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GİRİŞ 

 

Respublikamızda açıq hökumət prinsiplərinin 

tətbiqi, şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı 

mübarizə sahəsində davamlı islahatlar həyata keçirilir, 

yeni strategiyalar müəyyənləşdirilir. Qeyd olunan tədbirlər 

bütövlükdə cəmiyyətimizdə, dövlət idarəçiliyində 

informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin 

genişləndirilməsini, informasiyanın əldə edilməsində 

açıqlığın təmin edilməsini, ictimai iştirakçılığın artmasını 

təmin edir və vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə sıx 

əməkdaşlıq şəraitində faydalı nəticələr verir. Ölkəmiz açıq 

hökumət prinsiplərinin təşviqi sahəsində beynəlxalq 

səylərə də öz töhfəsini vermiş və “Açıq Hökumət 

Tərəfdaşlığı” beynəlxalq təşəbbüsünə ilk qoşulan 

dövlətlərdən biri olmuşdur. 

Korrupsiyaya qarşı transmilli mübarizənin səmərəli 

nəticələrinə nail olunması və bu sahədə dövlətlərin milli 

qanunvericilik təcrübələrinin sistemli koordinasiyası və 

ümumiləşdirilməsi və beynəlxalq hüquqi cəhətdən tədqiqi 

olduqca əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan dünyanın bir sıra 

ölkələrində antikorrupsiya tədbirlərini özündə əks etdirən 
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normativ-hüquqi bazanın mahiyyəti və məzmunu ilə bağlı 

nüansların müqayisəli şəkildə öyrənilməsi və bu sahədə 

yeniliklərin Azərbaycanda tətbiqi xüsusilə zəruridir. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə problemi qlobal miqyaslı 

olmaqla, xarici ölkələrin antikorrupsiya qanunları çirkli 

pulların yuyulmasını, hökumət şəffaflığını, mütəşəkkil 

cinayətkarlığı, ticarət və kapital qoyuluşu tənzimləmələri 

kimi müxtəlif məsələləri əhatə etməklə, adətən 

müqayisəli, beynəlxalq və xarici qanunların müxtəlif 

aspektlərini özündə ehtiva edir.   

Dünyanın müxtəlif ölkələrində bu əmələ 

münasibətdə qanunvericilik və inzibati təsir 

mexanizmlərində fərqlərin mövcudluğuna baxmayaraq, 

məqsəd bu əməlin nəinki bir ölkənin daxilində, həmçinin 

onun beynəlxalq təhlükəsizlik və beynəlxalq hüquq 

nöqteyi-nəzərindən neqativ nəticələrinin minimuma 

endirilməsi və bu cinayətə qarşı transmilli mübarizənin 

gücləndirilməsinin vacibliyidir. Bu mənada tam əminliklə 

demək mümkündür ki, korrupsiya bu gün artıq dünyanın 

müasir hüquq sistemlərinin, eyni zamanda ölkəmizin milli 

qanunvericilik sisteminin narahatlıq mövzusu olaraq, bu 

neqativ təzahürlə səmərəli mübarizə ilk növbədə hüquqi 

maariflənməni zəruri edir.  
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Ona görə də hesab edirik ki, həm dünya 

ölkələrinin, həm də Azərbaycanın milli antikorrupsiya 

qanunvericiliyinin müqayisəli şəkildə öyrənilməsi, xüsusilə 

bu sahədə tələbələr arasında ictimai mühazirə və 

seminarların təşkil olunması (Fəaliyyət Planının 10.3-cü 

bəndinə əsasən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində 

tələbələr üçün ictimai mühazirə və seminarların 

keçirilməsi nəzərdə tutulub), eyni zamanda Azərbaycanda 

açıq hökumət prinsiplərinin genişlənməsi və korrupsiyanın 

qarşısının alınması üçün müxtəlif ölkələrin, o cümlədən 

milli antikorrupsiya qanunvericiliyini və beynəlxalq 

hüququn norma və prinsiplərini müqayisəli şəkildə tədqiq 

edən “Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir beynəlxalq 

hüquq” kitabının elektron nəşri və internet üzərindən 

yayımı xüsusilə zəruridir. Buna görə də ölkəmizdə bu 

sahədə elektron maariflənməni həyata keçirmək üçün 

elektron kitabın yayımını, həm də geniş ictimaiyyətin açıq 

hökumət və antikorrupsiya qanunvericiliyi üzrə 

informasiyaya çatımlığının təmin olunmasını vacib hesab 

edirik.  

Hesab edirik ki, “Antikorrupsiya qanunvericiliyi və 

müasir beynəlxalq hüquq” kitabı ölkəmizdə “Açıq 

hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli 
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Fəaliyyət Planı”nında nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə yardımçı olmaq, açıq hökumət prinsipləri və 

antikorrupsiya qanunvericiliyi üzrə mühüm vəsait 

olacaqdır. 

Beləliklə, “Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir 

beynəlxalq hüquq” müasir dövrdə dünya ölkələrinin və 

Azərbaycanın milli antikorrupsiya qanunvericiliyinin 

müqayisəli şəkildə öyrədilməsi məqsədilə ortaya çıxmış 

bir vəsaitdir. Kitabın ərsəyə gəlməsində verdikləri dəyərli 

tövsiyələrə, rəylərə, göstərdikləri diqqət və qayğıya görə 

müəllif Bakı Avrasiya Universitetinin rəhbərliyinə və 

professor-müəllim heyətinə, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasına və Avropaya İnteqrasiya Mərkəzinə 

dərin təşəkkürünü bildirir. 
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I FƏSİL 

AÇIQ HÖKUMƏT VƏ KORRUPSİYA İLƏ  

MÜBARİZƏNİN NƏZƏRİ ASPEKTLƏRİ 

 

1.1. Açıq Hökumət prinsiplərinin mahiyyəti 

Qloballaşma və Avropaya inteqrasiya proseslərinin 

aktual oldugu müasir dövrdə açıq cəmiyyətin, açıq 

hökumətin formalaşdırılması, insan hüquq və 

azadlıqlarının prioritet təşkil etdiyi cəmiyyətlərdə və 

dövlətlərdə elektron hökümətin formalaşması, xüsusilə 

elektron xidmətlər, informasiya azadlığının təmin edilməsi 

ilə bağlı məsələlər mühüm önəm kəsb edir. Buna görə də 

biz ilk növbədə açıq hökumət konsepsiyasının 

mahiyyətinə və “açıq hökumət”in anlayışına diqqət 

yetirəcəyik.  

Açıq hökumət nədir? Bu konsepsiya əslində açıq 

hökumətin ilk elementlərinin formalaşmağa başladığı 

Qərb cəmiyyətlərində, xüsusilə 18-19-cu əsrlərdə Avropa 

maarifçilik dönəmində ictimai-fəlsəfi fikirdə meydana 

gəlmiş və 20-ci əsrin sonlarında daha da inkişaf 

etdirilmişdir. 
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Açıq Hökumət – insan və vətəndaşların hökumət 

üzərində səmərəli ictimai nəzarət həyata keçirmək 

imkanını, habelə şəffaflıq, açıqlıq və informasiya 

azadlığının təmin olunmasını özündə ehtiva edən yeni 

idarəetmə modelidir. Modern doktrina olaraq açıq 

hökumət konsepsiyasının mahiyyətini və hər bir 

demokratik cəmiyyətin təməl prinsiplərindən birini 

vətəndaşların rahat çatımlı olduğu informasiya və 

sənədlərin açıqlığı, habelə bütövlükdə vətəndaşlar üçün 

şəffaf olan dövlətin varlığı təşkil edir.  

Demokratiyanın, şəffaflığın, korrupsiyaya qarşı 

mübarizə mədəniyyətinin və hüquqi dövlətin 

formalaşdırılmasının səmərəli vasitəsi açıq hökumət, 

daha doğrusu, eıektron hokumətdir. Bu səbəbdən də son 

dövrlər müasir dünyada Açıq Hökumət konsepsiyaları irəli 

sürülmüşdür. Açıq Hökumətin ən mühüm funksiyası məhz 

dövlət idarəetməsində şəffaflığın artırılması, korrupsiyaya 

qarşı mübarizənin daha səmərəli şəkildə həyata 

keçirilməsi və bununla da insan hüquq və azadlıqlarının 

təminatına nail olunmasıdır. Bu mənada Açıq Hökumət 

ölkəmizdə yeni elektron idarəetmə modeli kimi inkişaf 

etməkdədir. 
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İlk öncə vurğulamaq lazımdır ki, hələ Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 sentyabr tarixli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Açıq Hökumətin təşviqinə 

dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planında  

elektron xidmətlərin təşkilinin zəruriliyi təsdiq edilmiş, bu 

xidmətlərin “bir pəncərə” prinsipi əsasında təşkilinin təmin 

edilməsi məqsədi ilə www.e-gov.az vahid elektron 

hökumət portalı yaradılmışdır.  

Eyni zamanda, dövlət orqanları tərəfindən əhaliyə 

bütün xidmətlərin vahid məkandan, daha keyfiyyətli və 

rahat həyata keçirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət 

və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi təsis edilmiş 

və bu qurumun nəzdində “ASAN” xidmət mərkəzləri 

fəaliyyət göstərir. 

Qeyd olunan məsələlər Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinin  27 aprel 2016-cı i l tarixli “Açıq hökumətin 

təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamında da öz əksini 

tapmış və əvvəlki Planın məntiqi davamını təşkil edir. 

Dövlət xidmətlərinin göstərilməsində tətbiq edilən və 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2015-ci il “Dövlət Xidmətləri 
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Mükafatına” layiq görülmüş innovativ “ASAN 

xidmət”modeli bu yanaşmanın uğurlu nümunəsidir. Açıq 

hökumət prinsiplərindən biri olan ictimai iştirakçılığın 

genişlənməsi üçün qanunvericilik bazasını təmin edən 

“İctimai iştirakçılıq haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun qəbulu və icrası dövlət orqanları yanında 

ictimai şuraların yaradılmasını, ictimai əhəmiyyət kəsb 

edən qanun layihələrinin müzakirəsində və dövlət 

orqanlarının fəaliyyətində vətəndaş cəmiyyəti 

institutlarının daha sıx iştirakını təmin etmişdir. 

Azərbaycan 2015-ci ildə Dünya İqtisadi Forumunun 

rəqabət qabiliyyəti indeksinə əsasən 148 ölkə arasında 

40-cı yeri, Dünya Bankının “DoingBusiness” 2016-cı il 

hesabatında isə “Biznesə başlama” meyarı üzrə 189 ölkə 

arasında 7-ci yeritutmuşdur. Dövlət orqanları tərəfindən 

açıq hökumətin təşviqi üzrə həyata keçirilən layihələr və 

təşəbbüslər prioritet müəyyən edilmiş, bu sahədə 

fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyəti institutlarına dəstək 

göstərilmişdir.1 

                                                 
1
 Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planı, http://www.e-qanun.az/framework/32647 



Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir beynəlxalq hüquq 

 

 13 

Ümumilikdə hər iki sənədə şəffaflığın artırılması və 

açıq hökumətin təşviqi sahəsində aşağıdakı tədbirlərin 

görülməsi ilə bağlı konkret müddəalar nəzərdə tutulur və 

bu qeyd olunanlar açıq hökumətin prinsipləri kimi qəbul 

edilir:  

 1. İnformasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması – 

açıq hökumətin başlıça prisipi hesab olunur və dövlət 

qurumlarında informasiya azadlığı üzrə məsul şəxslərin 

müəyyən edilməsi, informasiya azadlığı ilə bağlı daxili 

icraat qaydalarının qəbul edilməsi və bu barədə 

ictimaiyyətin məlumatlandırılması, informasiya azadlığının 

təmin edilməsi məqsədi ilə məsul dövlət qulluqçuları üçün 

ətraflı treninqlərin keçirilməsi, “İnformasiya əldə etmək 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

tələblərinin icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədi 

ilə Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə 

Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Aparatının strukturunun 

təkmilləşdirilməsi, aidiyyəti əməkdaşların ixtisaslaşmış 

treninqlərə cəlb edilməsi; 

 2. Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə 

ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verməsi - dövlət 

orqanlarının öz fəaliyyəti barədə məlumatları mütəmadi, 

yenilənmiş əsaslarla internet səhifələrində yerləşdirməsi, 
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illik məruzələr tərtib etməsi və internet səhifələrində 

açıqlaması, mətbuat konfransları və ictimaiyyətlə birbaşa 

ünsiyyət formasında tədbirlər keçirməsi, dövlət 

orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik 

aktlarının anlaşılan sadə dildə yazılmış versiyasının, 

bələdçi qaydaların tərtib edilməsi və bu məlumatların 

vətəndaşlar arasında təşviq edilməsi, dövlət 

proqramlarının əhatə etdiyi sahələr üzrə internet 

portallarının yaradılması, dövlət orqanlarının internet 

səhifələrinin müasir standartlara uyğun olaraq vahid 

nümunəvi formasının və minimum şərtlərinin müəyyən 

edilməsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qarşısındakı illik 

hesabatlarında açıq hökumətin təşviqi və korrupsiyaya 

qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlər 

haqqında məlumat verməsi. 

 3. Normativ hüquqi aktların vahid elektron 

bazasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi - rəsmi hüquqi 

istinad mənbəyi olan Azərbaycan Respublikasının Hüquqi 

Aktların Dövlət Reyestrinin elektron variantının mütəmadi 

yenilənməsi və elektron bazanın daim işlək vəziyyətdə 

saxlanılması. 
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 4. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində ictimaiyyətin 

iştirakının genişləndirilməsi - dövlət orqanları tərəfindən 

ictimai əhəmiyyət kəsb edən qanun layihələrinin 

hazırlanması prosesinə vətəndaş cəmiyyəti 

nümayəndələrinin cəlb edilməsi, ictimai dinləmələrin 

keçirilməsi, əhaliyə xidmət göstərən dövlət orqanları 

tərəfindən vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın 

təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq şuraların və ya 

əməkdaşlıq şəbəkələrinin yaradılması, ictimai maraq kəsb 

edən qərarların qəbul edilməsi prosesində ictimaiyyətin 

iştirakını genişləndirmək vasitəsi kimi internet 

səhifələrindən istifadə edilməsi (vətəndaşların təklif və 

rəylərinin qəbul edilməsi, müzakirələrin təşkil edilməsi, 

interaktiv sual-cavab bölmələrinin yaradılması və s.), 

dövlət orqanları tərəfindən “Açıq qapı” vətəndaş 

forumlarının keçirilməsi;  

 5. Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi - elektron 

xidmətlər göstərilməsi üzrə qiymətləndirmənin həyata 

keçirilməsi və ictimaiyyətə açıqlanması, dövlət 

orqanlarının öz səlahiyyətlərinə uyğun olaraq həyata 

keçirdikləri elektron xidmətlər barədə ildə bir dəfədən az 

olmayaraq ictimai təqdimatlar keçirməsi, dövlət orqanları 

arasında elektron informasiya dövriyyəsinin təmin 



Səyyad Məcidli 

 

 16 

edilməsi məqsədi ilə vahid sistemin yaradılması, 

rüsumların, vergilərin, inzibati cərimələrin, kommunal 

xərclərin və digər inzibati ödənişlərin elektron qaydada 

ödənilməsinin təkmilləşdirilməsi, regionlarda əhalinin 

elektron xidmətlərdən istifadə imkanlarının artırılması 

üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

 6. Maliyyə nəzarəti prosesində şəffaflığın artırılması 

- dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların 

səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi və maliyyə nəzarəti 

üzrə daha təkmil hüquqi baza təmin etmək üçün maliyyə 

nəzarəti haqqında qanun layihəsinin hazırlanması, 

maliyyə nəzarəti orqanlarının hesabatlılığının artırılması 

və həmin orqanlar tərəfindən maliyyə nəzarətinin 

nəticələri barədə təhlillərin və statistik məlumatların 

ictimaiyyətə təqdim edilməsi, maliyyə nəzarətində 

informasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron nəzarət 

(“e-nəzarət”) sisteminin yaradılması, maliyyə nəzarəti 

orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi, onlar 

arasında vahid elektron informasiya bazasının 

yaradılması, informasiya mübadiləsinin təşkili və s.; 

7. Vergi nəzarəti və yoxlamaları prosesində 

şəffaflığın artırılması - vergi ödəyicilərinin zəruri 

məlumatla təmin edilməsi və vergi ödəyiciləri ilə təbliğat 
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işinin təkmilləşdirilməsi, vergi orqanlarının fəaliyyətinin 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun Vergi şəffaflığı üzrə yaxşı 

praktika haqqında kodeksinə uyğunlaşdırılması 

sahəsində tədbirlər görülməsi, vergilərin və digər icbari 

ödənişlərin elektron qaydada ödənilməsinin 

təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq tədbirlər görülməsi. 

