qanunlarını;
o cümlədən, “Prokurorluq haqqında”, “Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında”,
“Dövlət qulluğu haqqında”, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında”, “Əməliyyat-axtarış
fəaliyyəti haqqında”, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”,
“Vətəndaşların müraciətləri haqqında” qanunları;
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını;
“Dövlət və bələdiyyə əmlakının və vəsaitlərinin idarə olunması sahəsində korrupsiya ilə
əlaqədar hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında” 22.06.2009-cu il
tarixli, “Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsində əməliyyat-axtarış
subyektlərinin səlahiyyət bölgüsü haqqında” 19.06.2001-ci il tarixli Fərmanları;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını;
Baş İdarənin Əsasnaməsi, Baş Prokurorluq və Baş İdarə üzrə İşin Təşkili Qaydalarını;
Baş prokurorun əmr, sərəncam və göstərişlərini rəhbər tutur.
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BAŞ İDARƏNİN ƏSAS HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara dair daxil olmuş məlumatlara baxır və araşdırma
aparır;
korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar haqqında daxil olan məlumatlar üzrə ilkin yoxlama
aparır, izahatlar alır, zərurət yarandıqda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada
təşkilatlarda təftişlərin, inventarlaşdırmaların, ekspertizaların və digər yoxlamaların
keçirilməsi üçün tədbirlər görür;
korrupsiya ilə bağlı cinayətlərlə əlaqədar cinayət işi başlayır və ibtidai istintaq aparır;
korrupsiya ilə bağlı cinayətlərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və açılması məqsədilə
əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirir;
korrupsiya ilə bağlı cinayətlərin törədilməsi nəticəsində vurulmuş maddi ziyanın ödənilməsi,
habelə tətbiq oluna biləcək xüsusi müsadirənin təmin edilməsi üçün qanunvericiliklə nəzərdə
tutulmuş tədbirlər görür;
korrupsiyaya qarşı mübarizənin vəziyyətini öyrənir, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla
bağlı məlumatları toplayır, təhlil edir, ümumiləşdirir və korrupsiyaya qarşı mübarizənin
səmərəliliyinin artırılması üçün təklif və tövsiyələr hazırlayır, həmin fəaliyyəti həyata
keçirərkən normativ hüquqi aktlarda və onların layihələrində korrupsiya hüquqpozmalarına
şərait yaradan hallar müəyyən etdikdə, onların aradan qaldırılması üçün Baş prokuror
qarşısında məsələ qaldırır;
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət orqanları və digər qurumlarla əməkdaşlıq edir;
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəli cinayətlərin mərkəzləşmiş statistikasının elektron
formada aparılmasını təşkil edir, həmin cinayətlərlə bağlı statistik məlumatların toplanması,
emalı və ötürülməsi üzrə informasiya sisteminin fəaliyyətini təmin edir;
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində görülən tədbirlər barədə ictimaiyyəti məlumatlandırır
və fəaliyyətində aşkarlığı təmin edir;
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə tədbirlərini həyata keçirir,
qanunvericiliyi təbliğ edir, korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələləri ilə bağlı tədbirlərin və
proqramların hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak edir;
korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların törədilməsinə şərait yaradan halların aradan
qaldırılması məqsədilə "Prokurorluq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
nəzərdə tutulmuş prokuror aktlarını tətbiq edir;
digər dövlətlərin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qurumları və hüquq-mühafizə orqanları
ilə əməkdaşlıq edir, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf
etdirilməsi istiqamətində iş aparır, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq
təcrübəni öyrənir və bu sahədə səmərəli üsul və vasitələrin tətbiqi ilə əlaqədar təkliflər verir.
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BAŞ İDARƏNİN STRUKTURU
2021-ci ilin birinci yarımili ərzində Baş İdarənin strukturu aşağıdakı idarə və
şöbələrdən ibarət olmuşdur:


Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi – (Dəftərxana sektoru, Təsərrüfat
sektoru və İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi sektoru);



Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi;



İstintaq idarəsi;



Əməliyyat idarəsi;



Əməliyyat təminatı şöbəsi;



Mütəxəssis təhlilləri şöbəsi.
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BÖLMƏ
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ÜMUMİ GÖSTƏRİCİLƏR

Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi

ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏR
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İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ
Baş İdarənin prokurorluq işçilərinin ümumi say tərkibi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 28 oktyabr tarixli 138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilərək 140 vahid
müəyyən edilmişdir.
2021-ci birinci yarımili ərzində Baş İdarənin kadrlarla komplektləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermişdir.
Təyinatlar:
Azərbaycan Respublikası Baş prokurorun müvafiq əmri ilə 1 rəhbər heyət vəzifəsinə Baş İdarənin İstintaq idarəsinin rəis müavini vəzifəsinə təyinat aparılmışdır.
Eyni zamanda, 2 nəfər Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin, 4 nəfər
Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin prokuroru, 2 nəfər həmin idarənin böyük prokuroru,
5 nəfər Baş İdarənin İstintaq idarəsinin mühüm işlər üzrə böyük müstəntiqi, 10 nəfər isə
mühüm işlər üzrə müstəntiqi vəzifələrinə təyin olunmuşdur.
Eləcə də, 1 nəfər Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin böyük prokuroru, 1 nəfər Təşkilati və
informasiya təminatı idarəsinin Dəftərxana sektorunun müdiri vəzifələrinə təyin olunmaqla –
cəmi 26 kadr təyinatı aparılmışdır.
Digər təyinatlar:
Hesabat dövrü müddətində, Baş İdarənin İstintaq idarəsinin mühüm işlər üzrə
müstəntiqi Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi vəzifəsinə, həmin idarənin
mühüm işlər üzrə müstəntiqi Şirvan şəhər prokurorunun müavini vəzifəsinə, habelə idarənin
mühüm işlər üzrə müstəntiqi və böyük müstəntiqi Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsinin
xüsusilə mühüm işlər üzrə müstəntiqi və xüsusilə mühüm işlər üzrə böyük müstəntiqi
vəzifələrinə, İstintaq idarəsinin rəis müavini Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsinin böyük
prokuroru vəzifəsinə təyin edilmiş, eləcə də Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin məsləhətçisi müsabiqə yolu ilə prokurorluq orqanlarına işə qəbul olunmuşdur.
Həvəsləndirmə tədbirləri:
Hesabat dövründə mükafatlandırma qaydasında Baş İdarənin
1 əməkdaşı Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuş,
3 əməkdaşa ədliyyə müşaviri, 10 əməkdaşa kiçik ədliyyə müşaviri, 8 əməkdaşa isə I dərəcəli
hüquqşünas növbəti xüsusi rütbələri verilmişdir.
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Baş İdarənin ştat vahidləri və struktur qurumlar üzrə cari əməkdaş sayı

64
56
47
39
29

27
23
18

17

Baş İdarə
PTTİ
TİTİ
İİ
Əİ
ƏTŞ
MTŞ

Ştat
17
29
47
64
23
18
19

19

21
17

15

Cari vəziyyət
17
27
39
56
21
15
18

17
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VƏTƏNDAŞLARIN MÜRACİƏTLƏRİNƏ BAXILMASI
2021-ci ilin birinci yarımili ərzində Baş İdarə tərəfindən vətəndaşların 4787
müraciətinə (2581 ərizə, şikayət (1077-si ilkin, 1504-ü təkrar) və 2206 “161-Qaynar xətt”
əlaqə mərkəzinə daxil olmuş (1986 ilkin, 220 təkrar) baxılmışdır.
2021-ci ilin hesabat dövründə daxil olmuş 2581 yazılı ərizə, şikayətin 1817-si (70%)
Baş İdarədə araşdırılan cinayət işinə və ya araşdırma materialına əlavə olunmuş,
müraciətlərdən 61-i (2.5%) baxılmamış saxlanılmış, 498-i (19%) icraatdadır, 130-u (5%) üzrə
vətəndaşlara məhkəməyə müraciət etmək hüququ barədə izahlar verilmiş, 74-ü (3%)
nəzarətdə saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə nazirlik, komitə və təşkilatlara göndərilmiş, 1 müraciət
(0.5%) üzrə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət
işi başlanmışdır.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2020-ci ilin birinci yarımili ərzində Baş İdarə
tərəfindən vətəndaşların 3927 müraciətinə baxılmışdır. Onlardan 1804-ü ərizə, şikayət
(bunlardan 837-si ilkin, 967-si təkrar) və 2123-ü “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil
olmuş (bunlardan 1981-i ilkin, 142-si təkrar) müraciətlər olmuşdur.
2020-ci ilin birinci yarımili ərzində 1804 ərizə, şikayətin 1300-ü (72%) cinayət işinə və
ya araşdırma materialına əlavə olunmuş, müraciətlərdən 349-u (19%) baxılmamış saxlanılmış, 72-si (4%) üzrə vətəndaşlara məhkəməyə müraciət etmək hüququ barədə izahlar verilmiş, 71-i (4%) nəzarətdə saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə nazirlik, komitə və təşkilatlara göndərilmiş, bunlardan 12 müraciət (1%) üzrə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin
müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanmışdır.
Müqayisə üçün, 2019-cu ilin birinci yarımili ərzində Baş İdarə tərəfindən vətəndaşların
4178 müraciətinə baxılmışdır. Onlardan 2192-si ərizə, şikayət (bunlardan 910-u ilkin, 1282-si
təkrar) və 1986-sı “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş (bunlardan 1869-u ilkin,
117-si təkrar) müraciətlər olmuşdur.
2019-cu ilin birinci yarımili ərzində 2192 ərizə, şikayətin 1686-si (76%) cinayət işinə və
ya araşdırma materialına əlavə olunmuş, müraciətlərdən 431-i (20%) baxılmamış saxlanılmış,
32-si (2%) üzrə vətəndaşlara məhkəməyə müraciət etmək hüququ barədə izahlar verilmiş, 22si (1%) nəzarətdə saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə nazirlik, komitə və təşkilatlara göndərilmiş,
bunlardan 21 müraciət (1%) üzrə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq
maddələri ilə cinayət işləri başlanmışdır.
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2021-ci il / I yarımil

2020-ci il / I yarımil

•Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarəsi - 2655
müraciət
(1941 Qaynar xətt,
714 ərizə/şikayət)

•Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarəsi - 2439
müraciət
•(1279 Qaynar xətt,
1160ərizə/şikayət)

•Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarəsi - 2275
müraciət
(1230 Qaynar xətt,
1045 ərizə/şikayət)

•İstintaq idarəsi - 1701
müraciət
(29 Qaynar xətt,
1672 ərizə/şikayət)

•İstintaq idarəsi - 1080
müraciət
(34 Qaynar xətt,
1046 ərizə/şikayət)

•İstintaq idarəsi - 1562
müraciət
(9 Qaynar xətt,
1553 ərizə/şikayət)

•Əməliyyat idarəsi - 309
müraciət
(125 Qaynar xətt üzrə
araşdırma, 184 ərizə/şikayət)

•Əməliyyat idarəsi - 248
müraciət
(137 Qaynar xətt üzrə
araşdırma, 111 ərizə/şikayət)

•Əməliyyat idarəsi - 309
müraciət
(125 Qaynar xətt üzrə
araşdırma, 184 ərizə/şikayət)

•Əməliyyat təminatı şöbəsi 114 müraciət
(57 Qaynar xətt üzrə
araşdırma, 57 ərizə/şikayət)

•Əməliyyat təminatı şöbəsi 156
(117 Qaynar xətt üzrə
araşdırma, 39 ərizə/şikayət)

•Əməliyyat təminatı şöbəsi 26 müraciət
(11 -Qaynar xətt üzrə
araşdırma, 15 ərizə/şikayət)

•Təşkilati və informasiya
təminatı idarəsi
və böyük prokurorlar - 8
(ərizə/şikayət)

•Təşkilati və informasiya
təminatı idarəsi
və böyük prokurorlar - 4
(ərizə/şikayət)

•Təşkilati və informasiya
təminatı idarəsi
və böyük prokurorlar - 6
(ərizə/şikayət)
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Ərizə və şikayətlərin daxil olduğu əsas qurumlar
2021-ci ilin
I yarımili

2020-ci ilin
I yarımili

2019-cu ilin
I yarımili

Baş Prokurorluq

1590

1064

1348

Prezident Administrasiyası

483

393

487

Digər prokurorluq orqanları

133

45

50

Daxili İşlər Nazirliyi

52

15

34

Ədliyyə Nazirliyi

14

9

29

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti

101

62

27

Milli Məclis

34

36

36

Ombudsman

30

19

16

digər

144

161

165

Qurumların adları

Baş İdarəyə daxil olmuş ərizə, şikayətlərin sahələr üzrə bölgüsü:
2021-ci ilin
I yarımili

2020-ci ilin
I yarımili

2019-cu ilin
I yarımili

Özəl sektor

706

590

772

Yerli icra hakimiyyəti

279

274

77

Səhiyyə

113

38

24

Təhsil

87

67

151

Bələdiyyə

57

47

67

Turizm

40

1

22

Əmlak

27

14

8

Daxili işlər orqanları

22

32

79

Sosial müdafiə

22

64

76

Banklar

14

64

115

Prokurorluq

13

36

20

Gömrük

9

4

3

Məhkəmə

7

7

34

Ekologiya

6

3

5

Rabitə

6

25

1

Nəqliyyat

4

8

4

Vəkillik fəaliyyəti

4

4

20

Vergi

3

1

10

Torpaq

3

6

6

Fövqəladə hallar orqanları

3

2

10

“Azərişıq”

1

2

2

Digər

1155

515

686

CƏMİ:

2581

1804

2192

Sahələr
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2021-ci ilin hesabat dövrü ərzində Baş İdarənin qəbul otağında 62 vətəndaşın qəbulu
təmin edilmişdir. Bu göstərici 2020-ci ilin müvafiq dövründə 307, 2019-cu ildə isə 309
olmuşdur. Baş İdarədə vətəndaşların vəzifəli şəxslər tərəfindən qəbulunun say nisbəti
aşağıdakı kimi olmuşdur:
2021 -ci ilin I yarımili
62 vətəndaş qəbul edilmişdir:
Onlardan 24-ü Baş İdarə rəisi tərəfindən,
18-i Baş İdarə rəisinin müavinləri, idarə və şöbə rəisləri tərəfindən,
20-si isə Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokurorları tərəfindən.

2020-ci ilin I yarımili
307 vətəndaş qəbul edilmişdir:
Onlardan 180-i Baş İdarə rəisi tərəfindən,
54-ü Baş İdarə rəisinin müavinləri, idarə və şöbə rəisləri tərəfindən,
73-ü isə Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokurorları tərəfindən.

2019-cu ilin I yarımili
309 vətəndaş qəbul edilmişdir:
Onlardan 93-ü Baş İdarə rəisi tərəfindən,
83-ü Baş İdarə rəisinin müavinləri, idarə və şöbə rəisləri tərəfindən,
133-ü isə Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokurorları tərəfindən.
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“161-QAYNAR XƏTT” ƏLAQƏ MƏRKƏZİNƏ DAXİL OLMUŞ
MÜRACİƏTLƏRƏ BAXILMASI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT
2021-ci ilin birinci yarımili ərzində Baş İdarənin “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə
cəmi 2206 müraciət daxil olmuşdur ki, bunlardan 1986-sı ilkin, 220-si isə təkrar müraciətdir.
Müraciətlərin sahələr üzrə bölgüsü aşağıdakı kimidir:
2021-ci
ilin
I yarımili

2020-ci
ilin
I yarımili

2019-cu
ilin
I yarımili

Daxili işlər orqanları

447

292

432

Səhiyyə

278

279

212

Yerli icra hakimiyyəti

262

377

152

Sosial müdafiə

261

311

256

Bələdiyyə

169

101

129

Özəl sahə

104

113

82

Təhsil

79

62

70

Ədliyyə

67

63

83

“Azərişıq” ASC

37

48

54

“Azəriqaz” İB

30

41

48

Əmlak

29

13

20

Meliorasiya və su təsərrüfatı

28

37

28

Müdafiə

19

9

23

“Azərsu” ASC

18

5

26

Məhkəmə

16

19

38

Vəkillik fəaliyyəti

16

15

10

Səfərbərlik xidməti

16

20

20

Kənd təsərrüfatı

14

10

9

Rabitə

14

8

9

Ekologiya və Təbii Sərvətlər

11

13

20

Gömrük

11

14

13

Bank

9

12

43

Mədəniyyət və Turizm

7

9

7

Fövqəladə Hallar

7

9

8

Nəqliyyat

6

14

15

Qaçqınlar və məcburi köçkünlər

2

11

3

Digər

249

218

176

CƏMİ:

2206

2123

1986

Sahələr
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Qaynar xətt əlaqə mərkəzinə daxil olmuş
2206 müraciətin 1753-ü (79.5%) nəzarətdə saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə nazirlik, komitə və
təşkilatlara göndərilmiş,
187-si (8.5%) Prokurorluğun müvafiq struktur qurumlarında,
266-sı (12%) Baş İdarədə araşdırılmış,
bunlardan
34 müraciət (13%) üzrə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq
maddələri ilə cinayət işləri başlanmışdır.
Müraciətlərdən
20-si (7.5%) üzrə məhkəməyə müraciət etmək hüququ barədə izahlar verilmişdir.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2020-ci ilin birinci yarımili ərzində Baş İdarənin
“161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə cəmi
2123 müraciət daxil olmuşdur ki,
bunlardan 1981-i ilkin,
142-i isə təkrar müraciətdir.
2020-ci ilin birinci yarımilində daxil olmuş
2123 müraciətin 1658-i (78%) nəzarətdə saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə nazirlik, komitə və
təşkilatlara göndərilmiş,
65-i (3%) Prokurorluğun müvafiq struktur qurumlarında,
400-ü (20%) Baş İdarədə araşdırılmış,
bunlardan
22 müraciət (5.5%) üzrə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq
maddələri ilə cinayət işləri başlanılmışdır. Müraciətlərdən 24-ü (6%) üzrə məhkəməyə
müraciət etmək hüququ barədə izahlar verilmişdir.
Müqayisə üçün, 2019-cu ilin birinci yarımili ərzində Baş idarənin “161-Qaynar
xətt” əlaqə mərkəzinə
1986 müraciət daxil olmuşdur ki,
bunlardan
1869-u ilkin, 117-si isə təkrar müraciətdir.
2019-cu ilin birinci yarım ili ərzində daxil olmuş
1986 müraciətin 1778-i (89%) – nəzarətdə saxlanılmaqla aidiyyəti üzrə nazirlik, komitə və
təşkilatlara göndərilmiş,
55-i (3%) Prokurorluğun müvafiq struktur qurumlarında,
153-ü (8%) Baş İdarədə araşdırılmış,
bunlardan korrupsiya ilə əlaqədar olmayan məsələlərlə bağlı müraciət etmiş
33 (21%) vətəndaşa hüquqları izah edilmişdir.
O cümlədən baxılmış müraciətlərdən
9-u (6%) üzrə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə
cinayət işləri başlanılmışdır.
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MATERİALLARIN ARAŞDIRILMASI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT
2021-ci ilin hesabat dövrü ərzində Baş İdarədə 162 müraciət və digər məlumatlara
cinayət xarakterli material kimi baxılmış, 148 (91 %) material üzrə Cinayət Məcəlləsinin
müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri başlanmış, 14 (9 %) material üzrə isə cinayət işinin
başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdir.
Araşdırılmış cinayət xarakterli materialların CM-nin müvafiq maddələri üzrə bölgüsü:
Müvafiq maddələr

Rədd

Başlama

Cəmi

Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə

2

33

35

Qulluq mövqeyindən istifadə etməklə
dələduzluq

8

60

68

Sənədləri saxtalaşdırma

2

23

25

Qulluq mövqeyindən istifadə etməklə
mənimsəmə və ya israf etmə

-

7

7

Rüşvət

-

14

14

Vəzifə saxtakarlığı

-

3

3

Səhlənkarlıq

-

-

-

İstehlakçıları aldatma və ya pis keyfiyyətli
məhsul istehsal etmə və satma

-

2

2

Vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini
mənimsəmə

-

-

-

Qanunsuz sahibkarlıq

2

3

5

Əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi
qüvvəyə minmədən işçilərin hər hansı
işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə
cəlb edilməsi

-

2

2

Əmlakı qəsdən məhv etmə

-

1

1

14

148

162

CƏMİ:
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Cinayət xarakterli materiallardan 92si Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinI yarımil
də, 45-i Əməliyyat idarəsində, 24-ü Əməliyyat təminatı şöbəsində, 1-i İstintaq idarəsində araşdırılmışdır.
Bunlardan 68-i dələduzluq, 35-i
vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə,
25-i sənədləri saxtalaşdırma, 14-ü rüşvət,
7-si mənimsəmə, 3-ü vəzifə saxtakarlığı,
10-u isə digərləri ilə əlaqədar olmuşdur.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki,
2020-ci ilin birinci yarımili ərzində Baş
İdarədə 123 müraciət və digər məlumatlara cinayət xarakterli material kimi baxılmış, 96 (78%) material üzrə Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət
işləri başlanılmış, 21 (17%) material üzrə isə cinayət işinin başlanılmasının rədd edilməsi
haqqında qərar qəbul edilmişdir, 6 (5%) müraciət cinayət işinə əlavə edilmişdir.
Cinayət xarakterli materiallardan 67-si Pre2020
ventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsində, 29-u ləğv
I yarımili
edilmiş Daxili təhlükəsizlik şöbəsində, 16-sı Əməliyyat idarəsində, 7-si Əməliyyat təminatı şöbəsində, 3-ü İstintaq idarəsində, 1-i isə Baş İdarənin böyük prokurorları tərəfindən araşdırılmışdır.
Bunlardan 39-u vəzifə səlahiyyətlərindən suiistifadə etmə, 37-si dələduzluq, 10-u rüşvət, 8-i
mənimsəmə, 7-si vəzifə saxtakarlığı, 5-i sənədləri
saxtalaşdırma, 17-si isə digərləri ilə əlaqədar
olmuşdur.
Müqayisə üçün, 2019-cu ilin birinci yarımili
ərzində Baş İdarədə 170 müraciət və digər
məlumatlara cinayət xarakterli material kimi
baxılmış, 133 (78%) material üzrə Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə cinayət işləri
başlanılmış, 37 (22%) material üzrə isə cinayət işinin başlanılmasının rədd edilməsi haqqında
qərar qəbul olunmuşdur.

2021
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Cinayət xarakterli materiallardan 95-i
Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsində,
45-i ləğv edilmiş Daxili təhlükəsizlik şöbəsində, 9-u Əməliyyat idarəsində, 17-si
Əməliyyat təminatı şöbəsində, 3-ü İstintaq
idarəsində, 1-i isə Baş İdarənin böyük
prokuroru tərəfindən araşdırılmışdır.
Bunlardan 51-i vəzifədən sui-istifadə
etmə, 48-i dələduzluq, 18-i saxta sənəddən
istifadə, 15-i mənimsəmə, 7-si rüşvət, 1-i
vəzifə səlahiyyətlərini aşma, 30-u digərləri
ilə əlaqədar olmuşdur.

2019
I yarımil

Cinayət xarakterli materialların araşdırılması üzrə
İllər

Materialların
cəmi sayı

Cinayət işi
başlanılıb

Cinayət işinin
başlanması rədd
edilib

2021 I yarımil

162

148

14

2020 I yarımil

123

96

21

2019 I yarımil

170

133

37

Cinayət işinə
əlavə edilmiş

6
-

Cinayət işinə
əlavə edilmiş

Cinayət işinin
başlanması rədd edilmiş

Materialların
sayı

Cinayət işi
başlanmış

0

14
148
162
6

21
96
123
0

37
133
170
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2021-ci ilin birinci yarımili ərzində araşdırılmış cinayət xarakterli materiallara dair:

2,00% 6,00%

Vəzifə səlahiyyətlərindən
sui-istifadə etmə

22,00%

Dələduzluq

15,00%

Mənimsəmə və ya israf etmə
Rüşvət

9,00%

Saxta sənəd

4,00%

Vəzifə saxtakarlığı
42,00%

Digərləri

2020-ci ilin birinci yarımili ərzində araşdırılmış cinayət xarakterli materiallara dair:

Vəzifə səlahiyyətlərindən
sui-istifadə etmə

14,00%
32,00%

5,00%

Dələduzluq

4,00%

Mənimsəmə və ya israf etmə

8,00%

Rüşvət
Saxta sənəd

7,00%

Vəzifə saxtakarlığı
30,00%

Digərləri
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2019-cu ilin birinci yarımili ərzində araşdırılmış cinayət xarakterli materiallara dair:

Vəzifə səlahiyyətlərindən
sui-istifadə etmə

16,00%
30,00%

Dələduzluq

2,00%

Mənimsəmə və ya israf etmə
11,00%

Rüşvət
4,00%

Saxta sənəd

9,00%

Vəzifə saxtakarlığı
28,00%

Digərləri

29

HESABAT – 2021-ci ilin birinci yarımili

BÖLMƏ

3

TƏŞKİLATİ VƏ İNFORMASİYA
TƏMİNATI İDARƏSİ

Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi

TƏŞKİLATİ VƏ İNFORMASİYA TƏMİNATI
İDARƏSİNİN FƏALİYYƏTİ
esabat dövrü ərzində Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən
statistik, analitik, habelə milli və beynəlxalq qanunvericilik üzrə təhlillər
aparılmış, beynəlxalq əməkdaşlıqdan irəli gələn məsələlərin icrası istiqamətində işlər
görülmüş, maarifləndirici materiallar hazırlanaraq çap edilmiş, əməliyyat müşavirələrinin və
iclasların təşkili həyata keçirilmiş, Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətinə məlumat layihələri
hazırlanaraq təqdim edilmiş, eləcə də Baş İdarənin “İşin Təşkili Qaydaları”nda nəzərdə
tutulmuş fəaliyyət istiqamətləri üzrə digər tədbirlər icra edilmişdir. Dövr ərzində İdarədə 435
xidməti sənəddən 244-ü icra edilmiş, 191-i isə məlumat xarakterli olmuşdur.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2020-ci ilin I yarımili ərzində 279 xidməti
sənəddən 171-i icra edilmiş, 108-i isə məlumat xarakterli olmuşdur.
Müqayisə üçün, 2019-cu ilin müvafiq dövründə 255 xidməti sənədlərdən 44-ü icra
edilmiş, 211-i isə məlumat xarakterli olmuşdur.
Hesabat dövründə İdarə tərəfindən icraya nəzarətin vəziyyəti öyrənilərək, müəyyən
edilmişdir ki, Baş İdarəyə müvafiq dövrdə 2581 müraciət daxil olmuşdur ki, onlardan 184-ü
nəzarətə götürülmüşdür. Həmçinin daxil olmuş 5101 xidməti sənəddən 206-sı nəzarətə
götürülmüşdür. Bu sahədə aparılmış təhlillər zamanı ciddi nöqsanlar aşkar edilməmişdir.

H
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Normativ aktlara dair rəy və təkliflər
Dövr ərzində Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən bir neçə normativ
hüquqi aktın, əmr və qaydaların layihələri hazırlanmış, habelə bir sıra normativ aktlara dair
rəy və təkliflər verilmişdir. Onlardan xüsusi aktuallığı ilə seçilən aşağıdakı təklifləri qeyd
etmək olar:
“Dövlət icbari şəxsi sığortası sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərman layihəsinə dair;
Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə
Dövlət Komissiyası tərəfindən 2021-ci ilə dair hazırlanmış İş Planının layihəsinə dair;
“Azərbaycan Respublikasında dövlət daktiloskopik və genom qeydiyyatı haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsinə dair;
“Dayanıqlı inkişafın iqtisadi, sosial və ətraf mühit aspektlərinin gücləndirilməsi
məqsədilə COVİD-19 pandemiyasının mənfi təsirlərinin aradan qaldırılması: 2030
Gündəliyinə nail olmaq məqsədilə inkluziv və effektiv sistemin yaradılması”
istiqamətində Azərbaycan Respublikasında görülmüş işləri əhatə edən Üçüncü Könüllü
Milli Hesabata dair;
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”in təsdiq edildiyi və
Milli Prioritetlərə uyğun olaraq “2021-2025-ci illərə dair sosial-iqtisadi inkişaf
Strategiyası”nın layihəsinə dair;
“Hərbi qulluqçuların statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun və qərar layihələrinə dair;
“Dəmiryol nəqliyyatı infrastrukturunda hərəkətin təhlükəsizliyi və istismarı
qaydalarının pozulması ilə əlaqədar hadisələrin araşdırılmasının təşkili və qeydiyyatı
qaydaları”nın layihəsinə dair;
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 fevral 2014-cü il tarixli 63 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Müvəqqəti saxlama yerlərinin daxili intizam Qaydaları”na
dair;
“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı Qanun layihəsinə dair;
Azərbaycan Respublikasının Cinayət, Cinayət-Prosessual və Cəzaların İcrası Məcəllələrində müvafiq dəyişikliklərin edilməsinə dair;
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklərin
edilməsinə dair.
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Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 27.02.2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası ilə əlaqədar İdarə tərəfindən qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə
alınmaqla korrupsiya risklərinin müəyyən edilməsinə, təhlilinə və qarşısının alınmasına dair
metodologiya hazırlanmış, eləcə də Milli Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası
istiqamətində zəruri işlər görülmüşdür.
Habelə, “Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi üzrə 2021-2025-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planı”nın yekun layihəsinin hazırlanması üçün İdarə tərəfindən hazırlanmış
təkliflər paketi aidiyyəti dövlət qurumuna təqdim edilmişdir.
Eləcə də, “Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunda işin təşkili, kadr və struktur islahatları üzrə 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı”na, habelə yeni yaradılacaq “Elektron prokurorluq” informasiya sisteminə dair təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti struktur quruma təqdim
olunmuşdur.
Bundan başqa, İdarənin əməkdaşları tərəfindən “Özəl sektorda anti-korrupsiya standartları” və “Normayaratma fəaliyyəti” adlı metodiki vəsaitlər hazırlanaraq çap edilmişdir.
Bununla yanaşı, cari ilin 17-31 may tarixlərində dövlət orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, həmçinin vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə OECDnin V pilot qiymətləndirmə proseduru çərçivəsində Baş İdarənin inzibati binasında onlayn
platforma qaydasında virtual müsahibələr həyata keçirilmisdir.

