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I. GİRİŞ
1. Avropa Prokurorlarının Məşvərətçi Şurası (CCPE) Nazirlər Komitəsinin 13 iyul 2005ci il tarixli qərarı ilə prokurorluq xidməti ilə bağlı rəylərin hazırlanması və prokurorluğun
cinayət ədliyyə sistemindəki rolu haqqında 6 oktyabr 2000-ci il tarixli Rec(2000) 19 saylı
Tövsiyənin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə yaradılmışdır.
2. Nazirlər Komitəsi 2013-cü ildə CCPE-yə prokurorlar və KİV arasında əlaqələrlə bağlı
rəy hazırlamaq göstərişi vermişdir.
3. CCPE sorğuda iştirak edən 36 dövlətdən alınan cavablara əsasən hazırkı rəyi
hazırlamışdır.
4. Bu cavablara uyğun olaraq, məlum olur ki, prokurorlar və media arasında əlaqələrin
müxtəlif aspektləri Konstitusiya/milli qanunlar və ya daxili tənzimləyici instrumentlərlə
(məsələn Baş prokurorlar tərəfindən verilən əmr və göstərişlər, davranış qaydaları, etik
kodekslər və s.) müəyyən edilir.
5. Üzv dövlətlərin hüquq sistemlərinin müxtəlifliyi prokurorların insan hüquqları və əsas
azadlıqların müdafiəsini təmin etməklə bağlı öhdəliyi yerinə yetirərək KİV-lə
münasibətinin, eləcə də onlara verilən tapşırıq və ayrılan rolların fərqliliyini izah etmiş
olur.

A. İstinad edilən mətnlər
6. CCPE İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların (AİHM) müdafiəsi haqqında Konvensiya
və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin (bundan sonra “Məhkəmə”) presedent
hüququna istinad edildiyini vurğulayır.
7. CCPE xüsusilə AİHM-nin 1-ci maddəsinə əsasən söz və məlumat azadlığı ilə bağlı
əsas hüquqlar, medianın hüquqi prosedurlarla bağlı ictimaiyyəti məlumatlandırmaq
hüququ və vəzifəsi, təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ, ədalətli ibtidai istintaq hüququ,
və AİHM-nin 6 və 8-ci maddələrində müəyyən edilən qaydada özəl və şəxsi həyata
hörmət hüququ arasında müvafiq balansı müəyyən etmişdir.
8. CCPE Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin prokurorlarla bağlı aşağıdakı tövsiyələrini
nəzərə almışdır:




cinayət ədalət mühakiməsi sistemində prokurorluq xidmətinin rolu haqqında
(2000)19 saylı Tövsiyə, xüsusilə prokurorların söz azadlığı hüququ ilə bağlı 6-cı
bənd, onların təlim keçməsi ilə bağlı 7-ci bənd, obyektivlik və ədalətlilik öhdəliyi
ilə bağlı 20-ci bənd, eləcə də fiziki şəxslərlə bağlı onların vəzifə və məsuliyyətləri
(24-36-cı bəndlər);
Cinayət ədalət mühakimə sistemindən kənarda dövlət ittihamçıları ilə bağlı
(2012)11 saylı Tövsiyə, xüsusilə onun 4 və 9-cu bəndləri.

9. CCPE həmçinin xüsusilə aşağıda qeyd edilənlər də daxil olmaqla, Avropa Şurası
tərəfindən qəbul edilən digər instrumentləri də nəzərə almışdır:




Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işləməsi ilə əlaqədar şəxslərin
qorunması haqqında Konvensiya (ETS No.108);
Dövlət sənədlərinə çıxışla bağlı (2002)2 saylı Tövsiyə və cinayət prosesləri ilə
bağlı KİV vasitəsilə məlumatların təmin edilməsinə dair(2003)13 saylı Tövsiyə;
Yeni KİV anlayışı ilə bağlı (2011)7 saylı Tövsiyə.