8. Korrupsiyanın qarşısının alınması 

sahəsində tədbirlər və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi - 

dövlət qulluqçularının və dövlət orqanlarının digər vəzifəli  

şəxslərinin fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının 

qarşısının alınması ilə bağlı mexanizmlərin, müvafiq 

qanunvericilik aktlarının hazırlanması və s. 

Göründüyü kimi, qeyd olunan müddəalar əksər 

dövlət orqanlarının ictimaiyyətin iştirakının 

genişləndirilməsi, elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi, 

öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə müntəzəm məlumat 

verməsi və Açıq Hökumətin təşviqi ilə bağlı digər mühüm 

əhəmiyyətli məsələləri ehtiva etməklə, bütövlükdə dövlət 

idarəetməsində modern prinsiplərin tətbiqini şərtləndirir. 

 

1.2. Korrupsiya: ümumnəzəri məsələlər 

Dünya ölkələrinin antikorrupsiya qanunvericiliyində  

və beynəlxalq hüquqda təsbit olunan hüquqi anlayışların 
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bizim üçün mühüm elmi əhəmiyyəti bu ölkələrdə tətbiq 

olunan qanunların və nəzarət mexanizmlərinin ölkəmizə 

adaptasiyasıdır. Çünki, mütəxəssislər tərəfindən bu gün 

ölkəmizin antikorrupsiya qanunvericiliyi mükəmməl hesab 

olunur və orada öz əksini tapan terminologiya, habelə 

tətbiq olunan inzibati mexanizmlər artıq bu gün özünün 

səmərəli nəticələrini verməkdədir. Hüquq üzrə fəlsəfə 

doktoru A. Qədirov xüsusi qeyd edir ki, “artıq Azərbaycan 

Respublikasının antikorrupsiya qanunvericiliyi daha 

səmərəli və daha kəsərli olmuşdur. Lakin respublikamızın 

ictimai həyatının müxtəlif sahələrində həyata keçirilən 

uğurlu islahatlar qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsini tələb 

edən zəruri şərtlərdən biri kimi hüquqşünas alimlərin 

qarşısına qanunvericilikdə mövcud olan boşluqlarla 

əlaqədar problem və ziddiyyətlərin həllini mühüm bir 

vəzifə kimi qoyur”.2  

Hüquqi anlayışlar və terminoloji uyğunluq 

qanunverciliyin təkmilləşdirilməsinin ilkin şərti kimi şıxış 

edir. Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan “Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə haqqında” BMT-nin Konvensiyasını (31 oktyabr 

                                                 
2
 Qədirov A. Korrupsiya: anlayışı, mahiyyəti və problemləri. 

http://strategiya.az    

http://strategiya.az/
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2003-cü ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən  58/4 

saylı qətnamə ilə qəbul edilib) 01 noyabr 2005-ci ildə 

ratifikasiya etmişdir. Həmçinin, respublikamız 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində Avropa Şurası 

çərçivəsində aşağıda göstərilən bir neçə əsas 

müqavilələrə qoşulmuşdur: “Korrupsiyaya görə cinayət 

məsuliyyəti haqqında” Konvensiya (11 fevral 2004-cü ildə 

ratifikasiya edilmişdir); “Korrupsiyaya görə mülki 

məsuliyyət haqqında” Konvensiya  (11 fevral 2004-cü ildə 

ratifikasiya olunmuşdur). Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa 

Şurası korrupsiyaya qarşı mübarizədə 20 əsas prinsipi 

(milli və beynəlxalq korrupsiyanın krimillaşdırılmasını 

təmin etmək, korrupsiya üzrə araşdırmaları təşviq etmək, 

korrupsiyaya qarşı mübarizənin bütün sahələrdə 

beynəlxalq əməkdaşlığı mümkün qədər genişləndirmək 

və s.) işləyib hazırlamışdır.  

27 yanvar 1999-cu il tarixli Korrupsiya ilə əlaqədar 

cinayət məsuliyyəti haqqında Konvensiyada qeyd olunur 

ki, korrupsiya qanunun aliliyinə, demokratiya və insan 

hüquqlarına təhlükə yaradır, səmərəli dövlət idarəçiliyini 

sarsıdır, bərabərlik və sosial ədalət prinsiplərini pozur, 

rəqabət üçün şəraiti təhrif edir, iqtisadi inkişafı 
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çətinləşdirir, demokratik təsisatların sabitliyinə və 

cəmiyyətin mənəvi dəyərlərinə təhlükə yaradır.3  

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, korrupsiyanın 

anlayışına münasibətdə beynəlxalq hüquqda və bəzi 

xarici olkələrin qanunverciliklərində və milli hüquq 

normalarında mövcud olan müddəalara nəzər yetirmək 

faydalı olardı. 

Beynəlxalq hüquqda korrupsiya termininə 4 noyabr 

1999-cu il Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi 

məsuliyyət haqqında Konvensiyada aydınlıq gətirilmişdir. 

Sənədin “Korrupsiya anlayışı” adlı 2-ci maddəsində qeyd 

olunur: “Bu Konvensiyanın məqsədləri üçün “korrupsiya” 

dedikdə, hər hansı vəzifənin normal yerinə yetirilməsini, 

yaxud da rüşvəti, qeyri-qanuni üstünlüyü və ya bu barədə 

vədi alandan tələb edilən davranışı pozan rüşvətin və ya 

hər hansı digər qeyri-məqbul üstünlüyün və ya bu barədə 

vədin birbaşa və ya dolayısı ilə istənilməsi, təklif edilməsi, 

verilməsi və ya alınması başa düşülür”.4 

Xarici ölkələrin normativ aktlarından Böyük 

Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığının parlamenti 

antikorrupsiya qanunvericiliyi də korrupsiyanın anlayışına 

                                                 
3
 Criminal Law Convention on Corruption. http://www.coe.int 

4
 Civil Law Convention on Corruption. http://www.coe.int 
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maraqlı yanaşma ortaya qoymuşdur. Dövlət orqanlarının 

Rüşvət Aktı  Birləşmiş Krallıqda parlament üzvlərinin, 

korporasiyaların, şuraların, departamentlərin, 

komissiyaların  və digər dövlət orqanlarının rəsmi 

şəxslərinin və qulluqçularının rüşvət və korrupsiya 

fəaliyyətlərinin qarşısının alınması və cəzalandırılması 

məqsədinə xidmət edən bu Akt (Qanun) onunla əhatə 

olunmuş şəxslərə həmin şəxslərin özləri və ya onlarla 

əlbir olan istənilən digər şəxsdən hər hansı bir məsələni 

xahiş etməyi və ya rüşvətlə ələ almağı və ya onu əldə 

etməyə razılaşmağı, habelə, özləri və ya onlarla əlbir olan 

istənilən digər şəxs üçün hədiyyə, ssuda, haqq və ya 

stimul kimi hər hansı şəxsə kömək etməyi və ya mükafatı, 

hər hansı dövlət qurumu ilə əlaqəli olan hər hansı məsələ 

ilə bağlı razılaşma və ya təklifi qadağan edir. 

Digər bir Şərq ölkəsi - Çin cinayət qanununda 

korrupsiyanın anlayışına bir qədər də fərqli yanaşılmışdır. 

Çin Cinayət Qanuna görə (2009-cu ildə edilmiş əlavələrə) 

dövlət və ya özəl sektorda şəraitdən asılı olmayaraq, pul 

təklifi, xahişi və qəbul edilməsi, ədalətsiz üstünlüklərə nail 

olmaq və onları təkilif etmək məqsədilə mülkiyyət və ya 

digər faydaların əldə edilməsi, hər hansı bir təşkilatda öz 

vəzifə mövqeyindən istifadə edərək qəbul olunmuş 
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faydalar və üstünlüklər, həmçinin vasitəçi kimi hərəkət 

edən dövlət rəsmilərinin rüşvətxorluğu cinayət məsuliyyəti 

yaradır. 5  Bu ölkədə korrupsiya cinayətinə görə 

məsuliyyətə hər hansı dövlət məmurunun cəlb edilməsi 

bir qədər mürəkkəb xarakter daşısa da, lakin sübut 

olunduğu təqdirdə bu şəxslər Cinayət Qanununa müvafiq 

olaraq, bu əmələ görə 10 ilədək azadlıqdan məhrumetmə 

cəzasına, eyni zamanda, cərimə cəzasına cəlb edilə bilər.  

Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında 

Azərbaycan Respublikasının 13 yanvar 2004-cü il tarixli 

Qanunu (1-ci maddə) korrupsiyaya aşağıdakı kimi anlayış 

vermişdir: Korrupsiya - vəzifəli şəxslərin öz statusundan, 

təmsil etdiyi orqanın statusundan, vəzifə 

səlahiyyətlərindən və ya həmin status və səlahiyyətlərdən 

irəli gələn imkanlardan istifadə etməklə qanunsuz olaraq 

maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə 

etməsi, habelə fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən qeyd 

edilən maddi və sair nemətlərin, imtiyazların və ya 

güzəştlərin qanunsuz olaraq vəzifəli şəxslərə təklif və ya 

                                                 
5
 Foreign corrupt practices . Linklaters LLP. 2010.p. 18.  p 23. 
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vəd olunması və yaxud verilməsi yolu ilə həmin vəzifəli 

şəxslərin ələ alınmasıdır.6 

Qanun eyni zamanda korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmaların subyektlərini də müəyyən edir. 

Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların subyektləri - 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları 

ilə müəyyən olunmuş qaydada dövlət orqanlarına seçilmiş 

və ya təyin edilmiş şəxslər; xüsusi səlahiyyət əsasında 

dövlət orqanlarını təmsil edən şəxslər; inzibati vəzifə tutan 

dövlət qulluqçuları; dövlət orqanlarının müvafiq struktur 

vahidlərində, dövlət idarə, müəssisə və təşkilatlarında, 

habelə dövlətin nəzarət səhm zərfinə sahib olduğu 

təsərrüfat subyektlərində təşkilati-sərəncamverici və ya 

inzibati-təsərrüfat funksiyalarını həyata keçirən şəxslər; 

Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında seçkili 

vəzifələrə namizədliyi qanunla müəyyən olunmuş 

qaydada qeydə alınmış şəxslər; Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş 

qaydada yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçilmiş 

şəxslər; yerli özünüidarəetmə orqanlarında təşkilati-

sərəncamverici və ya inzibati-təsərrüfat funksiyalarını 

                                                 
6
 Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu, http://e-qanun.gov.az 
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həyata keçirən şəxslər; qanunla müəyyən edilmiş hallarda 

dövlət orqanlarının səlahiyyətlərini yerinə yetirən qeyri-

dövlət orqanlarında təşkilati-sərəncamverici və ya inzibati-

təsərrüfat funksiyalarmı həyata keçirən şəxslər; öz 

nüfuzundan və ya əlaqələrindən istifadə edərək vəzifəli 

şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmək müqabilində 

maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə 

edən şəxslər; vəzifəli şəxsə qanunsuz olaraq maddi və 

sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər təklif edən və ya 

vəd edən, yaxud verən fiziki və hüquqi şəxslər və ya belə 

hərəkətlərdə vasitəçilik etmiş şəxslər hesab olunurlar.  

Prof. A.İ.Kirpiçnikov qeyd edir ki, “Korrupsiya - 

hakimiyyətin korroziyasıdır. Pas metalı dağıtdığı kimi, 

korrupsiya da dövlət aparatını dağıdır, cəmiyyətin mənəvi 

dayaqlarını laxladaraq sarsıdır. Korrupsiyanın səviyyəsi 

cəmiyyətin özünəməxsus termometridir, onun mənəvi 

vəziyyətinin göstəricisi, dövlət aparatının öz xüsusi 

məqsədləri üçün deyil, cəmiyyətin maraqları ilə bağlı olan 

vəzifələri həll etmək bacarığının göstəricisidir. Metal üçün 

korroziya yorğunluğunun onun davamlılıq qabiliyyətinin 

aşağı düşməsinin göstəricisi kimi, cəmiyyət üçün də 
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korrupsiya yorğunluğu onun neqativ hadisələrə 

müqavimət qabiliyyətinin aşağı düşməsini göstərir"7 .  

Beləliklə, korrupsiyaya münasibətdə xarici olkələrin 

qanunvercilikləri və milli hüquq normalarına daha 

müfəssəl şəkildə nəzər yetirilməsi onunla mübarizədə 

yeni vasitələrin tətbiqi baxımından öz effektiv təsirini 

göstərən mühüm amillərdən biridir.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

7
 Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. СПб.: Альфа, 

1997, s. 17, 352с. 
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II FƏSİL 

ANTİKORRUPSİYA ÜZRƏ XARİCİ QANUNVERİCİLİK 

TƏCRÜBƏSİ VƏ MÜASİR BEYNƏLXALQ HÜQUQ 

 

2.1. Korrupsiya ilə mübarizə üzrə  bəzi ölkələrin daxili 

qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq 

Korrupsiyaya qarşı transmilli mübarizənin səmərəli 

nəticələrinə nail olunması və bu sahədə dövlətlərin milli 

qanunvericilik təcrübələrinin sistemli koordinasiyası və 

ümumiləşdirilməsi beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq üçün 

olduqca əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan dünyanın bir sıra 

ölkələrində antikorrupsiya tədbirlərini özündə əks etdirən 

normativ-hüquqi bazanın mahiyyəti və məzmunu ilə bağlı 

nüansların müqayisəli şəkildə tədqiq edilməsi xüsusilə 

zəruridir. Antikorrupsiya qanunları probleminin elmi 

tədqiqi ilə məşğul olan ABŞ-ın Corctaun Universitetinin 

hüquqşünasları hesab edirlər ki, xarici ölkələrin 

korrupsiya qanunları çirkli pulların yuyulmasını, hökumət 

şəffaflığını, mütəşəkkil cinayətkarlığı, ticarət və kapital 

qoyuluşu tənzimləmələri kimi müxtəlif məsələləri əhatə 

etməklə, adətən müqayisəli, beynəlxalq və xarici 
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qanunların müxtəlif aspektlərini özündə ehtiva edirlər. 8 

Əlbəttə, danılmaz faktdır ki, korrupsiya ilə mübarizənin 

daha effektiv həyata keçirilməsi dövlətlərin daxili 

qanunvericilik təcrübəsindən nə qədər asılıdırsa, eyni 

zamanda bu, bir o qədər də dövlətlərin iradəsindən 

qaynaqlanan beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq üçün mühüm 

faktor kimi çıxış edir.  