Digər tədbirlər:
Hesabat dövründə İdarə tərəfindən azərbaycan, rus və ingilis dillərində “Baş
Prokurorluq barədə məlumat”, “Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi barədə məlumat”,
“Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi statistik rəqəmlərlə”, “Beynəlxalq Prokurorlar
Assosiyasiyası ilə əməkdaşlıq”, “Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlıq” və
“Beynəlxalq əlaqələr” adlı bukletlər, bülleten, jurnal və digər nəşriyyat məhsulları hazırlanmışdır.
Habelə, İdarə tərəfindən əvvəlki illərdə olduğu kimi, Baş Prokurorluğun Mətbuat
xidməti vasitəsilə ictimai maraq doğuran və aktuallığı ilə seçilən Baş İdarə tərəfindən
başlanan, istintaqı aparılan cinayət işləri, həyata keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri,
habelə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq barədə
kütləvi informasiya vasitələrinə 45 press-reliz hazırlanaraq təqdim edilmişdir.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2020-ci ilin I yarımili ərzində kütləvi informasiya vasitələrinə 15 press-reliz hazırlanaraq təqdim olunmuşdur.
Müqayisə üçün, 2019-cu ilin müvafiq dövrü ərzində isə 12 press-reliz hazırlanaraq kütləvi informasiya vasitələrinə təqdim edilmişdir.
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Beynəlxalq əməkdaşlıq istiqaməti üzrə:
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində
beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi,
3 əməkdaş 2 xarici ölkədə
qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi məqsədi ilə Baş
keçirilən beynəlxalq, regional və
İdarənin 3 əməkdaşının 2 xarici ölkədə keçirilən
ikitərəfli görüş və tədbirə ezam
beynəlxalq, regional və ikitərəfli görüş və tədbirə
edilmişdir.
ezam edilməsi, habelə COVİD-19 pandemiyası
ilə əlaqədar xüsusi karantin rejiminin tətbiqi
nəzərə alınaraq, Baş İdarənin əməkdaşlarının müxtəlif beynəlxalq və yerli tədbirlərdə
virtual kommunikasiya platforması vasitəsilə iştirakı təmin edilmiş, o cümlədən Baş
İdarənin rəhbərliyi və əməkdaşlarının onlayn qaydada keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə
iştirakı ilə bağlı İdarə tərəfindən zəruri təşkilati işlər yerinə yetirilmişdir (Ətraflı: Bölmə
09: Beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq).
Biznes mühiti və Beynəlxalq Reytinqlər üzrə Komissiyanın işində iştirak
“Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq
reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 iyul 2016-cı il tarixli 2199 nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmış Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiya və Komissiyanın
Katibliyi və həmin Komissiya çərçivəsində İdarə əməkdaşlarının təmsil olunduğu “Korrupsiya və Şəffaflıq” İşçi Qrupunun fəaliyyəti 2021-ci ildə də uğurla davam etdirilmiş, İşçi
Qrupunun Fəaliyyə Planı üzrə görülmüş işlər barədə rüblük hesabatlar Komissiyanın
Katibliyinə təqdim edilmişdir.
Bundan əlavə, Komissiya çərçivəsində maraqların toqquşmasının qarşısının alınması
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, eləcə də xüsusi müsadirə obyekti olan əmlakların vahid
elektron məlumat bazasının yaradılması ilə bağlı Baş İdarə tərəfindən təkliflər hazırlanaraq
aidiyyəti quruma göndərilmişdir.
“161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzi
“161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinin
fasiləsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi, əməkdaşlar tərəfindən növbətçilik qrafikinə və
qaydalarına riayət edilməsi, mərkəzə daxil
olmuş 2206 müraciətdən 1753-nün aidiyyəti
üzrə nəzarət qaydasında müvafiq təşkilatlara
göndərilməsi idarə tərəfindən təmin olunmuşdur. Digər 453 müraciətin bir hissəsi Baş
İdarədə və Baş Prokurorluğun müvafiq struktur qurumlarında araşdırılmış, qalan müraciətlər üzrə isə vətəndaşların hüquq və vəzifələrinin izah edilməsi təmin edilmişdir.
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“Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış
məlumat-axtarış sistemi (İAMAS)
2021-ci ilin birinci yarımili ərzində “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi (İAMAS) vasitəsilə 1004 şəxsin anket məlumatları,
365 şəxsin Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini keçməsi barədə məlumat aidiyyəti struktur qurumlara təqdim edilmiş, bundan əlavə, Baş İdarənin istintaq və əməliyyat
qurumlarının işinin daha da səmərəli təşkilinin təmin edilməsi məqsədilə 210 şəxs
İAMAS-ın sərhədkeçməyə məhdudiyyətlər siyahısına daxil edilmiş, 63 şəxs isə məhdudiyyətlər siyahısından çıxarılmaqla, ümumilikdə struktur qurumların 1642 tapşırığı icra edilmişdir.
Müqayisə üçün qeyd
edilməlidir ki, 2020-ci ilin
birinci yarımili ərzində “Girişçıxış və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırılmış
məlumat-axtarış
sistemi
(İAMAS) vasitəsilə 784 şəxsin anket məlumatları, 731
şəxsin Azərbaycan Respublikasının
dövlət
sərhədini
keçməsi barədə məlumat
aidiyyəti struktur qurumlara
təqdim edilmiş, bundan əlavə,
Baş İdarənin istintaq və əməliyyat qurumlarının işinin daha da səmərəli təşkilinin təmin
edilməsi məqsədilə 252 şəxs İAMAS-ın sərhədkeçməyə məhdudiyyətlər siyahısına daxil
edilmiş, qurumların ümumilikdə 1767 tapşırığı icra edilmişdir.
Müqayisə üçün, 2019-cu ilin müvafiq dövrü ərzində 1587 şəxsin anket məlumatları,
1225 şəxsin Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini keçməsi barədə məlumat aidiyyəti struktur qurumlara təqdim edilmiş, ümumilikdə Baş İdarənin istintaq və əməliyyat qurumlarının işinin daha da səmərəli təşkilinin təmin edilməsi məqsədilə qurumların 2812
tapşırığı icra edilmişdir.
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İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi
Hesabat dövründə İdarənin İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi sektoru tərəfindən
Baş İdarənin müxtəlif məlumat bazalarına inteqrasiya prosesinin, elektron cinayət proqramının daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər görülmüşdür.
Habelə, bu sahədə fəaliyyətinin səmərəliliyinin daha da artırılması üçün Baş İdarədə
fəaliyyət göstərən və inteqrasiya olunmuş bir sıra məlumat bazalarında yenilənmə, əlavə və
düzəlişlər icra edilmişdir:
 “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinin proqram təminatının yenidən qurulması;
(yekunlaşma mərhələsindədir)
 Baş İdarənin sənəd dövriyyəsi işinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə hazırlanan yeni
proqram təminatı (yekunlaşma mərhələsindədir);
 “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəli cinayətlərin vahid məlumat bazası”na düzəlişlərin edilməsi.
Qeyd olunanlar başqa, hesabat dövründə İdarənin İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi
sektoru tərəfindən Baş Prokurorluğun struktur qurumlarında işin təşkili prosesində
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi məqsədilə texniki dəstək göstərilmişdir:
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 Baş Prokurorluğun Kadrlar idarəsi üçün “Kadr Resursları İnformasiya Sistemi”
proqram təminatının hazırlanması;
 Baş Prokurorluğun Hüquqi təminat və insan hüquqları məsələləri idarəsi üçün
hüquqi aktların reyestrinin elektron qaydada aparılmasının təşkili məqsədilə “İnsan
hüquqları üzrə sənədlərin axtarış portalı” (İHSAP) informasiya sisteminə düzəlişlər,
nəzarət və texniki dəstək;
 “Elektron məhkəmə” proqram təminatına, “Xüsusi məlumat” informasiya sisteminə
və Baş Prokurorluğun “961” Çağrı Mərkəzinə texniki dəstək;
 “Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun normativ hüquqi aktları” (PNHA)
informasiya sisteminə düzəlişlər, nəzarət və texniki dəstək;

Təsərrüfat sektoru və Mətbəənin fəaliyyəti
2021-ci ilin birinci yarımili ərzində Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin Təsərrüfat sektoru tərəfindən inzibati binanın təminatı, sifariş olunan çap məhsullarının hazırlanması
və Baş İdarədə keçirilən tədbirlərin təşkili ilə bağlı zəruri işlər həyata keçirilmişdir.
Baş İdarənin idarə və şöbələri zəruri olan dəftərxana ləvazimatları və digər xidməti avadanlıqlarla təmin olunmuşdur.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində ümumilikdə 3910 nüsxədən ibarət 22 sayda bülleten, buklet, kitablar, metodiki vəsaitlər, hesabatlar
və digər materiallar nəşr edilmişdir.
Həmçinin, “Azərbaycan Prokurorluğu” jurnalının
elmi-praktiki materialları, müxtəlif blank, kartoçka,
protokol formaları, ittiham aktı, nəzarət icraatı və cinayət
22 sayda bülleten,
işi üzlükləri, foto albomlar və digər çap məhsullarının
buklet, kitablar,
mətbəədə nəşr olunması təmin edilmişdir.
metodiki vəsaitlər,
hesabatlar və digər
materiallar nəşr
edilmişdir.
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BÖLMƏ

4

PREVENTİV TƏDBİRLƏR
VƏ TƏHQİQAT İDARƏSİNİN
FƏALİYYƏTİ
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PREVENTİV TƏDBİRLƏR VƏ TƏHQİQAT
İDARƏSİNİN FƏALİYYƏTİ
2021-ci ilin I yarımili ərzində idarəyə daxil olmuş 14 ərizə, “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzindən daxil olmuş 14 müraciət və müxtəlif qurumlardan daxil olmuş 64 məlumata,
ümumilikdə 92 müraciətə cinayət xarakterli material kimi baxılmışdır.
Onlardan 30-u dələduzluq, 26-sı vəzifədən
sui-istifadə etmə, 23-ü sənəd saxtalaşdırma, 6-sı İdarə tərəfindən 87 cinayət işi
mənimsəmə və ya israf etmə, 3-ü vəzifə başlanmışdır. Araşdırılmış cinayət
xarakterli materialların 94.5%-i üzrə
saxtakarlığı, 4-ü isə digər məzmunda olmuşdur.
Həmin cəmi 92 materialdan 87-sı üzrə ci- cinayət işi başlanmışdır.
nayət işi başlanmış, 5-i üzrə isə cinayət işinin
başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdır.

Xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır ki, qəbul edilmiş cinayət işi başlanmasının rədd
edilməsi haqqında qərarlardan 2-si bəraətverici əsaslar olmadan (cinayət törətmiş şəxsin
ölməsi və cinayət məsuliyyətinə cəlb etmə müddətinin keçməsi əsası ilə) qəbul edilmişdir.
Qeyd olunmalıdır ki, hesabat dövrü ərzində idarədə baxılmış cinayət xarakterli
materiallar üzrə qəbul edilmiş cinayət işi başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərarlardan
yuxarı prokuror tərəfindən ləğv ediləni olmamışdır.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2020-ci ilin I yarımili ərzində idarəyə daxil olmuş 3
ərizə, “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzindən daxil olmuş 11 müraciət və müxtəlif qurumlardan
daxil olmuş 53 məlumata, ümumilikdə 67 müraciətə cinayət xarakterli material kimi
baxılmışdır. Onlardan 28-i vəzifədən sui-istifadə etmə, 11-i dələduzluq, 7-si mənimsəmə və
ya israf etmə, 6-sı vəzifə saxtakarlığı, 3-ü sənəd saxtalaşdırma, 1-i rüşvət alma, 1-i
səhlənkarlıq, 10-u isə digər məzmunda olmuşdur.
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Həmin 67 materialdan 46-sı üzrə cinayət işi başlanmış və 15-i üzrə cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul edilmiş, 1-i Baş İdarənin İstintaq idarəsində
istintaqı aparılan cinayət işinə əlavə olunmuş, 5-i isə icraatda olmuşdur.
Eyni zamanda, 2019-cu ilin I yarımili ərzində idarəyə daxil olmuş 11 ərizə, “Qaynar
xətt” əlaqə mərkəzindən daxil olmuş 5 müraciət və 79 digər məlumata, ümumilikdə 95
müraciətə cinayət xarakterli material kimi baxılmışdır. Onlardan 46-sı vəzifədən sui-istifadə
etmə, 15-i dələduzluq, 7-si əmək qanunvericiliyinin pozulması, 6-sı mənimsəmə və ya israf
etmə, 3-ü rüşvət alma, 2-si vəzifə saxtakarlığı, 1-i vəzifə səlahiyyətlərini aşma və 15-i isə
digər məzmunda olmuşdur.
Həmin 95 materialdan 69-u üzrə cinayət işi başlanmış və 26-sı üzrə cinayət işi
başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul olunmuşdur.
2019-cu ilin
I yarımili
69 (72.6%)

2020-ci ilin
I yarımili
46 (75.4%)

2021-ci ilin
I yarımili
87 (94.5%)

ərizə və şikayətlər üzrə

9

3

12

daxil olmuş materiallar üzrə

57

33

63

“Qaynar xətt” məlumatları üzrə

3

10

12

26 (27.4%)

15 (24.6%)

5 (5.5%)

ərizə və şikayətlər üzrə

2

0

2

daxil olmuş materiallar üzrə

22

14

1

“Qaynar xətt” məlumatları üzrə

2

1

2

CƏMİ:

95

61

92

Cinayət xarakterli materiallar
Cinayət işi başlanmışdır
o cümlədən:

Cinayət işinin başlanması
rədd edilmişdir
o cümlədən:

2021-ci ilin I yarımili ərzində idarədə araşdırılmış cinayət xarakterli materiallar üzrə
başlanılmış 87 cinayət işindən 18-i sosial müdafiə, 12-si təhsil, 9-u özəl kommersiya hüquqi
şəxsi, 9-u əmlak, 4-ü icra hakimiyyəti, 4-ü fövqəladə hallar, 3-ü kənd təsərrüfatı, 3-ü ədliyyə,
2-si bələdiyyə, 2-si bank sektoru, 2-si enerji, 2-si gömrük, 17-ı isə digər məsələlərlə əlaqədar
olmuşdur.
Hesabat dövrü ərzində araşdırılmış cinayət xarakterli materiallar üzrə cinayət işi başlanmasının rədd olunması haqqında qərar qəbul olunmuş 5 materialdan 1-i özəl kommersiya
hüquqi şəxsləri, 1-i icra hakimiyyəti, 1-i bələdiyyə, 2-si isə digər məsələlərlə əlaqədar
olmuşdur.
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Başlanmış cinayət işlərinin fəaliyyət
sahələri üzrə bölgüsü
Sosial
Təhsil
Kommersiya hüquqi şəxsi
Əmlak
Fövqəladə hallar
İcra hakimiyyəti
Kənd təsərrüfatı
Ədliyyə
Gömrük
Enerji
Bank sektoru
Bələdiyyələr
Digər
Cəmi:

2021-ci ilin I yarımili
18
12
9
9
4
4
3
3
2
2
2
2
17
86

PROKUROR TƏSİR AKTLARINDAN İSTİFADƏ EDİLMƏSİ
Hesabat dövründə idarədə baxılan müraciətlər üzrə “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 22-ci maddəsinə müvafiq olaraq, qanun pozuntularından
çəkindirmək məqsədilə 6 halda vətəndaşa və ya vəzifəli şəxsə rəsmi xəbərdarlıq edilmişdir.
Müqayisə üçün qeyd olunmalıdır ki, 2020-ci
Qanun pozuntularından çəkindirmək
ilin eyni dövrü ərzində 13 halda, 2019-cu ilin I
məqsədilə 6 halda vətəndaşa və ya
yarımili ərzində isə 18 halda vətəndaşa və ya
vəzifəli şəxsə rəsmi xəbərdarlıq
vəzifəli şəxsə rəsmi xəbərdarlıq edilmişdir.
edilmiş, 35 təqdimat göndərilmişdir.
Bundan əlavə, hesabat dövründə idarədə aparılmış araşdırmalar nəticəsində yol verilmiş qanun
pozuntularının aradan qaldırılması və gələcəkdə bir daha təkrar törədilməməsi üçün müxtəlif
dövlət qurumlarına və vəzifəli şəxslərə 35 təqdimat göndərilmişdir.
Hesabat dövrünün sonunda həmin təqdimatların 8-nin cavablarının alınması təmin
edilmiş və müəyyən edilmişdir ki, 1 vəzifəli şəxsə xəbərdarlıq elan edilmiş, 2 vəzifəli şəxs
töhmət növündə intizam məsuliyyətinə cəlb edilmiş, 1 nəfər vəzifəli şəxs isə tutduğu
vəzifədən azad edilməklə işlədiyi qurumdan xaric edilmişdir. Digər hallarda təqdimatların
aidiyyəti dövlət orqanları kollektivlərində geniş müzakirə edilməsi təmin olunmuşdur.
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Bununla bağlı, həmçinin qeyd edilməlidir ki, göndərilmiş təqdimatların sayına nisbətdə
alınmış cavabların az olması qeyd edilən təqdimatların əksəriyyətinin cari ilin may və iyun
aylarında göndərilməsi ilə bağlı olmuşdur.
Müqayisə üçün qeyd edilə bilər ki, 2020-ci ilin birinci yarımili ərzində müxtəlif dövlət
qurumlarına və vəzifəli şəxslərə 8 təqdimat, 2019-cu ilin eyni dövrü ərzində isə 31 təqdimat
göndərilmişdir.
Bundan başqa, hesabat dövründə idarədə aparılan araşdırmalar zamanı 4 material üzrə
9 hüquqi və 2 fiziki şəxs barəsində olmaqla, cəmi 11 halda inzibati xəta aşkar edildiyindən,
Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun “İşin Təşkili Qaydaları”na əsasən
Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə inzibati xəta
haqqında iş üzrə icraatların başlanması məqsədilə toplanmış materiallar Baş Prokurorluğun
Cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsinə göndərilmişdir.
Müqayisə üçün qeyd edilməlidir ki, 2020-ci ilin eyni dövründə 6 halda, 2019-cu ilin I
yarımili ərzində isə 8 halda inzibati xəta aşkar edildiyindən, Azərbaycan Respublikası
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatların
başlanması haqqında qərarlar qəbul edilərək, toplanmış materiallar aidiyyəti üzrə müvafiq
dövlət orqanlarına və məhkəmələrə göndərilmişdir.
Hesabat dövründə idarədə baxılan törədilmiş və ya hazırlanan korrupsiya ilə əlaqədar
hüquqpozmalara dair məlumatlar üzrə araşdırma müddətində 3.300 manat məbləğində
maddi ziyanın ödənilməsi təmin edilmişdir.
Müqayisə üçün, 2020-ci ilin birinci yarımili ərzində 49.300 manat, 2019-cu ilin birinci
yarımili ərzində isə 511.199,58 manat və 40.000 ABŞ dolları məbləğində maddi ziyanın
ödənilməsi təmin edilmişdir.
Prokuror təsir
tədbirləri

2019-cu ilin
I yarımili

2020-ci ilin
I yarımili

2021-ci ilin
I yarımili

Təqdimat

31

8

35

İnzibati icraat

8

6

4 material üzrə
(11 hal)

Xəbərdarlıq

18

13

6

Ziyan ödəmə

511.199,58 AZN
40.000 ABŞ dolları

49300 AZN

3300 AZN

O da vurğulanmalıdır ki, hesabat dövründə Baş İdarənin əməliyyat strukturları tərəfindən
qanun pozuntularının qarşısının alınması, habelə cinayət törətmiş şəxslərin ifşa edilərək cinayət
başında yaxalanmaları məqsədilə müxtəlif vaxtlarda keçirilmiş 20 əməliyyat tədbirində iştirak
edən İdarənin prokurorları tərəfindən sənədlərin rəsmiləşdirilməsi, cinayətin törədilmə şəraitinin
fiksasiyasının aparılması, maddi sübutların qablaşdırılması və götürülməsi, habelə digər zəruri
prosessual hərəkətlərin icra olunması təmin edilmişdir.
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“Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş müraciətlərin təhlili
Hesabat dövründə Baş İdarənin “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzindən Preventiv tədbirlər
və təhqiqat idarəsinə daxil olmuş 1941 müraciətdən 1753-ü (90.3%) “Vətəndaşların
müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə müvafiq olaraq
baxılması üçün aidiyyəti üzrə digər orqanlara göndərilmiş, müraciətlər əsasında müvafiq
qurumlar tərəfindən aparılmış xidməti yoxlamalar nəticəsində vəzifəli şəxslərin
hərəkətlərində aşkar edilmiş cinayət xarakterli olmayan hüquqpozmalar üzrə:
17 vəzifəli şəxs xəbərdarlıq, töhmət, şiddətli töhmət növündə intizam
məsuliyyətinə cəlb edilmiş,
2 vəzifəli şəxs isə vəzifəsindən azad olunmuşdur.
Müqayisə üçün qeyd olunmalıdır ki, 2020-ci ilin eyni dövrü ərzində idarəyə daxil
olmuş 1279 müraciətdən 1085-i (84.8%) aidiyyəti üzrə yoxlanılması üçün göndərilmiş
müraciətlər əsasında müvafiq qurumlar tərəfindən aparılmış xidməti yoxlamalar nəticəsində
vəzifəli şəxslərin hərəkətlərində aşkar edilmiş cinayət xarakterli olmayan hüquqpozmalar
üzrə:
2 vəzifəli şəxs xəbərdarlıq və töhmət növündə intizam məsuliyyətinə cəlb
edilmiş,
2 nəfər isə vəzifəsindən azad olunmuşdur.
Eyni zamanda, 2019-cu ilin I yarımili ərzində idarəyə daxil olmuş 1230 müraciətdən
aidiyyəti üzrə yoxlanılması üçün göndərilmiş 1141 (92.7%) müraciətlər əsasında müvafiq
qurumlar tərəfindən aparılmış xidməti yoxlamalar nəticəsində vəzifəli şəxslərin
hərəkətlərində aşkar edilmiş cinayət xarakterli olmayan hüquqpozmalar üzrə:
14 vəzifəli şəxs xəbərdarlıq, töhmət və şiddətli töhmət növündə intizam
məsuliyyətinə cəlb edilmiş,
3 nəfər isə vəzifəsindən azad olunmuşdur.
Hesabat dövründə İdarə tərəfindən bələdiyyələrin, bank sektorunun, məhkəmə icraçılarının
fəaliyyəti, gömrük, tibb xidmətlərin göstərilməsi, elektrik enerjisi və təbii qazla təchizat,
həmçinin təhsil sahələri ilə bağlı Baş İdarənin “161-Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş
müraciətlər təhlil edilərək aşkar olunmuş qanun pozuntularının gələcəkdə baş verməməsi,
korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmaların qarşısının alınması məqsədi ilə müvafiq nəzarət
tədbirlərinin gücləndirilməsi, pozuntuya yol vermiş vəzifəli şəxslərin barəsində intizam
xarakterli tədbirlərin icra olunmasının təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə İş Mərkəzi və İcra Baş İdarəsi, Təhsil Nazirliyi, Dövlət
Gömrük Komitəsi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Mərkəzi Bank və “Azəriqaz”
İstehsalat Birliyinə müvafiq təqdimatlar göndərilmişdir.
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ƏMƏLİYYAT İDARƏSİ
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ƏMƏLİYYAT İDARƏSİNİN FƏALİYYƏTİ
Dövlət orqanlarının fəaliyyətində qanunçulu12 əməliyyat tədbiri nəticəsində
ğun təmin edilməsi, rüşvətxorluq və digər korrupsiya
19 şəxs cinayət başında yaxalantəzahürlərinə qarşı mübarizə, xüsusilə sahibkarlıq fəamışdır.
liyyətinin həyata keçirilməsində ciddi narazılıq yaradan halların aradan qaldırılması sahəsində tədbirlərin
həyata keçirilməsi hesabat dövründə Əməliyyat idarəsinin də fəaliyyətinin əsasını təşkil etmişdir.
2021-ci ilin I yarımilində idarənin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş 12 əməliyyat tədbiri nəticəsində 19 şəxs cinayət başında yaxalanmışdır.
Müqayisə üçün, 2020-ci ilin I yarımilində idarənin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş
10 əməliyyat tədbiri nəticəsində 13 şəxs, 2019-cu ilin eyni dövründə isə keçirilmiş 3 əməliyyat tədbiri nəticəsində korrupsiya cinayəti törədən 4 şəxs cinayət başında yaxalanmışdır.
2021-ci ilin I yarımilliyində Əməliyyat idarəsi tərəfindən ümumilikdə 40 cinayət işi başlanılaraq mate40 cinayət işi başlanılaraq
riallar Baş İdarənin İstintaq idarəsinə göndərilmişdir.
materiallar İstintaq
Yuxarıda qeyd olunan cinayət işlərindən əsassız başlaidarəsinə göndərilmişdir.
nan, icraatına xitam verilən, həmçinin, cinayət işi başlanmasına dair qərarlardan ləğv olunanı olmamışdır.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2020-ci ilin eyni dövründə Əməliyyat idarəsi tərəfindən ümumilikdə 15 cinayət işi başlanaraq materiallar İstintaq idarəsinə göndərilmişdir.
Müqayisə üçün, 2019-cu ilin müvafiq dövründə 9 cinayət işi başlanaraq aidiyyəti üzrə
İstintaq idarəsinə göndərilmişdir
Başlanmış cinayət işlərinin fəaliyyət sahələri üzrə bölgüsü

2021-ci ilin I yarımili
ərzində

Bələdiyyə

4

Təhsil

2

Səhiyyə

7

İcra Hakimiyyəti

4

Qaz

1

Gömrük

1

Əmlak

2

FHN

2

Özəl

2

Ədliyyə

1

Mədəniyyət

1

Digər

13

Cəmi:

40
45
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Hesabat dövründə İdarə tərəfindən başlanmış cinayət işlərindən:
16-sı Baş İdarənin “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş məlumatlar;
10-u vətəndaşların ərizələri;
1-i xidməti material;
10-u Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən daxil olmuş
məlumatlar;
3-ü isə keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində əldə olumuş məlumatlar
əsasında başlanmışdır.
Baş İdarənin əməliyyat qurumları tərəfindən korrupsiya riskləri aşkarlanan həssas
sektorlar müəyyən edilərək birbaşa və aidiyyəti dövlət qurumları ilə birgə şəkildə əməliyyataxtarış tədbirləri keçirilmişdir. Buna misal olaraq, qeyd edilən aktual sahələr sırasından
gömrük, vergi, sosial müdafiə və digər sahələri əhatə edən əməliyyat tədbirlərini göstərmək
olar.
2021-ci I yarımilində Əmə2021-ci ilin I yarısı ərzində idarəyə daxil olmuş
liyyat idarəsinə axtarışda olan 10
əməliyyat tapşırıqlarına dair
şəxsin tutulması barədə tapşırıq
Daxil olduğu qurum
Say
daxil olmuş və 5 nəfər (50%) ax- İstintaq idarəsi
47
tarışda olan şəxs keçirilmiş əmə14
Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi
liyyat-axtarış tədbirləri nəticəsin1
Baş Prokurorluğun Xidməti araşdırmalar idarəsi
də tutularaq İstintaq idarəsinə təhBaş Prokurorluğun Cinayət təqibindən kənar
1
vil verilmişdir.
icraatlar idarəsi
Axtarışda olan şəxslər barəCəmi:
63
sində axtarış işləri açılmış və keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticələri həmin işlərdə cəmləşdirilmişdir. Hazırda 5 nəfər şəxsin yerinin müəyyən edilərək saxlanılması istiqamətində axtarış tədbirləri davam etdirilir ki, onlardan 3 nəfəri ölkə hüdudlarını tərk etdiyinə görə beynəlxalq axtarışa, 2 nəfər isə
yerli axtarışa verilmişdir.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2020-ci ilin I yarımilində axtarışda olan 14 nəfər
şəxsin tutulması barədə tapşırıq daxil olmuş və 9 (64%) nəfər axtarışda olan şəxs keçirilmiş
əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində tutularaq İstintaq idarəsinə təhvil verilmişdir.
Müqayisə üçün, 2019-cu ilin müvafiq dövründə axtarışda olan 12 nəfər şəxsin
tutulması barədə daxil olmuş tapşırıqlar üzrə 11 (91.6%) nəfər axtarışda olan şəxs tutulmuşdur.
Qeyd edilən dövr ərzində Əməliyyat idarəsinə cəmi 329 xidməti sənəd daxil olmuşdur
ki, onlardan 10-u axtarış, 63-ü əməliyyat tapşırığı, 24-ü məcburi gətirmə, 47-si Təşkilati və
informasiya təminatı idarəsindən, 185-i isə digər idarə və təşkilatlardan daxil olmuş sənədlər
olmuşdur.
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Əməliyyat idarəsinin fəaliyyətində əsas göstəricilər rəqəmlərdə
2021
I yarımil

2020
I yarımil

2019
I yarımil

Əməliyyat tapşırığı və sorğu

329

195

401

Keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri

12

10

3

Axtarışda olan şəxslərin sayı

10

14

12

Baxılmış cinayət xarakterli materiallar

45

16

9

Başlanmış cinayət işlərinin sayı

40

15

9

Əməliyyat idarəsinə daxil olmuş müraciətlərin
4 təqdimat göndərilmiş, 2
araşdırılması nəticəsində “Prokurorluq haqqında”
halda xəbərdarlıq elan
Azərbaycan Respublikası Qanununun 23-cü maddəsiedilmişdir.
nə əsasən, 4 halda vəzifəli şəxslərin barəsində qanun
pozuntularının, onları doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılmasına dair aidiyyəti qurumlara təqdimat
göndərilməsi təmin edilmişdir.
Eyni zamanda, hesabat dövründə İdarədə araşdırılmış materiallar üzrə 1 halda cinayət
işinin başlanmasının rədd edilməsi barədə qərar qəbul edilməklə, toplanmış material üzrə
inzibati xəta haqqında icraatın başlanması haqqında qərar qəbul edilməsi üçün aidiyyəti üzrə
Baş Prokurorluğun Cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsinə göndərilmiş, 2 halda vəzifəli
şəxsə qanun pozuntularından çəkindirmək məqsədi ilə xəbərdarlıq elan edilmişdir.
“Korrupsiya cinayətlərinin aşkarlanması və qarşısının alınması məqsədi ilə həyata
keçirilən əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasına dair əlavə tədbirlər
haqqında” Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti arasında
imzalanmış birgə əmrin tələblərinə uyğun olaraq Baş İdarənin Əməliyyat idarəsi və adları
çəkilən qurumlarla bir sıra birgə əməliyyat-axtarış tədbirləri keçirilmiş və əməliyyat
tapşırıqlarının icra edilməsi yolu ilə əməkdaşlıq münasibətləri davam etdirilmişdir.
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ƏMƏLİYYAT TƏMİNATI ŞÖBƏSİNİN FƏALİYYƏTİ
esabat dövrü ərzində Əməliyyat təminatı şöbəsi tərəfindən gündəlik fəaliyyətin
müasir dövrün tələbləri baxımından formalaşdırılması istiqamətində tədbirlər
davam etdirilmiş, əməliyyat-axtarış fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi, şöbənin maddi-texniki, informasiya və kadr təminatının yaxşılaşdırılması
sahəsində zəruri işlər görülmüşdür.
Hesabat dövründə şöbəyə daxil olmuş 24 cinayət xarakterli materialdan 20-si üzrə
cinayət işi başlanmış, 4 material üzrə cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında
qərar qəbul olunmuşdur.