10. Bundan əlavə, CCPE demokratik cəmiyyətdə hakim və prokurorlar arasında
əlaqələrlə bağlı Avropa Hakimlərinin Məşvərətçi Şurası (CCJE) ilə birgə rəyində qeyd
edilən prinsiplər, “Bordo Bəyannaməsi” (2009), eləcə də CCJE-nin “Ədalət mühakiməsi
və cəmiyyət” adlı 7(2005) saylı rəyi və “Ədalət mühakiməsi və informasiya
texnologiyaları” adlı 14(2011) saylı Tövsiyəsinə istinad etmişdir.
11. CCPE həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Yetkinlik Yaşına çatmayanlar üzrə
Ədalət Mühakiməsinin İdarə edilməsi üçün minimum standart qaydalar (“Pekin
qaydaları”) və Prokurorların rolu haqqında təlimatlar (1990) kimi müvafiq sənədlərini,
eləcə də 1999-cu ildə Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası tərəfindən qəbul edilən
Prokurorların Əsas vəzifələri və hüquqları haqqında Bəyanatı və Peşə Məsuliyyəti
Standartlarını da nəzərə almışdır.

B. Rəyin əhatə dairəsi
12. Bu rəyin əsas məqsədi müvafiq məlumatlara çıxış əldə etməklə KİV-lərin işini
asanlaşdırmaq üçün tövsiyələr vermək və prokurorlar və media arasında milli qanunlar
və üzv dövlətlərin beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun qaydada əlaqələri təşviq etməkdir.
13. CCPE-nin göstərişinə uyğun olaraq, hazırkı rəy prokurorlara ünvanlanır və
jurnalistlər üçün tövsiyə hesab edilmir. CCPE-nin məqsədi ümumilikdə prokuror və
ədalət mühakimə sisteminin rolu ilə bağlı media və cəmiyyətin anlayışlarının
təkmilləşməsinə kömək etməkdir. CCPE jurnalistləri, eləcə də digər əlaqədar
peşəkarları bu rəylə tanış olmağa və onun yayılmasına dəstək verməyə dəvət edir.
14. Aşağıda 21, 23, 25 və 26-cı bəndlərdə qeyd edilən məhdudiyyətlərə uyğun olaraq,
söz və informasiya azadlığı ümumilikdə prokurorların müxtəlif vəzifə və funksiyalarına
şamil edilən tələbdir. Bu rəy peşəkar fəaliyyətin bütün növlərinə şamil edilir və cinayət
ədalət mühakiməsi sahəsində fəaliyyətlərlə bağlı olan bu rəyin hər hansı müddəası bu
sahədən kənar fəaliyyət göstərən prokurorlarla da bağlıdır.
15. Prokuror məlumatların yayılması üçün yeni siyasət və ya kommunikasiya
üsullarından istifadə etdikdə, bu rəydə əksini tapan prinsiplər tətbiq ediləcəkdir. Buna
səbəb kimi bildirilir ki, prokurorlar tərəfindən yayılan məlumatlar ictimai maraq kəsb
edəckdir.
16. “KİV” termininə gəlincə, ilk əvvəllər çap mediası ilə bağlı nəticələr, prinsiplər və
tövsiyələr həmçinin audiovisual və elektron mediaya, eləcə də media kimi istifadə
edildiyi təqdirdə internetə də şamil edilir.