Dünyanın müxtəlif ölkələrində bu əmələ 

münasibətdə qanunvericilik və inzibati təsir 

mexanizmlərində fərqlərin mövcudluğuna baxmayaraq, 

məqsəd bu əməlin nəinki bir ölkənin daxilində, həmçinin 

onun beynəlxalq təhlükəsizlik və beynəlxalq hüquq 

nöqteyi-nəzərindən neqativ nəticələrinin minimuma 

endirilməsi və bu cinayətə qarşı transmilli mübarizənin 

gücləndirilməsinin vacibliyidir. Tam əminliklə demək 

mümkündür ki, korrupsiya bu gün artıq beynəlxalq cinayət 

hüququnun predmeti olmaqla, transmilli xarakterli cinayət 

hesab olunur. Elə bu səbəbdən də, hüquq üzrə fəlsəfə 

doktoru R. K. Məmmədov korrupsiyanı beynəlxalq 

xarakterli cinayətlərin sırasına daxil etməklə, onun 

                                                 
8
 International Anti-Corruption Law Research Guide, 

http://www.law.georgetown.edu  

http://www.law.georgetown.edu/
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təhlükəliliyi və beynəlxalq xarakterinin artıq beynəlxalq 

birlik tərəfindən qəbul edildiyini 9  vurğulayır. Eyni 

zamanda, Dr. H. Fuller korrupsiyanın dəhşətli qlobal 

nəticələrə malik olması ilə bağlı BMT-nin Baş katibi Pan 

Ki Munun 9 dekabr Beynəlxalq Antikorrupsiya Günü ilə 

bağlı tədbirlərin birində söylədiyi “korrupsiyanın məhz 

cinayət olduğu üçün rədd edilməli olması, onun biznes 

dairələrinə neqativ təsiri, kontrabanda ilə məşğul olan 

şəxslərin əlində silah kimi istifadə edilməsi, idarəetməyə 

və hüquq normalarına dağıdıcı təsiri” barədə növbəti 

xəbərdarlığını xatırladaraq, onun beynəlxalq miqyasda 

cəzalandırılmalı əməl olmasını əsaslandırır.10  

Boston Şimal-Şərq Universitetinin professoru 

Nikos Passas qeyd edir ki,  korrupsiya hər hansı ayrıca 

bir dövlətin, coğrafi regionlar, siyasi sistemlər və ya 

mədəniyyətlərin hüdudları ilə məhdudlaşan yeni fenomen 

deyildir. “Burada yenilik ondan ibarətdir ki, siyasi sabitliyi 

pozan, inkişafa təxribat yaradan, azad rəqabəti sarsıdan, 

qanunun aliliyini təhdid edən, etimadsızlıq yaradan, 

                                                 
9
 Məmmədov R.K. Beynəlxalq cinayət hüququ və Azərbaycan 

Respublikasının cinayət qanunvericiliyi, Bakı-2012, s.177. 312 səh. 
10

 Dr Heike Fuller. Corruption prevention at the Federal Foreign 

Office, http://www.auswaertiges-amt.de  

http://www.auswaertiges-amt.de/
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bərabərsizliyə və yoxsulluğa xidmət edən, şərin və 

ədalətsizliyin başqa mənbələrinə şərait yaradan bu 

bəlaya qarşı mübarizənin aparılması üçün ortaya qoyulan 

beynəlxalq səylərdir.”11 

Ona görə də, bu tədqiqatın bu fəslində inkişaf 

etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin daxili 

antikorrupsiya qanunvericiliklərini təşviq edən amillər 

nəzərə alınmaqla, bu ölkələrdə mövcud olan institusional 

nəzarət mexanizmlərinin fəaliyyətini müasir beynəlxalq 

hüquq normaları çərçivəsində tədqiq edəcəyik. Burada 

dünya ölkələrində korrupsiyanın yayılma səbəbləri və 

onunla mübarizənin müxtəlif aspektləri, təzahür formaları, 

nəzarət mexanizmləri, habelə bu sahədə  dövlətlərin 

daxili qanunvericiliklərində mövcud olan boşluqların 

aradan qaldırılması məsələləri daha çox aktuallıq kəsb 

edir. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizədə beynəlxalq 

təcrübənin və müasir beynəlxalq hüquq normalarının 

müqayisəli təhlilinin, habelə bir sıra ölkələrin bu sahədə 

                                                 

11
 The United Nations Convention against Corruption  as a way of 

life. Edited by Nikos Passas and Dimitri Vlassis. Milan. ISPAC, 

2007. S. 9. 268 s. 
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təcrübəsinin öyrənilməsinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, 

bununla bağlı tətbiq olunan modellər və əldə edilən 

nailiyyətlər nəzərdən keçirilməlidir. Bununla əlaqədar 

olaraq dünya ölkələrinin - ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, 

Çin (Honqkonq), Almaniya, Avstraliya, Tailand, 

İndoneziya, Filippin, Latviya, Litva və digər dövlətlərin 

təcrübəsindən yararlanmaq faydalı olardı. 

Bu səbəbdən də, ilk növbədə inkişaf etmiş 

ölkələrin daxili qanunvericiliklərinin araşdırılmasını 

əhəmiyyətli hesab edirik. Problemin inkişaf etmiş 

dövlətlərin daxili qanunvericilik təcrübəsi əsasında elmi 

müstəvidə araşdırılması bir sıra mühüm səbəblərlə 

şərtləndirilir. 

Birincisi, antikorrusiya üzrə müasir beynəlxalq 

təcrübə və hüquq normaları Avropada, ABŞ-da və bir sıra 

inkişaf etmiş Şərq ölkələrində təşəkkül tapmış və 

formalaşmışdır. 

İkincisi, dünyada müasir demokratiyaların, insan 

hüquq və azadlıqlarının çiçəklənməsi yalnız korrupsiya və 

çirkli pulların yuyulması istiqamətində atılan məqsədyönlü 

mübarizənin nəticəsindən asılı olaraq inkişaf edir və bu 

da öz real təcəssümü etibarilə inkişaf etmiş ölkələrin 

təcrübəsinə əsaslanmaq üçün zəmin yaradır. 
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Üçüncüsü, hazırda qloballaşma və inteqrasiya 

proseslərinin daha təkmil və effektiv nəticəsinə nail olmaq 

üçün məhz inkişaf etmiş ölkələrdə tətbiq olunan 

qanunvericilik və nəzarət praktikasına müraciət edilməsi 

zəruridir. 

Dördüncüsü isə antikorrupsiya sahəsində transmilli 

təşkilatlarla dünya dövlətləri arasında qurulan əlaqələrin 

səmərəli olması və bu istiqamətdə qarşlıqlı faydalı 

əməkdaşlıq bu əmələ qarşı mübarizədə mühüm 

əhəmiyyət kəsb edəcək.  

Eyni zamanda, dünya ölkələrində korrupsiyanın 

mövcudluğu digər beynəlxalq cinayətlər və beynəlxalq 

xarakterli cinayətlər üçün də zəmin yaradan amil kimi 

çıxış edir. Bu amildən çıxış edərək, R.Sevdimalıyev 

xüsusilə terrorist təşkilatların maliyyələşdirilməsi və 

silahlanmasına münasibətdə bu cinayətlə mübarizə 

tədbirlərinin görülməsi və neytrallaşması üzrə səlahiyyətli 

olan dövlət məmurları arasında korrupsiya amilini 12 

xüsusi vurğulamışdır. 

                                                 
12

 Севдималиев Р. М. Международый терроризм и политико 

правовые проблемы борьбы с ним. Баку, 2011, S.226. 504 səh 



Səyyad Məcidli 

 

 32 

Qeyd olunan amilləri nəzərə alaraq, biz məsələyə 

antikorrupsiya tədbirlərinin – yəni istər qanunvericilik, 

istərsə də digər təşkilati-hüqiqi tədbirlərin ilk dəfə tətbiq 

olunduğu ölkələrin praktikasına müraciət edərək, 

korrupsiya ilə mübarizə üzrə normativ-hüquqi sistemə 

müəyyən aspektlərdən yanaşmanı daha üstün hesab 

edirik. 

Bunun üçün ilk növbədə, antikorrupsiya üzrə 

Böyük Britaniya və Birləşmiş İrlandiya Krallığının daxili 

qanunvericilik sisteminin təhlilinə nəzər salaq. Çünki, 

Böyük Britaniyada rüşvətxorluğun kriminallaşdırılması 

hələ “Biz insanlara hüquq və ədalət mühakiməsindən 

kənar heç bir şey satmayacağıq…” formulasında 1215-ci 

il Böyük Azadlıqlar Xartiyasında (Maqna Karta) bəyan 

edilirdi. 13  Bundan əlavə, bu ölkədə XIX əsrdə 

qanunvericilik qaydasında qeyd olunan ictimai təhlükəli 

əmələ qarşı mübarizə tədbirləri nəzərdə tutulmuş və 

cəzalar müəyyən olunmuşdur. Böyük Britaniya və Şimali 

İrlandiya Krallığının parlamenti antikorrupsiya 

qanunvericiliyi üzrə dünyada effektiv fəaliyyət göstərən 

qurumlardan biri hesab oluna bilər. Bu ölkənin yazılı 

                                                 
13

 Magna Carta 1215, 25 Edw. 1, cc 1, 9, 29, c. 9. 
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normalarının say baxımından o qədər də çox deyil. Bu 

dövlətdə korrupsiya ilə mübarizə üzrə aşağıdakı aktlar 

mövcuddur: 1) Dövlət orqanlarının 1889-cu il Rüşvət Aktı 

(Qanunu); 2) Korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə 

1906-cı il Aktı (Qanunu); 3) Korrupsiyanın qarşısının 

alınması üzrə 1916-cı il Aktı; 4) 2001-ci il qanunvericiliyə 

dəyişikliklər, 2010-cu il Rüşvətxorluq Aktı qeyd 

edilməlidir.. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirlərini özündə 

əks etdirən Britaniya qanunvericilik praktikasında bir neçə 

belə aktın qəbul edilməsinin ən mühüm səbəblərindən biri 

də bu cinayət əməlinə görə zaman-zaman baxışların 

dəyişməsi və məsuliyyət məsələlərinə həssas 

münasibətlə əlaqədar olmuşdur. 

 30 avqust 1889-cu il tarixində qəbul edilmiş Dövlət 

orqanlarının Rüşvət Aktı14 Birləşmiş Krallıqda parlament 

üzvlərinin, korporasiyaların, şuraların, departamentlərin, 

komissiyaların  və digər dövlət orqanlarının rəsmi 

şəxslərinin və qulluqçularının rüşvət və korrupsiya 

fəaliyyətlərinin qarşısının alınması və cəzalandırılması 

                                                 
14

 Public Bodies Corrupt Practices Act 1889, 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/52-53/69  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/52-53/69
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məqsədinə xidmət etmişdir. Bu Akt (Qanun) dövlət 

orqanlarının nümayəndələrinin, rəsmi şəxslərinin və 

qulluqçularının aktiv və passiv rüşvət fəaliyyətlərinə görə 

cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması məsələsini özündə 

əks etdirir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu Akt 

(Qanun) onunla əhatə olunmuş şəxslərə həmin şəxslərin 

özləri və ya onlarla əlbir olan istənilən digər şəxsdən hər 

hansı bir məsələni xahiş etməyi və ya rüşvətlə ələ almağı 

və ya onu əldə etməyə razılaşmağı, habelə, özləri və ya 

onlarla əlbir olan istənilən digər şəxs üçün hədiyyə, 

ssuda, haqq və ya stimul kimi hər hansı şəxsə kömək 

etməyi və ya mükafatı, hər hansı dövlət qurumu ilə əlaqəli 

olan hər hansı məsələ ilə bağlı razılaşma və ya təklifi 

qadağan edir.  

Qeyd edək ki, müasir Britaniya cəmiyyətində 

korrupsiya və onunla mübarizə məsələlərinə dair çoxsaylı 

nümunələr göstərə bilərik. Məsələn, 2006-cı ilin martında 

London Paytaxt Polisi təsdiq etmişdir ki, Şotland Milli 

Partiyası və başqaları tərəfindən edilən şikayətlər Aktın 

(Qanunun) mümkün pozuntularının araşdırılması barədə 

olmuşdur. 2005-ci il seçki kampaniyası ərzində varlı 

adamlar tərəfindən Leyboristlər Partiyasına ümumilikdə 

14 milyon funt sterlinq verilmiş və bu adamların dördünün 
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sonralar ömürlük per rütbələri üçün namizədliyi irəli 

sürülmüşdür. 15  Akta müvafiq olaraq, bu əməllərə görə 

cinayət təqibini davam etdirmək üçün Baş Prokurorun 

razılığı tələb olunur. Qanunda nəzərdə tutulan 

cinayətlərlə əlaqədar olaraq, sübutetmə yükü cavabdehin 

üzərinə düşdüyündən o, pulun, hədiyyənin və ya digər 

xoşrəftarlıq hallarının korrupsiya elementi kimi qəbul 

edilmədiyini göstərməlidir. 

Qeyd olunan qanun 2010-cu il Rüşvətxorluq 

Aktının16 qüvvəyə minməsinədək tamamilə ləğv edildi. Bu 

Akt Böyük Britaniyada korrupsiya ilə mübarizədə yeni 

qanunvericilik təcrübəsi formalaşdırmaqla yanaşı, eyni 

zamanda müvafiq inzibati mexanizmlərin də 

yaradılmasını şərtləndirmişdir.  

Bu ölkədə korrupsiya ilə mübarizə üzrə fəaliyyət 

göstərən effektiv qurumlardan biri də Böyük Britaniya 

Antikorrupsiya Forumudur. 2004-cü ildə təsis olunmuş 

Forumun məqsədi korrupsiyadan azad olan bir biznes 

mühitinin yaradılmasına yardımçı olmaqdır. Bu qurum 

Birləşmiş Krallığın biznes assosiasiyalarının, peşəkar 

                                                 
15

 Cash for Peerages, http://everything2.com/title/Cash+for+Peerages  
16

 Bribery Act 2010, 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents  

http://everything2.com/title/Cash+for+Peerages
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents


Səyyad Məcidli 

 

 36 

institutlarının, mülki cəmiyyət təşkilatlarının , daxili və 

beynəlxalq infrastrukturda, konstruktor və mühəndis 

sektorunda maraqları olan şirkətlərin alyansı kimi çıxış 

edir. Qeyd olunmalıdır ki, bu Forum Britaniyada 

korrupsiya ilə mübarizə üzrə bir sıra təşəbbüslərə imza 

atmış, son illərdə qanunvericilik islahatları ilə bağlı bir sıra 

uğurlu cəhdlər etmişdir. Eyni zamanda, 2010-cu il 

Rüşvətxorluq Aktının (Qanunun) qəbul edilməsi üzrə 

liderlik də məhz bu qurumun adı ilə bağlı olmuş, qeyd 

olunan qanunun təbliğində, onun beynəlxalq praktikada 

tanınmasında və öyrənilməsində, habelə bu Aktın 

Britaniya biznes dairələrində daha səmərəli tətbiqində və 

korrupsiya əməllərindən yan keçilməsində 

həvəsləndirmədə xüsusi rolu olmuşdur.17 

Öz unikallığına görə fərqlənən Forum tərəfindən 

antikorrupsiya tədbirlərinin özündə ehtiva edən və xüsusi 

olaraq infrastruktur sektoru, o cümlədən spesifik biznes 

hallarına aid olan işləri özündə cəmləşdirən İnfrastruktur 

sektoru üçün 2010-cu il Rüşvətxorluq Aktı haqqında 

                                                 
17

 Anti-Corruption Forum, 

http://www.anticorruptionforum.org.uk/acf/pages/acf.php  

http://www.anticorruptionforum.org.uk/acf/pages/acf.php
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Antikorrupsiya Forumunun Qaydaları qəbul edilmişdir.18 

Bu qaydalarda beynəlxalq infrastruktur layihələrinin 

dizayn və konstruksiya işlərinə cəlb olunmuş şirkətlərə 

birbaşa və praktiki yardımçı olmaq məqsədilə 

antikorrupsiya tədbirləri öz əksini tapmışdır. 