H

Qeyd olunan 20 cinayət işindən:
2-si Baş Prokurorluqdan daxil olmuş vətəndaşların və hüquqi şəxslərin yazılı müraciətləri
əsasında;
5-i Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən daxil olmuş məlumatlar
əsasında;
5-i əldə olunmuş əməliyyat məlumatları əsasında;
8-i “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzindən daxil olmuş vətəndaş müraciətləri əsasında
başlanmışdır.
Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2020-ci ilin I yarımilində Əməliyyat təminatı
şöbəsi tərəfindən 7 cinayət xarakterli materiala baxılmış, 7-si üzrə də cinayət işi başlanmışdır.
Müqayisə üçün, 2019-cu ilin I yarımilində şöbə tərəfindən 17 cinayət xarakterli
materiala baxılmış, 16-sı üzrə də cinayət işi başlanmış, 1 material üzrə cinayət işinin
başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərar qəbul olunmuşdur.
Hesabat dövründə şöbə tərəfindən başlanmış cinayət işlərinin sahələr üzrə
bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:
№

Cinayət işlərinin sayı

Sahələr

1.

Təhsil

3

2.

Qanunsuz pul köçürmələri və valyuta dəyişmə

2

3.

Səhiyyə

2

4.

Qida

1

5.

Digər

12
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Hesabat dövründə Şöbənin göstəriciləri ötən illərin müvafiq dövrü ilə müqayisədə
aşağıdakı kimi olmuşdur:
2021-ci ilin
I yarımilliyi

2020-ci ilin
I yarımilliyi

2019-cu ilin
I yarımilliyi

Əməliyyat tapşırığı və sorğu

367

575

607

Xidməti məktub

134

115

149

Bildiriş

70

6

116

Əməliyyat-texniki tədbir

37

23

2

Məcburi gətirilmə

9

6

5

Axtarış

2

6

5

Baxılmış cinayət xarakterli
materialların sayı

24

7

17

Başlanmış cinayət işlərinin
sayı

20

7

16

Cinayət işinin
başlanmasının rədd edilməsi

4

-

1

Bundan əlavə, Şöbənin əməkdaşları tərəfindən barələrində məcburi gətirilmələri haqqında qərar qəbul edilmiş 9 nəfər şəxsin Baş İdarəyə gətirilməsi təmin edilmiş, habelə, axtarışa
verilmiş 2 nəfər şəxs barəsində axtarış işi açılaraq onların tutulması istiqamətində işlər görülmüşdür.
Hesabat dövründə Əməliyyat təminatı şöbəsi
20 cinayət işi başlanmışdır.
tərəfindən keçirilmiş 8 əməliyyat-axtarış tədbiri nəti8 əməliyyat-axtarış tədbiri
cəsində korrupsiya cinayəti törədən 10 nəfər şəxs cinəticəsində 10 nəfər şəxs cinayət
nayət başında yaxalanmışdır.
başında yaxalanmışdır.

Müqayisə üçün göstərmək olar
ki, 2020-ci ilin birinci yarımili ərzində
keçirilmiş 7 əməliyyat-axtarış tədbiri
nəticəsində 14 nəfər şəxs cinayət başında yaxalanmışdır.
Müqayisə üçün, 2019-cu ilin müvafiq dövründə Şöbə tərəfindən keçirilmiş 3 əməliyyat-axtarış tədbiri keçirilsə də, cinayət başında yaxalanan şəxs
olmamışdır.
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Bundan əlavə, hesabat dövründə Əməliyyat təminatı şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən
cinayət işləri üzrə keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində şəxsiyyəti tam olaraq
istintaqa məlum olmayanların şəxsiyyətinin və ünvanlarının müəyyən edilməsi, ayrı-ayrı
şəxslərin istintaqa gətirilməsi, habelə iş üzrə digər əməliyyat tapşırıqlarının icrası təmin
edilmişdir.
Habelə, 1 şəxs barəsində qanun pozuntularının, onları doğuran səbəb və şəraitin aradan
qaldırılmasına dair təqdimat yazılaraq
aidiyyəti dövlət orqanına göndərilmişdir. Həmçinin, qanun pozuntularından
çəkindirmək məqsədilə 1 nəfər şəxsə
xəbərdarlıq edilmişdir.
Müqayisə üçün göstərmək olar
ki, 2019-2020-ci illərin müvafiq dövründə Şöbə tərəfindən prokuror təsir
aktlarının tətbiq edilməsi qeydə alınmamışdır.
Eləcə də, şöbənin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində dəymiş maddi ziyanın ödənilməsinin
təmin edilməsi məqsədi ilə, cəmi 1.211.643 manat 89 qəpik pul vəsaiti Baş Prokurorluğun
depozit hesabına köçürülmüşdür.
Hesabat dövründə Əməliyyat təminatı şöbəsinin informasiya təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə zəruri məlumatların əldə edilməsi üçün Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Məlumat Hesablama Mərkəzinin, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin, Ədliyyə Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyininin
informasiya ehtiyatlarından birbaşa rejimdə istifadə vəziyyəti öyrənilmiş və təşkilati işlər
davam etdirilmişdir.
Hesabat dövründə Əməliyyat təminatı şöbəsinin fəaliyyətini tənzimləyən normativ
hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi istiqamətində iş davam etdirilmiş, Baş Prokurorluqdan
daxil olmuş qanun və digər sənədlərin layihələrinə rəy və təkliflərin verilməsi təmin olunmuşdur.
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BÖLMƏ

7

İSTİNTAQ İDARƏSİ

Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi

İSTİNTAQ İDARƏSİNİN FƏALİYYƏTİ
2019-2021-ci illərin I yarımilində Baş İdarənin İstintaq idarəsinin icraata daxil olmuş
cinayət işlərinin hərəkəti müqayisəli şəkildə aşağıdakı cədvəldə göstərilən kimi olmuşdur:
Sıra
№

İcraatda olmuş cinayət işləri

1.

Hesabat dövrünün əvvəlinə ibtidai istintaqı
yekunlaşmamış işlərin qalığı (ötən ildən
qalıq)

147

137

181

2.

Hesabat dövründə icraata qəbul edilib

288

234

242

2019-cu ilin
I yarımili

2020-ci ilin
I yarımili

2021-ci ilin
I yarımili

2.1

İstintaq orqanının özü tərəfindən başlanıb
(Baş İdarə rəisi)

133

96

147

2.2

Aidiyyəti üzrə digər orqanlardan daxil olub

25

19

21

2.3

İcraatı təzələnib (əvvəllər icraatına xitam
verilmiş və ya icraatı dayandırılmış
işlərdən)

50

80

8

2.4

Digər işlərdən ayrıca icraata ayrılıb

80

39

66

Hesabat dövründə icraatda olmuş işlərin - cəmi

435

371

423

Cədvəldən görünür ki, 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2020-ci ildə icratda
olmuş işlərin sayı 64 vahid, 2021-ci ildə isə 12 vahid azalsa da, 2019-cu ilin eyni dövrü ilə
müqayisədə 2021-ci ildə Baş İdarə rəisi tərəfindən başlanmış cinayət işlərinin sayı 14 vahid
artmışdır.
Hesabat dövründə istintaqı tamamlanmış cinayət işləri
və onların məhkəmə aidiyyətinə dair
2021-ci ilin birinci yarımili ərzində İstintaq idarəsi tərəfindən 267 şəxs barəsində 155
cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanmışdır. İstintaqı tamamlanmış cinayət işlərindən 260
şəxs barəsində 140 iş ittiham aktı ilə baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilmişdir.
Həmin işlərdən 2 hüquqi şəxs barəsində cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiq edilməsi üzrə
məhkəməyədək icraat aparılaraq, hüquqi şəxslər və onun rəhbərləri məhkəmə məsuliyyətinə
verilmişdir.
Hesabat dövründə İstintaq idarəsində ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün
məhəkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin 100-ü (71%) çoxepizodlu olmuş, həmin işlərin
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istintaqı zamanı 10-dan artıq epizodla bağlı çoxsaylı istintaq hərəkətləri yerinə yetirilərək, tam,
hərtərəfli və obyektiv araşdırmanın aparılması təmin olunmuşdur.
2021-ci ilin birinci yarısı ərzində baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri
üzrə 274 subyektin zərərçəkmiş şəxs qismində tanınması haqqında qərarlar qəbul edilmişdir ki,
onlardan da 202-si fiziki, 72-si isə hüquqi şəxs olmuşdur.
Müqayisə üçün 2020-ci ilin birinci yarısı ərzində İstintaq idarəsi tərəfindən 140 şəxs
barəsində 121 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanmışdır. İstintaqı tamamlanmış cinayət
işlərindən 129 şəxs barəsində 91 iş ittiham aktı ilə baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə
göndərilmişdir. Həmin işlərdən 2 hüquqi şəxs barəsində cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiq
edilməsi üzrə məhkəməyədək icraat aparılaraq, hüquqi şəxslər və onun rəhbərləri məhkəmə
məsuliyyətinə verilmişdir.
2020-ci ilin birinci yarısında məhkəmələrə göndərilmiş 91 cinayət işindən 11 iş böyük
ictimai təhlükə törətməyən, 34 iş az ağır, 46 iş isə ağır cinayətlər kateqoriyasına aid olmuşdur.
2020-ci ilin birinci yarısı ərzində baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri
üzrə 190 subyektin zərərçəkmiş şəxs qismində tanınması haqqında qərarlar qəbul edilmişdir ki,
onlardan da 144-ü fiziki, 46-sı isə hüquqi şəxs olmuşdur.
2019-cu ilin birinci yarısı ərzində isə İstintaq idarəsi tərəfindən 328 şəxs barəsində 208
cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanmışdır. İstintaqı tamamlanmış cinayət işlərindən 316
şəxs barəsində 187 iş baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilmişdir. Bundan əlavə,
hesabat dövründə 1 hüquqi şəxs barəsində cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiq edilməsi üzrə məhkəməyədək icraat aparılaraq, hüquqi şəxs və onun rəhbəri məhkəmə məsuliyyətinə verilmişdir.
2019-cu ilin birinci yarısında məhkəmələrə göndərilmiş 187 cinayət işindən 23 iş böyük
ictimai təhlükə törətməyən, 91 iş az ağır, 71 iş ağır, 2 iş isə xüsusilə ağır cinayətlər kateqoriyasına aid olmuşdur.
2019-cu ilin I yarısı ərzində baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri üzrə
664 subyektin zərərçəkmiş şəxs qismində tanınması haqqında qərarlar qəbul edilmişdir ki,
onlardan da 568-i fiziki, 96-sı isə hüquqi şəxs olmuşdur.
2019-2021-ci illərin birinci yarısında ibtidai istintaqı başa çatmış cinayət işlərinin
məhkəmə aidiyyəti müqayisəli şəkildə aşağıdakı cədvəldə göstərilən kimi olmuşdur:
Sıra
№

2019-cu ilin
I yarısı

Məhkəmələr

2020-ci ilin
I yarısı

2021-ci ilin
I yarısı

iş

şəxs

iş

şəxs

iş

şəxs

1.

Ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə,
o cümlədən,

70

142

46

69

89

192

1.1

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

57

108

34

47

61

132

1.2

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

5

8

5

13

7

13

1.3

Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

6

10

5

6

20

45

1.4

Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

2

16

2

3

1

2
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2.

Hərbi məhkəmələr

3.

Şəhər (rayon) məhkəmələri
üzrə cəmi:
Cəmi:

5

18

1

2

1

1

112

156

44

58

50

67

187

316

91

129

140

260

Cədvəldən göründüyü kimi, 2019-cu ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2020-ci ilin hesabat
dövrü ərzində məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin sayı 47, məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin sayı 55 vahid azalsa da, 2021-ci ilin birinci yarımilində ağır cinayətlər
məhkəmələrinə göndərilən işlərin sayı 19, məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin sayı 50
vahid artmışdır.
2021-ci ildə məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin təsnifatına dair
2019-2021-ci illərin I yarımilində ibtidai istintaqı tamamlanaraq məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin təsnifatı və həmin təsnifatlara uyğun olaraq məhkəmələrə göndərilmiş işlərin və məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin sayı, artıb-azalma göstəriciləri müqayisəli şəkildə aşağıdakı cədvəldə göstərilən kimi olmuşdur:
Sıra
№

Cinayətlərin təsnifatı üzrə
(CM-nin maddəsi)

1.

Mənimsəmə və israf etmə mad.(179)

2.

Dələduzluq mad. (178)
Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-

3.

istifadə etmə mad. (308)

2019-cu ilin
I yarısı
üzrə
iş şəxs
37
62

2020-ci ilin
I yarısı
üzrə
iş
şəxs
15
15

2021-ci ilin
I yarısı
üzrə
iş şəxs
30
54

31

37

24

29

15

28

15

31

4

7

8

14

4.

Vəzifə səlahiyyətlərini aşma mad. (309)

2

2

1

1

1

1

5.

Vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini
mənimsəmə mad.(310)

-

-

-

-

-

-

11

38

6

10

25

72

28

50

19

32

43

66

2

6

1

1

1

2

8
2
10

13
3
12

4
3

4
4

2

2

2

7

-

-

-

-

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rüşvət alma (passiv
rüşvətxorluq) mad. (311)
Rüşvət vermə) mad. (312) və Rüşvət
verməyə təhrik etmə mad.(32.4, 312)
Vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir
göstərmə (nüfuz alveri) mad.312-1.
Vəzifə saxtakarlığı mad.(313)
Səhlənkarlıq mad. (314)
Saxta sənədlərdən istifadə etmə (320)
Müəlliflik hüquqlarını və ya əlaqəli
hüquqları pozma mad.165
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13.
Sıra
№
14.

15.

16.

İstehlakçıları aldatma mad. (200)

1
1
2019-cu ilin
I yarısı
üzrə
iş şəxs

Cinayətlərin təsnifatı üzrə
(CM-nin maddəsi)
Dərman vasitələrinin qanunsuz
dövriyyəsi mad. (200-1)
Torpaq üzərində mülkiyyət, istifadə
və ya icarə hüququnu pozma mad. (188),
Tikinti, mədən işlərinin və sair işlərin
aparılmasənın təhlükəsizlik qaydalarını
pozma mad. (222-2.1), Qanunla müəyyən
olunmuş qaydaları pozmaqla torpaq
sahələri ayırma, yaxud tikinti və ya
quraşdırma işlərinin aparılmasına icazə
vermə mad. (314-2)
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərini və ya digər əmlakı
leqallaşdırma mad.(193-1.)

2
9
2020-ci ilin
I yarısı
üzrə
iş
şəxs

1
1
2021-ci ilin
I yarısı
üzrə
iş şəxs
4

7

5

8

-

-

3

3

5

7

2

3

2

3

17.

Qanunsuz sahibkarlıq mad.(192)

1

1

-

-

2

4

18.

Oğurluq mad.(177)

4

7

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

2

2

-

-

-

-

19.
20.

Əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə
mad.(186.1)
Tarix və mədəniyyət abidələrini qəsdən
məhv etmə və ya korlama mad.(246)

21.

Ekoloji cinayətlər mad.(247-261)

10

10

2

2

2

2

22.

Aksiz markasız mad.(213-1)

1

2

1

1

-

-

5

6

4

5

1

1

3

5

-

-

-

-

-

-

1

4

-

-

187
1

316

91
2

129

140
2

260

23.
24.
25.

Qanunsuz kredit alma və krediti
təyinatı üzrə istifadə etməmə mad.(195)
Narkotik vəsitələrin, güclü təsir edən və
ya zəhərli maddələrin satış məqsədilə
qanunsuz dövriyyəsi mad.(240)
Saxta aksiz markalarının dövriyyəsi
mad(205-1)
CƏMİ:
Hüquqi şəxslər

Cədvəldən görünür ki, 2019-2020-ci illərin eyni dövrü ilə müqayisədə 2021-ci ilin
birinci yarısı ərzində Baş İdarənin İstintaq idarəsində ibtidai istintaqı tamamlanmış
korrupsiya cinayətlərinin bəzi növlərində artım, bəzilərində isə azalma müşahidə olunmuşdur.
Belə ki, hesabat dövründə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma faktları üzrə ibtidai istintaqı
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yekunlaşmış cinayət işlərinin və məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin sayı eyni olmuş,
yəni 2020-2021-ci illərin eyni dövründə 3 şəxs barəsində 2 cinayət işinin ibtidai istintaqı
tamamlanmışdır ki, həmin cinayətlərdə Azərbaycan Respublikası CM-nin 179-cu və həmin
Məcəllənin 311.3.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan cinayətlərin törədilməsi nəticəsində baş
vermişdir. 2019-cu ilin birinci yarısı ərzində bu qəbildən olan 7 şəxs barəsində 5 cinayət
işinin ibtidai istintaqı başa çatdırılmışdır.
2021-ci ilin birinci yarımilində rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq) cinayətlərinin və
məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin sayı 2019-2020-ci illərin müvafiq dövrünə
nisbətdə əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.
Eləcə də, hesabat dövründə rüşvət vermə (aktiv rüşvətxorluq) və ya şəxsi rüşvət
verməyə təhrik etmə cinayətləri də 2019-2020-ci illərin müvafiq dövrləri ilə müqayisədə
əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.
2021-ci ilin I yarımili ərzində məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin xarakteri
faiz etibarı ilə aşağıdakı diaqramda göstərilən kimi olmuşdur:
Torpaq üzərində
mülkiyyət, istifadə və
ya icarə hüququnu
pozma (188) və mad.
222-2.1, 314-2-ci
maddələr üzrə
Dərman vasitələrinin
2%
qanunsuz dövriyyəsi
(200-1)
3%
İstehlakçıları aldatma
mad. (200)
1%
Saxta sənədlərdən
istifadə etmə (320)
1%

2021-I

Cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərini
və ya digər əmlakı
leqallaşdırma
mad.(193-1.)
1%

Qanunsuz sahibkarlıq
mad.192
1%

Ekoloji cinayətlər
mad.(247-261
1%
Qanunsuz kredit alma
və krediti təyinatı üzrə
istifadə etməmə
mad.(195)
1%
Mənimsəmə və israf
etmə mad.(179)
21%
Dələduzluq mad.
(178)
11%

Vəzifəli şəxsin
qərarına qanunsuz
təsir göstərmə (nüfuz
alveri) mad.312-1.
1%

Rüşvət vermə) mad.
(312) və Rüşvət
verməyə təhrik etmə
32.4, 312
31%

Rüşvət alma (passiv
rüşvətxorluq) mad.
(311)18%
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Müqayisə üçün 2020-ci ilin I yarımili ərzində məhkəmələrə göndərilmiş cinayət
işlərinin xarakteri faiz etibarı ilə aşağıdakı diaqramda göstərilən kimi olmuşdur.
Dərman vasitələrinin
qanunsuz dövriyyəsi
İstehlakçıları aldatma
(200-1) ; (206)
(200)
1,10%
2,20%

2020-I
Cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərini
leqallaşdırmа (193-1.)
2,20%

Saxta sənədlərdən
istifadə etmə (320)
3,30%
Səhlənkarlıq (314)
4,40%

Əmlakı qəsdən məhv
etmə və ya zədələmə
mad(186.1)
1,10% Ekoloji cinayətlər
(247-261)
2,20%
Aksiz markasız (213-1)
1,10%
Qanunsuz kredit alma
və krediti təyinatı üzrə
istifadə etməmə (195)
4,40%
Saxta
aksiz

Nüfuz alveri (312-1)
1,10%
Rüşvət vermə (312)
və Rüşvət verməyə
təhrik etmə 32.4,
(312)
20,88%

Rüşvət alma (passiv
rüşvətxorluq) (311)
6,59%

markalarının
dövriyyəsi mad(205-1)
1,10%
Mənimsəmə və israf
etmə
16,48%

Vəzifə səlahiyyətlərini
aşma (309)
1,10%

Vəzifə
səlahiyyətlərindən sui
istifadə etmə (308)
4,40%

Dələduzluq (178)
26,37%

2019-cu ilin I yarımili ərzində məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin xarakteri
faiz etibarı ilə aşağıdakı diaqramda göstərilən kimi olmuşdur:
Qanunsuz sahibkarlıq
0,53%
Cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərini
leqallaşdırma
2,67%
Torpaq üzərində
mülkiyyət hüququnu
pozma
Qaçaqmalçılıq
2,67%
1,07%

Oğurluq
2,14%
Aksiz markasız
0,53%

2019-I
Qanunsuz kredit alma
və krediti təyinatı üzrə
istifadə etməmə
2,67%

Ekoloji cinayətlər
5,35%

Güclü təsir edən
maddələrin satış
məqsədilə qanunsuz
dövriyyəsi
1,60%
Mənimsəmə və israf
etmə
19,79%

İstehlakçıları aldatma
0,53%
Müəlliflik hüquqlarını
pozma
1,07%

Dələduzluq
16,58%

Səhlənkarlıq
1,07%

Vəzifə
səlahiyyətlərindən sui
istifadə etmə
8,02%

Nüfuz alveri
0,53%
Rüşvət vermə
15,51%
Rüşvət alma
5,88%

Tarix və mədəniyyət
abidələrini qəsdən
məhv etmə və ya
korlama
1,07%

Saxta sənədlərdən
istifadə etmə
5,35%

Vəzifə saxtakarlığı
4,28%
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Yuxarıdakı diaqramlardan göründüyü kimi, 2021-ci ilin I yarısında olduğu kimi 20192020-ci illərin müvafiq dövründə də, mənimsəmə və ya israf etmə, dələduzluq, vəzifə
səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq), rüşvət vermə və şəxsi
vəzifəli şəxsə rüşvət verməyə təhrik etmə kimi cinayətlərinin sayı və faiz göstəricisi yenə də,
digər cinayətlərdən əhəmiyyətli dərəcədə çox olaraq qalmaqdadır.
2016-2021-ci illərin hesabat dövrü ərzində məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri
və məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin sayı müqayisəli şəkildə aşağıdakı
diaqramda göstərilən kimi olmuşdur:

350,00

316

300,00

260

250,00
184

200,00
143

133

150,00
100

103

187
129

115

140

91

100,00

50,00
0,00

iş
şəxs

2016-cı ilin I
yarımili
ərzində
100

2017-ci ilin I
yarımili
ərzində
103

2018-ci ilin I
yarımili
ərzində
115

2019-cu ilin
I yarımili
ərzində
187

2020-ci ilin I
yarımili
ərzində
91

2021-ci ilin I
yarımili
ərzində
140

143

133

184

316

129

260

2016-2021-ci illərin birinci yarısında ibtidai istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün
məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərinin sayı artan dinamika üzrə olsa da, bu artım 2020-ci
ilin hesabat dövründə məlum səbəblər üzündən müəyyən qədər azalmışdır.
Hesabat dövründə icraatda olmuş cinayət işlərinin hərəkətinə dair
2021-ci ilin I yarısında Baş İdarənin icraatına qəbul edilmiş 423 cinayət işindən 155
iş üzrə ibtidai istintaq İstintaq idarəsində başa çatdırılmış, 43 cinayət işi Baş Prokurorluq
vasitəsilə aidiyyəti üzrə istintaqın davam etdirilməsi üçün digər orqanlara göndərilmiş, 36
cinayət işi idarənin müstəntiqlərinin icraatında olan digər cinayət işləri ilə bir icraatda
birləşdirilmiş, 6 iş üzrə icraat dayandırılmış, 183 cinayət işi isə hesabat dövrünün sonuna,
yəni 2021-ci ilin II yarısına qalıq qalmışdır.
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2019-2021-ci illərin müvafiq dövründə icraata daxil olmuş cinayət işlərinin
hərəkəti müqayisəli şəkildə aşağıdakı cədvəldə göstərilən kimi olmuşdur:
Sıra
№

2019-cu ilin
I yarısı

İcraatda olmuş cinayət işləri

2020-ci ilin
I yarısı

2021-ci ilin
I yarısı

Hesabat dövründə icraatda olmuş işlərin sayı

435

371

423

1.

İbtidai istintaqı başa çatdırılmış işlərin sayı
(məhkəmə və xitam təkrarla)

208

121

155

2.

Aidiyyəti üzrə digər orqanlara göndərilmiş
işlərin sayı

35

61

43

3.

İcraatda olan digər işlərə birləşdirilmiş işlərin
sayı

21

26

36

4.

İcraatı dayandırılmış işlərin sayı

15

13

6

5.

Hesabat dövrünün sonuna qalıq qalmış
işlərin sayı

156

150

183

2019-2021-ci illərin I yarısında əvvəllər icraatı dayandırılmış işlərdən icraatı təzələnən işlərin hərəkəti müqayisəli şəkildə aşağıdakı cədvəldə göstərilən kimi olmuşdur:
Sıra
№si

2019-cu
ilin
I yarısı

Hesabat dövründə icraatı təzələnən
cinayət işlərinin hərəkətinə dair

2020-ci
ilin
I yarısı

2021-ci
ilin
I yarısı

İcraatı təzələnən cinayət işlərinin sayı

50

80

8

1.

Məhkəməyə göndərilmiş

13

10

2

2.

İcraatına xitam verilmiş

12

18

1

3.

Aidiyyəti üzrə digər orqanlara göndərilmiş

14

36

1

4.

İcraatda olan digər işlərə birləşdirilmiş

3

8

0

5.

İcraatı yenidən dayandırılmış

-

-

1

6.

Hesabat dövrünün sonuna qalıq qalmış

8

8

3

İcraatı dayandırılmış cinayət işləri üzrə
2021-ci ilin I yarımili ərzində 6 cinayət işinin icraatı dayandırılmışdır. İcraatı
dayandırılmış 6 cinayət işinin hamısı təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxsin
istintaqdan və məhkəmədən gizlənməsi əsası ilə Azərbaycan Respublikası CPM-nin 53.1.3cü maddəsinə əsasən dayandırılmışdır.
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2019-2021-ci illərin müvafiq dövründə Azərbaycan Respublikası Cinayət- Prosessual Məcəlləsinin 53-cü maddəsinə əsasən icraatı dayandırılmış cinayət işləri üzrə dayandırmanın əsasları müqayisəli şəkildə aşağıdakı cədvəldə göstərilən kimi olmuşdur:

Sıra
№

2019-cu
ilin
I yarısı

İcraatı dayandırılmış cinayət işləri

2021-ci
ilin
I yarısı

2020-ci
ilin
I yarısı

İcraatı dayandırılmış işlərin sayı

15

13

6

1.

Təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli
olan şəxs müəyyən olunmadıqda (53.1.1)

1

0

-

2.

Təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan
şəxsin yeri müəyyən olunmadıqda (53.1.2)

1

0

-

3.

Təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməli olan
şəxs istintaqdan və məhkəmədən gizləndikdə
(53.1.3)

10

12

6

4.

Digər əsaslarla dayandırılan işlər (53.1.4-53.1.6)

3

1

0

Cədvəldən göründüyü kimi, hesabat dövründə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə
icraatı dayandırılan cinayət işlərinin sayı 7 vahid azalmışdır.
Korrupsiya cinayətlərinin daha geniş əhatə etdiyi sahələrə dair
Korrupsiya cinayətləri və hüquqpozmalarının daha geniş əhatə etdiyi sahələrin
müəyyənləşdirilməsinin mühüm əhəmiyyəti və bu məsələnin aktuallığı nəzərə alınaraq, 2021ci ilin birinci yarısı ərzində İstintaq idarəsi tərəfindən məhkəmələrə göndərilmiş cinayət
işlərinin istintaq təcrübəsinin sahələr üzrə müqayisəli təhlili aparılmış, korrupsiya cinayət və
hüquqpozmalarının nisbətən daha geniş əhatə etdiyi sahələr müəyyən edilmişdir.
Belə ki, 2019-2021-ci illərin birinci yarımili ərzində İstintaq idarəsi tərəfindən istintaqı
tamamlanaraq məhkəmələrə göndərilmiş korrupsiya cinayətlərinin nisbətən daha geniş əhatə
etdiyi sahələr üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi müşahidə olunmuşdur:

SIRA
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2019-cu ilin
I yarısı

Sahələr
Əmək və Əhalinin Sosial
müdafiəsi
Yerli icra hakimiyyəti
Bələdiyyə
Tibb sektoru (Səhiyyə, TƏBİB)
Təhsil
Milli Məclis

2020-ci ilin
I yarısı

2021-ci ilin
I yarısı

iş

şəxs

iş

şəxs

iş

şəxs

3

6

7

9

11

29

5
8
2
10

7
16
8
25

1
2
1
8

2
2
2
15

15
6
13
8
1

47
9
20
13
1
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SIRA
№

Sahələr

2019-cu ilin
I yarısı
iş
şəxs

2020-ci ilin
I yarısı
iş
şəxs

2021-ci ilin
I yarısı
iş
şəxs

7.