II. İLKİN PRİNSİPLƏR
17. Prokurorlar, KİV və hər hansı tərəflər arasında məhkəmə işləri ilə bağlı əlaqələr üç
əsas prinsiplər qrupu kimi başa düşülə bilər:






Müstəqil, qərəzsiz və şəffaf ədalət mühakiməsinin təmin edilməsinə olan zərurət
və hüquqi əsası olan məhdudiyyətlərə məruz qalan söz və mətbuat azadlığı kimi
digər fundamental hüquqları təmin etmək zərurəti arasında düzgün balansı təmin
etmək məqsədi daşıyan prinsiplər başqalarının hüquqlarının qorunması,
istintaqın şəffaf aparılması və ya şəxsi həyatın məxfiliyinin qorunması kimi bir və
ya bir neçə legitim məqsədə uyğunlaşdırılmalı və demokratik cəmiyyətdə zəruri
olmaqla, sosial ehtiyacların qarşılanması üçün legitim məqsəd(lər)ə mütənasib
olur;
fiziki şəxslər, xüsusilə cavabdeh və zərərçəkənlərin hüquqlarını qoruyan
prinsiplər (eləcə də ləyaqət, şəxsi həyat və şəxsin təhlükəsizliyi və təqsirsizlik
prezumpsiyası hüququ);
xüsusilə prokurorlar çəkişmələrdə bərabər tərəf kimi çıxış etdiyi halda (məsələn
tərəflərin bərabərliyi prinsipi və ədalətli ibtidai istintaq) prosessual hüquqlarla
bağlı prinsiplər.

Prinsiplər arasında ziddiyyətlər olduğu təqdirdə, onların hər biri arasında müvafiq balans
qorunub saxlanılır.
Söz və mətbuat azadlığı
18. Hüquqi prosedurlarda iştirak edənlər də daxil olmaqla, hər kəs söz azadlığı
hüququna malikdir.
19. Prokurorlar həmçinin peşə sirləri, məxfilik vəzifəsi, ehtiyatlılıq və obyektivlik
vəzifəsinə hörmət etməklə söz azadlığı hüququna malikdirlər. Prokurorlar hər hansı
qisimdə KİV qarşısında çıxış etdikdə, qərəzsizlik və prokurorluq xidmətinin
qərəzsizliyindən irəli gələn risklərə diqqət ayırmalıdır.
20. Hüquqi proseslər zamanı mətbuat azadlığı təmin edilməlidir. AİHM-nin 10-cu
maddəsinə əsasən məhkəmənin presedent hüququna uyğun olaraq, mətbuat ictimai
maraqlar üzrə ideyalar və ya informasiyanı aşkar etməyə borcludur; buraya mətbuata
“ictimai gözətçi” (Məhkəmənin terminologiyasına uyğun olaraq) rolunu oynamağa imkan
yaratmaqla, ictimaiyyətə belə ideya və ya informasiyaları əldə etmək hüququ
daxildir. Belə etməklə, legitim ictimai maraq kəsb edən məsələlərin müzakirəsinə yardım
etdiyi təqdirdə, mətbuat qorunacaq.
21. Media ilə əlaqələri ərzində prokurorlar söz və mətbuat azadlığının şəxslərin qanuni
hüquq və maraqlarını (yetkinlik yaşına çatmayanlar, zərərçəkmişlər, cavabdehin ailə
üzvləri də daxil olmaqla), məlumatların qorunması və məxfilik öhdəliyinin
pozulmamasını təmin etməyə çalışmalıdırlar.
Məlumatları almaq və yaymaq azadlığı
22. İctimaiyyətin məlumat almaq hüququ da təmin edilməlidir. Bununla belə, həmin
hüququn hansı şəkildə təmin edilməsi xüsusi hüquqi proseslərin spesifik şəraitindən
asılı ola bilər və əsas prinsiplərə əməl edilməsini təmin etmək üçün məhdudiyyətlərə
tabe ola bilər.
23. Prokurorlar mediaya təqdim edilən məlumatların istintaq və təqibin toxunulmazlığını
təmin etməli və ya istintaqın məqsədinə xələl gətirməməsinə əmin olmalıdır. Bu, nə
üçüncü tərəflərin hüquqlarını pozmalı, nə də istintaq və ya təqibə cəlb olunanlara təzyiq
göstərməlidir, eləcə də hüquqi proseslərin nəticələrinə təsir etməməlidir.