Qeyd edək ki, vətəndaş cəmiyyəti və forumlarla 

yanaşı Böyük Britaniyada korrupsiya ilə mübarizədə 

hüquq-mühafizə strukturlarının da özünəməxsus rolu və 

yeri vardır. Xüsusilə korrupsiyanın kriminallaşdırılması və 

bu əmələ görə cinayət təqibinin reallaşması istiqamətində 

bu ölkədə hüquq-mühafizə orqanları daha sərt və kəskin 

mübarizə aparmaqdadır. Bu mənada korrupsiya ilə 

mübarizədə Britaniya Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyəti 

xüsusilə qeyd olunmalıdır. Nazirlik tərəfindən 2011-ci ilin 

martında bütün sahələr üzrə ümumi xarakter daşıyan və 

bütün şirkətlərdə tətbiq edilməsi vacib olan rəsmi 

qaydalar da qəbul edilmişdir.  

ABŞ-ın Xarici korrupsiya təcrübələri haqqında Aktı 

uzun müddət xarici hökumətlərdə korrupsiyaya qarşı 

                                                 

18
 Guidance on the Bribery Act 2010 for the Infrastructure Sector. 

http://www.britishexpertise.org/bx/upload/Events/ACF_Abridged.pdf  

http://www.britishexpertise.org/bx/upload/Events/ACF_Abridged.pdf
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mübarizədə dayaq olmuşdur. Bu sənədi əldə rəhbər 

tutaraq, son illər xarici ölkələr öz antikorrupsiya 

qanunvericiliklərini formalaşdırmaq barədə göstərişlər 

vermiş, bununla da 2009-cu il ərzində Yer kürəsinin 

onlarla ölkəsində bu sahədə yüzlərlə tədqiqatlar 

aparılmışdır. Bu xarici antikorrupsiya qanunları içərisində 

bəlkə heç biri məsələyə yanaşmada Böyük Britaniya 

Rüşvətxorluq Aktından daha sərt xarakterdə deyildir.19  

2010-cu ildə Kraliçanın razılığı ilə qəbul edilmiş 

Britaniya Rüşvətxorluq Aktı  köhnə qanunun yenisi ilə 

əvəz edilməsi məqsədini daşıyaraq, ümumi hüquqa və 

1889-1916-cı il Korrupsiyanın qarşının alması Aktlarının 

strukturuna uyğun olaraq rüşvət cinayətini 

kriminallaşdırdı. 20  Bununla da, anqlosakson hüquq 

sistemində əslində çoxdan cinayət xarakteri daşıyan bu 

əmələ qarşı mübarizədə yeni mərhələ başlanmışdır.  

İngilis mütəxəssisi Marcus Sohlberq 2010-cu il 

Aktını müasir dövrdə mühüm əhəmiyyətli hüquqi 

                                                 
19

 UK Bribery Act Could Have Major Impact on Domestic 

Companies' Business Overseas 

http://parkerpoe.com/news/uk-bribery-act-could-have-major-impact-

on-domestic-companies-business-overseas  
20

 Public Bodies Corrupt Practices Act 1889, 52 & 53 Vict., c. 69, 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/52-53/69/contents;  

Prevention of Corruption Act 1906, 6 Ed. 7, c. 

http://parkerpoe.com/news/uk-bribery-act-could-have-major-impact-on-domestic-companies-business-overseas
http://parkerpoe.com/news/uk-bribery-act-could-have-major-impact-on-domestic-companies-business-overseas
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/52-53/69/contents
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yanaşmaları özündə ehtiva edən antikorrupsiya 

qanunvericiliyi  hesab edir. Onun fikrincə, Aktın məqsədi 

rüşvətxorluq əməlinin fərqli formaları ilə getdikcə daha 

çox məşğul olan insanların və təşkilatların korrupsiya ilə 

bağlı Böyük Britaniya hüdudlarında və onun xaricində 

məhkəmə təqibini daha asan həyata keçirmək məqsədilə 

müasir qanunvericilik prinsiplərini təmin etməkdir. 21  Bu 

Qanundan da göründüyü kimi, korrupsiya sahəsində 

mübarizə məsələləri təkcə bir dövlətin qanunvericiliyini 

narahat edən problem olaraq qalmır və bu qanunlarda 

onunla mübarizənin beynəlxalq əməkdaşlıq aspektləri 

nəzərdə tutulmuşdur. Əslində Böyük Britaniya kimi qədim 

tarixi ənənələrə malik olan bir dövlətdə yeni 

qanunvericiliyin qəbul edilmə zərurətini də məhz bu 

sahədə beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığa olan tələbatla 

əlaqələndirmək mümkündür. Qeyd olunmalıdır ki, 

Britaniyada bu sahədə qanunvericilik islahatlarının 

aparılması təşəbbüsü ilə İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 

Təşkilatı (İƏİT) çıxış etmişdir. Bu beynəlxalq təşkilatın 

                                                 

21
 The United Kingdom Bribery Act 2010 – Anti-Corruption 

Legislation with Significant Jurisdictional Reach, 

http://www.loc.gov/law/help/uk-bribery-act.php  

http://www.loc.gov/law/help/uk-bribery-act.php
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hesabatında İƏİT-in Beynəlxalq biznes əməliyyatlarında 

xarici rəsmi şəxslərin rüşvət əməllərinə qarşı mübarizə 

haqqında Konvensiyanın implementasiyası ilə bağlı 

Britaniyanın uğursuz fəaliyyəti tənqid olunmuş və bu 

sahədə qanunvericilik islahatlarına ehtiyacın olduğu 

vurğulanmışdır. İƏİT İşçi Qrupu tövsiyə etmişdir ki, 

Birləşmiş Krallıq xarici dövlət məmurlarının rüşvətxor 

əməlləri ilə mübarizəni açıq şəkildə özündə ehtiva edən 

hərtərəfli qanunvericilik aktının işlənib hazırlanmasını 

öhdəsinə götürməlidir. 22  Yeri gəlmişkən,  Britaniya 

Beynəlxalq biznes fəailiyyətində xarici rəsmi şəxslərin 

rüşvətxorluğuna qarşı münbarizə haqqında İƏİT 

Konvensiyasını 14 dekabr 1998-ci ildə ratifikasiya etmiş, 

bu sənəd Birləşmiş Krallıqda 15 fevral 1999-cu ildə 

qüvvəyə minmişdir. 

Ümumiyyətlə, 2010-cu il Rüşvətxorluq Aktı 

Britaniya antikorrupsiya qanunvericiliyi sistemində bu 

əmələ qarşı mübarizə ilə bağlı yeni sistem hesab olunur. 

                                                 
22

 OECD, Directorate for Financial and Enterprise Affairs, United 

Kingdom: Phase 2 – Report on the Application of the Convention on 

Combating Bribery of Foreign Public Officials in International 

Business Transactions and the 1997 Recommendation on Combating 

Bribery in International Business Transactions para. 248 (Mar. 17, 

2005), http://www.oecd.org/dataoecd/62/32/34599062.pdf (PDF).  
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Belə ki, Britaniya Hüquq Komissiyası da bu ölkənin yeni 

antikorrupsiya statutunun model olduğunu qeyd etmiş,23 

Britaniyanın o zamankı ədliyyə naziri Cek Strou isə 

vurğulamışdır ki, bu Akt Böyük Britaniyanın beynəlxalq 

səylərini və  rüşvətxorlğun bütün növləri üzrə səmərəli 

mübarizənin aparılması üçün məhkəmələrin və 

prokurorların fəaliyyətinin dəstəkləyən və tamamlayan 

müasir, aydın və vahid qanunun əsaslarını tənzim edir. 

Britaniya Ədliyyə Nazirliyi bu Akta universal hüquqi 

yanaşma sərgiləyərək, bu qanunun ABŞ-ın 1977-ci il 

Xarici korrupsiya təcrübələri haqında Aktından daha çox 

uzaq məqsədlərə hesablandığı və eksterritorial tətbiq 

imkanlarına malik olduğunu qeyd etmişdir. 24  

Özünün cinayət hüquqi mahiyyətinə görə 

Britaniyanın 2010-cu il Qanunu ilə rüşvətxorluğun dörd 

pozuntu forması müəyyən edilmişdir: başqa şəxsin pulla 

ələ almağın və ya rüşvət qəbul etməyin iki ümumi 

pozuntusu; xarici məmurların ələ alınması; və 

rüşvətxorluğun qarşısının alınmasına maneə törədən 

                                                 
23

 Bribery, http://lawcommission.justice.gov.uk/areas/reforming-

bribery.htm  
24

 The United Kingdom Bribery Act 2010 – Anti-Corruption 

Legislation with Significant Jurisdictional Reach, http://www.loc.gov  

http://lawcommission.justice.gov.uk/areas/reforming-bribery.htm
http://lawcommission.justice.gov.uk/areas/reforming-bribery.htm
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hallara görə ciddi məsuliyyət. Bu Aktla eyni zamanda, 

dövlət məmurlarının şəxsi var-dövlətləri, əsassız 

varlanma məsələləri də tənzimlənir.  

Britaniyada korrupsiya cinayətləri ilə bağlı maraqlı 

hüquqi problemlərdən biri də bu əməllərə görə tətbiq 

olunan cəzalar və ümumiyyətlə korrupsiyaya görə 

məsuliyyət məsələsidir. Qanunda müəyyən edilir ki, bu 

cinayətə görə təqsirli bilinən şəxslər maksimum 10 il 

azadlıqdan məhrumetmə cəzası və ya 5000 funt sterlinq 

cərimə ilə cəzalandırılır. 25  Göründüyü kimi, bu ölkənin 

qanunvericisi korrupsiya ilə bağlı kifayət qədər sərt 

cəzalar müəyyən etmiş və problemlə bağlı barışmaz 

mövqeyini ortaya qoymuşdur. Qeyd edək ki, korrupsiya 

cinayətinə Britaniya qanunvericiliyində sərt yanaşmanın 

və yüksək cərimə məbləğlərinin müəyyən edilməsinin 

Azərbaycan qanunvericliyinin gələcək inkişafı baxımından 

nəzərə alınması da faydalı nəticələr verə bilər. Fikrimizcə, 

müasir inkişaf edən ölkələrin qanunvericiliklərində zaman-

zaman korrupsiya ilə mübarizədə qoyulan sərt cəzaların 

                                                 

25
 Bribery Act 2010, 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents
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bu ölkələrdə xüsusi antikorrupsiya mədəniyyətinin 

formalaşmasında müstəsna rolu olmuşdur.   

Dünyanın qanunvericilik təcrübəsində 

korrupsiyanın təzahür formalarından biri olan “maraqların 

toqquşması” ilə bağlı məsələlər də elmi yanaşma tələb 

edən problemlərdəndir. Korrupsiya ilə mübarizə üzrə 

Britaniya təcrübəsi və qanunvericiliyində maraqların 

toqquşmasının xüsusi növü olan nepotizmlə (tayfabazlıq) 

bağlı əlaqədar nüanslar xarakterikdir. Nepotizim hər hansı 

şəxsin tutduğu dövlət vəzifəsindən sui-istifadə, ailə 

üzvlərindən birini işlə təmin etməsi ilə bağlı neqativ 

elementlərdir. Qohumların işə götürülməsi məsələsində 

məhdudiyyətlər Britaniya qanunvericiliyində təsbit 

olunmuş və əsas insan hüquqlarının pozuntusu hesab 

edilmişdir. Heç də təsadüfi deyildir ki, Birləşmiş Krallıqda 

hökumətin keçmiş nazirlərinin işə götürülməsi inzibati 

vasitələrlə tənzimlənir. Nazirlər Məcəlləsinin 9-cu fəslində 

nazirlərin dövlət vəzifəsindən getməsindən sonra, onların 

yenidən işə götürülmələri ilə bağlı rəhbər müddəalar öz 

ifadəsini tapmışdır. Öz vəzifəsindən getdikdən sonra 

nazirlər sahibkarlıq sahəsində vəzifəyə, istənilən münasib 

işə təyin olunmaq məqsədilə (ödənişsiz vəzifə istisna 

olmaqla) məsləhət üçün müstəqil məsləhət komitəsinə 
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müraciət etməlidir. Bu komitə isə sabiqlər işdən gedəndən 

sonra iki il ərzində qəbul edir. Buna görə də məsləhət 

komitəsinin fikrincə, hökumətə gəlmə ərəfəsində nazirin 

ərizəsi və qərarı təsirə məruz qalıbsa, uyğun firma və 

təşkilatda yaxın gələcəkdə işə düzəlməyə ümid edibsə, 

yaxud bu və ya digər işə götürən keçmiş nazirin də əli 

çatdığı rəsmi informasiyadan qanunsuz faydalanıbsa və 

bu ictimaiyyətdə narahatlıq doğurursa, komitə onu 

yuxarıda qeyd olunan müddət bitdikdən sonra  işə götürə 

bilər. 26  Fikrimizcə, Britaniya qanunvericiliyində nəzərdə 

tutulan bu spesifik məsələ də korrupsiya ilə mübarizə 

tədbirləri çərçivəsində digər ölkələrin, o cümlədən 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində tətbiq 

edilə bilər.  

Yuxarıda qeyd olunan neqativ elementlərin 

qarşısının alınması üçün Britaniyada sabiq nazirlər üçün 

konkret məhdudiyyətlər qoyulmuşdur. Onlar məsləhət 

komitəsinə müraciət edən zaman bu nazirlərin özəl 

sahəyə keçmələrini təxirə saldıqları barədə komitə 

zəmanət verir. Nazirlərin işə düzəlmələri və özəl sektorda 

                                                 
26

 Ministerial Code, 

https://www.gov.uk/government/publications/ministerial-code  
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müqavilə ilə işə götürülmələri istənilən halda davranış 

kodeksinə uyğun olmalıdır; bu və ya digər məsləhət 

orqanı, nazirlərin gələcəkdə işə düzəlmələri ilə bağlı 

rəhbər prinsiplərə əməl edilməsində onlara kömək 

göstərməlidir. Bu xarakterik xüsusiyyət təkcə özəl 

sektorda işə götürmələr zamanı yaranmış mübahisəli 

məsələləri həll etməklə bağlı deyil, eyni zamanda 

beynəlxalq miqyasda hamı üçün hüquq və inzibati etika 

alətidir.27  

Korrupsiyanın təzahür formalarından biri olan 

“proteksionizm” də Britaniya təcrübəsində 

özünəməxsusluğu ilə seçilir. Korrupsiyanın təhlükəli 

forması kimi, proteksionizm nepotizmə nisbətən daha 

geniş məna kəsb edir. Bu zaman hər hansı bir işə, 

vəzifəyə uyğunluğundan asılı olmayaraq dostlara 

üstünlük verilir. Hər şeydən əvvəl proteksiya vəzifəyə 

təyinat zamanı özünü büruzə verir. 