Nəqliyyat və Rabitə

-

-

1

1

-

-

8.

Mədəniyyət və turizm

2

5

-

-

-

-

9.

Bank və BOKT

13

34

5

7

3

8

10.

Qanunsuz kredit almış müəssisənin
vəzifəli şəxsləri

5

6

4

5

1

1

11.

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

2

3

-

-

-

-

12.

“Azərsu” ASC

-

-

1

1

13.

“Azərişıq” ASC

1

1

14.

Daşınmaz əmlak

1

2

15.

“Meliorasiya və Su Təsərrüfatı” ASC

2

3

16.

Qaçqın və Məcburi Köçkünlər

1

2

-

-

2

3

17.

“Azəriqaz” İB və “SOCAR”

1

3

1

1

1

2

18.

MİS, kommunal xidmət, Lifttəmir

2

2

4

4

-

-

19.

Səfərbərlik və hərbi xidmət

-

-

1

1

-

-

20.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər

6

9

1

1

1

4

21.

Prokurorluq

-

-

2

2

-

-

22.

DİN

2

3

-

-

-

-

23.

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti

2

7

-

-

-

-

24.

Ədliyyə Nazirliyinin qurumları

5

6

-

-

1

1

25.

Məhkəmə

2

4

-

-

2

2

26.

Vəkillər Kollegiyası

1

2

2

3

1

1

27.

Dövlət Vergi Xidməti

6

9

2

2

1

1

28.

FHN

1

1

1

1

3

5

29.

Dövlət Gömrük Komitəsi

8

13

-

-

-

-

30.

Dövlət Sərhəd Xidməti

1

1

31.

Ticarət

12

12

2

2

2

2

32.

Özəl sektor

25

36

10

21

23

28

33.

Tikinti (MTK) dələduzluq

12

17

6

10

5

9

34.

Tikinti (dələduzluqla bağlı olmayan)

8

11

1

1

2

3

35.

Ekoloji sahədə fəaliyyət göstərən
vəzifəli şəxslər

9

9

2

2

1

1

36.

Digər

31

54

26

34

29

50

Cəmi:

187

316

91

129

140

260

Hüquqi şəxslər

1

1

2

2

2

2
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Hesabat dövründə icraatına xitam verilmiş cinayət işləri üzrə
Hesabat dövründə, yəni 2021-ci ilin I yarısında cinayət təqibini istisna edən hallar
və cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə
hallarının mövcudluğu ilə əlaqədar olaraq 15 cinayət işi üzrə icraata xitam verilmişdir.
İcraatına xitam verilmiş 15 cinayət işindən 11-i bəraətverici əsaslarla olmuşdur.
Belə ki, icraatına xitam verilmiş 15 cinayət işindən 5-i Azərbaycan Respublikası CPMnin 39.1.1 (cinayət hadisəsi olmadıqda); 6-sı CPM-nin 39.1.2 (əməldə cinayət tərkibi
olmadıqda); 4-ü CPM-nin 40.2-40.3-cü (cinayət təqibinin həyata keçirilməməsinə imkan
verən hallar) maddələri ilə olmuşdur.
İcraatına xitam verilmiş 15 cinayət işindən 7-si 2020-ci ildə, 5-i 2019-cu ildə, 2-si
2018-ci ildə, 1-i isə 2016-cı ildə başlanmışdır.
2021-ci ilin I yarısında cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş cinayət məsuliyyətindən
və cəzadan azad etmə hallarının mövcudluğu ilə əlaqədar olaraq 7 şəxs barəsində 4 cinayət
cinayət işinin icraatına xitam verilmişdir. Yəni şəxsin cinayət məsuliyyətindən azad edilməsi
üçün Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 73-1.2-ci maddələrində, habelə Xüsusi
hissəsinin müvafiq maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar müəyyən edildiyindən müstəntiqin
prokurorla razılaşdırılmış qərarına əsasən cinayət təqibinə xitam verilmiş və 7 şəxs cinayət
məsuliyyətindən azad olunmuşdur.
2021-ci ilin I yarısında Azərbaycan Respublikası CPM-nin 40.2-40.3.-cü maddələrinə
əsasən icraatına xitam verilmiş 4 cinayət işi üzrə ümumilikdə özgə əmlakına vurulmuş
1.301.740 manat məbləğində maddi ziyan tam olaraq ödənilmiş, eyni zamanda həmin işlər
üzrə cinayət məsuliyyətindən azad olunmuş şəxslər tərəfindən mövcud qanunvericiliyin
tələbinə uyğun olaraq dövlət büdcəsinə əlavə olaraq 651.629 manat məbləğində pul vəsaiti
ödənilmişdir.
İcraatına Azərbaycan Respublikası CPM-nin 40.3-cü maddəsinə əsasən icraatına xitam
verilmiş 4 cinayət işindən 3-ü CM-nin 179.2.1, 179.2.3, 179.4, 1-i isə CM-nin 178.2.3-cü
maddələri ilə olmuşdur.
Ümumilikdə isə, 2021-ci ilin I yarısında icraatına icraatına xitam verilmiş 5 cinayət işi
üzrə 4.103.552 manat məbləğində maddi ziyanın ödənilməsi təmin olunmuşdur.
Müqayisə üçün 2020-ci ilin I yarısında icraatına xitam verilmiş 30 cinayət işindən
15-i Azərbaycan Respublikası CPM-nin 39.1.1 (cinayət hadisəsi olmadıqda); 9-u CPM-nin
39.1.2 (əməldə cinayət tərkibi olmadıqda); 3-ü CPM-nin 39.1.11 (cinayət qanunu
müddəalarının qüvvəsinə görə şəxsin cinayət məsuliyyətindən azad edilməsi üçün əsaslar
olduqda); 2-si CPM-nin 39.1.3 (cinayət məsuliyyətinə cəlbetmə müddətləri keçdikdə); 1-i isə
həmin Məcəllənin 39.1.5-ci maddəsinə (şəxs cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli
törətdikdən sonra öldükdə) əsasən xitam olunmuşdur. İcraatına xitam verilmiş 30 cinayət
işindən 24-ü bəraətverici əsaslarla olmuşdur.
2019-cu ilin birinci yarısında isə 21 cinayət işi üzrə icraata cinayət təqibini istisna
edən hallara görə xitam verilmişdir. Həmin işlərdən 6-sı Azərbaycan Respublikası CPM-nin
39.1.1-ci, 10-u CPM-nin 39.1.2-ci, 2-si isə CPM-nin 39.1.11-ci, 2-si isə CPM-nin 40.2.3 və 1
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iş CPM-nin 39.2 və 39.1.2-ci maddələrinə əsasən xitam olunmuşdur. İcraatına xitam verilmiş
işlər üzrə 6 şəxs bəraətverici əsaslarla, 6 şəxs isə bəraətverici əsaslar olmadan cinayət
məsuliyyətindən azad edilmişlər.

İstintaq müddətlərinə əməl olunması vəziyyətinə dair
2021-ci ilin birinci yarısında ibtidai istintaqı başa çatmış 154 cinayət işindən 30-u
(19,4%) Azərbaycan Respublikası CPM-nin 218.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan istintaq
müddətlərindən artıq müddətdə tamamlanmışdır.
Bunun əsas səbəbi Baş İdarənin İstintaq idarəsində iş həcminin əhəmiyyətli dərəcədə
artması, İdarənin yeni, gənc işçilərlə komplektləşdirilməsi və onların da peşəkarlıq səviyyəsi
baxımından dövlət və özəl sektorlarda korrupsiyaya daha çox məruz qalan bəzi sahələr üzrə
cinayət təqibinin aparılması üçün kifayət qədər zəruri təcrübəyə malik olmaması, cinayət
işlərinin çoxepizodlu, böyük həcmli və mürəkkəb olması, həmçinin, istintaq zamanı iş üzrə
müxtəlif məhkəmə ekspertizalarının keçirilməsi, müəyyən işlər üzrə Respublikanın ayrı-ayrı
rayonlarında çoxsaylı istintaq hərəkətlərinin aparılması zərurəti ilə bağlı olsa da, bir sıra
hallarda müstəntiqlərin öz işlərini düzgün planlaşdırmamaları, eləcə də, paralel istintaq
aparmaq vərdişlərinin tam formalaşmaması ilə bağlı olmuşdur.
Müqayisə üçün 2020-ci ilin birinci yarısında ibtidai istintaqı başa çatmış 121 cinayət
işindən 32-si (26,4%) Azərbaycan Respublikası CPM-nin 218.2-ci maddəsində nəzərdə
tutulan istintaq müddətlərindən artıq müddətdə tamamlanmışdır.
Müqayisə üçün 2019-cu ilin I yarımili ərzində baxılması üçün məhkəmələrə
göndərilmiş 187 cinayət işindən 51-i (27,5 %-i) Azərbaycan Respublikası CPM-nin 218.2-ci
maddəsində nəzərdə tutulan istintaq müddətlərindən artıq müddətdə tamamlanmışdır.
Qətimkan tədbirlərinin seçilməsi və istintaqdan yayınan
şəxslər barədə görülən tədbirlərə dair
2021-ci ilin I yarısında məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş 260 şəxsdən 67-si (25,8%)
barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş, 120-si (46,1%) barəsində polisin nəzarəti altına
vermə, 65-i (25%) barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam qətimkan tədbiri
seçilmiş, 8 şəxsdən (3,1%) 1 şəxs öldüyü, 7-si barəsində isə onlar başqa cinayət işləri üzrə
müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına məhkum olunduqları üçün qətimkan
tədbiri seçilməmişdir.
Bundan başqa, 2021-ci ilin hesabat dövründə məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş təqsirləndirilən şəxslərdən 6-sı barəsində əlavə qətimkan tədbiri qismində vəzifədən kənarlaşdırma
qətimkan tədbiri seçilmişdir.
Müqayisə üçün 2020-ci ilin I yarısında məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş 129 şəxsdən
49-u (38%) barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş və istintaqın sonrakı gedişində həmin
şəxslərdən 8-i barəsində seçilmiş qətimkan tədbiri ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz
olunmuş (ziyanın tam ödənilməsi ilə bağlı), 28-i (21,7%) barəsində polisin nəzarəti altına
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vermə, 47-si (36,4%) barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam, 5 şəxsdən (3,9%) 1
şəxs isə öldüyü üçün, 4-ü barəsində isə onlar başqa cinayət işləri üzrə müəyyən müddətə
azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına məhkum olunmaları nəzərə alınaraq qətimkan tədbiri seçilməmişdir.
Müqayisə üçün 2019-cu ilin müvafiq dövründə məhkəmələrə göndərilmiş cinayət
işlər üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş 316 şəxsdən 83-ü (26,2 %) barəsində
həbs qətimkan tədbiri seçilmiş və istintaqın sonrakı gedişində həmin şəxslərdən 2-si
barəsində seçilmiş qətimkan tədbiri ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz olunmuş (ziyanın
tam ödənilməsi ilə bağlı), 60-ı (19,1%) barəsində polisin nəzarəti altına vermə, 164-ü
(51,9%) barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam, 1 (0,3%) şəxs barəsində
komandanlığın nəzarəti altına vermə qətimkan tədbirləri seçilmiş, 8 şəxs (2,5%) barəsində
isə başqa cinayət işləri üzrə müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına məhkum
olunmaları nəzərə alınaraq qətimkan tədbiri seçilməmişdir.
2019 - 2021-ci ilin hesabat dövründə ibtidai istintaqı tamamlanmış cinayət işləri,
həmin işlər üzrə məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş şəxslərin sayı və həmin şəxslərin barəsində seçilmiş qətimkan tədbirlərinin müqayisəli təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilən kimi olmuşdur:
2019-2021-ci illərin I yarısında ibtidai istintaqı tamamlanmış işlər üzrə
təqsirləndirilən şəxslər barəsində seçilmiş qətimkan tədbirləri
2019-cu ilin

2020-ci ilin

2021-ci ilin

I yarısı

I yarısı

I yarısı

İşlərin və şəxslərin sayı

187 iş- 316 şəxs

91 iş -129 şəxs

140 iş 260 şəxs

Qətimkan tədbirlərinin
növləri:

şəxslər üzrə

şəxslər üzrə

şəxslər üzrə

həbs

83

49

67

sonradan ev dustaqlığı

2

8

-

başqa yerə getməmək
barədə iltizam

164

47

65

polisin nəzarəti altına vermə

60

28

120

komandanlığın nəzarəti
altına vermə

1

-

-

qətimkan tədbiri seçilməyən

8

5

8

1

6

vəzifədən kənarlaşdırma
(əlavə qətimkan tədbiri)
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Korrupsiya cinayətlərinin törədilməsi nəticəsində vurulmuş
ziyanın ödənilməsi vəziyyətinə dair
2021-ci ilin I yarısında ibtidai istintaqı tamamlanaraq ittiham aktı ilə məhkəmələrə
göndərilmiş 140 cinayət işindən 108-i, bundan başqa icraatına xitam verilmiş 15 işdən 5-i,
cəmi 113 iş maddi ziyanla əlaqədar olmuşdur. Hesabat dövründə ibtidai istintaqı başa
çatdırılaraq məhkəməyə göndərilmiş işlər, yəni ittiham aktları üzrə dövlətə, ayrı-ayrı fiziki və
hüquqi şəxslərə təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən ümumilikdə 46.379.955 manat məbləğində
maddi ziyan vurulduğu müəyyən olunmuşdur. İbtidai araşdırma mərhələsində həyata
keçirilmiş zəruri istintaq-əməliyyat tədbirləri nəticəsində həmin ziyandan 8.785.663 (18,9%)
manatının ödənilməsi təmin olunmuşdur.
Bundan əlavə, 2021-ci ilin I yarısında istintaqı başa çatdırılmış 10 cinayət işi üzrə
vurulmuş ziyanın ödənilməsini təmin etmək məqsədilə təqsirləndirilən şəxslərə məxsus
ümumilikdə 44.020.723 manat məbləğində əmlak üzərinə həbs qoyulmuşdur.
2021-ci ilin I yarısında Azərbaycan Respublikası CPM-nin 40.2-40.3.-cü maddələrinə
əsasən icraatına xitam verilmiş 4 cinayət işi üzrə ümumilikdə özgə əmlakına vurulmuş
1.301.740 manat məbləğində maddi ziyan tam olaraq ödənilmiş, eyni zamanda həmin işlər
üzrə cinayət məsuliyyətindən azad olunmuş şəxslər tərəfindən mövcud qanunvericiliyin
tələbinə uyğun olaraq dövlət büdcəsinə əlavə olaraq 651.629 manat məbləğində pul vəsaiti
ödənilmişdir.
Ümumilikdə isə, 2021-ci ilin I yarısında icraatına icraatına xitam verilmiş 5 cinayət işi
üzrə 4.103.552 manat məbləğində maddi ziyanın ödənilməsi təmin olunmuşdur.
Vurulmuş maddi ziyanın mülkiyyət sahələri üzrə təhlili aparılarkən müəyyən
olunmuşdur ki, hesabat dövründə ibtidai istintaqı başa çatdırılaraq məhkəmələrə göndərilmiş
cinayət işləri üzrə ümumilikdə dövlət mülkiyyətinə vurulmuş cəmi 27.064.422 manat
məbləğində maddi ziyandan ibtidai istintaq dövründə 4.849.462 manat (17,9%), xüsusi
mülkiyyətə vurulmuş 19.315.533 manat ziyandan 3.936.201 (20,4%) manatının ödənilməsi
təmin edilmişdir.
2019-2021-ci illərin birinci yarısı ərzində istintaqı tamamlanaraq ittiham aktı ilə
baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri üzrə mülkiyyət sahələri üzrə
vurulmuş ziyan, ziyanın ödənilməsi, eləcə də bu məqsədlə əmlak üzərinə həbs qoyulması
vəziyyəti müqayisəli şəkildə aşağıdakı kimi olmuşdur:
İllər
2021- I cəmi:

Vurulmuş ziyan
46.379.955

Ödəmə
8.785.663 (18,9%)

27.064.422

4.849.462 (17,9%)

-

-

Xüsusi

19.315.533

3.936.201 (20,4%)

Xitam

4.103.552

4.103.552 (100%)

Dövlət
Bələdiyyə
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Əmlak üzərinə həbs
44.020.723 (94,9%)
Üzərinə həbs qoyulmuş
əmlaklar nəzərə
alındıqda ziyanı tam
həcmdə ödənilmiş
hesab etmək olar
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İllər
2020- I cəmi:
Dövlət

Vurulmuş ziyan

Ödəmə

42.197.505

18.669.969 (44,2%)

3.657.458

Bələdiyyə

1.023.648 (27,9%)
0

643.830

Xüsusi

37.896.217

Xitam

11.824

11.824 (100%)

Vurulmuş ziyan

Ödəmə

45.568.807

14.997.651 (32,9 %)

İllər
2019- I cəmi:
Dövlət

17.646.321 (46,5%)

2.529.696 (46,8 %)

5.402.223

Bələdiyyə

521.537

25038 (4,8%)

Xüsusi

39.645.047

12.442.917 (31,4 %)

Xitam

1.020.677

1.020.677 (100 %)

Əmlak üzərinə həbs
1.113.986
Üzərinə həbs qoyulmuş
əmlaklar nəzərə
alındıqda ziyanın
ödənilməsi
46,9 % təşkil edir

Əmlak üzərinə həbs
5.937.913
Üzərinə həbs qoyulmuş
əmlaklar nəzərə
alındıqda ziyanın
ödənilməsi
45,9 % təşkil edir

2021-ci ilin hesabat dövründə ibtidai istintaqı başa çatmış cinayət işləri üzrə
təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətə vurulmuş
ziyanın faiz göstəriciləri müqayisəli şəkildə aşağıdakı diaqramda göstərilən kimi
olmuşdur:

2021-I

Xüsusi
42%

Dövlət
58%
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Müqayisə üçün 2020-ci ilin I yarısında ibtidai istintaqı başa çatmış cinayət işləri
üzrə təqsirləndirilən şəxslər tərəfindən dövlət, bələdiyyə və xüsusi mülkiyyətə vurulmuş
ziyanın faiz göstəriciləri aşağıdakı diaqramda göstərilən kimi olmuşdur:

Xüsusi mülkiyyət
89,8%

Mülkiyyət sahələri üzrə vurulmuş ziyan
2020-I

Bələdiyyə mülkiyyəti
1,53%

Dövlət mülkiyyəti
8,67%

Aktuallığı ilə seçilən ayrı-ayrı korrupsiya cinayətlərinin istintaqına dair
2021-ci ilin I yarısında istintaqı tamamlanmış və baxılması üçün məhkəməyə göndərilmiş cinayət işlərindən aktuallığı, habelə cəmiyyətdə rezonans doğurmuş bir sıra cinayət işləri
üzrə təqsikar şəxslər məhkəmə məsuliyyətinə verilmişlər.
Ölkəmizdə son illər uğurlu şəkildə həyata keçirilən dövlət proqramları və bu sahədə görülən tədbirlər sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun
artmasına, eləcə də yeni müəssisə və iş yerlərinin açılmasına təkan vermişdir.
Lakin, bəzi hallarda sahibkarlıq subyektləri tərəfindən yaradılmış azad və rəqabətli bazar iqtisadiyyatı mühitindən sui-istifadə edilməklə qanun pozuntularına yol verilməsi faktlarına rast gəlinir ki, belə hallara, o cümlədən əhalini narahat edən digər korrupsiya hüquqpozmalarına qarşı mübarizə istiqamətində prokurorluq orqanlarının kompleks, sistemli və ardıcıl
tədbirləri davam etdirilir.
***
Belə işlərdən nümunə kimi “BMS AQRO” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisi
və direktoru Balakişiyev Mülhazil Süleyman oğlunun qanunsuz əməlləri ilə əlaqədar daxil
olmuş məlumat əsasında aparılmış araşdırma nəticəsində Baş İdarədə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlanmış cinayət işini göstərmək olar.
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Aparılmış istintaq-əməliyyat tədbirləri ilə Mülhazil Balakişiyevin digər şəxslərlə qabaqcadan əlbir olaraq heyvanların lizinq yolu ilə “Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən
alınması məqsədi ilə tenderdə başqa bir şirkətin adından tanışının etibarnamə əsasında
iştirakının təmin edilərək həmin şirkət ilə “Aqrolizinq” ASC arasında müqavilənin bağlanması, heyvanların ölkəyə gətirilərək rəhbəri olduğu MMC-nin saxlama yerlərinə aparılması və
digər qanunsuz üsullarla müvafiq müqavilə əsasında ona etibar edilmiş 1.101.100 avro,
həmin dövrün rəsmi məzənnəsi ilə 1.145.144 manat məbləğdə pul vəsaitini mənimsəməsinə,
eləcə də 2.212.330 manat dəyərində damazlıq heyvanların kənd təsərrüfatı istehsalçılarına və
ayrı-ayrı şəxslərə lizinqə verilməsi üçün həmin cəmiyyətə təqdim edilməməsində ifadə
olunan hərəkətləri ilə müəssisənin əmlak hüquqlarına və qanuni mənafelərinə zərər vurmaqla
vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir.
İş üzrə toplanmış sübutlar əsasında Balakişiyev Mülhazil Süleyman oğluna CM-nin
179.3.2 (mənimsəmə külli miqdarda törədildikdə) və 308.2-ci (vəzifə səlahiyyətlərindən suiistifadə etmə ağır nəticələrə səbəb olduqda) maddələri ilə yekun ittiham elan edilərək cinayət
işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilmişdir.
İbtidai istintaq zamanı “Aqrolizinq” ASC-yə vurulmuş 2.212.330 (iki milyon iki yüz on
iki min üç yüz otuz) manat məbləğdə maddi ziyanın tam şəkildə ödənilməsi təmin edilmişdir.
***
Digər bir nümunə kimi, cinayət işinin başlanmasına səbəb və əsas ləğv edilmiş Kütləvi
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun vəzifəli şəxsləri tərəfindən
dövlət satınalmalarına dair qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməməsi, vəsaitlərin təyinatı
üzrə istifadə edilməməsi, tikinti norma və qaydalarının pozulması, kütləvi informasiya
vasitələrinə yardımların qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə verilməsi və digər
qanunsuz hərəkətlərə dair Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası tərəfindən
verilmiş məlumat əsasında toplanmış materiallarda cinayətin əlamətlərinə işarə edən kifayət
qədər dəlillərin aşkar edilməsi olmuşdur.
İstintaq zamanı müəyyən edilmişdir ki, həmin Fondun İcraçı direktoru vəzifəsində işləmiş Səfərli Vüqar Müzəffər oğlu Fondun baş mühasibi vəzifəsində işləmiş Yaqubova
Təhminə Davud qızı və qeyriləri ilə qabaqcadan əlbir olaraq Fondun yerləşdiyi inzibati binanın icarəyə götürülməsi zamanı yol verilmiş qanuna zidd əməllər nəticəsində 812.585,12 manat, “Futbol+Qol” qəzetinə maliyyə yardımı adı altında pul vəsaitlərinin köçürülməsi yolu ilə
dövlətə məxsus 299.999 manat, Fond ilə “M-Finance” MMC və “Star Logistic” MMC arasında mövcud olmuş satın alma müqavilələrinin icrası zamanı yol verilmiş qanuna zidd əməllər
nəticəsində dövlətə məxsus 101.920 manat məbləğində pul vəsaitini talamışdır.
Bundan başqa, o, Təhminə Yaqubova ilə qabaqcadan əlbir olaraq həmin Fondun “Altun” və “Xəmsə” restoranlarında təşkil etdiyi tədbirlər zamanı törədilən qanunazidd əməllər
nəticəsində dövlət məxsus 104.444,24 manat, o cümlədən “Altun” restoranının vəzifəli
şəxsləri olmuş İbrahimov Şahin Fərəməz oğlunun köməkçiliyi ilə 24.310,74 manat və Xəlilov
Təmkin Fikrət oğlunun köməkçiliyi ilə 55.980,78 manat, “Xəmsə” restoranının icarədarları
olmuş Orucov Valeh Vladimir oğlunun köməkçiliyi ilə 11.770,72 manat və Fətullayev Bəx69
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tiyar Bayram oğlunun köməkçiliyi ilə 12.382 manat məbləğində pul vəsaitlərini mənimsəmə
yolu ilə talamışdır.
Eləcə də, o, həmin Fondun tikintiyə texniki nəzarət üzrə mühəndisi İsmayılov Bünyamin İsmayıl oğlu, “Arxin-M LTD” MMC-nin Memarlıq şöbəsinin müdiri Tahirov Telman
Nurməhəmməd oğlu, “Portos” MMC-nin ayrı-ayrı vaxtlarda direktoru vəzifəsində işləmiş
Məmmədov Nadir Məhərrəm oğlu və Vəliyev Ədalət Muxtar oğlu, həmin MMC-nin sahə rəisi Hacıyev Namiq Ağamməd oğlu və qeyriləri ilə qabaqcadan əlbir olaraq mətbuat işçiləri
üçün inşa edilmiş yaşayış binalarının tikintisi zamanı törətdiyi qanunazidd əməllər nəticəsində dövlətə məxsus 16.928.086,44 manat məbləğində pul vəsaitini mənimsəmə yolu ilə talamış, habelə satınalma prosedurları keçirilmədən külli miqdarda ziyan vurmaqla dövlət
vəsaitlərini xərcləmişdir. Habelə, o, cinayət yolu ilə əldə edilmiş 5.795.480 manat məbləğində pul vəsaitini vahid niyyətlə leqallaşdırmışdır.
Həmin əməllərinə görə Səfərli Vüqar Müzəffər oğlu Azərbaycan Respublikası CM-nin
müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində Bakı şəhəri
Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir.
İbtidai istintaq zamanı cinayətin törədilməsi nəticəsində vurulmuş maddi ziyanın bir
hissəsinin ödənilməsi təmin edilmiş, habelə təqsirləndirilən şəxslərə məxsus olan daşınar və
daşınmaz əmlakların və bank əmanətlərinin üzərinə həbs qoyulmuşdur.
Cinayət işinin istintaqı başa çatdırılaraq 30 iyun 2021-ci il tarixdə baxılması üçün
aidiyyəti üzrə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilmişdir.
***
Hesabat dövründə xidməti vəzifələrinin icrası zəminində etdiyi qanunsuz hərəkətləri ilə
vətəndaşların hüquqlarını pozan və bununla da dövlət orqanlarının ümumi nüfuzuna xələl
gətirən vəzifəli şəxslərin aşkar olunaraq məsuliyyətə cəlb olunmaları istiqamətində
məqsədyönlü və ardıcıl tədbirlər davam etdirilmişdir.
Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Ceyhun Cəfərov və digər vəzifəli
şəxslər barəsində aparılan istintaq zamanı müəyyən olunmuşdur ki, o, 16 aprel 2014-cü il
tarixdən 20 avqust 2020-ci il tarixədək həmin vəzifədə işləyərkən birinci müavini Tacəddin
Novruzov, İcra Hakimiyyəti Başçısı Aparatının Ərazi idarəetmə və yerli özünü idarəetmə
orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Natiq Kərimov və qeyriləri ilə qabaqcadan əlbir olan bir qrup
şəxs halında təkrarən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə müxtəlif tabe qurumlara
məxsus olan külli miqdarda pul vəsaitlərini mənimsəmiş, rayon ərazisində fəaliyyət göstərən
səhiyyə, təhsil və digər dövlət qurumlarından, bir sıra özəl müəssisələrdən külli miqdar təşkil
edən pul vəsaitlərini rüşvət qismində almış, habelə həyata keçirilmiş tikinti işləri ilə bağlı
verdiyi qanunsuz sərəncamlar nəticəsində torpağın üst münbit qatına ağır nəticəli ziyan
vurulmasına səbəb olmuşdur.
İş üzrə toplanmış sübutlar əsasında Ceyhun Cəfərov, Tacəddin Novruzov və Natiq Kərimova Cinayət Məcəlləsinin 308.2 (vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb
olduqda), 311.3.1 (qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən rüşvət alma), 311.3.2
(rüşvət alma təkrar törədildikdə) və digər maddələri ilə ittiham elan edilmiş və barələrində
məhkəmənin qərarları ilə həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir.
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Cinayət işinin ibtidai istintaqı zamanı vurulmuş maddi ziyanın bir hissəsinin ödənilməsi
təmin edilmiş, xüsusi müsadirəni təmin etmək məqsədilə məhkəmənin qərarı ilə
təqsirləndirilən şəxslərə məxsus olan daşınmaz əmlak üzərinə həbs qoyulmuşdur. Cinayət işi
üzrə ittiham aktı təsdiq edilərək baxılması üçün aidiyyəti üzrə Lənkəran Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinə göndərilmişdir.
***
Pandemiyanın ilk günlərindən düşünülmüş addımlar atan, həyata keçirilən məqsədyönlü
tədbirləri ilə əhali arasında yoluxma hallarının qarşısını alan, xəstələrin müalicəsi üçün lazımi
şərait yaradan, ən müasir tibbi avadanlıqların, laboratoriyaların respublikamıza gətirilməsinə,
testlərin təşkili ilə müayinə və müalicənin səmərəliliyinə nail olan Azərbaycan dövləti
vətəndaşların həyatını, sağlamlığını qorumaq üçün bütün resursları səfərbər edir.
Ölkədə mövcud olan xəstəxanaların koronavirusa yoluxan xəstələrin
müalicəsi üçün formalaşdırılması,
pandemiya dövründə 575 çarpayılıq
“Yeni klinika”nın istifadəyə verilməsi
bölgələrdə çarpayı sayı 500-dən çox
olan 3 yeni xəstəxananın istifadəyə
verilməsi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də nümunə göstərilir.
Dünyada tibbi ləvazimatla təminatın
problemə çevrildiyi indiki məqamda
daxili tələbatı ödəmək üçün ölkəmizdə qısa müddətdə tibbi avadanlıqlar, maskalar, həkimlər üçün xüsusi geyimlər, kombinezonlar, dezinfeksiya vasitələri istehsal edən müəssisələr açıldı. Pandemiya dövründə daha
çox tələbat duyulan bu məhsulların başqa ölkələrə ixracı təşkil olundu. Dövlət tərəfindən
görülən bütün bu tədbirlərə baxmayaraq, bir sıra hallarda bəzi xəstəxanalara rəhbərlik edən
vəzifəli şəxslər tərəfindən vətəndaşların hüquqlarını pozan və bununla da dövlət orqanlarının
ümumi nüfuzuna xələl gətirən hərəkətlərə yol verildiyi müəyyən olunmuşdur.
Belə ki, istintaq zamanı müəyyən edilmişdir ki, Abbasov Pərviz Akif oğlu 16 mart
2020-ci il tarixdən 21 aprel 2021-ci il tarixədək Azərbaycan Respublikasının İcbari Tibbi
Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin Yeni Klinika
Publik Hüquqi Şəxsin direktoru vəzifəsində işləyərkən rəhbər vəzifəli şəxs kimi vətəndaşları
Yeni Klinika PHŞ-ə yerləşdirilməsi üçün ümumilikdə, 25.500 manat məbləğində pulu rüşvət
qismində almışdır.
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi “Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi”
publik hüquqi şəxsin tabeliyində olan “Yeni Klinika” tibb müəssisəsinin baş həkimi
(direktor) Abbasov Pərviz Akif oğlu CM-nin 311.3.2-ci maddəsi ilə, Mirzəyev Samir Qənaət
oğlu, QTA əməkdaşı (həkim baytar) Hüseynov Əvəz Ənvər oğlu və “Viola” MMC-də
menecer vəzifəsində çalışan Əliyeva Vüsalə Firiddin qızı və “Buta” klinikasının həkim
71