Təqsirsizlik prezumpsiyası və müdafiə hüquqları
24. Prokurorlar xüsusilə müdafiə hüquqları, söz azadlığı, təqsirsizlik prezumpsiyası və
məlumatlanmaq hüququna qarşı həssas olmalıdır.
25. Prokurorlar vaxtından əvvəl məlumatları paylaşmaqla və müdafiə tərəfinin buna
reaksiya verməsinə icazə verməməklə, müdafiə tərəfinin hüquqlarına güzəştə
gedilməməsini təmin etməlidir. Həmçinin, onlar müvafiq qaydada zərərçəkmişlərin
məlumatlanmaq hüquqlarına hörmət etməyən məlumatları ötürməkdə ehtiyatlı olmalıdır.
Məlumatların təqdim edilməsi şəxslərin ibtidai istintaq hüququna xələl gətirməməlidir.

26. Öz əlaqələrində prokurorlar işə cəlb olunan şəxslər, eləcə də şahidlər,
zərərçəkmişlər, prokurorlar və həssas məsələlərlə məşğul olan hakimlərin
təhlükəsizliyinə güzəştə getməməyə çalışmalıdırlar.
27. Təqsirsizlik prezumpsiyasına hörmət etməklə məlumatlara olan ictimai maraq və
şəxslərin şərəf və toxunulmazlığının qorunması arasında balans yaradılmalıdır. Öz
yurisdiksiyası çərçivəsində olduğu təqdirdə, prokuror saxlanılan şəxsin öz hərəkətləri
vasitəsilə medianın marağına məruz qalmamasını və işə cəlb olunan şəxslərin medianın
təzyiqindən qorunmasını və xüsusilə zərərçəkənlərin medianın səbəb olduğu hər hansı
risklərdən müdafiə olunmasını təmin etməlidir.
Şəxsi həyat və ləyaqət
28. Hüquqi proseslərin istənilən mərhələsində hansı funksiyanı yerinə yetirməsindən
asılı olmadan, məhkəmə prosesinin iştirakçıları özəl və ailə həyatı, eləcə də şəxsi
təhlükəsizliyə hörmət etməlidir.
29. Mümkün olduğu qədər istintaq mərhələsinin gedişində şübhəlilərin kimliyi üzə
çıxarılmamalıdır. Zərərçəkmişlərin hüquqlarına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
III. MEDİA İLƏ ƏLAQƏLƏR
30. Prokurorların funksiyalarının icrasında şəffaflıq qanunun aliliyinin əsas komponenti
və ibtidai istintaqın vacib təminatçılarından biridir. Ədalət mühakiməsi aparılmalı və ya
aparılmış hesab edilməlidir. Bunu təmin etmək üçün mediaya cinayət və digər hüquqi
proseslər barəsində hesabat verməyə imkan verilməlidir.
31. Funksiya və səlahiyyətləri haqqında məlumatların yayılması kimi, prokurorların
işində şəffaflıq prinsipinin tətbiq edilməsi ictimai inam və etibarın təmin edilməsinin bir
yoludur. Beləliklə, prokurorluq xidmətinin imici ədalət mühakimə sisteminin düzgün
icrasında ictimai inamın vacib elementini yaradır. Prokurorların fəaliyyəti ilə bağlı
məlumatlara medianın geniş çıxış imkanı həmçinin demokratiyanın gücləndirilməsi və
ictimaiyyətlə açıq qarşılıqlı əlaqələrin yaradılmasına xidmət edir.
32. Prokurorluq xidmətləri təlim rolunu da oynaya bilər və bu qismdə ədalət mühakimə
sisteminin fəaliyyətinin izah edilməsinə yardım göstərə bilər. Onlar uyğun olduğu
təqdirdə, ədalət mühakimə sistemi haqqında daha yaxşı anlayış və biliklərin yaradılması
üçün media və ümumilikdə ictimaiyyətə məlumat verməlidir.