Beləliklə, Böyük Britaniyanın antikorrupsiya 

qanunvericiliyinin təhlilindən gördüyümüz kimi, bu ölkədə 

birincisi, korrupsiya ilə mübarizə mədəniyyəti nə qədər 

                                                 
27

 Post-separation Employment of Ministers, 

http://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/rn/2001-02/02rn40.pdf  
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arxaik də olsa, müasir dövrdə bu əmələ qarşı 

mübarizənin yeni məqamlarını özündə ehtiva edən ciddi 

qanunvericilik sistemi mövcuddur. İkincisi, Britaniyanın  

ümumi hüquq sistemi korrupsiya cinayətlərinə görə daha 

sərt cəzalar müəyyən edərək, bu əməlin ictimai 

təhlükəliliyini diqqətə catdırmaqla, onun qlobal 

mübarizənin predmeti olması zərurətini bir daha ortaya 

qoymuşdur. 

Tarixi nüanslar və bir sıra digər məqamları etibarilə 

inkişaf etmiş ölkələr içərisində korrupsiya ilə mübarizə 

üzrə Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) qanunvericiliyi 

və təcrübəsi də maraqlı elementlərlə zəngindir. Belə ki, 

ABŞ-da korrupsiya ilə mübarizəyə yanaşma bir qədər 

fərqlidir.  

İlk növbədə qeyd edək ki, ABŞ cinayət 

qanunvericiliyi korrupsiyanın cinayət hüquqi anlayışı 

məsələsindən yan keçməmişdir. Belə ki, ABŞ Cinayətlər 

və Cinayət Prosessual Məcəlləsinin (Crimes and Criminal 

Procedure Code) 18-ci bölməsinin “Rüşvət, qeyri-qanuni 

gəlirlər və maraqlar konflikti” adlı 11-ci hissəsində (201-ci 

maddə) vəzifəli şəxsin qeyri-qanuni hərəkətlərinin 

törədilməsi müqabilində rüşvətin təklif və vəd edilməsi, 

götürülməsinə görə cinayət məsuliyyəti müəyyən edilir. 
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Göründüyü kimi, bu anlayışla ABŞ cinayət 

qanunverciliyində aktiv rüşvət elementi qanunvericilikdə 

təsbit edilmişdir. Bundan əlavə, həmin maddədə dövlətin 

vəzifəli şəxslərinin hər hansı qanunsuz hərəkəti və ya 

xidməti hərəkətsizliyi müqabilində hər hansı bir qiymətli 

şeyi rüşvət qismində özünün şəxsən və ya istənilən digər 

şəxs və ya təşkilat üçün birbaşa və dolayısı ilə əldə 

etməsi, alması, qəbul etməsi və ya almağa və qəbul 

etməyə razılaşmasına görə məsuliyyəti nəzərədə 

tutulmuşdur. Bu müddəadan isə göründüyü kimi, ABŞ-da 

eyni zamanda, qanunvercilik qaydasında rüvətin passiv 

forması da tanınır. Qeyd olunmalıdır ki, ABŞ cinayət 

qanunvericiliyi korrupsiya ilə bağlı ciddi cəzalar müəyyən 

edir. Bu ölkədə korrupsiyanın müxtəlif növlərinə görə- 

rüşvət, kikbekinq (əqd iştirakçıları arasında qeyri-qanuni 

pulun bir hissəsinin ödənişi) və s. həmin rüşvətin üç misli 

məbləğində cərimə və ya 15 ilə, ağırlaşdırıcı hallarda isə 

20 ilə qədər azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə 

tutulur. Lakin, Cinayətlər və Cinayət Prosessual Məcəlləsi 

korrupsiya əməllərinə görə daha az cərimə və azadlıqdan 

məhrum etmə cəzaları da müəyyən edir. Məsələn, 

cinayət qanunverciliyi məmura öz rəsmi vəzifələrini 

həyata keçirərkən hökumətdən mükafat almasını 
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qadağan etmir, lakin bu qaydaların pozulmasına görə 

cərimə və ya iki il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə 

cəzası müəyyən edilir.28 

Beləliklə, biz qeyd edə bilərik ki, ABŞ-ın 

antikorrupsiya qanunvercilyi sistemli xarakteri ilə diqqəti 

cəlb edir. Bunlar lobbi, bank, birja və digər fəaliyyətlərin 

tənzimlənməsini həyata keçirən hüquqi aktlardan 

ibarətdir. Bu ölkənin qanunverciliyinin analizindən də 

göründüyü kimi, korrupsiyaya münasibətdə vəzifəli 

şəxslər üçün heç bir immunitet nəzərdə tutulmamışdır. 

ABŞ-da Prezident, konqresmenlər, senatorlar və digər 

dövlət məmurları ranqından və vəzifəsindən aslı 

olmayaraq korrupsiya əməllərinə görə cinayət 

məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər.  Xüsusi vurğulamaq 

lazımdır ki, ABŞ cinayət qanunvericiliyində korrupsiya ilə 

mübarizə mexanizmləri, o cümlədən cəzaların sərtliyi, 

hamının qanun qarşısında bərabarliyi prinsipinin 

istisnasız olaraq hər kəsə münasibətdə tətbiqi məsələləri 

ilə bağlı müddəaların Azərbaycan qanunvericiliyinə 

ipmlementasiyası bu ümumbəşəri bəla ilə səmərəli 

                                                 
28

 Foreign corrupt practices . Linklaters LLP. 2010.p. 16.  Pp 23. 
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mübarizədə cinayət hüququ nöqteyi-nəzərindən faydalı 

hesab edilə bilər.  

Bu ölkədə 1977-ci ildə qəbul edilmiş 

Korrupsiyalaşmış xarici praktika haqqında (Foreign 

Corrupt Practices Act) ABŞ Qanunu bütün Amerika 

qitəsinə və Avropaya öz müddəalarını sözün yumşaq 

mənasında desək, “ixrac” etmişdir. Bu qanun demək olar 

ki, korrupsiya fenomeni ilə bağlı bütün dövlətlərin 

qanunvericilik praktikasına əsaslı təsir göstərmişdir.  

İnkişaf etmiş ölkələrin, demək olar ki, 

əksəriyyətində mövcud milli qanunvericilik sistemləri 

ölkədaxili korrupsiyanı məhdudlaşdırır. Lakin 

vətəndaşlarının və şirkətlərinin ölkənin xaricində rüşvət 

verməsini qadağan edən yalnız ABŞ olmuşdur. Hələ 

1977-ci ildə ABŞ Konqresi kommersiya rüşvətini, yəni 

rüşvət verməklə kommersiya və ticarət müqavilələrinin 

imzalanmasını cinayət elan etmişdir.  

Ганун АБШ ширкятляри вя онларын хариъи филиаллары иля 

гябул едян юлкялярин щюкумятляри арасында щасилат 

сянайесиндя, малиййя, коммерсийа вя д. сащялярдя 

фяалиййяти тянзимляйир. Ганунун тятбигиня АБШ-ын Гиймятли 

каьызлар вя биржалар цзря Комиссийасы (СЕЪ) нязарят едир. 
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АБШ ТМК-ларынын анти-коррупсийа фяалиййятинин 

тянзимлянмяси цзря щцгуги васитяляр диэяр юлкяляр цчцн 

юрняк олараг гябул едилмялидир. Milli тянзиметмяйя 

nümunə кими ABŞ Konqresi tərəfindən qəbul edilmiş 

Dodd-Frank Uol Strit İslahatı və İstehlakçıların Müdafiəsi 

Qanunudur. Bunlar neft və qaz korporasiyalarının riayət 

etməli olduqları və xarici hökümətlərə ödənişlərlə 

əlaqədar olaraq hesabat vermələrinə dair tələbat üçün 

yeni nizamlamalardır29. 

Qaydaların 1504-cü бölməsində qeyd olunduğu 

kimi təbii ehtiyyatların faktiki hasilatı, istehsalı, ixracatı da 

daxil olmaqla bu sahənin inkişaf etdirilməsinə xərclənən 

pullar haqqında informasiyanın təqdim edilməsi tələb 

olunur30. Bu nizamnamə əsasən ABŞ neft korporasiyaları 

tərəfindən xarici bazarlarda, beynəlxalq miqyasda 

aparılan ödənişlərdən ABŞ hökümətinin xəbərdar olmaq 

arzusunu özündə birləşdirir. 

Korporasiyaların riayət etməli olduqları və hesabat 

vermə sistemini tənzimləyəcək qanuna əlavə, yeni düzəliş 

                                                 
29

 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. 

2010 
30

 Lugar; Cardin (U.S. Congress 2010) 

http://resources.revenuewatch.org/en/official-document/us-pwyp-

law-2010-sec-1504-dodd-frank-wall-street-reform-act 

http://resources.revenuewatch.org/en/official-document/us-pwyp-law-2010-sec-1504-dodd-frank-wall-street-reform-act
http://resources.revenuewatch.org/en/official-document/us-pwyp-law-2010-sec-1504-dodd-frank-wall-street-reform-act
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ABŞ-ın Cəzaların Tətbiq Edilməsinə dair Təlimatlarıdır. 

2010-cu il aprel düzəlişindən sonra şirkətin 

qanunvericiliyə riayət etməsinə, dövlət ilə əlaqələrə və 

işçilərlə kommunikativ təşəbbüslərə dair hesabatın 

verilməsi haqqında təlimatları nəzərdə tutur.     

Mühüm qanunvericilik aktı, 2002-ci ilin Sarbeynz-

Oksli qanunu onu nəzərdə tutur ki, investorlar korporasiya 

təşəbbüsü haqqında informasiyanı dəqiq və etibarlı 

şəkildə, qiymətli kağızlar haqqında qanuna və digər 

nizamlayıcı siyasətlərə riayət edərək təqdim etməlidirlər. 

Qanun ABŞ-da baş vermiş maliyyə böhranına cavab 

olaraq maliyyə məlumatlarının açıqlanması sistemini 

hazırladı. 

Bu Aktı qəbul etməklə ABŞ Konqresi ABŞ 

şirkətlərini digər ölkələrin şirkətləri ilə müqayisədə qeyri-

bərabər vəziyyətə salmışdır. 31  АБШ ганунвериъилийинин 

фяалиййят сферасына хариъдяки АБШ шяхсляри вя сящмляри 

АБШ фонд биржаларында дювриййядя олан хариъи компанийалар 

дцшцр. Мцвафиг тяърцбянин диэяр юлкялярдя олмамасы АБШ 

ширкятлярини бейнялхалг тиъарят дювриййясиндя гейри-бярабяр 

                                                 

31
 Korrupsiya. Yeni nəsil MMC. Bakı, 2002, s.36, 114 səh. 
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вязиййятдя гойур. Беля ки, диэярляри рцшвят вермякля 

ялверишли контрактлары ала билирлярся АБШ ширкятляри щцгуги 

мясулиййят горхусундан беля ямякдашлыгдан чякинирляр 

(мясялян, Унитед Теъщнолоэиес юзцнцн хариъи филиалларынын 

рящбярини рясми шяхся щядиййя вердийи цчцн ишдян азад 

етмишдир). Bizneslərin çoxu sırf kriminal zonalara daxil 

olmadan boz və ya yarımleqal adlı sahələrdə fəaliyyət 

göstərir, burada onlar daim sərt və ziddiyyətli qanunların 

üzərindən keçməyə məcbur olur.32  

ABŞ-da korrupsiya ilə mübarizə üzrə əhəmiyyətli 

hüquqi tənzimləmə məsələləri maraqların toqquşması və 

maliyyə vəsaitlərinə nəzarət problemi ilə əlaqədardır.  

Qeyd edək ki, maraqların toqquşması adi 

qulluqçunun, yaxud dövlət sektorunda çalışan vəzifəli 

şəxsin öz işinin icrası prosesində şəxsi mülahizələri 

rəhbər tutduğu zaman yaranır. Ölkələrin əksəriyyəti, o 

cümlədən ABŞ effektli idarəetmə üçün buna çox vacib bir 

məsələ kimi yanaşır və maraqların toqquşması ilə bağlı 

konkret qanunlar qəbul edir. ABŞ-ın Nyu Cersi ştatında 

bunla bağlı məcəllədə qeyd olunur ki, “vəzifəli dövlət 

qulluqçusu, yaxud sıravi dövlət qulluqçusu vəzifəsini icra 

                                                 
32

 Смирнов Г.Н. Этика бизнеса, деловых и общественных 

отнощений, М.Изд-во УРАО, 2001, с 121. 
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edən zaman istənilən maliyyə məsələsi ilə bağlı qərarların 

qəbulunda dolayı və yaxud birbaşa iştirak etmək haqqına 

malik deyil. Çünki bu, məsələnin müzakirəsində 

obyektivliyə və müstəqilliyə mənfi təsir göstərə bilər”.33 

Eyni zamanda, korrupsiya ilə mübarizə üzrə ABŞ 

qanunvericiliyində maraqların toqquşmasının xüsusi növü 

olan nepotizmlə əlaqədar da bir sıra mühüm məqamlar 

vardır. Nepotizim termini beynəlxalq və milli hüquqda 

ənənəvi olaraq daha geniş kontekstdə istifadə olunsa da, 

o ciddi şəkildə hər hansı şəxsin tutduğu dövlət 

vəzifəsindən sui-istifadə, ailə üzvlərindən birini işlə təmin 

etməsi şəraitində işlədilir. ABŞ-da ayrı-ayrı ştatlarda 

nepotizmlə mübarizə istər dövlət sektorunda, istərsə də 

özəl sektorda qanunvericilik qaydasında təsbit 

olunmuşdur. Vaşinqton Ştatının Etika Kodeksində34 qeyd 

olunan müddəalara əsasən nepotizmin aşağıdakı 

komponentlərini ümumiləşdirə bilərik:  

1) İşə götürülənin mənafeyinin müdafiəsi, vəzifəyə 

təyin etmə, vəzifəyə təkrar təyin etmə, təsnifat, təkrar 

təsnifat, qiymətlərin tərtibi, xidməti işdə irəliləmə, bir işdən 

                                                 
33

 Code of Ethics, State of New Jersey of USA. 

http://www.state.nj.us/ethics/ethics  
34

 Code of Ethics State of Washington. http://www.wsscsw.org  

http://www.state.nj.us/ethics/ethics
http://www.wsscsw.org/
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başqasına keçmə, yaxud, dövlət orqanında, 

müəssisəsində vəzifə tutan və şəxs tərəfindən nəzarət 

altında saxlanan ailəyə yaxın adamın - tərəfdaşın təlimi, 

təsirə məruz qalması və ya sadalanan komponentlərdə 

iştirak etmə, yaxud sonuncuya həvəs; 

2) Ailəyə yaxın şəxslərin – tərəfdaşın 

mükafatlandırılmasının müəyyənləşdirilməsində iştirak; 

3) Tabelikdə olan şəxsə istənilən işin icrasının 

tapşırılması, işə götürməyə münasibət, vəzifəyə təyinat, 

təsnifat, təkrar təsnifat, qiymətlərin tərtibatı, xidməti işdə 

irəliləmə, bir işdən başqasına keçmə, yaxud ailəyə yaxın 

adamın-tərəfdaşın təlimi; 

4) Yaxın qohumun dövlətdə  hansısa vəzifə 

tutması, yaxud şəxsi sektorda yüksək rütbəli idarəçilikdə 

bərqərar olması ilə nəticələnən lobbiçilik (belə hallarda 

birinci hakimiyyətə malik olmur və axırıncının üzərində 

nəzarəti həyata keçirə bilmir); 

5) Yaxın ailə üzvləri və ailəyə yaxın adamın-

tərəfdaşın üzərində birbaşa, yaxud dolayı nəzarət, ya da 

belə nəzarətin tabelikdə olanlardan birinə həvalə 

edilməsi. 