HESABAT – 2021-ci ilin birinci yarımili

radioloqu Nəcəfov Qalib Ramiz oğlunun CM-nin 32.5, 311.3.2-ci maddələri ilə
təqsirləndirilmələrinə dair cinayət işi 30.06.2021-ci il tarixdə aidiyyəti üzrə baxılması üçün
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilmişdir.
Korrupsiya cinayətlərinin istintaqı zamanı digər prokuror
təsiri tədbirlərinin tətbiqinə dair
2021-ci ilin I yarısında icraatda olan cinayət işlərinin istintaqı zamanı ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror tərəfindən 5 hal üzrə toplanmış
sənədlər inzibati xəta haqqında iş üzrə müvafiq qərarın qəbul olunması üçün Baş Prokurorluğun aidiyyəti idarəsinə göndərilmişdir.
Müqayisə üçün, 2020-ci ilin I yarısında icraatda olan cinayət işlərinin istintaqı zamanı
ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror tərəfindən 17 inzibati xəta
haqqında iş üzrə icraata başlama haqqında qərarlar qəbul olunaraq aidiyyəti üzrə
göndərilmişdir.
2019-ci ilin hesabat dövründə isə 9 şəxs barəsində 9 inzibati xəta haqqında iş üzrə
icraata başlama haqqında ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror
tərəfindən qərar qəbul olunmuşdur.
Hesabat dövründə Baş İdarənin İstintaq idarəsi tərəfindən cinayət işlərinin istintaqı
zamanı bütün təqsirli şəxslərin ifşa olunaraq məhkəmə məsuliyyətinə verilməsi ilə yanaşı, cinayəti doğuran səbəblər və şərait aşkarlanaraq qabaqlayıcı və profilaktik tədbirlərin görülməsi təmin edilmişdir.
Belə ki, hesabat dövründə istintaqı başa çatdırılmış işlər üzrə cinayətin törədilməsinə
şərait yaradan halların aradan qaldırılması məqsədi ilə aidiyyəti müəssisə və təşkilatların
rəhbərlərinə 102 təqdimat verilmişdir.
Müqayisə üçün 2020-ci ilin eyni dövründə 11, 2019-cu ilin birinci yarısında isə istintaqı başa çatdırılmış işlər üzrə cinayətin törədilməsinə şərait yaradan halların aradan qaldırılması məqsədilə aidiyyəti müəssisə və təşkilatların rəhbərlərinə 32 təqdimat verilmişdir.
Həmin təqdimatlara əsasən bir sıra işçilər intizam qaydasında cəzalandırılmış, aşkar
edilmiş qanun pozuntularının aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin
edilmişdir.
Məhkəmələrdə baxılan cinayət işləri üzrə
Hesabat dövründə məhkəməyə göndərilmiş cinayət işlərindən CPM-nin 303 və ya
318-ci maddələrinin tələblərinə əsasən ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata
keçirən prokurora qaytarılanı olmamışdır.
Lakin, məhkəmələrə göndərilmiş 6 cinayət işi üzrə 8 təqsirləndirilən şəxs barəsində
bəraət hökmü çıxarılmışdır. Həmin cinayət işlərindən 1-i 2021-ci ildə, 1-i 2020-ci ildə, 3-ü
2019-cu ildə, 1-i isə 2018-ci ildə baxılması üçün məhkəmələrə göndərilmişdir.
Müqayisə üçün 2020-ci ilin I yarısında məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərindən
Azərbaycan Respublikası CPM-nin 303 və 318-ci maddələrinə əsasən ibtidai araşdırmaya
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prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılanı və təqsirləndirilən şəxslərdən
bəraət alanı olmamışdır.
2019-cu ilin birinci yarısında məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərindən
Azərbaycan Respublikası CPM-nin 303 və 318-ci maddələrinə əsasən ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılanı olmasa da, 2 iş üzrə məhkəmələr
tərəfindən bəraət hökmü çıxarılmışdır.
Cinayət işlərinin istintaqı zamanı hüquqi yardım göstərilməsi üzrə sorğular
və ayrı-ayrı istintaq hərəkətlərinin həyata keçirilməsi üçün
məhkəmələrə verilmiş təqdimatlara dair
2021-ci ilin hesabat dövründə icraatda olan cinayət işləri üzrə hüquqi yardım göstərilməsi barədə Baş Prokurorluğun Beynəlxalq əlaqələr idarəsinə 3 vəsatət göndərilmişdir. Hüquqi yardım göstərilməsi barədə vəsatətlərin 1-i Qazaxıstan, 1-i Almaniya 1-i isə Böyük
Britaniya və Şimali İrlandiyanın müvafiq qurumlarına ünvanlanmışdır.
Hesabat dövründə İdarə əməkdaşlarının icraatına hüquqi yardım göstərilməsi ilə bağlı 7
beynəlxalq tapşırıq daxil olmuşdur. Həmin beynəlxalq tapşırıqların 2-si, yəni Rumıniya
Respublikası və ABŞ-ın Cənubi Korolina ştatından daxil olanlar icra edilərək aidiyyəti üzrə
göndərilməsi təmin olunmuşdur.
Hesabat dövründə məhkəmə qərarlarının alınmasını nəzərdə tutan müxtəlif istintaq
hərəkətlərinin aparılması ilə bağlı verilmiş təqdimatların hamısı əsaslı hesab olunaraq təmin
olunmuş, məhkəmə qərarlarından protest verilməmişdir.
Belə ki, 2021-ci ilin I yarımilində məhkəmələrə:
Sənədlərin götürülməsi ilə bağlı;

113

Telefon məlumatlarının ələ keçirilməsi ilə bağlı;

86

Həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı;

69

Həbsdə saxlama müddətinin uzadılması ilə bağlı;

47

Əmlak üzərinə həbs qoyulması ilə bağlı;

13

Vəzifədən kənarlaşdırma ilə bağlı;

11

Fəaliyyətin yoxlanılması ilə bağlı;

1

Axtarış və götürmə aparılması ilə bağlı;

5

Telefon danışıqlarının dinlənilməsi ilə bağlı;

3

Təqsirləndirilən şəxsin etap olunması ilə bağlı;

3

Hüquqi şəxslər barəsində.

2

olmaqla - cəmi 353 vəsatət və təqdimat verilmişdir.
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MÜTƏXƏSSİS TƏHLİLLƏRİ ŞÖBƏSİ

B

aş İdarənin Mütəxəssis təhlilləri şöbəsi тяряфиндян 2021-ci ilин Ы йарымили ярзиндя
дя юлкямиздя коррупсийайа гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси мягсяди иля гябул
едилмиш дювлят програмына мцвафиг олараг тядбирлярин щяйата кечирилмясиня
кюмяклик эюстярилмяси, норматив щцгуги базанын тякмилляшдирилмяси, коррупсийа ъинайятляринин истинтагы вя арашдырылмасы цчцн Баш İдарянин структур гурумлары иля гаршылыглы
ялагялярин эенишляндирилмяси, mütəxəssis araşdırmalarının günün tələbləri səviyyəsində
aparılması истигамятиндя ишляр давам етдирилмишдир.
Беля ки, 2021-ъi илин Ы йарымили ярзиндя мцтяхяссис арашдырмаларынын апарылмасы цчцн
шюбяйя İstintaq idarəsinдян 64, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinдян 6, Əməliyyat
təminatı şöbəsindən 3, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq
idarəsindən 3, Ямялиййат идарясиндян 1 qərar дахил олмуш, щямчинин 2020-ъi илдя Истинтаг
идарясиндян дахил олмуш 5, Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsindən дахил олмуш 1 qərar
2021-ъi илин яввялиня иъраатда галыг галмышдыр.
Мцтяхяссис тящлилляри шюбясинин иъраатында олан ишляр цзря 2021-ъi илин Ы йарымили
ярзиндя Истинтаг идарясинин 56, Превентив тядбирляр вя тящгигат идарясинин 5, Azərbaycan
Respublikası Baş Prokurorluğunun İstintaq idarəsinin 4, Əməliyyat təminatı şöbəsinin 3
qərarı иъра олунмуш, 01.07.2021-ci il tarixə Истинтаг идарясинин 13, Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarəsinин 1, Ямялиййат идарясинin 1 qərarı icraatda qаlıq qаlmışdır.
Şöbənin 2021-ci ilin I yarımili ərzində olan fəaliyyəti barədə
MƏLUMAT

S/s
1.
2.
3.
4.
5.

Qərarın daxil olduğu
struktur qurumu
İstintaq idarəsi
Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarəsi
Azərbaycan Respublikası
Baş Prokurorluğunun
İstintaq idarəsi
Əməliyyat təminatı şöbəsi
Əməliyyat idarəsi
Cəmi:

2021-ci ilin I
yarımilində
daxil olub
64

2020-ci
ildən
qalıq
keçib
5

6
3

1

3
1
77

Rəy
verilib

İcra
edilməsi
mümkün
olmamış

Qalıq

56

13

5

1

4
3

6

68

1
15

Mütəxəssis araşdırmalarının nəticələrinin 30-u əmlakların qiymətləndirilməsi, 7-si
dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərin istifadəsi, 7-si sahibkarlıq subyektlərinin
təsərrüfat fəaliyyəti, 4-ü bank və bank olmayan kredit təşkilatlarının fəaliyyəti və
verilmiş kreditlərin istifadəsi, 3-ü təhsil, 3-ü kənd təsərrüfatı, 2-si bələdiyyələrin
75

HESABAT – 2021-ci ilin birinci yarımili

fəaliyyəti, 2-si vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətləri, 2-si Dövlət
Sərhəd Xidmətinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətləri, 2-si əhalinin sosial
müdafiəsi, 2-si tikinti, 2-si səhiyyə, 1-i təbiətə vurulmuş ziyan, 1-i qida təhlükəsizliyi ilə
bağlı olmuşdur.
2019-ъu илин Ы йарымили ярзиндя мцтяхяссис арашдырмаларынын апарылмасы цчцн шюбяйя
İstintaq idarəsinдян 75, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinдян 15, Ямялиййат
идарясиндян 2, Ямялиййат тяминаты шюбясиндян 1, ləğv edilmiş Daxili təhlükəsizlik
şöbəsinдян 1 qərar дахил олмуш, щямчинин 2018-ъи илдя Истинтаг идарясиндян дахил олмуш
37, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsiндян дахил олмуш 5 qərar 2019-ъu илин яввялиня
иъраатда галыг галмышдыр.
Мцтяхяссис тящлилляри шюбясинин иъраатында олан ишляр цзря 2019-ъu илин Ы йарымили
ярзиндя Истинтаг идарясинин 61, Превентив тядбирляр вя тящгигат идарясинин 17, Ямялиййат
идарясинin 2, ləğv edilmiş Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin 1 qərarı иъра олунмуш, sənədlər
araşdırmaya təqdim olunmadığı üçün Истинтаг идарясинин 1, Превентив тядбирляр вя
тящгигат идарясинин 1 qərarının icra edilməsi mümkün olmamış, 01.07.2019-cu il tarixə
Истинтаг идарясинин 50, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinин 2, Ямялиййат тяминаты
шюбясиндян 1 qərarı icraatda qаlıq qаlmışdır.
Şöbənin 2019-cu ilin I yarımili ərzində olan fəaliyyəti barədə
MƏLUMAT

S/s
1
2
3
4
5

Qərarın daxil olduğu
struktur qurumu
İstintaq idarəsi
Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarəsi
Əməliyyat idarəsi
Ləğv edilmiş Daxili
təhlükəsizlik şöbəsi
Əməliyyat təminatı şöbəsi
Cəmi:

75

2018-ci
ildən
qalıq
keçib
37

15

5

2019-cu ilin I
yarımilində
daxil olub

61

İcra
edilməsi
mümkün
olmamış
1

17

1

2

2

1
53

Rəy
verilib

2

2

1

1

1
94

42

81

Qalıq
50

2021-ъi илин Ы йарымили ərziндя дахил олмуш ишлярля 2019-ъu илин Ы йарымили ərziндя дахил
олмуш ишлярин мцгайисясиндя Мцтяхяссис тящлилляри шюбясиня 2021-ъi илин Ы йарымилиндя
Ямялиййат тяминаты шюбясинdən 2 qərar çox, Истинтаг идарясинdən 11, Превентив тядбирляр
вя тящгигат идарясинdən 9, Əməliyyat idarəsindən 1 qərar az daxil olmuşdur.
Щямчинин, 2021-ъi илин Ы йарымили ərziндя иъра олунмуш ишлярля 2019-ъu илин Ы йарымили
ərziндя иъра олунмуш ишлярин мцгайисясиндя Ямялиййат тяминаты шюбясинin 3 qərarı çox,
Истинтаг идарясинин 5, Превентив тядбирляр вя тящгигат идарясинин 12, Ямялиййат идарясинin
2 qərarı az иъра едилмишдир.
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2021-ъi илин Ы йарымили ərziндя Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun
İstintaq idarəsindən daxil olmuş 4 qərar icra edilərək rəy verildiyi halda, 2019-ъu илин Ы
йарымили ərziндя müvafiq idarədən ümumiyyətlə qərar daxil olmamışdır.
2021-ъi илин Ы йарымили ərziндя Истинтаг идарясинdən daxil olan qərarlar üzrə az
araşdırmanın aparılmasının səbəbi, 2020-ci ildən 2021-ci ilə qalıq keçən işlərlə
müqayisədə, 2018-ci ildən 2019-cu ilə 45 qərarın daha çox qalıq keçməsi olmuşdur.
Şöbənin 2021-ci və 2019-cu illərin I yarımili üzrə olan
fəaliyyətinin müqayisəli cədvəli

S/
s

1
2

3
4
5

6

Qərarın daxil
olduğu
struktur
qurumu
İstintaq idarəsi
Preventiv
tədbirlər və
təhqiqat idarəsi
Əməliyyat
idarəsi
Əməliyyat
təminatı şöbəsi
Ləğv edilmiş
Daxili təhlükəsizlik şöbəsi
Azərbaycan
Respublikası
Baş
Prokurorluğunu
n İstintaq idarəsi

2021-ci
ilin I
yarımilində daxil
olub

2019-cu
ilin I
yarımilində daxil
olub

64

75

11

2021-ci
ilin I
yarımilində
rəy
verilib
56

6

15

9

5

1

2

1

3

1

Müqayisə

az

çox

2

1

az

61

5

17

12

2

2

4

çox

3
1

3

Müqayisə

3

1

3

2019-cu
ilin I
yarımilində rəy
verilib

1

4

2020-ъi илин Ы йарымилиндя мцтяхяссис арашдырмаларынын апарылмасы цчцн İstintaq
idarəsinдян 37, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinдян 4, Ямялиййат идарясиндян 2,
ləğv edilmiş Daxili təhlükəsizlik şöbəsinдян 2, Baş İdarənin böyük prokurorundan 1 qərar
дахил олмуш, щямчинин 2019-ъu илдя Истинтаг идарясиндян дахил олмуш 95, Preventiv
tədbirlər və təhqiqat idarəsiндян дахил олмуш 1 qərar 2020-ъi илин яввялиня иъраатда галыг
галмышдыр.
Мцтяхяссис тящлилляри шюбясинин иъраатында олан ишляр цзря 2020-ъi илин Ы йарымили
ярзиндя Истинтаг идарясинин 87, Превентив тядбирляр вя тящгигат идарясинин 2, Ямялиййат
идарясинin 2, ləğv edilmiş Daxili təhlükəsizlik şöbəsinin 2 qərarı иъра олунмуш, sənədlər
araşdırmaya təqdim olunmadığı üçün Истинтаг идарясинин 36, Превентив тядбирляр вя
тящгигат идарясинин 1 qərarının icra edilməsi mümkün olmamış, 01.07.2020-ci il tarixə
Истинтаг идарясинин 9, Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinин 2, Baş İdarənin böyük
prokurorunun 1 qərarı icraatda qаlıq qаlmışdır.
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Şöbənin 2020-ci ilin I yarımili ərzində olan fəaliyyəti barədə
MƏLUMAT

S/s

Qərarın daxil olduğu
struktur qurumu

2020-ci ilin I
yarımilində
daxil olub

2019-cu
ildən
qalıq
keçib

Rəy
verilib

İcra
edilməsi
mümkün
olmamış

Qalıq

1

İstintaq idarəsi

37

95

87

36

9

2

Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarəsi

4

1

2

1

2

3

Əməliyyat idarəsi

2

2

2

2

4
5
6

Ləğv edilmiş Daxili
təhlükəsizlik şöbəsi
Əməliyyat təminatı
şöbəsi
Baş idarənin böyük
prokuroru
Cəmi:

1

1

46

96

93

37

12

2021-ъi илин Ы йарымили ərziндя дахил олмуш ишлярля 2020-ъi илин Ы йарымили ərziндя дахил
олмуш ишлярин мцгайисясиндя Мцтяхяссис тящлилляри шюбясиня 2021-ъi илин Ы йарымилиндя
Истинтаг идарясинdən 27, Ямялиййат тяминаты шюбясинdən 3, Azərbaycan Respublikası Baş
Prokurorluğunun İstintaq idarəsindən 3, Превентив тядбирляр вя тящгигат идарясинdən 2 qərar
çox, Əməliyyat idarəsindən 1, Baş İdarənin böyük prokurorundan 1 qərar az daxil olmuşdur.
Щямчинин, 2021-ъi илин Ы йарымили ərziндя иъра олунмуш ишлярля 2020-ъi илин Ы йарымили
ərziндя иъра олунмуш ишлярин мцгайисясиндя Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun
İstintaq idarəsinin 4, Превентив тядбирляр вя тящгигат идарясинин 3 qərarı çox, Истинтаг
идарясинин 31, Ямялиййат идарясинin 2 qərarı az иъра едилмишдир.
2021-ъi илин Ы йарымили ərziндя Истинтаг идарясинdən daxil olan qərarlar üzrə az
araşdırmanın aparılmasının səbəbi, 2020-ci ildən 2021-ci ilə qalıq keçən işlərlə müqayisədə,
2019-cu ildən 2020-ci ilə 90 qərarın daha çox qalıq qalması olmuşdur.
2021-ъi илин Ы йарымили ərziндя Ямялиййат тяминаты шюбясинdən daxil olmuş 3 qərar icra
edilərək rəy verildiyi halda, 2020-ъi илин Ы йарымили ərziндя həmin şöbədən ümumiyyətlə qərar
daxil olmamışdır.
2020-ъi илин Ы йарымилиndə Baş idarənin böyük prokurorundan daxil olmuş 1 qərar icra
edilərək rəy verildiyi halda, 2021-ъi илин Ы йарымилиndə böyük prokurorlardan ümumiyyətlə
qərar daxil olmamışdır.
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Şöbənin 2021-ci ilin I yarımilində olan fəaliyyətinin ötən ilin
eyni dövrü ilə müqayisə cədvəli

S/
s

1
2

3
4

5

6

7

Qərarın daxil
olduğu
struktur
qurumu

İstintaq idarəsi
Preventiv
tədbirlər və
təhqiqt idarəsi
Əməliyyat
idarəsi
Əməliyyat
təminatı
şöbəsi
Ləğv edilmiş
Daxili
təhlükəsizlik
şöbəsi
Azərbaycan
Respublikası
Baş Prokurorluğunun
İstintaq idarəsi
Baş idarənin
böyük
prokuroru

2021-ci
ilin I
yarımilində
daxil
olub

2020-ci
ilin I
yarımilində
daxil
olub

64

37

6

4

1

2

2021-ci
ilin I
yarımilində
rəy
verilib

2020-ci
ilin I
yarımilində
rəy
verilib

27

56

87

2

5

2

Müqayisə

az

çox

1

3

2
3

2

1

4

çox

31
3
2
3

2

3

az

3

2

3

Müqayisə

2

4

1

Belə ki, illər üzrə aparılmış təhlillər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ляьв
олунмуш банкларын фяалиййяти və Республика яразисиндя фяалиййят эюстярян гум-чынгыл və
əhəng daşı карханаларында йол верилмиш ганун позунтулары иля баьлы 2018-ъи илдя yaradılan
14, 2019-cu ildə yaradılan 10 əməliyyat-istintaq qrupunun tərkibinə şöbənin əməkdaşları
daxil olunmuşlar. 2020-ci ildə 14 cinayət işi üzrə mütəxəssislərin də iştirak etdiyi birgə
əməliyyat-istintaq qrupları yaradılmışdır ki, 10 cinayət işi üzrə yaradılan birgə
əməliyyat-istintaq qrupları ляьв олунмуш банкларын фяалиййяти və əhəng daşı карханаларында йол верилмиш ганун позунтулары, digər 4 cinayət işi üzrə yaradılan birgə əməliyyatistintaq qrupları Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Azərbaycan
Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin, “Aqrolizinq” ASC-nin, Mərkəzi Qan
Bankının vəzifəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətləri ilə bağlı olmuşdur.
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Lakin ötən illərdən fərqli olaraq 2021-ci ilin I yarımilində mütəxəssislərin də iştirak
etdiyi birgə əməliyyat-istintaq qrupları yaradılmamışdır.
Şöbə tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı müəyyən edilən qanun pozuntuları,
onların əmələ gəlmə səbəbləri, konkret sahələr üzrə münasibətlərin tənzimlənməsində
yaranan problemlər, bəzi fəaliyyət növlərinin günün tələblərinə uyğun olaraq işləməməsi ilə
əlaqədar məsələlər təhlil edilərək müxtəlif dövlət orqanlarına köməklik göstərilməsi,
fəaliyyətlərində olan çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün təkliflərin hazırlanmışdır.
Belə ki, şöbədə dövlət orqanlarının sifarişi əsasında həyata keçirilən təmir-tikinti işləri ilə
əlaqədar 2020-ci ildə aparılan araşdırmalar təhlil olunmuş, bu sahədə dövlət satınalmaları ilə
bağlı korrupsiyaya və təsərrüfatsızlığa şərait yaradan hallarla əlaqədar qanunvericilikdə olan
boşluqlar və dövlət orqanlarının fəaliyyətində olan problemlər müəyyən edilib konkret təkliflər hazırlanmaqla Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və
İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə göndərilmişdir.
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BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ,
MAARİFLƏNDİRMƏ VƏ
İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR
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BEYNƏLXALQ ƏMƏKDAŞLIQ SAHƏSİNDƏ
GÖRÜLMÜŞ İŞLƏR

eyd olunan dövr ərzində 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 ixtisaslaşmış anti-korrupsiya qurumları ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması, bu sahədə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi istiqamətində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir.
Yarandığı 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, Avropa 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 hesabatlarında 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 sürətinə malik olan COVID-19 pandemiyası bütün sahələr kimi beynəlxalq əlaqələrin 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 dəyişmişdir. Cari il ərzində beynəlxalq və
yerli tədbirlər əsasən onlayn kommunikasiya platformaları vasitəsilə həyata keçirilmiş,
prokurorluq əməkdaşlarının həmin tədbirlərdə iştirakı təmin olunmuşdur.

Q
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İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) Şərqi Avropa və
Mərkəzi Asiya üçün Anti-Korrupsiya Şəbəkəsinin İstanbul Anti-Korrupsiya
Fəaliyyət Planı üzrə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə zəruri işlər görülür
Qeyd edilməlidir ki, ölkəmiz 2003-cü
ildə İstanbul Fəaliyyət Planını qəbul edərək
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının
(OECD) Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya
üçün Anti-Korrupsiya Şəbəkəsi ilə əməkdaşlığa başlamışdır. İstanbul Fəaliyyət Planı Şəbəkəyə üzv ölkələrdə mərhələli şəkildə antikorrupsiya islahatlarının həyata keçirilməsini və nəticələrinin qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur.
İlk dəfə 2004-cü ilin iyun ayında qeyd
olunan Fəaliyyət Planına əsasən Azərbaycan
Hökuməti tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair qanunvericilik, institusional
baza və dövlət qulluğunun şəffaflığı üzrə geniş məruzə təqdim olunmuş, həmin məruzə
əsasında OECD-nin və üzv dövlətlərin ekspertləri tərəfindən dəyərləndirmə aparılmış
və 24 tövsiyə verilmişdir. Bunların sırasında
Azərbaycan Respublikasının korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşdırılmış
qurumunun Baş Prokurorluğun tərkibində
təsis olunmasına dair tövsiyə də olmuşdur.
İndiyədək respublikamız dörd monitorinq