33. Buna əlavə olaraq, prokurorların işinin açıqlığı prokurorluq orqanları tərəfindən
aparılan fəaliyyət standartının təkmilləşməsinə yardım etməlidir. Hüquq mühafizə
orqanları və prokurorluq xidmətləri medianı davam edən proseslər və xüsusilə istintaq
haqqında xəbərdar etməklə, ümumi ictimaiyyətdən məlumat alaraq ədalət
mühakiməsinin effektivliyini artıra bilər.
34. Həmçinin, prokurorlar qanuna uyğun olaraq, əlavə cinayətlər və digər
hüquqpozmaların baş verməsinin qarşısını almaq üçün media vasitəsilə ictimaiyyətə
məlumat çatdıra bilər.

35. Hər bir üzv dövlətin prokurorluq xidməti öz situasiyası, qanunvericiliyi və ənənələri
ilə bağlı olaraq, spesifik meyarlara əsasən kiminlə əlaqənin qurulub və hansı
məsələlərin açıqlanacağını nəzərdən keçirə bilər.
36. Bəzi üzv dövlətlərdə, prokurorlar mediaya siyasi məsələlər və prokurorluq xidmətinin
ümumi rolu və fəaliyyəti ilə bağlı ümumi məlumat çatdırmaqla, məhkəmə prosesləri
ərzində müvafiq hüquqi arqumentin bir hissəsi kimi istisna olmaqla, hər hansı şəxsi işlə
bağlı ictimaiyyətə məlumat vermir. Digər üzv dövlətlərdə hər bir fərdi prokuror məşğul
olduğu işlər haqqında aktiv şəkildə media ilə əlaqə saxlaya və ya artıq ictimai domendə
olan iş haqqında məhdud faktiki məlumatları çatdıra bilər. Hər bir halda, media ilə
əlaqələr qarşılıqlı inam, etibar, bərabər münasibət, məsuliyyətlilik prinsipləri üzərində
qurulmalı və məhkəmənin qərarlarına hörmət edilməlidir. Bundan əlavə, öz vəzifələrinin
icrası zamanı prokurorlar medianın bütün üzvlərinə qarşı qərəzsizlik və bərabərlik
prinsipinə əsasən davranmalıdırlar.
37. Prokurorlar tərəfindən mediaya çatdırılan məlumatlar aydın, etibarlı və birmənalı
olmalıdır.
38. Prokurorlar şəxsi məlumatların qorunması, təhlükəsizlik, ləyaqət, təqsirsizlik
prezumpsiyası, proseslərin digər iştirakçıları ilə etik qaydalar, eləcə də, konkret
məlumatların açıqlanmasının qarşısını alan və ya onu məhdudlaşdıran hüquqi
müddəalar ilə bağlı hüquqi müddəalara hörmət etməklə, prokurorluq fəaliyyətlərinin
bütün mərhələlərində mediaya məlumatları çatdırmalıdırlar.
39. Hər bir halda qanunla qorunan gizliliklə haqqında hüquqi müddəalara, eləcə də
istintaqın məxfiliyinə hörmət edilməlidir.
40. Bəzi üzv dövlətlərdə istənilən əlaqələr əsasən prokuror olmayan sözçü və ya
ixtisaslaşmış mətbuat orqanı vasitəsilə yaradılmalıdır. Digər üzv dövlətlərdə, məlumatlar
prokurorluq orqanı və ya prokurorluq xidmətinin rəhbəri tərəfindən çatıdılmalıdır.
Prokurorluq xidmətindən qaynaqlanan əlaqələr bütövlükdə işlərin şəxsi qaydada təqdim
edilməsi riskini və şəxsi tənqid risklərini azalda bilər.