ABŞ qanunvericiliyi işə götürmə praktikasında 

nepotizmin qarşısını almaq üçün ixtisaslı namizədlərin işə 
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götürülməsində müəyyən qurum maraqlı olur və onların 

hamısı qoyulan tələblərə uyğun gəlib-gəlməmək 

baxımından nəzərdən keçirilir. İdarəçilik qurumunun 

məqsədi konkret vəzifəyə, digərlərindən seçilən daha 

yaxşı ixtisaslı kadr cəlb etməkdir. Ailənin, ailəyə yaxın 

adamın, bir evdə yaşamayan qohumların namizədliyi işə 

götürmək üçün hökmən yoxlanılır. Müvafiq struktur 

düşünülmüş şəkildə ailə üzvlərinin birindən, ailəyə yaxın 

adamdan, qohumdan, yaxud favoritizmin təzahür etdiyi, 

insanlar arası münaqişənin baş verdiyi, əmək 

məhsuldarlığının aşağı düşdüyü, işə götürmə zamanı  

sağlam mühitin olmadığı  şəraitdən asılı vəziyyətə 

salmayacaq. Əgər iş yerində yuxarıda sadalanan əlverişli 

mühit yoxdursa, mövcud siyasətin geriyə gücü 

olmamalıdır. Sadalanan qüsurlardan işə götürülənlər 

zərər çəksə, bu qurumun işçiləri başqa vəzifələrə, başqa 

iş yerlərinə  dəyişmək və eyni əmək haqqı ilə təmin etmək 

haqqını  özündə saxlayır.35 

ABŞ-da bu məsələyə nümunə sayıla biləcək bəzi 

elementlər vardır. Bu cür qanunların tipik nümunəsi 

aşağıdakı ola bilər. Ştatın istənilən şura və komissiya 

                                                 
35

 Code of Ethics State of Washington. http://www.wsscsw.org  

http://www.wsscsw.org/
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üzvü, yaxud istənilən idarə, müəssisə rəhbəri ilə 

qohumluq əlaqəsinə malik olan heç bir şəxs-ata, ana, 

qardaş, bacı, əmi, xala, övladlar, bacı və qardaş uşaqları-

heç bir belə şuralarda, heç bir belə komissiyalarda, heç 

bir belə idarə və müəssisələrdə, şəraitdən asılı olaraq hər 

hansı bir vəzifə tutmağa haqlı deyil; həmçinin belə 

qohumlardan heç biri, qanunda nəzərdə tutulduğu kimi, 

xidməti müqabilində istənilən təsisatdan pul ödənişi 

almağa haqlı deyil. Ancaq həmin şəxs bu idarə, müəssisə 

və təsisatda, eyni vəzifədə 12 aydan az olmayaraq 

fasiləsiz çalışırsa, şura üzvləri idarə, təsisat, müəssisə 

başçıları tərəfindən qohumunun təyinatını qabaqlayırsa, 

mövcud maddə ona tətbiq edilmir. Qohumluq əlaqəsinə 

malik olan ata, ana, bacı, qardaş, əmi, dayı, xala, ər, 

arvad, övlad, gəlin, bacı və qardaşuşaqları birbaşarəis və 

tabe olan vəziyyətdə çalışa bilməzlər.36 

ABŞ-da birbaşa prezidentə tabe olan federal 

tənzimləmə orqanlarının başçısı Konqresin üzvü deyil, 

prezident tərəfindən təyin edilir. Bu təyinatların əsasları 

və fəaliyyəti ABŞ Qanunlar Məcəlləsinin 207-ci maddəsi 

                                                 
36

 Nepotism Restrictions for State Legislators, 

http://www.ncsl.org/research/ethics/50-state-table-nepotism-

restrictions.aspx  

http://www.ncsl.org/research/ethics/50-state-table-nepotism-restrictions.aspx
http://www.ncsl.org/research/ethics/50-state-table-nepotism-restrictions.aspx
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ilə tənzimlənir. Burada “yuxarı rəhbər dairələr” 

müəyyənləşdirilir. ABŞ-ın bu sistemi çoxpilləlidir: hər bir 

hökumət qulluqçusuna tətbiq edilən müəyyənləşdirilmiş 

sərhədlər məhdudiyyəti mövcuddur ki, şəxsin xidməti 

rütbəsi artdıqca, həmin məhdudiyyət tədricən daha da 

ağır olur. 37 Yuxarı rəhbər dairələr bir neçə məhdudiyyətə 

əməl etməlidir: 

1) Federal tənzimləmə orqanlarının qulluqçusu 

qismində çalışanlara, istənilən təşkilat əşya, iş, xidmət 

yaxud hər hansı bir məsələ ilə təmsil etmək ömürlük 

qadağan edilir və bu hal icra hakimiyyəti işçilərinin 

hamısına aid edilir; 

2) Sözügedən qulluqçuların üzərində işləyə 

bilmədikləri güman edilən, lakin buna görə məsuliyyət 

daşıdıqları işdə iştirak etmək iki il qadağan olunur; 

3) İcra hakimiyyəti nümayəndəsinin hər hansı bir 

əməkdaşına, istənilən təşkilatı təmsil etmək bir il qadağan 

olunur; 

4) “Birləşmiş Ştatların istənilən orqanı və təsisatına 

münasibətdə, hər hansı bir xarici təşkilatı, yaxud 

müəssisəni təmsil etmək və istənilən xarici təşkilata, 

                                                 
37

 Post-separation Employment of Ministers, 

http://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/rn/2001-02/02rn40.pdf  

http://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/rn/2001-02/02rn40.pdf
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müəssisəyə məsləhət vermək, yardım göstərmək bir il 

müddətində qadağan edilir”.38  

Bu sahədə səlahiyyətli qurumun – Agentliyin 

hökumət orqanlarında xidməti etikasının idarə edilməsi 

haqqında qəbul etdiyi qərar məsul işçilərə ona əməl 

etməyə zəmanət verir. 

ABŞ kimi demokratik ölkələrdə sərvətləri 

aşkarlamağın effektli praktikası mövcuddur. Bu qaydanı 

üçüncü tərəfin yerinə yetirməsi daha məqsədəuyğundur. 

Məsələn, partiya namizədlərinin, rəqiblərin seçkisi 

gedişində, opponentlərin özləri tərəfindən doldurulmuş 

bank bəyannamələri diqqətlə yoxlanılır və opponentlərdən 

hansınınsa öz vəsaiti hesabına yaşamadığı fikri 

yarandıqda bu, mübahisə predmetinə çevrilir. Seçki 

kampaniyasının gedişində xərclər və ianələr haqqında 

doldurulmuş blankları da aşkarlamaq üçün ciddi 

yoxlamalar aparılır. Əgər hansısa namizəd ciddi ianə 

aldığını iddia edir və bunun hesabına icarəyə götürülmüş 

reaktiv avialaynerdə bir ölkədən başqasına uçur, gözəl 

mehmanxanalarda qalırsa onun opponenti məsələni 

mübahisə predmetinə çevirə bilər.  Bundan başqa, 

                                                 
38

 Ethics Reform Act of 1989 

http://www.oge.gov/DisplayTemplates/ModelSub.aspx?id=1493  
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doldurulmuş sənədləri yoxlayan və şübhə doğuranlar 

haqqında material toplayan, eyni zamanda xeyirxahlıq 

təəssüratı yaradan  və namizədə maliyyə yardımlarından 

pis qazanmayan donorların fəaliyyətini araşdıran 

vətəndaş qrupları da var. ABŞ-da belə qurumlardan biri 

Dövlət İnteqrasiya Mərkəzidir. Mərkəzin missiyasına da 

məhz jurnalist araşdırmalarından istifadə edərək, 

hakimiyyət strukturları və xüsusi qurumlara göstərilən 

ictimai etimad nəticəsində korrupsiya və sui-istifadələri 

aşkar etməklə demokratiyaya xidmət etməkdir. 39  

ABŞ-ın təcrübəsi göstərdi ki, mülki məhkəmə  

prosesi çərçivəsində həyata keçirilən aktivlərin müsadirəsi 

barədə qanunvericilik kifayət qədər yaxşı icra olunmur. 

Çünki polislər və ittihamnamə öz fəaliyyətində hökmün 

çıxarılmasına daha çox istinad edirlər, nəinki müsadirəyə 

gətirib çıxaran mülki proses üçün sübutların 

toplanmasına. Müsadirəyə aid, polis zabitlərinin və 

prokurorların çox az bildiyi nisbətən mürəkkəb və yeni 

mülki qanun qəbul edildi. Müsadirə sahəsində 

mütəxəssislərin işə götürülməsi üçün Konqresin xüsusi 

büdcə ayırmasından sonra ABŞ Baş Prokurorluğunun hər 

                                                 
39

 About The Center for Public Integrity, 

http://www.publicintegrity.org/  
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bir bölməsində mülki məhkəmə prosesi çərçivəsində 

aktivlərin müsadirəsi barədə qanunvericilik bütün ölkə 

üzrə effektli tətbiq olunmağa başladı. 1970-ci ildən mülki 

məhəkəmə prosesi çərçivəsində aktivlərin müsadirəsi 

barədə uyğun qanunvericiliyin mövcud olduğu ABŞ-da 

müsadirə hər il federal hakimiyyətə 500 mln. dollar gəlir 

verir. Onlar qanunsuz sərvətlərini qorumaq istəyən və 

bunun üçün ölkənin ən nüfuzlu vəkillərini prosesə cəlb 

edən zəngin və təsir gücünə malik cinayətkarların işi üzrə 

məhkəmədə cavab verməlidirlər. Amerika məhkəmələri 

mülki məhkəmə prosesi çərçivəsində əmlakın 

müsadirəsini nəzərdə tutan qanunvericilik ardıcıl şəkildə 

müdafiə edir və saysız-hesabsız formal etirazları kənara 

qoyur. Amerika məhkəmələri müsadirə nəticəsində əldə 

olunan vəsaitlərin adi restitusiya (hüququn bərpa 

edilməsi) olması fikrinə üstünlük verir və heç bir cəza, 

cərimə nəzərdə tutmur. Onlar məhkəmə baxışında olan 

aktivlərin ittiham edilənin vəkilinə xidmət müqabilində 

ödənilməsi arqumentini də qəbul etmirlər. Bu arqumenti 

əsas gətirənlərin fikrincə, ittiham olunan şəxs başqasının 

pullarını xərcləmək hüququna malik deyil.40 
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Korrupsiya üzrə mütəxəssis Skot Amey qeyd edir 

ki, ABŞ antikorrupsiya tədbirlərinin geniş sisteminə 

malikdir və hökumət nəzarətçiləri mövcuddur. Bunlar 

aşağıdakılardır: Ədliyyə Nazirliyi, Federal təhqiqatlar 

bürosu (FTB), Təhlükəsizlik və Mübadilə Komissiyası, 

Federal Seçki Komissiyası, ABŞ-ın daxili vergi xidməti, 

Hökumət Hesabat Ofisi, Baş Müfəttişlər, Federal 

Auditorlar, Dövlət Etika İdarəsi, Agentlik səviyyəli etika 

ofisləri, Konqres, özəl hüquqi şəxslər, qeyri-hökumət 

təşkilatları, media, vergi ödəyiciləri.41 

Bu ölkənin nəzarət institutları içərisində 

korrupsiyanın qarşısını almaq üçün Dövlət Etika İdarəsi 

(DEİ) xüsusilə fərqlənir. Bu idarə 1989-cu ildən fəaliyyət 

göstərir və bütün dövlət idarələri ilə sıx əlaqə saxlayaraq, 

onların fəaliyyəti ilə bağlı arzu olunan etik normalar 

haqqında məlumat verir. Məsələn, burada qəbul edilmiş 

etik normalara görə, dövlət məmurları təmasda olduqları 

şirkətlərin idarə heyətinin üzvü ola bilməz. Bu, hətta onlar 

vəzifədən çıxdıqdan sonra belə qüvvədə qalır. DEİ-nin 

hesabatları prezident və Konqres tərəfindən nəzərdən 
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keçirilir. Başqa ölkələrdən fərqli olaraq, DEİ-nin təhqiqat 

aparmaq funksiyası yoxdur, o, sadəcə məlumatlandırıcı 

funksiya həyata keçirir. Əgər hər hansı bir qanun 

pozuntusu barədə bu quruma məlumat daxil olarsa, o, 

dərhal Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verir. Ədliyyə Nazirliyi 

isə öz növbəsində müvafiq tədbirlər görür. 

ABŞ təcrübəsi sübut edir ki, korrupsiya ilə 

mübarizə aparan orqanların çoxluğu hələ bu sahədə 

effektiv nəzarət demək deyil və bu sahədə beynəlxalq 

əməkdaşlıq labüddür. Korrupsiyalaşmış xarici praktika 

haqqında ABŞ Qanunu arzu olunan nəticəni vermir. 

Dünyanın yeni yaranmaqda olan bazarlarına mal ixrac 

edən Amerika şirkətlərinin bir qismi korrupsiyalaşmışdır. 

İxracatçı şirkətlər məhdudlaşdırıcı vasitə olmadan və 

verdikləri rüşvəti kompensasiya etmək üçün vergisi 

ödənməli hissədən ayırmalar şəklində əlavə üstünlük əldə 

edirlər. Hər hansı bir hökumətin, hətta dünyada ən 

qüdrətli ölkənin hökumətinin birtərəfli fəaliyyəti bu qlobal 

problemin qarşısını almaq gücündə deyil. Bunun üçün 

beynəlxalq əməkdaşlıq tələb edilir.  

Korrupsiya ilə mübarizəni beynəlxalq səviyyəyə 

qaldırmaq məqsədilə ABŞ hökuməti digər ölkələri də 

uyğun qanunları qəbul etməyə çağırmışdır. ABŞ-ın 
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dəstəyi ilə Avropa və Asiyanın 29 ölkəsini birləşdirən 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) ilk dəfə 

korrupsiya məsələlərinə 1989-cu ildə baxmış və 1994-cü 

ildə İƏİT beynəlxalq biznesdə korrupsiya ilə mübarizənin 

ümumi tövsiyələrini qəbul etmişdir. Beynəlxalq biznes 

fəailiyyətində xarici rəsmi şəxslərin rüşvətxorluğuna qarşı 

münbarizə haqqında İƏİT Konvensiyasını ABŞ 8 dekabr 

1998-ci ildə ratifikasiya etmiş, bu sənəd 15 fevral 1999-cu 

ildə qüvvəyə minmişdir. Vurğulamaq lazımdır ki, ABŞ 

antrikorrupsiya üzrə beynəlxalq konvensiyaların 

ratifikasiyasında hər zaman aktivlik nümayiş etdirən ölkə 

kimi çıxış etmişdir. 