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
1961-ci ildə təsis edilmişdir və fəaliyyətinin
əsas məqsədləri üzv ölkələrdə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə yardım etməkdən
ibarətdir.
Təşkilatın Şərqi Avropa və Mərkəzi
Asiya üçün Anti-Korrupsiya Şəbəkəsi Rüşvətxorluqla Mübarizə üzrə İşçi Qrupunun
(WGB) regional proqramı olub 2003-cü ildə
qəbul edilmiş İstanbul Anti-Korrupsiya Fəaliyyət Planı əsasında Şəbəkəyə üzv ölkələrdə
mərhələli şəkildə anti-korrupsiya islahatlarının həyata keçirilməsini və nəticələrinin dəyərləndirilməsini nəzərdə tutur.
Təşkilatın mənzil qərargahı Fransa Respublikasının Paris şəhərində yerləşir
mərhələsini uğurla tamamlayaraq uyğunluq hesabatı əldə etmişdir.
Belə ki, ölkəmiz 20062010-cu illərdə I, 20102013-cü illərdə II, 20132016-cı illərdə III, 20162019-cu illərdə IV Monitorinq Mərhələlərindən uğurla
keçmişdir. Xüsusilə qeyd
edilməlidir ki, monitorinqlər
çərçivəsində milli qanunvericilikdə dövlət orqanlarının
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fəaliyyətində şəffaflığın və vətəndaşlara göstərilən xidmət meyarlarının beynəlxalq
standartlar səviyyəsinə çatdırılması istiqamətində əhəmiyyətli dəyişikliklər edilmişdir.
Cari ilin 20 may tarixində Avropa İttifaqı (Aİ), İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı
(OECD) və Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı (AHT) tərəfindən Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində açıq
hökumətin təşviqinə dair islahatlara və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə yönəlmiş “Dürüstlük
Proqramına Aİ-nin dəstəyi” adlı onlayn rejimində yüksək səviyyəli tədbir keçirilmişdir.
Tədbirdə ölkəmizi Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru, OECD-nin Şərqi
Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya Şəbəkəsinin Milli Koordinatoru Kamran
Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil etmişdir.
Avropa Komissiyasının Qonşuluq Siyasəti və Genişlənmə danışıqları üzrə komissarı
Oliver Varhelyi, OECD-nin Baş katibi Angel Gurria, habelə Açıq Hökumət Tərəfdaşlığının
Baş icraçı direktor Sanjay Pradhan görüşün iştirakçılarını salamlayaraq Aİ-nin Şərq
Tərəfdaşlığı, OECD-nin Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya Şəbəkəsinin
tərəf ölkələrində dürüstlüyün, şəffaflığın təmin edilməsi üçün görülmüş tədbirləri
dəstəkləməklə bu istiqamətlərdə qoyulan səylərdə uğurlar arzu etmişlər.
Daha sonra, “Şərq Tərəfdaşlığında vətəndaşların kompakt yaşayışı və dürüstlüyün
gələcək gündəliyi” mövzusunda keçirilən sessiyada regionda açıq hökumət üzrə aparılan
islahatların gücləndirilməsi və tərəf ölkələrində korrupsiyaya qarşı mübarizədə olan praktikaların ətrafında geniş müzakirələr aparılmışdır.
Tədbirdə çıxış edən Baş prokuror Kamran Əliyev dövlətimizin başçısı cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda gedən iqtisadi inkişaf və sosial-iqtisadi proseslərə
beynəlxalq təşkilatların yanaşması, Dünya Bankının reytinqlərində və “Doing Business”
hesabatlarında Respublikanın aparıcı islahatçı ölkələr siyahısında mövqe tutmasını, habelə
beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əməkdaşlıq fonunda korrupsiya qarşı mübarizədə qarşıya
çıxan çağırışları iştirakçıların diqqətinə çatdırmışdır.
Həmçinin, Baş prokuror ölkəmizdə demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində
görülən işlər barəsində geniş məlumat verərək, Azərbaycan dövlətinin siyasətində əsas
prioritet kimi məqsədyönlü sosial-iqtisadi islahatlar fonunda milli iqtisadiyyatın güclənməsi
haqqında və bu sahədə ölkəmizin dövlət idarəetmə orqanlarında həyata keçirilən tədbirlər
barədə danışmışdır.
Eyni zamanda, nümayəndəmiz səmərəli dövlət idarəçiliyinə hesablanmış yeni
institusional mexanizmlərdən, vətəndaşlara xidmət göstərməklə süründürməçilik hallarının
aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli rol oynayan “ASAN xidmət” və “DOST” mərkəzlərinin
fəaliyyətindən bəhs etmiş, ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən
cinayət təqibi tədbirləri barədə məlumat vermişdir.
Habelə, ölkəmizin Baş prokuroruna milli təcrübəyə dair verilmiş suallar cavablandırılmışdır. Tədbir çərçivəsində Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin yüksək vəzifəli şəxslərinin və QHTnin nümayəndələrinin müvafiq mövzular ətrafında məruzələri dinlənmiş və faydalı fikir
mübadiləsi aparılmışdır.
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Pilot qiymətləndirmə prosedurunun növbəti mərhələsi
kimi, 17-31 may 2021-ci il tarixlərdə OECD-nin müvafiq
heyəti tərəfindən dövlət orqanlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, həmçinin vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə onlayn
platforma vasitəsilə virtual müsahibələr həyata keçirilmiş, nümayəndələr müsahibələrə vahid mərkəzdən – Baş prokuror yanında 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 zəruriliyini
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 qurumlarının, 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.
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Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu
(GRECO) ilə əməkdaşlıq davam etdirilməklə, ölkəmiz GRECO-nun
I, II, III və 2019-cu ildə IV dəyərləndirmə raundlarını bitirmişdir
Azərbaycan Respublikası Avropa Şurasının “Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında“ və “Korrupsiya ilə
əlaqədar mülki məsuliyyət haqqında“ konvensiyalarını 11 fevral 2004-cü il tarixdə
ratifikasiya etmiş və onlar qüvvəyə mindiyi
01 iyun 2004-cü il tarixdən Avropa
Korrupsiya əleyhinə Dövlətlər Qrupu
Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər (GRECO) 1999-cu ildə Avropa Şurası tərəQrupuna (GRECO-ya) üzv olmuşdur. Qeyd findən təsis edilmişdir.
olunmalıdır ki, müxtəlif dövr ərzində
Təsisat Avropa Şurasının Korrupsiyaya
ölkəmiz GRECO-nun I, II, III və 2019-cu
ildə IV dəyərləndirmə raundlarını bitirmiş- görə mülki-hüquqi və cinayət-hüquqi məsudir. Hazırda isə GRECO tərəfindən ölkəmizə liyyət haqqında Konvensiyalarına Tərəf Döv“Mərkəzi hakimiyyət orqanlarında və hüquq lətlərdə korrupsiyaya qarşı mübarizə fəaliymühafizə orqanlarında korrupsiyanın qarşısı- yətinin mərhələli şəkildə qarşılıqlı dövri monın alınması və dürüstlüyün təmin edilməsi” nitorinqini həyata keçirən nəzarət mexanizmövzusunda keçiriləcək V dəyərləndirmə midir.
raundu ilə bağlı rəy sorğusu ünvanlanmışdır.
Təşkilatın Katibliyi Fransa RespublikaV monitorinq mərhələsi Avropa İtti- sının Strasburq şəhərində yerləşir.
faqının Şərq Tərəfdaşlığı layihəsində iştirak
edən 5 ölkəni - Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova və Ukraynanı əhatə edəcəkdir.
Habelə, Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyanın
15.09.2020-ci il tarixli iclasının qərarına əsasən Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupunda (GRECO) Azərbaycan Respublikasını təmsil edəcək nümayəndə heyətinin
tərkibinə Baş İdarənin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin rəisi Səbuhi Alıyev daxil
edilmişdir.
Cari ilin 22-25 mart tarixlərində Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə aparan
Dövlətlər Qrupunun (GRECO) 87-ci plenar iclası keçirilmişdir. Onlayn kommunikasiya
platforması vasitəsilə baş tutmuş iclasda Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsinin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsinin rəisi Səbuhi Alıyev iştirak etmişdir.
İclas müddətində bir sıra üzv ölkələr, o cümlədən Portuqaliya, Rumıniya, Gürcüstan,
Almaniya, İtaliya, İspaniya, Belçika və digərləri üzrə IV monitorinq mərhələsinin ikinci
uyğunluq hesabatları, İsveç, Polşa, Niderland, Estoniya, Birləşmiş Krallıq və digər ölkələr
üzrə V monitorinq mərhələsinin uyğunluq hesabatları müzakirə edilərək qəbul edilmişdir.
Bununla yanaşı, iclas müddətində qurumun 2021-ci il üzrə Fəaliyyət Planı da təsdiq
edilmişdir. Plan təsisatın fəaliyyətinin mövcud pandemiya şəraitindən irəli gələn məhdudiyyətlərə uyğunlaşdırılmaqla davam etdirilməsini nəzərdə tutur.
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Korrupsiyaya qarşı Avropa Tərəfdaşları (EPAC) və Korrupsiyaya qarşı
Avropa Əlaqələndiricilər Şəbəkəsi (EACN) ilə əməkdaşlıq
Cari ilin 25 mart tarixində EPAC/EACN
tərəfindən videkonfrans formatında Avropa Birliyində Dürüstlük İşçi Qrupunun “Dürüstlük və
anti-korrupsiya standartları” üzrə alt-işçi qrupunun II iclası keçirilmişdir.
Korrupsiyaya qarşı Avropa TərəfdaşAvropa İttifaqının 11 üzv-dövlətin nümaları (EPAC) və Korrupsiyaya qarşı Avropa
yəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə ölkəmizi
Əlaqələndiricilər Şəbəkəsi (EACN) korAzərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yarupsiyanın qarşısının alınması və ona qarşı
nında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəmübarizə məqsədləri üçün təsis edilmiş
sinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsimüstəqil forumlardır. Avropa Şurası və
nin rəis müavini İsfəndiyar Hacıyev təmsil etAvropa Birliyi ölkələri də daxil olmaqla
mişdir.
80-dən artıq qurumun üzv olduğu, müvaAlt-işçi qrupunun II iclasında iştirakçı ölfiq olaraq 2001 və 2008-ci illərdə yaradılkələrin nümayəndələri tərəfindən korrupsiyanın
mış bu təsisatlar korrupsiyaya qarşı mübaqarşısının alınmasında mühüm əhəmiyyət kəsb
rizə sahəsində ixtisaslaşmış işçilər üçün
edən dövlət idarəetməsində dürüstlük və etik
təcrübə mübadiləsi imkanları təqdim edir.
davranış sahələrində əldə edilmiş müsbət təcrübə mübadiləsi, eyni zamanda dürüstlük və antikorrupsiya standartları üzrə hazırlanmış metodik tövsiyələrin layihə mətnləri ilə bağlı müzakirələr aparılmışdır.
Tədbirdə nümayəndəmiz çıxış edərək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilməkdə olan, dövlət qulluqçularının fəaliyyətində hesabatlılıq və dürüstlüyün təmin edilməsinə istiqamətlənmiş islahatlar barəsində
danışmışdır. Bundan başqa, o, son dövr ərzində Azərbaycanda Respublika Prokurorluğunun
işində və prokurorların fəaliyyətində dürüstlüyün təmin edilməsi üçün görülmüş tədbirlər barədə tədbir iştirakçılarını məlumatlandırmışdır.
İclasın sonunda, iştırakçı ölkələrin nümayəndələri tərəfindən dürüstlük və antikorrupsiya standartları üzrə hazırlanmış metodik tövsiyələrin layihə mətnlərində bir sıra
dəyişiklik etdikdən sonra, həmin metodik tövsiyələrin EPAC/EACN-nin növbəti illik Peşəkar
Konfransı və Baş Assambleyasında təqdim olunması barədə qərar qəbul edilmişdir.
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Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Akademiyası (IACA) ilə əməkdaşlıq çərçivəsində
prokurorluq əməkdaşları öz bilik və peşə hazırlıqlarını artırırlar
Anti-korrupsiya tədbirlərinin beynəlxalq standartlar çərçivəsində həyata keçirilməsi məqsədilə prokurorluq əməkdaşlarının bu sahədə bilik səviyyəsinin
yüksəldilməsi də daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
Beynəlxalq Anti-Korrupsiya
Bu məqsədlə prokurorluq əməkdaşları beynəlxalq
təlim və treninqlərə cəlb olunur, eyni zamanda magistr Akademiyası beynəlxalq təşkilat olproqramları vasitəsilə öz təhsillərini davam etdirirlər. maqla 2010-cu ildə təsis edilmişdir
Qeyd olunmalıdır ki, ölkəmizin nümayəndə heyəti və korrupsiyaya qarşı mübarizə saBeynəlxalq Anti-Korrupsiya Akademiyası (IACA) tə- həsində ixtisaslaşmış təhsil (magistr
rəfindən təşkil olunan görüş və tədbirlərdə iştirak edir, proqramları və təlimlər) verən queyni zamanda prokurorluq əməkdaşları Beynəlxalq rumdur. Azərbaycan Respublikası
Anti-Korrupsiya Akademiyasında magistr proqramı 2012-ci ildən qurumun tam hüquqlu üzvüdür. Hazırda Akademiüzrə təhsil alırlar.
Bu baxımdan hazırda Baş İdarənin 3 əməkdaşı yanın Təsis Sazişinə 74-ü dövlət olBeynəlxalq Anti-Korrupsiya Akademiyasının magis- maqla 77 tərəf qoşulmuşdur.
tratura proqramında (MACS) təhsillərini davam etdiAkademiya Avstriya Respubrirlər.
likasının Laksenburq şəhərində yerO da qeyd edilməlidir ki, Baş İdarə ilə yanaşı, ləşir.
Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunun digər
struktur qurumlarının, həmçinin digər dövlət orqanlarının əməkdaşları da dövri olaraq Akademiyanın magistr proqramında təhsil alırlar. İndiyədək Baş İdarənin 6 əməkdaşı Akademiyanın magistr proqramının məzunu olmuşdur.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) ilə əməkdaşlıq
Cari ilin 2-4 iyun tarixlərində Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Nyu-York şəhərində hibrid formatda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Baş Assambleyasının Korrupsiyanın qarşısının alınması, onunla mübarizə və
beynəlxalq
əməkdaşlığın
gücləndirilməsinə həsr olunmuş xüsusi sessiyası (BMT
BA-nın xüsusi sessiyası) keçirilmişdir.
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Tədbirdə ölkəmizi Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti, o cümlədən Azərbaycan
Respublikasının BMT yanında Daimi
Nümayəndəsi Yaşar Əliyev təmsil et- Azərbaycan Respublikası 1992-ci ilin 2 mart tarixində
mişdir.
BMT-nin üzvlüyünə qəbul edilmiş, 30 sentyabr 2005-ci
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ildə BMT-nin Korrupsiya Əleyhinə Konvensiyasına
Baş Assambleyasının 75-ci sessiyası- qoşulmuşdur. Qurumun korrupsiyaya qarşı mübarizə
nın prezidenti Volkan Bozkırın açılış fəaliyyətində rolu aşağıdakı 3 istiqaməti əhatə edir:
nitqi ilə başlanmış tədbirdə korrupsi- 1. BMT-nin Korrupsiya Əleyhinə Konvensiyasının
əsas səlahiyyətli qurumu - Tərəf Dövlətlərin
yanın qarşısının alınması və ona qarşı
Assambleyasının, eləcə də onun altqurumları olan
mübarizə sahəsində qarşıya çıxa biləİmplementasiyanın Təftişi Qrupu (IRG), Əmlakın
cək çətinliklərin həlli yolları, BMTBərpası üzrə İşçi Qrupu, Qabaqlayıcı tədbirlər üzrə
nin Korrupsiya əleyhinə Konvensiyaİşçi Qrupu və Beynəlxalq Əməkdaşlıq üzrə Ekspert
sının müddəalarının daha effektiv tətGörüşlərinin Katibliyi kimi çıxış edir;
biq edilməsi üçün mövcud olan nəza2. Konvensiyanın İmplementasiyasının Təftişi Mexarət mexanizmləri, eləcə də bu sahədə
nizminə dəstək göstərir, Konvensiyaya Tərəf Dövbeynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirillətlərin məcburi tərəfdaş-təftişi (peer-review) proseməsi kimi mövzular ətrafında geniş
sinin effektiv fəaliyyətini təşkil və təmin edir;
müzakirələr aparılmışdır.
3. Konvensiyanın implementasiyası üçün zəruri olan
Daha sonra, BMT-nın Baş Astexniki yardım və tərəqqi alətlərinin hazırlanması ilə
Tərəf Dövlətlərə dəstək göstərir.
sambleyasının 17 dekabr 2018-ci il tarixli 73/191 nömrəli qətnaməsi əsasında yaradılmış korrupsiyanın qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə sahəsində qarşıya çıxa
biləcək çətinliklərin həlli yollarına, həmin Konvensiyasının müddəalarının tətbiq edilməsi
üçün mövcud olan nəzarət mexanizmlərinin və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinə
xidmət edəcək, Tərəf Dövlətlərinin birgə səyləri ilə hazırlanıb və korrupsiyaya qarşı
mübarizədə kollektiv tədbirlərə yönəlmiş Siyasi Bəyannamə qəbul edilmişdir.
Daha sonra, BMT-nin nümayəndələrinin, Türkiyə Respublikası, Rusiya Federasiyası,
ABŞ, Böyük Britaniya Krallığı, Avropa Birliyi, Avstraliya İttifaqı, Norveç Krallığı, Meksika
Birləşmiş Ştatları, Braziliya Federativ Respublikası, Çin Xalq Respublikası və Korrupsiya
əleyhinə Konvensiyaya tərəf olan başqa ölkələrin dövlət və hökumət başçıları, o cümlədən
digər yüksək vəzifəli şəxsləri ilə yanaşı video formatda çıxış edən Baş prokuror Kamran
Əliyev dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı
mübarizə sahəsində görülən işlər barəsində geniş məlumat verərək, iştirakçılara bu sahədə
effektiv mübarizə siyasətinin tərkib hissəsi kimi həyata keçirilmiş islahatlardan, ölkədə
korrupsiyaya qarşı mübarizədə əhəmiyyətli rol oynayan “ASAN xidmət” mərkəzlərinin və
eləcə də hüquq-mühafizə orqanlarının səmərəli fəaliyyətindən bəhs etmiş, o cümlədən qəbul
edilən Siyasi Bəyannamənin növbəti bir universal sənəd kimi Tərəf Dövlətlərin səylərinin
daha da möhkəmləndirilməsinə böyük töhfə verəcəyinə inamını ifadə etmişdir.
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Habelə, çıxışında ölkə
təcrübəsində şəffaflıq və
keyfiyyətlilik meyarlarının
rəhbər tutulduğu kompleks
tədbirlərə dair nümunələrə
toxunan Baş prokuror son
illər milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyi, azad
rəqabət mühiti və insan
kapitalının inkişafının təmin edilməsinin ölkəmizin
dünya miqyasında mövqeyinin daha da gücləndirməsi, həmçinin Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar olan Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı
Dövlətlər Qrupu və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Antikorrupsiya Şəbəkəsi ilə
qarşılıqlı əməkdaşlığından danışmışdır.
Həmçinin, xüsusi sessiyaya əlavə olaraq Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə dünyada
qeyri-kommersiya təşkilatlarında baş verən korrupsiya hüquqpozmaları ilə bağlı məsələlərinin müzakirəsi üzrə müvafiq görüş keçiriləcəkdir.
Cari ilin 22-23 fevral tarixlərində Avstriya Respublikasının Vyana şəhərində hibrid
formada BMT-nin Korrupsiyaya əleyhinə Konvensiyasına (UNCAC) Tərəf Dövlətlərin
Konfransının üçüncü sessiyalararası görüşü keçirilmişdir.
BMT-nin nümayəndələrinin, ABŞ, Böyük Britaniya Krallığı, Türkiyə Respublikası,
Avstraliya İttifaqı, Niderland Krallığı, Meksika Birləşmiş Ştatları, Peru Respublikası, Rusiya
Federasiyası, Braziliya Federativ Respublikası, Çin Xalq Respublikası və Korrupsiya
əleyhinə Konvensiyaya (UNCAC) tərəf olan digər dövlətlərin təmsilçilərinin qatıldığı
tədbirdə Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyəti qismində
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya
qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin rəis müavini İsfəndiyar Hacıyev
və ölkəmizin Avstriya Respublikasındakı Səfirliyinin birinci katibi Şahin Şahyarov iştirak etmişdir.
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 Sessiyanın məqsədlərinə
xidmət edəcək fəaliyyət yönümlü (action-oriented) Siyasi Bəyannamənin qəbul edilməsinin
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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 vasitələr ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır.
“Məhkəmə sisteminin müstəqilliyi, şəffaflığı və dürüstlüyünün gücləndirilməsi 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 Prokurorluğun 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.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə
Xüsusi Sessiyasına hazırlıq və Siyasi Bəyannamənin son mətni qəbul edilməsi məqsədilə cari
ilin 7 may tarixində Vyana şəhərində hibrid formatda BMT-nin Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasına Tərəf Dövlətlərin iclası keçirilmişdir.
BMT-nin nümayəndələrinin, Türkiyə Respublikası, ABŞ, Böyük Britaniya, Avstraliya,
Norveç Krallığı, Kolumbiya Respublikası, Meksika Birləşmiş Ştatları, Rusiya Federasiyası,
Braziliya Federativ Respublikası, Çin Xalq Respublikası və Korrupsiya əleyhinə Konvensiyaya (UNCAC) tərəf olan digər dövlətlərin təmsilçilərinin qatıldığı tədbirdə Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyəti qismində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə
Baş İdarəsinin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin rəis müavini İsfəndiyar Hacıyev
və Azərbaycan Respublikasının Avstriya Respublikasındakı Səfirliyinin birinci katibi Şahin
Şahyarov iştirak etmişdir.
Tədbirdə BMT BA-nın xüsusi sessiyasının yekun bəyanat layihəsinin nəzərdən keçirilməsi və sessiyaya hazırlıq istiqamətində meydana çıxan çətinliklərlə bağlı müzakirələr aparılmışdır.
Eyni zamanda, Tərəf Dövlətlərin iclasına paralel olaraq Siyasi Bəyannamənin son
mətninin qəbul edilməsi məqsədi ilə xüsusi qapalı sessiya keçirilmişdir. Həmin qapalı
sessiyada Bəyannamənin iki bəndi üzrə müzakirələr aparılmış, həmin bəndlərdən biri
Azərbaycanın nümayəndə tərəfindən heyəti. digəri isə Türkiyənin təmsilçiləri tərəfindən
verilmişdir. Ölkəmizin nümayəndələri dünyada qeyri-kommersiya qurumlarında baş verən
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korrupsiya hüquqpozmaları və qeyri-kommersiya təşkilatları vasitəsi ilə çirkli pulların
yuyulması hallarının qarşısının alınması məqsədilə müəyyən mexanizmlərin gücləndirilməsi
və bu sahədə təşkilatlararası əməkdaşlığın genişləndirməsi təklif etmişdir.
Bundan başqa, nümayəndələrimiz Türkiyə Respublikasının təmsilçiləri tərəfindən ədalət
mühakiməsinə həsr olunmuş Siyasi Bəyannamənin müvafiq bəndinə “Məhkəmə prosesinin
şəffaflığı haqqında İstanbul Bəyannaməsi”nin sözünü daxil edilməsinə dair təkliflərini
dəstəkləmişlər. Həmin iki təklifin Konvensiyanın tərəf-dövlətləri tərəfindən hərtərəfli dəstəklənməsinə baxmayaraq, onlara yalnız Ermənistan nümayəndələri tərəfindən mənfi rəy
verilmişdir. Lakin, xüsusi qapalı sessiyanda aparılmış danışıqlardan sonra hər iki təklif Siyasi
Bəyannamənin mətninə daxil edilmişdir.
Daha sonra, Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasına Tərəf Dövlətlərin iclasının davamında
Siyasi Bəyannamənin son mətni qəbul edilmişdir.
Xüsusi sessiyanın davamında çıxış edən nümayəndəmiz hazırkı Siyasi Bəyannamənin
korrupsiyaya qarşı mübarizədə beynəlxalq əməkdaşlığının gücləndirməsində xüsusi rolunu
qeyd etmişdir.
Cari ilin 18-19 may tarixlərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlığa qarşı Mübarizə İdarəsi (BMTNCİ) və Ticarət və İnkişaf Konfransının (UNCTAD)
birgə təşkilatçılığı ilə BMT-nin Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Konvensiyasının müvafiq
maddələrinin icrasının təşviq edilməsi məqsədilə, beynəlxalq investisiyalar kontekstində
cinayətkarlıq yolu ilə əldə edilmiş vəsaitlərin köçürülməsi, korrupsiyanın mövcudluğu və
miqyası məsələlərinə dair onlayn platforma qaydasında tədbir keçirilmişdir.
Sözügedən tədbirdə üzv dövlətlərin nümayəndələri ilə yanaşı, ölkəmizi Baş İdarənin
Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokuroru Nicat Nağıyev təmsil etmişdir.
Tədbirdə investisiya münаsibətlərinin bеуnəlxalq-hüquqi tənzimlənməsinin nəzəri və
praktiki məsələləri, bu istiqamətdə qəbul edilmiş mühüm bеуnəlxalq nоrmаlаr, beynəlxalq investisiyaların insanların rifahının yüksəldilməsində rolu və ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında
payı, o cümlədən korrupsiyanın bu sahədə yaratdığı maneə və problemlərin həlli yolları,
xarici investisiyaların qorunmasının əhəmiyyəti, əmlakın xarici investorlar tərəfindən investisiyanın kateqoriyası kimi istifadə edilməsi zamanı əmlak hüquqlarının mütləq hüquqi müdafiəsi, çirkli pulların mənbəyini gizlətmək və istifadəyə yararlı hala gətirmək üçün investisiya görüntüsü yaradılaraq ölkə daxilində və ya xarici ölkəyə çıxarılmaqla sərmayə qoyulmasının formaları və digər mövzular ətrafında müzakirələr aparılmışdır.
Tədbirin sonunda iştirakçılar arasında cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və
ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına qarşı mübarizə tədbirləri barədə fikir mübadiləsi aparılmış və beynəlxalq ekspertlər tərəfindən iştirakçıları maraqlandıran suallara cavab verilmişdir.
Cari ilin 14-18 iyun tarixlərində Avstriya Respublikasının Vyana şəhərində hibrid formatda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Konvensiyasının İcrası üzrə Nəzarət Qrupunun görüşü və Korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə Açıq Hökumətlərarası İşçi Qrupunun 12-ci iclası keçirilmişdir.
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BMT-nin nümayəndələrinin, ABŞ,
Böyük Britaniya, Türkiyə Respublikası,
Rusiya Federasiyası, Çin Xalq Respublikası və Korrupsiya əleyhinə Konvensiyaya (UNCAC) tərəf olan digər dövlətlərin
təmsilçilərinin qatıldığı tədbirdə Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyəti
qismində Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin böyük
prokuroru Anar Tağıyev, Baş İdarənin
Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokurorları Kamil Kamilli və Nicat Nağıyev, habelə ölkəmizin Avstriya Respublikasındakı Səfirliyinin birinci katibi Şahin Şahyarov iştirak
etmişlər.
Tədbirdə “Korrupsiyanın qarşısının alınması və bu istiqamətdə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər”, “Konvensiyanın icra vəziyyəti ilə bağlı təcrübə mübadiləsi”, “Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qurumların səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi”, “Rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə əldə olunan müsbət təcrübə” və digər mövzular ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır.
BMT-nin Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Konvensiyasının İcrası üzrə Nəzarət Qrupunun görüşündə Kamil Kamilli çıxış edərək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş effektiv tədbirlər haqqında iştirakçıları məlumatlandırmışdır.
Eyni zamanda nümayəndəmiz 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.

Digər tərəfdaşlarla əməkdaşlıq
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,
normativ- hüquqi 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.
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Səmərəli işləmək üçün bütün imkanların yaradıldığı müasir inzibati bina kompleksi ilə
bağlı Baş prokuror Kamran Əliyev nümayəndə heyətinin üzvlərinə geniş məlumat vermişdir.
19 may 2021-ci il tarixdə 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 tədbirlərin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş iclas zalları, kitabxana,
kriminalistika 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.
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Özbəkistan nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində Baş İdarə
ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Müdafiə,
təhlükəsizlik və korrupsiya ilə
mübarizə komitəsinin üzvləri ilə
görüşlər keçirmiş, korrupsiyaya
qarşı mübarizədə qabaqlayıcı
tədbirlərin səmərəli nümunəsini
təşkil edən ASAN Xidmət modeli
ilə tanış olmaq məqsədilə 5 saylı
ASAN Xidmət mərkəzində və
DOST Mərkəzində olmuş,
ölkəmizdə müxtəlif sahələrdə həyata keçirilən korrupsiyanın qarşısının alınmasına və şəffaflığın artırılmasına yönəlmiş tədbirlərlə tanış olmuşlar.
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.
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.
24 fevral – 06 aprel 2021-ci il tarixlərdə Birləşmiş Millətlərin Tədris və Tədqiqatlar
İnstitutu (UNITAR) tərəfindən təşkil edilmiş “Korrupsiya ilə mübarizə və davamlı inkişaf”
(Anticorruption and Sustainable Development) onlayn qaydada keçirilmiş təlim kursunda
Baş İdarənin böyük prokuroru Anar Tağıyev iştirak etmişdir.
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Təhsil kursu korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün bəzi çətinliklərin öhdəsindən gəlmək
üçün iştirakçıların lazımi səriştələrin gücləndirilməsini hədəf etmişdir. Kursun sonunda Baş
İdarənin böyük prokuroru Anar Tağıyev müvafiq sertifikat əldə etmişdir.
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
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 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 antikorrupsiya tədbirləri barədə iştirakçılara ətraflı məlumat vermişdir.
Avropa İttifaqının Azərbaycan Əməkdaşlıq Komitəsi çərçivəsində fəaliyyət göstərən
Ədliyyə, Azadlıq və Təhlükəsizlik, İnsan hüquqları və Demokratiya üzrə cari ilin 26 – 27
aprel tarixlərində təşkil olunacaq video konfrans vasitəsilə 9-cu iclası keçirilmişdir.