41. Prokurorlar medianın tələblərinə proaktiv şəkildə yanaşa, lazım gəldikdə, ədalət
mühakiməsi ilə bağlı ümumi məsələlər və ya müstəsna şəkildə yanlış məlumatlar ictimai
rəyin bir hissəsi olduqda, belə yanlış məlumatların düzəldilməsi ilə bağlı KİV vasitəsilə
ictimaiyyəti məlumatlandırmaq təşəbbüsü əldə edə bilərlər.
42. Öz vəzifə funksiyalarını ədalətlə, qərəzsiz və səmərəli şəkildə yerinə yetirməsi üçün,
prokurorluq xidməti mətbuat konfranslarının keçirilməsi, müsahibələrin verilməsi və/və
ya seminar və dairəvi masa görüşlərində iştirak kimi mediaya press reliz, brifinq və ya
başqa vasitələrlə məlumatların verilməsini uyğun hesab edə bilər. İctimaiyyəti Dövlətdə
qanun və qaydaların qorunub saxlanılması üçün uyğun şəkildə və vaxtlı-vaxtında
xəbərdar etmək məqsədilə yeni informasiya texnologiyalarından geniş şəkildə istifadə
edilə bilər. Bu baxımdan, prokurorluq xidmətləri və orqanları üçün öz maraq sahələrini
düzgün şəkildə qorumaları üçün bu məsləhətli hesab olunur.

43. Prokurorluq xidməti müvafiq olduğu təqdirdə, hər hansı pres-reliz, brifinq və ya
başqa məlumat vasitələrinin hazırlanmasında polis və ya digər müvafiq səlahiyyətli
orqanlarla əməkdaşlıq edə bilər. Bu əməkdaşlıq, müxtəlif xidmətlərin birgə cəhdlərinin
əlaqələndirilməsi və cəmiyyət üçün yanlış məlumat və mənfi nəticələrin yayılmasının
qarşısının alınmasına kömək edə bilər. Belə əməkdaşlıq (2000)19 saylı Tövsiyənin 22
və 23-cü bəndlərində müəyyən edilən ümumi prinsipləri əks etdirməlidir.
44. Prokurorlar vaxtında məlumat mübadiləsinin fundamental prinsiplərinə zidd olan
rəylərin ifadə edilməsi və ya məlumatların açıqlanmasına qarşı müqavimət
göstərməli, şəxslər və ya hadisələrlə bağlı şəxsi rəylərin verilməsi və ya hökmlərin
dəyərləndirilməsinə yol verməyərək müstəqil və obyektiv şəkildə əlaqə
saxlamalıdırlar.
45. Hər bir prokuror media vasitəsilə ədalətsiz hücuma məruz qaldıqda, yerli
qanunlara uyğun olaraq, mübahisəli məlumatları və ya digər hüquqi vasitələri
düzəltmək hüququna malikdir. Bununla belə, məşğul olduğu prosesə cəlb olunan
şəxslər və ya əşyalar haqqında yanlış məlumatlar yayıldıqda, prokurorluq xidmətinin
rəhbəri və ya sözçüsü və ya xüsusi hallarda baş prokuror və ya məsul ən yüksək
səlahiyyətli qurum və ya dövlət orqanı tərəfindən bununla bağlı rəylərin bildirilməsi
məsləhət görülür. Bu cür institusional cavab prokurora hər bir şəxsə verilən cavab
hüququndan istifadə etməsi zərurətini aradan qaldırır və mübahisənin həddən artıq
“şəxsiləşdirilməsi” riskini azaldır.
46. Bəzi üzv dövlətlərdə cinayət məsələlərində prokurorların qərarlarından zərər
çəkən şəxslərin məlumatlandırılması ilə bağlı nəzərdən keçirilən hüquqi və ya praktiki
məsələlər ola bilər. Bununla belə, prokurorlar mümkün və ya praktiki olan yerlərdə,
onların qərarlarından zərər çəkən şəxslərin belə qərarların mediaya çatdırılmasından
əvvəl xəbərdar edilməsini təmin etməlidir.