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, korrupsiyaya 

qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən regional və 

universal təşkilatlar ilə yanaşı, xarici dövlətlərin, o 

cümlədən ABŞ-ın təşəbbüsü və dəstəyi ilə yaradılan 

beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının bu əmələ qarşı 

mübarizədə rolu əhəmiyyətlidir. Bu mənada ABŞ-ın 

“Global İntegrity” antikorrupsiya təşkilatını xüsusi qeyd 

etmək lazımdır. 2005-ci ildə Vaşinqtonda təsis edilən 

Global İntegrity qeyri-hökumət antikorrupsiya təşkilatı kimi 

fəaliyyət göstərməklə, əsasən xeyriyyə fondları, 

hökumətlər, regional təşkilatlar və özəl sektor tərəfindən 
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maliyyələşdirilir. Qurumun əsas missiyası korrupsiya ilə 

mübarizə aparan yerli və beynəlxalq təşkilatlara 

antikorrupsiya islahatlarının həyata keçirilməsinə yardım 

göstərməkdir. Global İntegrity təşkilatı dövlətlər və 

regionlar üzrə həyata keçirilən antikorrupsiya tədbirlərini, 

şəffaflığı və korrupsiya ilə mübarizə səviyyəsini 

qiymətləndirir. 

Beləliklə, ABŞ-ın mövcud qanunvericilik təcrübəsi 

onu deməyə əsas verir ki, ilk növbədə bu ölkədə ötən 

əsrin ikinci yarısından etibarən formalaşmış normativ 

hüquqi baza bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın 

möhkəmlənməsinə xidmət etmiş, burada fəaliyyət 

göstərən ölkədaxili antikorrupsiya orqanları isə korrupsiya 

ilə mübarizədə önəmli nəticələrin əldə edilməsində 

mühüm göstəricilərə nail olmuşdur. Bu mənada yuxarıda 

qeyd etdiyimiz bəzi mənfi elementləri nəzərə almadan 

ABŞ kimi inkişaf etmiş dövlətlərin praktikası və oturuşmuş 

qanunvericiliyini digər ölkələrə model olaraq tətbiqi və 

ondan faydalanma əhəmiyyətli hesab olunur. 

Korrupsiya ilə mübarizə sahəsində inkişaf etmiş 

ölkələrdən özünün qanunvericiliyi və inzibati 

mexanizmlərlə Kanada xüsusilə fərqlənir. 1994-cü il 

iyununda Kanadada antikorrupsiya, o cümlədən 
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maraqların toqquşması şəraitində və işdən xaric 

olunmadan sonra dövlət qulluqçularının Davranış Kodeksi 

tətbiq olunmağa başladı. Sonra isə 2005-ci ildə bu 

Kodeks yenisi ilə əvəz olundu. 42  Bu qanunvericilik 

aktından çox, inzibati alət xarakteri daşıyır. Eyni 

zamanda, “Xidməti etika məsələləri üzrə məsləhətçi ofisi” 

adı daşıyan bu kodeks təsisatların qəbul etdiyi qərarlarda 

tətbiq edilir. Sözügedən kodeks nazirlərin davranışını 

reqlamentləşdirir. Mövcud kodeksin əsas məqsədi “işdən 

çıxarılmadan sonra hüquqi normalara əməl etmə 

ölçülərini” aşağıdakı kimi müəyyənləşdirməkdir: 

minimuma endirmə: 

- dövlət vəzifəsi tutan xidmətçilər üçün faktiki, 

potensial, yaxud güman edilən maraqların toqquşmasının 

yaranmasına gətirib çıxaran kənardan işə götürmə 

ehtimalının perspektivi; 

- dövlət vəzifəsindən getdikdən sonra, dövlət 

orqanlarına daxil olma imtiyazı, yaxud preferensial rejimə 

nail olmaq; 
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- geniş ictimaiyyətin ixtiyarına verilənə qədər, 

xidməti vəzifənin yerinə yetirilməsi prosesində toplanan 

şəxsi informasiyaya sahib olma üstünlüyündən istifadə; 

- layiq olmadan dövlət vəzifəsindən 

faydalanmaqla, əlverişli imkanlar qazanmaq üçün   

kənarda işə düzəlmək. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Kanada Kodeksində nəzərdə 

tutulan meyarlar Amerika sistemində tətbiq olunan 

məhdudiyyətlərlə eynidir. Kanada Kodeksində istənilən 

“cari və konkret fəaliyyətdə, razılaşmalarda, danışıqlarda 

və yaxud keçmiş dövlət məmurunun “başqa tərəfə 

keçməsinin” daim qadağan edilməsi öz ifadəsini 29-cu 

maddədə tapmışdır. 43  Eyni zamanda burada başlıca 

qayda nazirlərə iki il müddətində aşağıdakıların qadağan 

edilməsidir: 

a) bir il ərzində, dövlət vəzifəsində çalışdığı 

müddətin başa çatmasından əvvəl, kifayət qədər rəsmi 

razılaşmaları olan namizədlərin direktorlar şurasına, 

yaxud istənilən təşkilatın bir şöbəsinə təyin edilməsi, 

yaxud; 
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b) bir il ərzində, yeni dövlət vəzifəsində çalışma 

müddəti bitənə qədər birbaşa əhəmiyyətli razılaşmaları 

olan nazirlərin öz adından, başqa şəxsin, yaxud təşkilatın 

tapşırığına əsasən istənilən idarəyə təqdimat verməsi 

(Kodeksin 30-cu maddəsi). 

ABŞ-da nazirlərə tətbiq edilən qaydalardan fərqli 

olaraq, Kanadanın baş naziri bir neçə amili nəzərə 

almaqla, iki illik müddətin qısaldılması ilə bağlı fərdi 

mülahizəyə əsaslanan səlahiyyətə malikdir. Bu zaman 

Kanadada olduğu kimi, keçmiş nazirin özəl sektora 

keçməsinə, əgər mövcud qadağa, ancaq bu və ya digər 

konkret hallarda baş nazirə şamil edilmirsə, iki illik 

qadağa qoyulur. Kanadada maraqların toqquşması 

problemi Etika məsələləri üzrə müşavir vəzifəsi təsis 

etmək yolu ilə həll olunmuşdur. 

Kanadada özəl sektordakı məşğulluq sferasında 

maraqların toqquşmasına gətirib çıxaran və diqqətli 

yanaşma tələb edən dörd əsas sahə var: 

1. Yeni dövlət vəzifəsinə təyin olunan şəxs daha 

əlverişli iş perspektivləri üçün davranışını dəyişir. Belə 

davranış şəxsi maraqların ictimai borcdan üstün 

tutulmasına gətirib çıxara bilər; ayrı-ayrı dövlət məmurları 
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şəxsi karyeralarını yüksəltmək məqsədi ilə tutduqları 

vəzifədən istifadə etməkdə özlərinə çətinlik vermirlər; 

insan hansısa konkret bir məsələnin həllinə çalışmaqla, 

özəl sektorda işə götürənin maraqlarına qayğı göstərmək 

məqsədi güdür; yaxud açıq rüşvət, yəni dövlət məmuru 

onu işə götürməyi xahiş edəndə, əvəzində müəyyən 

xidmət təqdim olunur. 

2. Dövlət vəzifəsində olmuş şəxs, öz şəxsi 

maraqları və ya başqa şəxsin, təşkilatın xeyri üçün 

xidməti vəzifənin yerinə yetirildiyi prosesdə, hökumətə 

məxsus əldə olunan konfidensial məlumatlardan 

qanunsuz istifadə edir. Belə hallarda bir və ya bir neçə 

şəxsin erudisiyasının və təşəbbüsünün məhsulu olan 

informasiyalara fərdi yanaşmaq tələb olunur və qanuni 

əsaslarla onlardan istifadə ilə başqa iş, vəzifə almaq 

mümkündür. 

3. Keçmişdə dövlət vəzifəsində olan şəxsin, hazırda 

dövlət vəzifəsində olan şəxsə təsir göstərməyə cəhd 

etməsi. Buraya keçmişdə dövlət vəzifəsində olan şəxsin 

öz həmkarına və ona tabe olanların vasitəsilə öz 

rəhbərlərinin işlərinə ədalətsiz yollarla, müxtəlif xidmətlər 

təklif etməklə təsir göstərməsi daxildir. 
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4. Yenidən işə götürmə, yaxud dövlət məmurlarının, 

ştat ixtisarı səbəbindən xidməti işdən çıxarılanların təkrar 

işə qaytarılması. Bura aşağıdakılar aid ola bilər: 

a) səxavətlə istirahət vəsaitləri alan və yenidən 

dövlət xidmətində elə də məsuliyyətli işə cəlb 

olunmayan və istirahət vəsaitlərini özündə saxlayan 

rəhbər heyətin vəzifəli şəxsləri; 

b) dövlət müəssisəsindən işdən gedən və 

dərhal həmin müəssisədə daha yüksək maaşla 

məsləhətçi, podratçı qismində işə cəlb edilən, həm 

də təxminən əvvəlki işini icra edən dövlət vəzifəli 

şəxslər; 

c) biznesmen olmaq qərarına gələn və işdən 

çıxmasına görə vəsaitlərin alınması ilə bağlı ümumi 

razılığın əldə olunmasından sonra, keçmiş işə 

götürəndən iş almağa cəhd göstərən vəzifəli dövlət 

qulluqçusu. 

Davranış kodeksinin mövcudluğu ilə, bu sahədə 

maraqların toqquşmasının qarşısını almaq və problemi 

effektli həlli etmək mümkün deyil. Davranış kodeksi, 

insanların vaxtında işdən getməsinə, yəni bu 
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əsasnamənin işə aid olduğu  və böyük əhəmiyyət kəsb 

etdiyi həmin anda təsirini dayandırır. Burada üç ümumi 

yanaşmanı qeyd etmək olar: 

1. Vəzifəli şəxs işdən gedəndən sonra, hər bir 

hökumət orqanı işə götürmə ilə bağlı konkret srategiya 

hazırlaya bilər. Bu starategiyalarda risk ehtimalının 

mövcudluğu nəzərə alınmalıdır. Çünki hökumət hansısa 

dövlət məmurunun özəl sektordan iş alması ilə üzləşir, 

xatırlanan strategiyanın isə dövlət xidmətçisinin gələcək 

karyerasına təsir imkanları var, məsələn, məhdud profilli 

yüksək ixtisaslı peşəkarlara. 

2. Şəxsi işə götürmələrlə bağlı kontraktlara konkret 

məhdudiyyətlər qoymaq olar (Bəzi ölkələrdə, gələcəkdə 

işə götürmələrə hüquqi məhdudiyyətlər tətbiq edilir, bu isə 

müəyyən çətinliklərin yaranmasına gətirib çıxarır). 

3. Uyğun qanunvericilik qəbul etmək olar: bir neçə 

ölkə məhz bu yolla getdi; ancaq diqqət yetirmək lazımdır 

ki, bu qanunvericilikdən heç biri məhdudiyyəti minimum 

həddə çatdırmasın və ehtiyac olmadığı təqdirdə insanlara 

yalan deyilməsin.44 
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Korrupsiya ilə mübarizə üzrə qanunvericilik və 

inzibati xarakterli unikal tədbirlər Almaniya Federativ 

Respublikası üçün də xarakterikdir. Bu ölkədə 1997-ci 

ildə Korrupsiya ilə mübarizə haqqında Qanun qüvvəyə 

minmişdir. Qanunvericiliyə əsasən, korrupsiya anlayışına 

dövlət vəzifələrindən, siyasi nüfuzundan və ya ticarət və 

sənaye sahəsində mövqeyindən sui-istifadə edilməsi, 

üçüncü şəxslərə üstünlüklərin verilməsi, vəzifəli şəxslərin 

və ya üçüncü şəxslərin xeyrinə hər hansı faydanın əldə 

olunması isə cəmiyyətə və ya kompaniyalara zərərin 

vurulması daxildir. Eyni zamanda, 13 noyabr 1998-ci il 

tarixli Almaniya Cinayət Məcəlləsində 45  bu cinayətlə 

mübarizə üzrə nümunəvi müddəalar da mövcuddur. 

Almaniyada Cinayət Məcəlləsinin 331-334-cü 

maddələrinə uyğun olaraq, korrupsiya cinayətlərinin 

siyahısı daha da genişlənmiş, buraya xidməti öhdəliklərin 

pozulması ilə rüşvət alma və ya mənfəət götürmə, rüşvəti 

və mənfəəti təklif və vəd etmə, xidməti öhdəliklərin 

pozulması ilə rüşvət vermə, mülki dövriyyədə rüşvət alma 

və vermə, müsabiqə şərtlərinin pozulması ilə rəqabət 
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imkanlarının məhdudlaşdırılması kimi əməllər aid 

edilmişdir. 

Bundan başqa, Almaniyada korrupsiya ilə 

mübarizə sahəsində federal orqanlar və nazirliklər 

tərəfindən təşkilati-hüquqi tədbirlər də həyata keçirilir. Bu 

məqsədlə federal hökumət tərəfindən 30 iyul 2004-cü il 

tarixli “Federal idarəetmə orqanlarında korrupsiya ilə 

mübarizə haqqında Federal Hökumətin Direktiv” 46 

mövcuddur. Bu Direktivdə korrupsiyanın qarşısının 

alınması istiqamətində aşağıdakı müddəalar öz əksini 

tapmışdır: daha çox korrupsiyaya meylli olan vəzifələrin 

siyahısının müəyyən olunması, yoxlamalar formasında 

idarədaxili nəzarətin gücləndirilməsi, şəxslərin korrupsiya 

fəaliyyətinin törədilməsinə imkan verən vəzifəyə təyin 

olunması zamanı xüsusilə diqqətli yanaşma, 

əməkdaşların korrupsiya cinayətinin tərkibini yaradan 

əməlləri törətməməsi üçün ixtisaslarının artırılması və 

təlimi, federal orqanların rəhbərliyinin xidməti nəzarətinin 

gücləndirilməsi, daha çox korrupsiyaya meylli olan 

vəzifələrdə çalışan personalın rotasiyası, dövlət 

sifarişlərinin verilməsi və rəsmiləşdirilməsi zamanı 

                                                 
46

 Federal Government Directive Concerning the Prevention of 

Corruption in the Federal Administration, http://www.bmi.bund.de/  

http://www.bmi.bund.de/
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müəyyən olunmuş prosedurlara riayət olunması. Bununla 

yanaşı, Almaniyada Antikorrupsiya Davranış Kodeksinə 

riayət olunması üzrə Tövsiyələr də işlənib hazırlanmış, 47 

habelə, 9 fevral 2012-ci ildə Federal Administrasiyada 

Korrupsiyanın qarşısının alınması haqqında Tövsiyələr 

qəbul edilmişdir.  

Almaniyada korrupsiyanın alınması sahəsində 

Federal Xarici İşlər Nazirliyi (FFO) mühüm əhəmiyyətli 

qurum hesab edilir. Belə ki, Naziriliyin Korrupsiyanın 

qarşısının alınması üzrə Ali komissarı və onun heyəti 

Antikorrupsiya Direktivinin həyata keçirilməsini təmin edir. 