96

Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi

Xarici işlər nazirinin müavini Mahmud-Məmməd-Quliyev və Avropa Xarici
Fəaliyyət Xidmətinin Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri ilə ikitərəfli münasibətlər şöbəsinin müdiri
Riçard Tibbels həmsədrlik etdiyi iclasda müxtəlif hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, Aİ-nın nümayəndələri, Avropa Komissiyasının Genişlənmə Danışıqları Baş Direktorluğu, Miqrasiya və Daxili işlər üzrə Baş Direktorluğu, Ədliyyə və İstehlakçılar üzrə Baş Direktorluğunun, Məşğulluq və sosial məsələlər Baş Direktorluğunun, eləcə də Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin əməkdaşları, habelə Baş İdarənin böyük prokuroru Anar Tağıyev və İstintaq İdarəsinin mühüm işlər üzrə müstəntiqi Təbriz Musayev iştirak etmişlər.
İclasın birinci günü tərəflər arasında insan hüquqları və demokratiya sahəsində mülki,
iqtisadi, siyasi və sosial hüquqlar, insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə milli çərçivə, eləcə də
insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə beynəlxalq forumlarda əməkdaşlıq məsələləri ətrafında
müzakirələr aparılmışdır. Növbəti gün isə ədliyyə, azadlıq və təhlükəsizlik sahəsində bir
sıra qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, o cümlədən qanunun aliliyi, məhkəmə hakimiyyəti
və ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq, miqrasiya, sığınacaq və sərhəd idarəçiliyi, habelə
mütəşəkkil cinayətkarlıq və digər qanunsuz fəaliyyət növləri ilə mübarizə, məcburi
köçkünlərin işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıtması kimi mövzular ətrafında geniş fikir
mübadiləsi aparılmışdır.
27 aprel 2021-ci il tarixdə tədbirin gündəliyinin 4.1 “Korrupsiya” və 4.2 “Pulların
yuyulması və aktivlərin bərpası” bəndləri üzrə Baş İdarənin böyük prokuroru Anar Tağıyev
2020-ci ilin əvvəlindən bu günə kimi korrupsiyaya ilə mübarizədə sahəsində qanunvericilikdə və istintaqda vəziyyət, Baş Prokurorluqda keçirilmiş struktur dəyişikliyi və islahatlar,
“Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın 3.9-cu
bəndinin icrası üçün yaradılmış işçi qruplarının fəaliyyəti, “Korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi üzrə 2021-2025-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın layihəsinin
hazırlanması və sair məsələlər üzrə çıxış edərək qarşı tərəfin suallarını cavablandırmışdır.
Cari ilin 13-14 may tarixlərində Avropa Şurasının Kibercinayətkarlıq üzrə Proqram
ofisinin (C-PROC) təşkilatçılığı ilə “Məlumatların mühafizəsi və abunəçi məlumatlar üzrə
şablonlar” mövzusunda onlayn platforma qaydasında tədbir keçirilmişdir.
Sözügedən tədbirdə Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin
prokurorları Nicat Nağıyev və Vasif Musayev iştirak etmişlər.
Videogörüşdə rəqəmsal verilənlərin növləri, elektron sübutların xarakteristikası,
Budapeşt konvensiyasının müvafiq müddəaları və məqsədləri, beynəlxalq əməkdaşlıq və
mühafizə sorğuları, törədilən cinayətlər zamanı verilənlərin mühafizəsinin tətbiqi, mümkün
ssenarilərin və mühafizə sorğusu şablonların formaları, saxlanan kompüter verilənlərinin
əldə edilməsində təqdimetmə orderindən istifadə, verilənlərin əldə edilməsi üçün istifadə
olunan normativ-hüquqi baza barədə ətraflı müzakirələr aparılmış, qeyd olunanlarla yanaşı,
təlim iştirakçıları təqdim edilən kazuslar üzərində işləmiş və müvafiq məruzələr hazırlamışlar.
Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM)
Katibliyinin təşkilatçılığı ilə Türkiyə Respublikası tərəfindən təşkilatın yeni təhlükəsizlik
çağırışları və təhdidləri üzrə etimad-qurucu əlaqələndiricisi qismində 24-28 may 2021-ci il
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tarixlərdə “Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları üçün operativ məlumatın təhlili” və
31 may-04 iyun 2021-ci il tarixlərdə “Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları üçün
mütəşəkkil cinayətlərin istintaqı və istintaq metodları” mövzularında onlayn platforma
qaydasında iki təlim keçirilmişdir.
Sözügedən tədbirdə müxtəlif dövlətlərin hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri
ilə yanaşı, Baş İdarənin İstintaq idarəsinin böyük prokuroru Anar Əliyev də iştirak
etmişdir.
Hər iki tədbirdə Türkiyə Respublikasının cinayət qanunvericiliyində mütəşəkkil dəstə
və cinayətkar birliklərin (təşkilatlar) anlayışı və yaranma məqsədləri, xarakterik cəhətləri,
strukturu və formaları, cinayətkar dəstə və birliklərin fəaliyyət sahələri, həmin
qruplaşmalara qarşı effektiv mübarizə üsulları və istintaq metodikaları, əməliyyat yolu ilə
məlumatların əldə edilməsi və sübutların toplanmasının rəsmiləşdirilməsi, habelə istintaq
və əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçirilərkən sənədlərin tərtib edilmə qaydaları barədə
ətraflı müzakirə və fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Cari ilin 16-17 iyun tarixlərində Özbəkistan Respublikasının Daşkənd şəhərində baş
tutmuş "Üzv Ölkələrin Korrupsiyaya qarşı Mübarizə qurumlarının və Ombudsmanlarının
4-cü İclası"nda Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Təşkilati
və informasiya təminatı idarəsinin rəisi Natiq Eyvazov və həmin idarənin prokuroru Elşən
Orucov iştirak etmişlər.
Özbəkistan Respublikasının rəhbər vəzifəli şəxslərinin, eləcə də İƏT katibliyinin səlahiyyətli nümayəndəsinin açılışını etdiyi,
Türkiyə, Pakistan, İran və
təşkilata üzv olan digər ölkələrin korrupsiyaya qarşı
mübarizə qurumları rəhbərlərinin, ombudsmanlarının
və digər nümayəndələrinin
iştirakı ilə keçirilən tədbirin
korrupsiyaya qarşı mübarizəyə həsr olunmuş birinci hissəsində üzv ölkələrin nümayəndələri korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində milli kontektsdə əldə etdikləri nailiyyətlər barədə
məlumatları tədbir iştirakçıları ilə bölüşmüş, bu sahədə səmərəliliyin artırılmasında beynəlxalq əməkdaşlığın rolunu xüsusi vurğulamışlar.
Tədbirin qeyd edilən hissəsində çıxış edən Natiq Eyvazov ölkəmizdə korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla görülmüş işlər, habelə Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğunda müvafiq olaraq həyata keçirilmiş hüquqi-institusional islahatlarla bağlı iştirakçılara məlumat vermişdir.
Tədbirin sonunda görüşün yekun hesabatı və "Daşkənd Bəyannaməsi" qəbul edilmişdir.
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Digər qurumlarla əməkdaşlıq
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 21 oktyabr tarixli 404 nömrəli Qərarına uyğun olaraq
yaradılmış Koordinasiya Şurasının 2020-ci il 25 dekabr tarixində baş tutan iclasında qəbul
edilən qərarlar çərçivəsində PL/TMM üzrə MRQ-nin aparılması üçün 5 işçi qrupu yaradılmışdır.
Milli təhdidlərin qiymətləndirilməsi üzrə işçi qrupunda hüquq mühafizə və nəzarət
orqanları, digər aidiyyəti dövlət qurumları və ictimai birlikləri əhatə edən 19 qurumun
ümumilikdə 36 təmsilçisi yer alır. 2021-ci ilin yanvar ayı ərzində işçi qrupunun tərkibi
aidiyyəti qurumlar tərəfindən namizədlikləri irəli sürülən şəxslərin hesabına komplektləşdirilmişdir. İşçi qrupuna rəhbərliyi Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş
İdarəsinin rəisi Nazim Rəcəbov həyata keçirir.
KQMBI-nin böyük prokuroru Anar Tağıyev 3 işçi qrupun üzvüdür: Təhdidlərin qiymətləndirilməsi üzrə, Milli zəifliklərin qiymətləndirilməsi üzrə, Qanunvericiliyinin harmonizasiyası üzrə.
Birinci yarımillikdə Qanunvericiliyinin harmonizasiyası üzrə işçi qrupu çərçivəsində
iki qanun layihəsi - “Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunu” və “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun
layihəsi üzrə böyük prokuror A.Tağıyev tərəfindən 3 təklif irəli sürülmüş, 2-si tam, 1-i
qismən qəbul olunmuşdur.
PL/TMM üzrə Milli Risk Qiymətləndirilməsi çərçivəsində Milli zəifliklərin qiymətləndirilməsi qrupunun 23.02.2021-ci il tarixində baş tutan iclasının yekunlarına uyğun olaraq
Milli zəifliklər üzrə sorğu və statistika anketləri cavablandırılması üçün müvafiq dövlət
qurumlarına, o cümlədən Baş Prokurorluğa təqdim edilmişdir.
Həmin anketlər fəaliyyətimizə aid bəndlər üzrə cavablandırılması məqsədilə Baş Prokurorluğun, habelə Baş İdarənin aidiyyəti struktur qurumlarına göndərilmiş və sorğu
sənədinin cavablandırılması böyük prokuror A.Tağıyev tərəfindən təmin edilmişdir.
01.04.2021-ci il tarixdə Pulların leqallaşdırılması və Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə (PL/TMM) üzrə Milli Risk Qiymətləndirilməsi çərçivəsində Təhdidlərin
təhlili qrupunun fəaliyyət qrafikinə uyğun olaraq, təhdidlər üzrə təhlil olunacaq əsas və predikativ cinayətlərin siyahısı, indikatorlar və təhlil üçün tələb olunan məlumatların müfəssəl siyahısı göstərilməklə, müvafiq sorğunun aidiyyəti dövlət qurumları, o cümlədən Baş Prokurorluq tərəfindən cavablandırılması xahiş edilmişdir.
Həmin anketin fəaliyyətimizə aid bəndlər üzrə cavablandırılması məqsədilə Baş
Prokurorluğun, habelə Baş İdarənin aidiyyəti struktur qurumlarına göndərilmiş və müvafiq
cavab məktubları alınmaqla sorğu sənədinin cavablandırılması böyük prokuror A.Tağıyev
tərəfindən təmin edilmişdir.
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MAARİFLƏNDİRMƏ VƏ İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR
2021-ci ilin hesabat dövründə vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əlaqələrin daha da inkişaf
etdirilməsi istiqamətində bir sıra işlər görülmüş, kütləvi informasiya vasitələri ilə Baş İdarə
tərəfindən həyata keçirilən uğurlu əməliyyat tədbirləri və istintaqı aparılan cinayət işləri barədə
ictimaiyyətə mütəmadi məlumatlar verilmişdir.
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində bir neçə yerli tədbirlər
keçirilmiş, keçirilən tədbirlərin təşkili ilə bağlı Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi
tərəfindən Baş Prokurorluğun digər struktur qurumları ilə birlikdə zəruri işlər həyata
keçirilmişdir.
Prokurorluq orqanlarında aparılan genişmiqyaslı islahatların tərkib hissəsi kimi, nəzəri
bilik və peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə tədrisin təşkili işinin daha da təkmilləşdirilməsi və müasir dövrün tələbləri baxımından qurulması üçün ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilməkdədir. Tədrisin təşkili fəaliyyətinin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında müasirləşdirilməsi məqsədilə ölkəmizin aparıcı elmi və təhsil, eləcə də bu sahədə uğurlu təcrübəsi olan
ölkələrin müvafiq elmi qurumları, tədris müəssisələri, hüquq-mühafizə orqanları akademiyaları
ilə birgə tədqiqatların aparılması, dinləyici və təlimçilərin mübadiləsi, mütəxəssis hazırlığı və
digər sahələrdə işgüzar əlaqələrin qurulması və daha da inkişaf etdirilməsi üçün əməli addımlar
atılır.
Bu məqsədlə, Baş
prokuror yanında məşvərətçi orqan kimi fəaliyyətə
başlayan
Elmi-Məsləhət
Şurasının 15 mart 2021-ci
il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru
Kamran Əliyevin sədriliyi
ilə növbəti iclası keçirilmişdir.
İclasda Baş İdarənin
Təşkilati və informasiya
təminatı idarəsinin prokuroru Kamil Kamilli və idarənin prokuroru İlahə Hüseynəliyeva tərəfindən hazırlanmış “Özəl
sektorda anti-korrupsiya standartları” və “Normayaratma fəaliyyəti” adlı metodiki vəsaitlərin
təqdimatı həyata keçirilmişdir.
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Baş İdarə tərəfindən ölkəmizdə biznes mühitinin inkişafına
dəstək məqsədilə hazırlanmış “Özəl sektorda anti-korrupsiya
standartları” adlı metodik vəsait Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasına
təqdim edilmiş, sözügedən vəsait qurum tərəfindən yüksək qiymətləndirilərək Konfederasiyanın üzvü olan 100-dən çox sahibkarlıq subyektinə göndərilmiş, habelə 45 ədəd vəsait isə
müxtəlif tədbir və yığıncaqlarda sahibkarlara təqdim olunmaq
məqsədilə Konfederasiyada saxlanılmışdır.
23 iyun 2021-ci il tarixdə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində intihar və intihara cəhd edilməsi hadisələrinin baş verməsinin minimuma endirilməsi və
qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar çoxsaylı dövlət qurumları və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə yüksək səviyyəli konfrans keçirilmişdir.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Baş prokuror Kamran Əliyev Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün sahələrdə ardıcıl islahatların aparılmasını, vətəndaşların maddi rifah halının yaxşılaşmasını, sosial müdafiəsinin daim diqqət mərkəzində saxlandığını qeyd edərək, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın müstəsna təşəbbüsü nəticəsində əhalinin bütün təbəqələrin dövlət qayğısı ilə əhatə olunduğunu
bildirmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, dünyada son dövrlərin ən ciddi sosial mövzularından biri olan
intihar və intihara cəhd edilməsi hadisələrinin digər dövlətlərlə müqayisədə ölkəmizdə dəfələrlə az baş verməsinə baxmayaraq, bu kimi halların baş verməsinin qarşısının alınması istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Belə halları doğuran
səbəb və şəraitin araşdırılması məqsədilə prokurorluq tərəfindən aparılmış elmi-nəzəri və
praktiki təhlillərlə intihar hadisələrinin baş verməsinə əsasən psixopatoloji və sosial fak-
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torların səbəb olması müəyyən edilməklə müvafiq dövlət qurumlarının yaxından iştirakı ilə
zəruri qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Tədbir çərçivəsində Baş Prokurorluq tərəfindən hazırlanmış “İntihar və özünü öldürmə
həddinə çatdırma, sosial fenomen və cinayət” adlı kitabın təqdimatı keçirilmişdir.
Konfransın yekununda aidiyyəti qurumların iştirakı ilə intihar hadisələrin baş verməsinin
minimuma endirilməsi istiqamətində qabaqlayıcı və digər
zəruri tədbirlərin görülməsi məqsədilə müvafiq qurumlararası İşçi Qrupun yaradılması qərara alınmışdır.
Ümumilikdə, ötən dövr ərzində “AzTV”, “İctimai TV”
və digər dövlət televiziya kanallarına, eləcə də Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti vasitəsi ilə Baş İdarə tərəfindən
istintaqı aparılan cinayət işləri, həyata keçirilmiş əməliyyataxtarış tədbirləri, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq barədə
ictimaiyyətə mütəmadi məlumatlar verilmişdir.
Habelə, Baş İdarə tərəfindən vətəndaşların korrupsiyaya
qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirilməsi üçün bukletlər,
kitablar, metodiki vəsaitlər, eləcə də Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokuroru Əflatun Hüseynov tərəfindən Baş İdarənin korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində
gördüyü işlər və fəaliyyət istiqamətləri üzrə analitik
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təhlillərdən ibarət bülleten hazırlanaraq nəşr edilmiş, Baş İdarənin əməkdaşları tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələlərinə dair müxtəlif təhsil müəssisələri, habelə digər dövlət və
özəl təşkilatlar üçün onlayn formatda mühazirələr oxunmuş bununla yanaşı, korrupsiya ilə mübarizə sahəsində milli və beynəlxalq qanunvericiliyin tələbləri,
Baş İdarənin fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərini əhatə edən məqalələr hazırlanaraq dövri mətbuatda dərc edilmişdir.
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BÖLMƏ

11

HASİL OLAN NƏTİCƏLƏR
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HASİL OLUNAN NƏTİCƏLƏR ÜZRƏ RİSKLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
2021-ci ilin birinci yarımili ərzində mövcud pandemiya ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikasında elan edilmiş karantin rejimi ölkə həyatının bütün sahələri kimi Baş İdarənin
göstəricilərinə də bütün fəaliyyət istiqamətləri üzrə təsir göstərmişdir. Hazırki təhlillərdə ötən
ilin yekunlarına dair hesabat göstəricilərindəki mövcud dinamikanı formalaşdıran obyektiv və
subyektiv amilləri müəyyən etməklə yanaşı, pandemiya faktoru ilə onların səbəbli-əlaqəsini
də öyrənməyə çalışacağıq.
1. Müraciətlərə baxılması sahəsində fəaliyyət:
2.
Ərizə və şikayət
İllər

2019-cu ilin
I yarımili
2020-ci ilin
I yarımili
2021-ci ilin
I yarımili

Müraciət
sayı

“161-Qaynar
xətt” əlaqə
mərkəzinə
daxil olmuş

Ümumi
sayı

İlkin

Təkrar

4178

2192

910

1282

1986

3927

1804

837

967

2123

4787

2581

1077

1504

2206

1.1. Hesabat dövründə Baş İdarədə ümumilikdə 4787 müraciətə baxılmışdır ki, bu da 2020ci ilin müvafiq göstəricisindən 860 vahid, 2019-cu illə müqayisədə isə 609 vahid
çoxdur. Bununla belə, daxil olan müraciətlərin say bölgüsünə baxdıqda görürük ki,
ümumi müraciətlərin sayı son 3 ilə əsasən artmışdır. “Qaynar xətt” müraciətlərinin sayı
2021-ci ilin hesabat dövründə 2020-ci ilin birinci yarımili ilə müqayisədə 83 vahid,
2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə isə 220 vahid artmışdır. “Qaynar xətt”
vasitəsi ilə daxil olan müraciətlərin məzmununun təhlilindən görünür ki, bu artımın
səbəbi əsasən “COVİD 19” ilə bağlı daxil olmuş spesifik şikayətlərlə əlaqədardır.
Bundan başqa, “Qaynar xətt”ə daxil olan müraciətlərin sayının artmasını karantin
rejimində bir çox dövlət qurumlarının fəaliyyətinin, habelə vətəndaşların hərəkət
azadlığının məhdudlaşdırılması ilə izah etmək olar.

1.2. 2021-ci ilin birinci yarım ili də daxil olmaqla son 3 il üzrə ərizə və şikayətlərin
statistikasına baxdıqda təkrar müraciətlərin sayının ilkin müraciətlərin sayından çox
olduğunu görürük ki, fikrimizcə bu göstərici mənfi hal olmaqla, vətəndaşın müraciətinin
nəticəsi barədə vaxtında məlumatlandırılmaması ilə əlaqədar ola bilər. Hesab edirik ki,
bu xüsusat risk yaradan faktor hesab olunmaqla səbəbləri dərindən araşdırılaraq aradan
qaldırılması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görülməlidir.
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1.3. “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzi vasitəsi ilə daxil olan müraciətlərin sahələr üzrə bölgüsünə
baxdıqda, yerli icra hakimiyyətləri, sosial müdafiə və səhiyyə sahəsində 2019-2020-ci
illərlə
nisbətdə kəskin artım müşahidə olunur ki, bu göstəricini yerli icra
hakimiyyətlərinə münasibətdə başlanmış cinayət işləri barədə ictimaiyyətin mütəmadi
məlumatlandırılmasının əhalinin diqqətinin bu sahəyə yönəlməsi, sosial müdafiə
sahəsinə münasibətdə əlillik sahəsində aparılan islahatlar və müavinətlərin ödənilməsi,
səhiyyə sektoruna gəldikdə isə koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar yaranan
problemlərlə əlaqələndirmək olar.

1.4. Bundan başqa, hesabat dövründə Baş İdarənin “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə
ünvanlanmış müraciətlərdən 1753-ü (79.5%) “Vətəndaşların müraciətləri haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə müvafiq olaraq nəzarət qaydasında
baxılması üçün aidiyyəti üzrə digər orqanlara göndərilmiş, həmin qurumlardan daxil
olmuş cavablar əsasında müəyyən edilmişdir ki, müvafiq qurumlar tərəfindən aparılmış
xidməti yoxlamalar nəticəsində vəzifəli şəxslərin hərəkətlərində aşkar edilmiş cinayət
xarakterli olmayan hüquqpozmalar üzrə 17 vəzifəli şəxs xəbərdarlıq, töhmət, şiddətli
töhmət növündə intizam məsuliyyətinə cəlb edilmiş, 2 vəzifəli şəxs isə vəzifəsindən
azad olunmuşdur. Hesab edirik ki, 1753 müraciət üzrə cəmi 19 şəxs barəsində intizam
tənbehi görülməsi aidiyyəti qurumlar tərəfindən müraciətlərin araşdırılması keyfiyyətinin aşağı olmasına dəlalət etməklə ciddi risk faktoru kimi qiymətləndirilməli, səbəbləri
müəyyən edilməklə aradan qaldırılması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görülməlidir.

1.5. Müsbət hal kimi göstərilə bilər ki, cari hesabat dövründə Baş İdarədə araşdırılmış “161Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş müraciətlər üzrə başlanmış cinayət işlərinin
sayında əhəmiyyətli artım müşahidə edilmişdir. Belə ki, cari hesabat dövründə bu növ
müraciətlər üzrə 34 cinayət işi başlanmışdır. Müqayisə üçün, 2020-ci ilin I yarımilində
qeyd edilən müraciətlər üzrə 22, 2019-cu ilin I yarımilində isə 9 cinayət işi başlanmışdır. Qeyd edilən müsbət tendensiyanın daha da inkişaf etdirilməsi məqsədəmüvafiqdir;.

1.6. 2021-ci ilin hesabat dövrü ərzində Baş İdarənin qəbul otağında 62 vətəndaşın qəbulu
təmin edilmişdir. Bu göstərici 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə 245, 2019-cu illə
müqayisədə isə 247 vahid az olmuşdur. Vətəndaş qəbulunun sayında kəskin azalmanın
səbəbini pandemiya dövründə tətbiq edilmiş məhdudiyyətlərlə əlaqələndirilir. Həmçinin
qeyd etmək lazımdır ki, Baş İdarənin Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi
tərəfindən Baş İdarə rəisinə ünvanlanmış təqrir əsasında struktur qurumların rəhbərləri
tərəfindən vətəndaş qəbulunun təşkilinin gücləndirilməsi yönündə öz səlahiyyətləri
çərçivəsində tədbirlərin görülməsi, hər bir struktur qurumda bu sahəyə məsul əməkdaşın
ayrılması, vətəndaş qəbulunun reyestrinin təşkil edilməsi və vətəndaş qəbul olunduqdan
dərhal sonra struktur qurumlara paylanılmış “Vətəndaşların qəbulu kitabı”nda
qeydiyyatın aparılması təklif edilmiş, sözügedən sənəd Baş İdarə rəisinin müvafiq
dərkənarı ilə icraya yönəldilməsinə baxmayaraq, hələ də bu sahədə müəyyən problemlər
mövcuddur ki, bu da öz növbəsində vətəndaş qəbulunun dəqiq statistikasının aparılmasına mənfi təsir göstərir.
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2.

Cinayət xarakterli materialların araşdırılması sahəsində fəaliyyət

2.1.

2021-ci ilin hesabat dövründə Baş İdarədə araşdırılan cinayət xarakterli materialların
sayının 2020-ci illə müqayisədə (162-123=39) 39 vahid çox olmasının səbəbini, 2020ci ildə Baş İdarəyə bu növ materialları göndərən bir çox dövlət qurumları, məhkəmə və
özəl müəssisələrin xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar fəaliyyətlərində yaranmış
müvafiq məhdudiyyətlərlə əsaslandırmaq olar.

2.2.

Cinayət xarakterli materialların yoxlanılması nəticəsində cinayət işi başlanması
haqqında qərarların faiz nisbəti 2019-2020-ci illərin müvafiq dövrləri ilə müqayisədə
(91%-78 %=13%) 13% artmış, rədd materiallarının sayında isə (2021-9%, 2020-17%,
2019-20%) azalma müşahidə edilmişdir. Fikrimizcə bu hal, ilkin araşdırmanın
keyfiyyətinin ötən illərə nisbətdə daha da artmasına dəlalət edir.

2.3.

Digər müsbət məqam kimi qeyd edilməlidir ki, Baş İdarənin Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarəsi tərəfindən 2021-ci ilin I yarımilində 2020 və 2019-cu illərin müvafiq
dövrləri ilə müqayisədə başlanmış cinayət işlərinin sayında kəskin artım, cinayət işinin
başlanmasının rədd edilməsi haqqında qərarların sayında isə kəskin azalma müşahidə
edilmişdir. Başqa sözlə, araşdırılmış cinayət xarakterli materialların 94.5 %-i üzrə
cinayət işinin başlanması təmin edilmişdir.

3.

Prokuror təsir tədbirləri

3.1. Ötən illərin nəticələrinə dair hesabat göstəricilərindən də aydın olduğu kimi, 2020-ci ilin
birinci yarımilində Baş İdarə üzrə təqdimatların sayı 20, xəbərdarlıqların sayı 13, 2019cu ilin müvafiq dövründə təqdimatların sayı 63, xəbərdarlıqlar 18 olmuşdursa, bu
göstəricilər 2021-ci ilin birinci yarımilində müvafiq olaraq 142 və 9 olmuşdur. Baş
İdarə üzrə təqdimatların sayında ötən illərlə müqayisədə kəskin artımın müşahidə
edilməsi müsbət hal kimi qiymətləndirilsə də, digər tərəfdən müvafiq olaraq aidiyyəti
üzrə göndərilmiş təqdimatların sayına nisbətdə alınmış cavabların az olması risk fakotru
kimi qiymətləndirilməklə, səbəbləri müəyyən edilməklə zəruri tədbirlər görülməlidir.
Lakin, müsbət hal kimi qeyd edilməlidir ki, Əməliyyat təminatı şöbəsi tərəfindən ilk dəfə prokuror təsir tədbiri qismində 1 təqdimat verilmiş və 1 xəbərdarlıq elan olunmuşdur.

3.2. Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi tərəfindən fiziki şəxslərə və ya vəzifəli şəxslərə
elan edilmiş xəbərdarlıqların sayında azalma dinamikası müşahidə edilmişdir. Belə ki,
cari hesabat dövründə bu göstərici 2020-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7 vahid,
2019-cu ilin I yarımili ilə müqayisədə isə 12 vahid azalmışdır. Bu hal araşdırma
materiallarının məzmunu və xarakteri ilə izah edilə bilər. Belə ki, rəsmi xəbərdarlıq bir
qayda olaraq material üzrə cinayət işinin başlanması rədd edildiyi hallarda aşkar edilmiş
qanun pozuntusundan çəkindirmək məqsədi tətbiq edildiyi halda cari hesabat dövründə
cinayət işinin başlanmasının rədd edildiyi materiallar ümumi araşdırma materiallarının
cəmi 5.5%-ni təşkil etmişdir ki, bu göstərici 2020 və 2019-cu illərin müvafiq dövrləri ilə
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müqayisədə təxminən 5 dəfəyədək azalmışdır. Həmçinin ötən hesabat dövrlərində,
xüsusən 2019-cu ilin I yarımilində tətbiq edilmiş xəbərdarlıqlar əsasən bir sıra dövlət
qurumlarından daxil olmuş silsilə xarakterli və ya kütləvi hüquqpozmalarla, başqa sözlə,
keçirilmiş ardıcıl reydlərlə bağlı materiallarla əlaqədar olmuşdur (məsələn, Dövlət
İmtahan Mərkəzi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətləri Nazirliyi,
Baş İdarənin Əməliyyat strukturları, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyindən daxil olmuş materiallar). Bunun əksinə olaraq, cari hesabat
dövründə tətbiq edilmiş xəbərdarlıqlar isə əsasən bir sıra dövlət qurumlarından daxil
olmuş ayrı-ayrı hüquqpozmalarla bağlı materiallarla əlaqədar olmuşdur.

4.

Analitik fəaliyyət

4.1. Müsbət hal kimi qeyd edilməlidir ki, hesabat dövründə Baş İdarə tərəfindən “Özəl
sektorda anti-korrupsiya standartları” və “Normayaratma fəaliyyəti” adlı metodik
vəsaitlər nəşr edilmiş, habelə “İnformatorların müdafiəsi”, “Bank fəaliyyəti sahəsində
korrupsiya halları: təhlil və qabaqlayıcı tədbirlər”, “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”, “2018-2019-cu illəri əhatə edən dövr
ərzində Baş İdarənin Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi tərəfindən başlanmış və
İstintaq idarəsi tərəfindən icraatına xitam verilmiş cinayət işlərinə dair təhlil” və digər
mözvularda analitik təhlillər aparılmışdır.
5.

Cinayət təqibindən kənar icraatlar

5.1. Dövr ərzində Baş İdarə tərəfindən inzibati xətaların aşkar edilməsi və bu
hüquqpozmaları törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi işində azalma baş vermiş,
belə ki, 2020-ci ilin birinci yarımilində 23 halda, 2019-cu ilin müvafiq dövründə 17
halda inzibati icraat başlanmışdırsa, 2021-ci ilin hesabat dövründə Baş İdarə tərəfindən
12 material üzrə inzibati xəta haqqında icraatın başlanması haqqında qərar qəbul
edilməsi üçün aidiyyəti üzrə Baş Prokurorluğun Cinayət təqibindən kənar icraatlar
idarəsinə göndərilmişdir.
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6.

Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti

6.1 Hesabat dövründə Baş İdarənin əməliyyat qurumlarının fəaliyyətində irəliləyiş
müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2021-ci ilin birinci yarımili ərzində bu struktur qurumlar
tərəfindən 60 cinayət işi başlanılmış, keçirilmiş 20 əməliyyat tədbiri nəticəsində
korrupsiya cinayəti törədən 29 şəxs cinayət başında yaxalanmış, habelə 5 nəfər axtarışda
olan şəxs saxlanılmışdır.
2020-ci ilin birinci yarımilində isə başlanmış cinayət işlərinin sayı 22, keçirilmiş
əməliyyat-axtarış tədbirlərinin sayı 17, bu tədbirlər nəticəsində cinayət başında
yaxalanmış şəxslərin sayı 27, axtarış nəticəsində saxlanılan şəxslərin sayı isə 17 nəfər
olmuşdur.
2019-cu ilin müvafiq dövründə isə cinayət işlərinin sayı 25, keçirilmiş əməliyyat-axtarış
tədbirlərinin sayı 6, cinayət başında yaxalanmış şəxslərin sayı 4, eləcə də axtarış
nəticəsində saxlanılan şəxslərin sayı isə 11 nəfər təşkil etmişdir.
6.2. Digər bir müsbət nəticə kimi qeyd etmək olar ki, keçirilmiş əməliyyat-texniki tədbirlərin
də sayı 2021-ci ilin birinci yarımili ilə müqayisədə 14 vahid, 2019-cu ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə isə 35 vahid artaraq 37-ə çatmışdır.
6.3. Bununla yanaşı, axtarışda olan şəxslərin tutulmasında ötən illərin hesabat dövrü ilə
müqayisədə azalma dinamikasının olması müşahidə edilmişdir. Nümunə kimi
göstərmək olar ki, 2020-ci ilin I yarımilində Əməliyyat idarəsinə 14 nəfər şəxs
barəsində axtarışda olan şəxslərin tutulması barədə tapşırıq daxil olmuş və 9 (64%)
nəfər axtarışda olan şəxs keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində tutularaq
İstintaq idarəsinə təhvil verilmiş, 2019-cu ilin müvafiq dövründə 12 nəfər şəxs
barəsində 11 (91.6%) nəfər axtarışda olan şəxs tutulsa da, 2021-ci ilin hesabat dövründə
isə bu 10 şəxs üzrə 5 nəfər (50%) təşkil edilmişdir. Odur ki, bu sahədə digər aidiyyəti
dövlət qurumları ilə daha intensiv əməkdaşlığın həyata keçirilməsinə, eləcə də digər
ölkələrin müvafiq səlahiyyətli orqanları ilə qarşılıqlı əlaqələrin qurulması və inkişaf
etdirilməsinə diqqət yetirilməklə qeyd edilən istiqamətdə fəaliyyətin gücləndirilməsi
zəruridir.
6.4. Müsbət hal kimi qeyd edilməlidir ki, təcrübədə ilk dəfə Əməliyyat təminatı şöbəsinin
əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində dəymiş maddi ziyanın
ödənilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə 1.211.643 manat 89 qəpik pul vəsaiti Baş
Prokurorluğun depozit hesabına köçürülmüşdür.
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7.

Əmlakın bərpası və vurulmuş ziyanın ödənilməsi

7.1.

Hesabat dövrü ərzində məhkəmələrə göndərilmiş 140 cinayət işindən 108-i maddi
ziyanla əlaqədar olmuş, həmin işlər üzrə vurulmuş maddi ziyan cəmi 46.379.955
manat təşkil etmişdir. Belə ki, istintaqı başa çatdırılaraq məhkəmələrə göndərilmiş
cinayət işləri üzrə dövlət mülkiyyətinə vurulmuş cəmi 27.064.422 manat məbləğində
maddi ziyandan ibtidai istintaq dövründə 4.849.462 manat (17,9%), xüsusi mülkiyyətə
vurulmuş 19.315.533 manat ziyandan 3.936.201 (20,4%) manatının ödənilməsi təmin
olunmuşdur.