IV. TÖVSİYƏLƏR
i. Üzv dövlətlər və ya prokurorluq xidmətləri ictimaiyyətin prokurorluq
xidmətlərinin işindən xəbərdar edilməsi üçün medianın zəruri məlumatları əldə
etməsinə imkan yaratmaq məqsədilə kommunikasiya siyasəti yaratmalıdır.
Onların media ilə əlaqələri ilə bağlı təlimatlar da prokurorların etik kodeksinə
daxil edilə bilər. Hər bir üzv dövlətdə situasiya, qanunvericilik və ənənələrə
əsaslanaraq media ilə hansı dərəcədə əlaqə saxlamaq lazım olduğu nəzərdən
keçirilə bilər.
ii. Prokurorlar və KİV arasında əlaqələrdə aşağıdakı prinsiplərə əməl edilməlidir:
söz və mətbuat azadlığı, məxfilik öhdəliyi, informasiya hüququ, şəffaflıq
prinsipi, özəl həyat və ləyaqət, eləcə də istintaqın məxfiliyi hüququ, təqsirsizlik
prezumpsiyası, tərəflərin bərabərliyi, müdafiə və ədalətli ibtidai istintaq hüququ.
iii. Prokurorların media ilə əlaqələri qarşılıqlı hörmət, inam, məsuliyyət, bərabər
münasibət və məhkəmə qərarlarına hörmət üzərində qurulmalıdır.

iv. Media ilə münasibətlərində prokurorluq xidmətləri medianın tələblərinə
cavab verməklə və medianı məhkəmədə baş verənlər haqqında
məlumatlandırmaq təşəbbüsünü həyata keçirməklə, proaktiv yanaşmanı da
qəbul etməyi nəzərdən keçirə bilər.
v. Dövlət ittihamçılarının media ilə əlaqələri ictimai münasibətlər üzrə
ixtisaslaşmış sözçü və ya prokurorlara həvalə edilməsi məsələsi nəzərdən
keçirilə bilər.
vi. Mümkün və/və ya praktiki olan yerlərdə prokurorların cinayət məsələlərində
zərər çəkən şəxslərin belə qərarların mediaya çatdırılmasından əvvəl bu
xüsusda xəbərdar edilməsi məsləhət görülür.
vii. Prokurorların media ilə birbaşa əlaqələri olan yerlərdə, müvafiq
məlumatların təqdim edilməsini təmin etmək üçün kommunikasiya sahəsində
müvafiq qaydada təlimlər keçirilməlidir. Belə təlimlər ekspert və/vəya
jurnalistlərlə ortaq təşkil oluna və ya onların tərəfindən dəstəklənə bilər.
viii. Prokurorluq xidməti ilə qurulan əlaqələr bütövlükdə işlərin şəxsi qaydada
təqdim edilməsi riskini və şəxsi tənqid risklərini azalda bilər.
ix. Prokurorların sərəncamında olan hüquqi vasitələrə əlavə olaraq, yanlış
məlumatlar və ya prokurorlara qarşı ədalətsiz mətbuat kampaniyaları ilə bağlı
prokurorluğun rəhbəri, və ya sözçüsü və ya da xüsusi hallarda Baş prokuror, və
ya məsul ən yüksək səlahiyyətli qurum və ya dövlət orqanı tərəfindən bununla
bağlı rəylərin bildirilməsi məsləhət görülür.
x. İctimaiyyətin prokurorluq fəaliyyəti haqqında vaxtında xəbərdar edilməsi
üçün prokurorluq xidmətləri və orqanlarının veb-saytları kimi yeni informasiya
texnologiyalarından istifadə etmək məsləhət görülür.
xi. Müvafiq olduğu təqdirdə, prokurorlar mediaya çatdırılan məlumatları
nəzərdən keçirmək və onu yaymaq üçün polis və digər müvafiq səlahiyyətli
orqanlarla əməkdaşlıq edə bilər.