7.2.

İbtidai araşdırma mərhələsində həmin maddi ziyandan 8.785.663 manat ödənilmiş,
bundan əlavə, cinayət işləri üzrə vurulmuş ziyanın ödənilməsinin təmin edilməsi
məqsədilə 2021-ci ilin birinci yarımili ərzində istintaqı başa çatdırılmış cinayət işləri
üzrə 44.020.723 manat məbləğində əmlak üzərinə həbs qoyulması təmin edilmişdir.
Bununla da, vurulmuş ümumi maddi ziyanın 18.9%-nin ödənilməsi təmin edilmişdir.

7.3.

Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2020-ci ilin birinci yarımilində ibtidai istintaqı
tamamlanaraq ittiham aktı ilə məhkəmələrə göndərilmiş 91 cinayət işindən 75-i, maddi
ziyanla əlaqədar olmuş, həmin işlər üzrə vurulmuş ziyan 42.197.505 manat təşkil
etmişdir. İbtidai araşdırma mərhələsində həyata keçirilmiş zəruri istintaq-əməliyyat
tədbirləri nəticəsində həmin ziyandan 18.669.969 (44,2%) manatının ödənilməsi təmin
olunmuşdur. Belə ki, 2020-ci ilin I yarımilində məhkəmələrə göndərilmiş işlər üzrə
dövlət mülkiyyətinə vurulmuş cəmi 3.657.458 manat məbləğində maddi ziyandan
ibtidai istintaq dövründə 1.023.648 manat (27,9%), xüsusi mülkiyyətə vurulmuş
37.896.217 manat ziyandan 17.646.321 (46,5%) manatının ödənilməsi təmin olunmuş,
bələdiyyə mülkiyyətinə vurulmuş 643.830 manat məbləğində maddi ziyan isə
ödənilməmişdir.

7.4.

2020-ci ilin birinci yarımilində vurulmuş ziyanın ödənilməsini təmin etmək məqsədilə
təqsirləndirilən şəxslərə məxsus 1.113.986 manat məbləğində əmlak üzərinə həbs
qoyulmuşdur.

7.5.

2019-cu ilin birinci yarımilində məhkəmələrə göndərilmiş 187 cinayət işindən 139-u
maddi ziyanla əlaqədar olmuş, məhkəmələrə göndərilmiş həmin işlər üzrə vurulmuş
cəmi 45.568.807 manat məbləğində maddi ziyandan ibtidai araşdırma mərhələsində
14.997.651 manat, yəni 32,9 %-nin ödənilməsi təmin olunmuşdur. Belə ki, istintaqı
başa çatdırılaraq məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri üzrə dövlət mülkiyyətinə
vurulmuş cəmi 5.402.223 manat məbləğində maddi ziyandan ibtidai istintaq dövründə
2.529.696 manat və ya 46,8%, xüsusi mülkiyyətə vurulmuş cəmi 39.645.047 manat
ziyandan istintaq dövründə 12.442.917 manat və ya 31,3%, bələdiyyə mülkiyyətinə
vurulmuş 521.537 manat məbləğində maddi ziyandan 25.038 manat və ya 4,8 %-nin
ödənilməsi təmin edilmişdir.
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7.6.

Bundan əlavə, 2019-cu ilin I yarımilində vurulmuş ziyanın ödənilməsini təmin etmək
məqsədilə təqsirləndirilən şəxslərə məxsus 5.937.913 manat məbləğində əmlak üzərinə
həbs qoyulmuşdur.

7.7.

Bundan başqa, 2019-cu ilin I yarımilində 5.937.913 manat, 2020-ci ilin I yarımilində
1.113.986 manat məbləğində əmlak üzərinə həbs qoyulsa da, hesabat dövründə ötən
illərlə müqayisədə bu sahədə kəskin artım müşahidə edilmişdir. Belə ki, həbs
qoyulmuş əmlak vurulmuş maddi ziyanın 94.9 %-ni təşkil etmişdir. Bu baxımdan
gələcəkdə bu müsbət tendensiyanın saxlanılmaqla üzərinə həbs qoyulmuş əmlakın
məhkəmədə hüquqi taleyinin həlli və vurulmuş ziyanın ödənilməsinin təmin edilməsi
məsələlərinin diqqətdə saxlanılması, o cümlədən bu sahədə Baş Prokurorluğun Xüsusi
müsadirə məsələlərinin əlaqələndirilməsi idarəsi ilə əməkdaşlığın daha da
gücləndirilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir.

7.8.

Həmçinin, qeyd edilməlidir ki, hesabat dövründə Baş İdarənin Preventiv tədbirlər və
təhqiqat idarəsi tərəfindən törədilmiş və ya hazırlanan korrupsiya ilə əlaqədar
hüquqpozmalara dair məlumatlar üzrə araşdırma müddətində ziyanın ödənilməsində
ötən illərin hesabat dövrü ilə müqayisədə kəskin şəkildə azalma müşahidə olunmuşdur.
Belə ki, 2019-cu ilin birinci yarımili ərzində 511.199,58 manat və 40.000 ABŞ dolları,
2020-ci ilin birinci yarımili ərzində 49.300 manat ödənilmə qeydə alınmışdırsa, cari
ilin hesabat dövründə isə bu məbləğ 3300 manat təşkil etmişdir. Hesab edirik ki, bu
araşdırma materialların məzmunu baxımından cinayət işlərinin başlanmasının
qaçılmaz olduğu hallar səbəbindən artıq şəxsin ziyanın ödənilməsində maraqlı
olmaması, maddi ziyanla bağlı materialların əsasən zəif sosial təminata malik şəxslər
qrupunu əhatə edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən daxil olmuş
saxta pensiya və əlillik təyinatları ilə bağlı materiallar olması, bundan əlavə ziyan
vurmuş şəxslərin pandemiya ilə əlaqədar olaraq ödəmə qabiliyyətliliyinin aşağı
düşməsi ilə əlaqəli olmuşdur.

8.

Cinayət təqibində prosessual müddətlər

8.1.

2021-ci ilin birinci yarımilində ibtidai istintaqı başa çatmış 154 cinayət işindən 30-u
(19,4%-i) Azərbaycan Respublikası CPM-nin 218.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan
istintaq müddətlərindən artıq müddətdə tamamlanmışdır.

8.2.

Müqayisə üçün göstərmək olar ki, 2020-ci ilin birinci yarımili ərzində ibtidai istintaqı
başa çatmış 121 cinayət işindən 32-si (26,4%-i), 2019-cu ilin I yarımili ərzində isə 187
cinayət işindən 51-i (27,5%-i) Azərbaycan Respublikası CPM-nin 218.2-ci
maddəsində nəzərdə tutulan istintaq müddətlərindən artıq müddətdə tamamlanmışdır.
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8.3.

Ötən illərin müvafiq hesabat dövrləri ilə müqayisədə istintaq müddətindən artıq
müddətdə tamamlanmış cinayət işlərinin sayında azalma müşahidə edilsə də, digər
tərəfdən hesab edirik ki, bunun əsas səbəbi Baş İdarənin İstintaq idarəsində iş
həcminin əhəmiyyətli dərəcədə artması, İdarənin yeni, gənc işçilərlə komplektləşdirilməsi və onların da peşəkarlıq səviyyəsi baxımından dövlət və özəl sektorlarda korrupsiyaya daha çox məruz qalan bəzi sahələr üzrə cinayət təqibinin aparılması üçün kifayət qədər zəruri təcrübəyə malik olmaması, cinayət işlərinin çoxepizodlu, böyükhəcmli və mürəkkəb olması, həmçinin, istintaq zamanı iş üzrə müxtəlif məhkəmə ekspertizalarının keçirilməsi, müəyyən işlər üzrə Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında çox
saylı istintaq hərəkətlərinin aparılması zərurəti ilə bağlıdır.

9.

Qətimkan tədbirləri

9.1.

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən 10 fevral 2017-ci il tarixdə imzalanmış “Penitensiar sahədə fəaliyyətin
təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və cəmiyyətdən təcridetmə ilə
əlaqədar olmayan altenativ cəza və prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqinin
genişləndirilməsi barədə” Sərəncamda Baş Prokurorluğa həbs qətimkan tədbirinin
seçilməsi barədə vəsatətlərə baxılarkən ilk növbədə digər qətimkan tədbirlərinin
seçilməsinin mümkünlüyünün araşdırılması və böyük ictimai təhlükə törətməyən və az
ağır cinayətlərə görə həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi barədə təqdimatların müstəsna
hallarda və həbsin tətbiq edilməsinə dair cinayət-prosessual qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş əsaslar mövcud olduqda verilməsi üçün tədbirlər görülməsi tövsiyə edilmişdir.

9.2.

Qeyd edək ki, 2021-ci ilin I yarımilində barəsində olan cinayət işi məhkəməyə
göndərilmiş 260 şəxsdən 67-si (25,8%) barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş, 120si (46,1%) barəsində polisin nəzarəti altına vermə, 65-i (25%) barəsində başqa yerə
getməmək haqqında iltizam, 8 şəxsdən (3,1%) 1 şəxs öldüyü üçün, 7-si barəsində isə
onlar başqa cinayət işləri üzrə müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına
məhkum olunmaları nəzərə alınaraq hər hansı növ qətimkan tədbiri seçilməmişdir.
Bundan başqa, 2021-ci ilin hesabat dövründə 6 təqsirləndirilən şəxs barəsində əlavə
qətimkan tədbiri qismində vəzifədən kənarlaşdırma qətimkan tədbiri seçilmişdir.

9.3.

Aparılmış təhlillərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, barələrində müstəsna qətimkan
tədbiri kimi həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi əsasən təqsirləndirilən şəxslərin
ölkədən kənarda tutulması, onların istintaqdan qəsdən qaçıb gizlənməsi və barələrində
seçilmiş daha yüngül qətimkan tədbirinin şərtlərini qəsdən pozaraq istintaqdan
gizlənmələri və istintaqın normal gedişinə digər formada maneə törətmələri və
keçirilmiş əməliyyat tədbirləri zamanı cinayət başında yaxalanmaları ilə əlaqədar
olmuşdur. Bununla belə, 10 fevral 2017-ci il tarixli Sərəncamda nəzərdə tutulan
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tövsiyənin icrası Baş İdarə tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılmalı, həbs
qətimkan tədbirinə alternativ qətimkan tədbirlərinə üstünlük verilməli və bu
istiqamətdə təxirəsalınmaz tədbirlər görülməlidir.
9.4.

Müqayisə üçün, 2020-ci ilin I yarımilində barəsində olan cinayət işi baxılması üçün
məhkəməyə göndərilmiş 129 şəxsdən 49-u (38%) barəsində həbs qətimkan tədbiri
seçilmiş və istintaqın sonrakı gedişində həmin şəxslərdən 8-i barəsində seçilmiş
qətimkan tədbiri ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz olunmuş (ziyanın tam
ödənilməsi ilə bağlı), 28-i (21,7 %) barəsində polisin nəzarəti altına vermə, 47-si
(36,4%) barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam, 5 şəxsdən (3,9%) 1 şəxs isə
öldüyü üçün, 4-ü barəsində isə həmin şəxslərin başqa cinayət işləri üzrə müəyyən
müddətə azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya məhkum olunmaları nəzərə
alınaraq hər hansı növ qətimkan tədbiri seçilməmişdir.

9.5.

2019-cu ilin müvafiq dövründə isə məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlər üzrə
təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş 316 şəxsdən 83-ü (26,2 %) barəsində həbs
qətimkan tədbiri seçilmiş və istintaqın sonrakı gedişində həmin şəxslərdən 2-si
barəsində seçilmiş qətimkan tədbiri ev dustaqlığı qətimkan tədbiri ilə əvəz olunmuş
(ziyanın tam ödənilməsi ilə bağlı), 60-ı (19,1%) barəsində polisin nəzarəti altına
vermə, 164-ü (51,9%) barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam, 1 (0,3 %)
şəxs barəsində komandanlığın nəzarəti altına vermə qətimkan tədbirləri seçilmiş, 8
şəxs (2,5%) barəsində isə başqa cinayət işləri üzrə müəyyən müddətə azadlıqdan
məhrum etmə cəzalarına məhkum olunmaları nəzərə alınaraq qətimkan tədbiri
seçilməmişdir.

10.

Cinayət işləri üzrə icraatlarda ümumi vəziyyət

10.1. Müsbət hal kimi qiymətləndirilə bilər ki, Baş İdarənin İstintaq idarəsində icraatı
dayandırılmış cinayət işlərinin sayında ötən illərlə müqayisədə azalma müşahidə
edilmiş, belə ki, 2019-cu ilin birinci yarımilində icraatı dayandırılmış işlərin sayı 15,
2020-ci ilin birinci yarımilində 13, 2021-ci ilin hesabat dövründə isə 6 olmuşdur.
İcraatı dayandırılmış 6 cinayət işinin hamısı təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb
edilməli olan şəxsin istintaqdan və məhkəmədən gizlənməsi əsası ilə Azərbaycan
Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 53.1.3-cü maddəsinə (təqsirləndirilən
şəxs qismində cəlb edilməli olan şəxs istintaqdan və ya məhkəmədən gizləndikdə)
əsasən dayandırılmışdır.
10.2. Bundan başqa təhlil zamanı müəyyən edilmişdir ki, ötən illərin hesabat dövrləri ilə
müqayisədə İstintaq idarəsinin icraatında olmuş cinayət işlərinin sayı ilə ibtidai
istintaqı başa çatdırılmış işlərin faiz nisbətində 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə
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müqayisədə müəyyən azalma, 2020-ci ilin ilk 6 ayı ilə müqayisədə isə artım müşahidə
edilmişdir. Belə ki, 2019-cu ilin birinci yarımilində icraatda olmuş cinayət işlərindən
47.8%-i, 2020-ci ilin birinci yarımilində 32.6%-i, 2021-ci ilin hesabat dövründə isə
36.6%-nin istintaqı başa çatdırılmışdır.
10.3. Digər bir hal da qeyd edilməlidir ki, İstintaq idarəsinin icraatında olmuş cinayət işləri
ilə qalıq qalmış işlərin ötən illərin hesabat dövrləri ilə müqayisə etdikdə 2021-ci ilin
hesabat dövrünün sonuna qalıq qalmış cinayət işlərinin sayında müəyyən artım
müşahidə edilmişdir. Belə ki, 2019-cu ilin birinci yarımilində qalıq qalmış işlər ümumi
icraatda olmuş işlərin 35.8%-ni, 2020-ci ilin birinci yarımilində 40.4%-ni təşkil
etmişdirsə, 2021-ci ilin hesabat dövründə bu göstərici 43.2% təşkil etmişdir. Bunun
səbəbini də, idarə tərəfindən hesabat dövrünün bitməsinə yaxın müddətdə icraata qəbul
edilmiş və yeni başlanmış cinayət işlərinin sayının artması ilə əlaqələndirmək olar.

11.

Təqsirləndirilən şəxsin müdafiə hüququnun təmin edilməsi

11.1. Müsbət hal kimi qeyd etmək olar ki, hesabat dövründə məhkəmələrə göndərilmiş
cinayət işlərindən Azərbaycan Respublikası CPM-nin 303 və 318-ci maddələrinə
əsasən ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılanı
olmamışdır. Lakin, ötən illərdə məhkəmələrə göndərilmiş 6 cinayət işi üzrə 8
təqsirləndirilən şəxs barəsində bəraət hökmü çıxarılmışdır. Həmin cinayət işlərindən 1i 2021-ci ildə, 1-i 2020-ci ildə, 3-ü 2019-cu ildə, 1-i isə 2018-ci ildə baxılması üçün
məhkəmələrə göndərilmişdir.
11.2. Müqayisə üçün, 2020-ci ilin I yarısında məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərindən
Azərbaycan Respublikası CPM-nin 303 və 318-ci maddələrinə əsasən ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılanı və bəraət alanı
olmamışdır.
11.3. 2019-cu ilin birinci yarısında məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işlərindən Azərbaycan
Respublikası CPM-nin 303 və 318-ci maddələrinə əsasən ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılanı olmasa da, 2 iş üzrə
məhkəmələr tərəfindən bəraət hökmü çıxarılmışdır.
11.4. Odur ki, Azərbaycan Respublikası CPM-nin 303 və 318-ci maddələrinə əsasən ibtidai
araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılmış və barəsində
bəraət hökmü çıxarılan cinayət işlərinin mütəmadi olaraq öyrənilərək təhlillərin
aparılmasını məqsədəmüvafiq hesab edirik.
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12.

Mütəxəssislərlə iş

12.1. Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin hesabatından görünür ki, Baş İdarənin struktur
qurumları ilə qarşılıqlı iş münasibətləri günün tələbləri səviyyəsində qurulsa da,
əvvəlki illərdə olduğu kimi 2021-ci ilin hesabat dövründə də bu münasibətlərin inkişaf
etdirilməsinə mane olan bir sıra çatışmazlıqlar müəyyən edilmişdir. Belə ki, bəzi
hallarda struktur qurumlar tərəfindən yoxlamaların aparılması barədə qərar və
materiallar göndərilərkən müvafiq nəticəyə gəlmək üçün sənədlər və məlumatlar işlərə
əlavə edilməmiş və ya natamam əlavə edilmişdir. Nəticədə sənədlər tam təqdim
edilənədək rəyin verilməsi üçün uzun müddət gözlənilmiş, yaxud uzun müddətdən
sonra sənədlər təqdim edilmədiyi üçün qərarları icra etmək mümkün olmamışdır.
12.2. İşlərin analizi göstərir ki, müstəntiqin, prokurorun, əməliyyatçının istintaq, əməliyyataxtarış vərdişləri olsa da, xüsusi bilik tələb edən sahələr üzrə mütəxəssislərin bilavasitə
məsul əməkdaşlarla birlikdə istintaq, ilkin araşdırma, zəruri hallarda əməliyyat
tədbirlərində iştirakı sübutetmədə müsbət nəticələr verir. Belə ki, illər üzrə aparılmış
təhlillər nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, 2018-ci ilin müvafiq dövründə 14, 2019-cu
ildə 10, 2020-ci ildə isə 14 cinayət işi üzrə birgə əməliyyat-istintaq qruplarında
mütəxəssislər də iştirak etmışdır. Lakin, ötən illərin hesabat dövrlərindən fərqli olaraq
2021-ci ilin I yarımilində mütəxəssislərin də iştirak etdiyi birgə əməliyyat-istintaq
qrupları yaradılmamışdır. Fikrimizcə bu təcrübənin daha da inkişaf etdirilməsi
zəruridir.
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BÖLMƏ

12

QARŞIDA DURAN
VƏZİFƏLƏR
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QARŞIDA DURAN VƏZİFƏLƏR
Baş İdarənin fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi istiqamətində
aşağıda sadalanan tədbirlərin görülməsi məqsədəmüvafiq hesab edilir:
1.

Ölkədə həyata keçirilən siyasi, iqtisadi və institusional islahatların korrupsiyaya qarşı
mübarizə tədbirləri ilə dəstəklənməsi;

2.

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin, normativ hüquqi
bazanın və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının qanunları, Baş prokurorun əmr, sərəncam və göstərişləri ilə Baş prokuror
yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi qarşısında müəyyən edilmiş vəzifələrin
icrası istiqamətində zəruri tədbirlərin davam etdirilməsi;

3.

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin, normativ hüquqi
bazanın və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi məqsədilə “Açıq hökumətin
təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda və Azərbaycan
Respublikasının qanunları, Baş prokurorun əmr, sərəncam və göstərişləri ilə Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi qarşısında
müəyyən edilmiş vəzifələrin icrası istiqamətində zəruri tədbirlərin davam etdirilməsi;

4.

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə həyata keçirilmiş tədbirlərin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi üçün araşdırmaların və analitik təhlillərin həyata keçirilməsi və əldə
olunan nəticələrə əsaslanaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə əlavə tədbirlərin müəyyən
edilməsi;

5.

Preventiv tədbirlər və təhqiqat idarəsi tərəfindən korrupsiya cinayətlərinin törədilməsinə
imkan yaradan halların müəyyən edilməsi, korrupsiyaya daha çox məruz qalan sahələrin
aşkar edilməsi istiqamətində çoxmeyarlı və ətraflı təhlillərin aparılması, korrupsiyaya şərait
yaradan halların aradan qaldırılması məqsədi ilə müvafiq orqan və qurumlara təqdimatların
göndərilməsi, kəsərli prokuror təsir tədbirlərindən istifadə imkanlarının genişləndirilməsi və
bu istiqamətdə yaranmış müsbət tendensiyanın qorunub saxlanması, korrupsiyaya şərait
yaradan halların aradan qaldırılması istiqamətində Azərbaycan Respublikasının
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına, Nazirlər Kabinetinə və digər mərkəzi və
yerli icra hakimiyyəti orqanlarına təqdimat və təkliflərin göndərilməsi;

6. Korrupsiyaya şərait yaradan halların aradan qaldırılması məqsədi ilə müvafiq qurumlara
göndərilmiş təqdimatlar, həmçinin nəzarət qaydasında baxılması üçün aidiyyəti orqanlara
göndərilmiş “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olan müraciətlər üzrə cavabların qanunla
müəyyən olunmuş müddətdə əldə edilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi;
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7.

İnzibati xətaların aşkar edilməsi, bu hüquqpozmaları törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb
edilməsi işinin diqqətdə saxlanılması, Baş İdarənin struktur qurumları tərəfindən öz
səlahiyyətləri daxilində inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraat zamanı baş vermiş hər cür
qanun pozuntusunun aradan qaldırılması üçün vaxtında qanunla nəzərdə tutulmuş tədbirlər
görülməsi və bu istiqamətdə cinayət prosessual qanunvericiliyindən kənar prokuror təsiri
tədbirlərinin tətbiqi imkanının daha da genişləndirilməsi, eləcə də Baş İdarənin struktur
qurumları tərəfindən Baş Prokurorluğunun Cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsinə
göndərilmiş materialların nəticələrinin daim diqqətdə saxlanılması;

8.

İstintaqı aparılan cinayət işləri üzrə qətimkan tədbirləri (xüsusən də həbs qətimkan tədbiri)
seçilərkən 2017-ci ilin fevral ayının 10-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Penitensiar sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin humanistləşdirilməsi və
cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza və prosessual məcburiyyət
tədbirlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi barədə” Sərəncamından və cinayət-prosessual
qanunvericiliyindən irəli gələn tələblərə dönmədən əməl edilməsi, qətimkan tədbirlərinin
tətbiqi əsaslarına ciddi riayət olunması, qətimkan tədbirlərinin tətbiqi əsaslarına istinad
edərkən şəxsi mülahizələrə və ehtimallara deyil, konkret faktlara söykənilməsinin təmin
edilməsi;

9.

İstintaq idarəsində istintaqı aparılan cinayət işləri üzrə keyfiyyətli istintaqın aparılması,
cinayət-prosessual qanunvericiliyin ibtidai istintaqın müddətləri ilə əlaqədar tələblərinə
riayət edilməsi, təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə və əməlin tövsifi zamanı insan
hüquq və azadlıqlarının qorunmasına ciddi riayət edilməsinə diqqətin daha da artırılması;

10. Mürəkkəb, çox epizodlu cinayət işlərinin istintaqında peşəkarlığın daha da artırılması,
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması (çirkli
pulların yuyulması), habelə informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə törədilən
korrupsiya və digər cinayətlərin aşkar edilməsi istiqamətində prokuror, müstəntiq və
əməliyyatçıların peşə hazırlığının artırılması istiqamətində görülən tədbirlərin daha da
gücləndirilməsi, istintaq-əməliyyat qrupların birgə fəaliyyətinin genişləndirilməsi,
əməliyyatçıların və mütəxəssislərin imkanlarından səmərəli istifadə edilməsi, cinayət işləri
üzrə ibtidai istintaqın vaxtında və keyfiyyətlə yekunlaşdırılmasının təmin edilməsi;
11. Cinayət işlərinin istintaqı zamanı vurulmuş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı məsələlərin diqqətdə
saxlanılması, bu sahədə Baş Prokurorluğun Xüsusi müsadirə məsələlərinin əlaqələndirilməsi
idarəsi ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi;
12. Azərbaycan Respublikası CPM-nin 303 və 318-ci maddələrinə əsasən ibtidai araşdırmaya
prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokurora qaytarılmış və bəraət hökmü çıxarılan
cinayət işlərinin mütəmadi olaraq öyrənilərək təhlillərin aparılmasının təmin edilməsi;
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13. İstintaq sahəsində mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədilə sahəvi
ümumiləşdirmələrin aparılması və müəyyən edilmiş sistemli xarakter daşıyan nöqsanların
aradan qaldırılması istiqamətində işlərin görülməsi;
14. Baş İdarə əməkdaşlarının nəzəri və təcrübi bilikləri əsasında metodiki vəsaitlərin
hazırlanmasını müsbət hal kimi dəyərləndirməklə, bu istiqamətdə fəaliyyətin daha da
genişləndirilməsi.;
15. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən “Etik Davranış Kodeksi”nə əməl edilməsi məsələlərinə
Təşkilati və informasiya təminatı idarəsi tərəfindən Baş İdarənin əməliyyat qurumları ilə
əlaqəli şəkildə nəzarətin daha da gücləndirilməsi;
16. Baş İdarənin əməliyyat qurumları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin
səmərəliliyinin artırılması üçün bu sahədə milli qanunvericiliyin daha da təkmilləşdirilməsi
istiqamətində müvafiq təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti dövlət qurumlarına təqdim edilməsi;
17. Baş İdarənin əməliyyat qurumları tərəfindən axtarışda olan şəxslərin tezliklə tutularaq
istintaqa cəlb edilməsi istiqamətində digər aidiyyətı dövlət qurumları ilə daha intensiv
əməkdaşlığın həyata keçirilməsi, eləcə də digər ölkələrin müvafiq səlahiyyətli orqanları ilə
qarşılıqlı əlaqələrin qurulması və inkişaf etdirilməsinə diqqət yetirilməklə qeyd edilən
istiqamətdə fəaliyyətin gücləndirilməsi;
18. Baş İdarənin əməliyyat qurumlarının fəaliyyətində prokuror təsir tədbirlərinin tətbiqi
hallarının mütəmadiliyinin təmin edilməsi;
19. Hüquqi şəxslərin cinayət məsuliyyəti institutunun daha geniş tətbiqi istiqamətində müvafiq
tədbirləin görülməsi;
20. Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlərə dair məlumatların yoxlanması və ya ibtidai istintaq
aparılması zamanı Baş İdarənin Mütəxəssis təhlilləri şöbəsinin imkanlarından geniş və
səmərəli istifadə edilməsi, zəruri olduğu hallarda birgə əməliyyat-istintaq qruplarının
yaradılmasının təmin edilməsi;
21. Korrupsiya halları ilə üzləşmiş vətəndaşlara ixtisaslaşmış cinayət təqibi orqanı kimi Baş
İdarəyə birbaşa və maneəsiz müraciət etmək imkanının təmin edilməsi, Baş İdarənin “161Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinin fəaliyyətinin daim təkmilləşdirilməsi, statistik və analitik
məlumatların dərc edilməsi, mərkəz vasitəsi ilə əldə edilən məlumatların korrupsiyaya qarşı
mübarizə və onun öyrənilməsində, analitik işin aparılmasında istifadə edilməsi
istiqamətində fəaliyyətin davam etdirilməsi, vahid elektron müraciət portalının (161.az)
yaradılmasının təşkil edilməsi;
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22. Təşkilati və informasiya təminatı idarəsinin prokurorlarının beynəlxalq iş təcrübəsinin
artırılması, müsbət təcrübənin mübadiləsi, icraya nəzarət, vətəndaş qəbulu işlərinin
təkmilləşdirilməsi, o cümlədən müraciətlərin obyektiv, vaxtında və hərtərəfli həll edilməsi
məqsədilə müvafiq tədbirlərin görülməsinin davam etdirilməsi;
23. Korrupsiya ilə bağlı cinayətlərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və açılması məqsədi ilə
cinayət təqibi zamanı insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində beynəlxalq müqavilə tələblərinə riayət olunması və normativ sənədlərdə nəzərdə tutulmuş öhdəliklərdən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi, insan və vətəndaş hüquqları və əsas azadlıqları ilə bağlı milli qanunvericilik və beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, onların daha dolğun müdafiəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın daha da
möhkəmləndirilməsi və onlarla birgə treninqlərin keçirilməsi, Baş İdarə əməkdaşlarının
növbəti beynəlxalq tədbirlərdə fəal iştirakının təmin edilməsi, Azərbaycan Respublikasının
mövqeyinin beynəlxalq reytinqlərdə daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərin görülməsi;
24. Ölkəmizin mövqeyinin beynəlxalq reytinqlərdə daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində
intensiv tədbirlərin görülməsi, “Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 13 iyul
tarixli 2199 nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmış Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə
Komissiyanın tərkibində Baş İdarə əməkdaşlarının fəaliyyətinin məhsuldarlığının artırılmasının təmin edilməsi;
25. Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, vətəndaşların
korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirilməsi və kütləvi informasiya
vasitələrinin məlumatlandırılması.
Baş İdarənin əməkdaşları bundan sonra da, fəaliyyətlərini Azərbaycan Respublikası Baş
Prokurorluğunun rəhbərliyi tərəfindən göstərilən etimada layiq səviyyədə qurulması üçün zəruri
tədbirlərin görülməsi, qanunun aliliyinin təmin edilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı
müdafiəsi, mütəşəkkil cinayətkarlığın ən təhlükəli təzahürlərindən biri olan korrupsiyaya qarşı
mübarizənin gücləndirilməsi istiqamətində üzərinə düşən vəzifələri daha məsuliyyətlə yerinə
yetirərək cinayətkarlığa qarşı ciddi və səmərəli mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsini təmin
edəcəklər.

Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi,
III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri
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