Nazirliyin daxili qaydaları ilə Direktivin şərtləri bütün 

təfərrüatı ilə izah olunur və qurumun bütün heyəti üçün 

rəhbər müddəalar müəyyən edir.48 

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda dünyanın inkişaf 

etmiş ölkələrində korrupsiya ilə mübarizə üzrə beynəlxalq 

hüquqi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi sahəsində 

Almaniya Federativ Respublikasının özünə məxsus yeri 

və rolu vardır. Almaniya bu sahədə fəaliyyətini müxtəlif 

                                                 
47

 Бочарников И.В., «Зарубежный опыт противодействия 

коррупции», http://www.crime.vl.ru  
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 Dr Heike Fuller. Corruption prevention at the Federal Foreign 

Office, http://www.auswaertiges-amt.de  
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beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə həyata 

keçirir. 

Bununla əlaqədar olaraq, Almaniya uzun müddət 

BMT-nin Korrupsiya əleyhinə Konvesiyası (UNCAC) üzrə 

danışıqlar prosesində fəal tərəfdaş olmuş və 2003-cü ildə 

həmin sənədi imzalayan ilk dövlətlərdən biri olmuşdur. 

BMT, Aİ və G8-lik səviyyəsində Konvensiyaya dəstəyi 

tamamlayaraq, Almaniya bu sahədə əməkdaşlığın inkişaf 

etdirilməsi üçün Konvensiyanın implementasiyasına 

dəstək üçün əlverişli şəraitin yaradılması təşəbbüsü ilə 

çıxış etmişdir. Almaniyanın İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 

üzrə Federal Nazirliyi Almaniya Texniki Əməkdaşlıq 

Cəmiyyətinə (GİZ) Alman UNCAC layihəsinin həyata 

keçirilməsi üzrə xüsusi səlahiyyət vermişdir. Bu layihə 

texniki yardım, informasiya mübadiləsi və Konvensiyanın 

VI fəslinin müddəalarının yerinə yetirilməsinə köməklik 

göstərilməsi barədə istiqamətləri müəyyən edir.49 

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanları 

ümumiləşdirərək, belə nəticəyə gəlmək olar ki, Almaniya 

                                                 
49

 The UN Convention against Corruption and Development 

Cooperation –Corruption Prevention by more Efficient Law 

Enforcement? Author: Johanna Beate Wysluch. Eschborn 2007. s.6. 
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Federativ Respublikasında korrupsiya üzrə qanunvericilik 

sahəsində, habelə institusional nəzarət mexanizmləri üzrə 

digər inkişaf etmiş ölkələrə münasibətdə daha təkmil 

qaydalar və struktur mövcuddur. Bu ölkənin 

antikorrupsiya qanunvericiliyinin analizi bir daha sübut 

edir ki, Avropa məkanında beynəlxalq hüquq normaları 

baxımından Almaniya qanunları birincisi, beynəlxalq 

konvensiyaların müddəalarının həm ölkədaxili  

implementasiyası, həm də məzmun zənginliyi ilə 

əlaqədar, ikincisi isə daha çox korrupsiyaya meylli olan 

vəzifələrdə çalışan personalın fəaliyyətinə daxili nəzarət 

mexanizmlərinin öz işlək xarakterinə görə təqdirəlayiq 

hesab oluna bilər. Eyni zamanda, Almaniya BMT-nin 

Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının (UNCAC) 

implementasiyası üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın 

inkişafına da fəal dəstək verməklə, korrupsiya ilə 

transmilli mübarizə sahəsində də özünün mühüm 

töhfələrini vermişdir. Eyni zamanda, Almaniya Beynəlxalq 

biznes fəailiyyətində xarici rəsmi şəxslərin 

rüşvətxorluğuna qarşı münbarizə haqqında İƏİT 

Konvensiyasını 10 noyabr 1998-ci ildə ratifikasiya etmiş, 

bu sənəd Almaniyada 15 fevral 1999-cu ildə qüvvəyə 

minmişdir.  
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Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrdən Fransanın 

antikorrupsiya XX əsrin əvvəllərində formalaşdırılıb. Daha 

doğrusu, qeyd olunan əməl bu ölkədə həmin dövrdə 

kriminallaşdırılmışdır. Belə ki, Fransada 1919-cu ildə 

Cinayət Məcəlləsinə istefaya getdikdən sonra beş il 

müddətində dövlət məmurlarına dövlət qulluğunda 

çalışdığı dövrdə onların nəzarət etdiyi şirkətlərdə işləməyi 

qadağan edən xüsusi müddəa daxil edilmişdir. Bu tələbə 

riayət etməyən şəxslər iki il müddətinə azadlıqdan 

məhrumetmə və ya 200 min frank məbləğində cərimə 

cəzasına məhkum edilirlər. 1946-cı ildə, daha sonra isə 

1992-ci ildə Dövlət qulluğu haqqında Nizamnaməyə 

müvafiq olaraq, bu maddə üzrə məsuliyyət daha da 

sərtləşdirildi. 50  Antikorrupsiya qanunvericiliyi siyasi 

inzibati qərarlar qəbul etmək səlahiyyətlərinə malik olan 

dövlət məmurlarının vəzifə cinayətləri ilə mübarizəyə, 

həmçinin seçki kompaniyalarının maliyyələşdirilməsi və 

keçirilməsi üzrə qeyri-qanuni metodlar tətbiq edən siyasi 

partiyaların fəaliyyətinin qarşısının alınması məqsədinə 

xidmət edir.  

                                                 
50

 Mеждународный опыт борьбы с коррупцией. 

www.gugenplan.spb.ru  

http://www.gugenplan.spb.ru/


Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir beynəlxalq hüquq 

 

 77 

Fransa Cinayət Məcəlləsində korrupsiya və 

rüşvətin anlayışı müəyyən edilmiş, eyni zamanda bu 

ölkədə qeyd olunan cinayətə görə sərt cəzalar nəzərdə 

tutulmuşdur. Belə ki, Məcələ heç kəsə bəraət 

qazandırmadan istənilən vaxt, birbaşa və dolayısı ilə 

dövlət rəsmisinin və ya ictimai xadimlərin və ya 

beynəlxalq təşkilatların və ya xarici dövlətin ərazisində 

fəaliyyət göstərən missiyaların və ya seçkili qurumların 

nümayəndələrinin xidməti fəaliyyətlərini, funkisya və 

mandatlarını yerinə yetirən zaman özü üçün və 

başqalarının xeyrinə hər hansı pul vədi, təklifi, hədiyyə və 

ya hər hansı bir formada üstünlükləri korrupsiya aktı və ya 

rüşvət kimi qadağan edir. Bu cinayətə görə fərdi qaydada 

150,000 avro cərimə nəzərdə tutulmaqla, eyni zamanda 

məhkəmə tərəfindən korrupsiya fəaliyyətinə görə 10 ilə 

qədər azadlıqdan məhrumetmə cəzası və digər əlavə 

cəzalar müəyyən edilə bilər.51 

Qeyd olunmalıdır ki, korrupsiya ilə mübarizə üzrə 

Fransada nəzarət institutlarının da özünəməxsus 

xüsusiyyətləri mövcuddur. Belə ki, bu ölkədə dövlət 

qulluğunda çalışan əməkdaşların başqa vəzifələrə 
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keçirilməsi və onların işdən azad olunduqdan sonra 

fəaliyyətləri ilə əlaqədar hər hansı məsələ üzrə qərarlara 

təsirinin məhdudlaşdırılması üzərində xüsusi nəzarət 

edilməsi məqsədilə Fransa hökuməti tərəfindən Dövlət 

Qulluğu üzrə Deontologiya Komissiyası yaradılmışdır. Bu 

komissiya dövlət qulluqçusunun gələcək işinin əxlaqa və 

mənəviyyata uyğun olub-olmamasını qiymətləndirmək 

səlahiyyətlərinə malikdir. Deontologiya Komissiyası öz 

növbəsində dövlət qulluqçusuna öz xidməti vəzifələrindən 

xüsusi və ya dövlət şirkətlərinin maraqları naminə sui-

istifadə edilməsinə yol verməmək üçün filtr rolunu 

oynayır. Korrupsiya ilə mübarizə sistemində cinayət 

polisinin, daxili işlər nazirliyinin, prokurorluq, gömrük 

xidmətinin  və vergi  inspeksiyasının xüsusi bölmələri 

fəaliyyət göstərir.  

Fransada antikorrupsiya fəaliyyətin koordinasiyası 

Ədliyyə Nazirliyi yanında Korrupsiyanın qarşısının 

alınması üzrə Mərkəzi İdarələrarası Xidmətə (SCPC) 

həvalə olunmuşdur. Xidmət 29 yanvar 1993-cü il tarixli 

qanun əsasında yaradılan, Ədliyyə Nazirliyinə  bağlı olan 

nazirliklərarası müstəqil strukturdur. Ümumi, iqtisadi və ya 

inzibati məhkəmənin Hakimlərindən ibarət olan və 

müxtəlif, o cümlədən Ədliyyə, Daxili işlər, İqtisadiyyat 
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nazirliklərindən olan yüksək dövlət qulluqçularından ibarət 

SCPC-yə məhkəmə sisteminin hakimi sədrlik edir. 1993-

cü il Qanununa əsasən SCPC-nin iki əsas vəzifəsi var: 

Korrupsiya faktlarının aşkarlanması və qarşısının 

alınmasına dair məlumatların mərkəzləşdirilməsi və 

istismarı. Bu məqsədlə, o, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə 

məşğul olan bütün nazirliklər və digər qurumlarla işləyir. 

SCPC tərəfindən bu yolla yığılan məlumatların sintezi və 

onun nəticəsi olaraq törəyən fırıldaqçılıq mexanizmlərinin 

tipologiyası SCPC tərəfindən nəşr edilən illik fəaliyyət 

hesabatında öz əksini tapır. Baş nazirə və Ədliyyə 

nazirinə, daha sonra isə ictimaiyyətə təqdim olunan bu 

sənədə həmçinin korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə 

strategiyalara dair qanunvericilik islahatları üzrə 

hökumətə edilən təkliflər daxil edilə bilər. 29 yanvar 1993-

cü il tarixli Qanunda göstərilir ki, “inzibati orqanlar” SCPC-

yə rəy üçün müraciət edə bilər. SCPC haqqında 22 fevral 

1993-cü il tarixli fərman bu orqanların siyahısına: nazirləri; 

prefektləri; maliyyə qurumlarının başçılarını; müxtəlif 

nəzarət və ya yoxlama xidmətlərinin, komitələrin 

prezidentlərini; dövlətə məxsus şirkətlərin prezident və 

menecerlərini; dövlət mühasiblərini; yerli 

özünüidarəetmənin seçilmiş nümayəndələrini aid edir. 
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Həmçinin, SCPC korrupsiya ilə bağlı qalmaqallı işlərə 

baxan hakimlərə müraciət etdikləri zaman yardım edir. 

SCPC öz fəaliyyət sahəsini iki istiqamətdə 

genişləndirməyə sövq edilir. Korrupsiyanın qarşısının 

alınması sahəsində məlumat mübadiləsi, təlim, ticarət 

təşkilatları ilə işçi qruplarda iştirak və ya deontoloji 

kodların hazırlanmasında yardım protokollarının bir 

hissəsi kimi xidmət özəl və dövlət şirkətləri ilə 

məlumatlandırılma üzrə iş aparır.52 

Bundan başqa, antikorrupsiya fəaliyyəti üzrə 

Fransa beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığa da öz töhfələrini 

verir. Belə ki, 1993-cü ildən etibarən, korrupsiyaya qarşı 

mübarizə ilə məşğul olan müxtəlif razılaşmalar 

korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq 

mexanizmlərində SCPC-ni əsas rola təyin etmişdir. 

Xidmət həqiqətən də müxtəlif beynəlxalq forumlarda daim 

iştirak edir, xüsusilə əsas beynəlxalq konvensiyalara 

nəzarət üzrə məsul işçi qruplarının bir hissəsi olaraq: 

ONUDC, OECD, GRECO və s. Həyata keçirilən bu 

fəaliyyətlərdən əlavə olaraq SCPC bir çox xarici 

nümayəndə heyətlərini qəbul edir, həmçinin təlim, 
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məlumatlandırılma və islahat proqramlarında birbaşa və 

ya beynəlxalq qurumlar tərəfindən maliyyələşdirilən 

proqramların bir hissəsi olaraq ikitərəfli şəkildə iştirak edir. 

Fransada korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə 

əsas formalardan biri bu sahədə profilaktika tədbirlərinin 

həyata keçirilməsidir. Bu özündə kompleks qanunvericilik 

tədbirlərini, o cümlədən təhsillə, dövlət qulluqçularının və 

menecerlərin əxlaqi davranışları, peşəkar antikorrupsiya 

etikasının formalaşdırılması, dövlət strukturlarına nəzarət 

fəaliyyəti, kadr siyasəti ilə əlaqədar tədbirləri əhatə edir. 

Korrupsiya ilə mübarizədə Norveç mühüm 

nailiyyətlər əldə edib. Qarışıq hüquq sistemində olan bu 

dövlətdə yeni qanunvericilik tədbirləri həyata keçirilib. 

Инкишаф етмиш нефт юлкяси Норвеч Ъинайят Мяъяллясиня 

2003-ъц ил дяйишиклийи иля тиъарятдя коррупсийайа (276ъ), 

пассив вя актив коррупсийа (276б) вя д. бюлмяляри дахил 

етмишдир 53 . Бу юлкя цчцн даща юнямли мясяля ондан 

ибарятдир ки, о ИЯИТ-ин мялум конвенсийасынын мониторинг 

системиндя дя иштирак едир.  

Beləliklə, dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərin daxili 

qanunvericilik təcrübəsinin beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq 
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üçün əhəmiyyəti baxımından yuxarıda nəzərdən 

keçirdiyimiz ölkələrin normativ hüquqi sisteminin müasir 

beynəlxalq hüquq normaları ilə müqayisəli təhlili bir sıra 

mühüm nəticələrin əldə edilməsinə səbəb olmuşdur. 

Antikorrupsiya qanunvericiliyi və təcrübəsi baxımından 

analiz olunmuş Böyük Britaniya, Almaniya, ABŞ, Norveç 

və Fransa digər inkişaf etmiş ölkələrə münasibətdə daha 

təkmil qanunvericilik sistemi və korrupsiya ilə mübarizə 

üzrə davamlı və çevik struktur mövcuddur. Bu ölkələrin 

antikorrupsiya qanunvericiliyinin təhlili təsdiq edir ki, bu 

ölkələrdə mövcud olan sistem beynəlxalq konvensiyaların 

müddəalarının həm ölkədaxili  implementasiyası, həm də 

məzmun zənginliyi, habelə  dövlət məmurlarının 

fəaliyyətinə daxili nəzarət mexanizmlərinə görə 

təqdirəlayiq hesab oluna bilər. Lakin bununla yanaşı, bu 

ölklərdə də qeyd olunana sahədə kifayət qədər 

probemlərin olduğu qənaətinə də gəlmək mümkündür. Bu 

xüsusilə, ABŞ-ın təcrübəsində özünün büruzə verir. 

Bundan başqa qeyd olunan dövlətlərin təcrübələrinin 

təhlili göstərir ki, antikorrupsiya üzrə beynəlxalq 

konvensiyaların implementasiyası ilə bağlı beynəlxalq 

əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində fəal əməkdaşlıq 

modellərinə sahibdirlər. 
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Dövlət sektorundakı vəzifəli şəxs işdən getdikdən 

sonra, işə götürmənin məhdudlaşdırılmasının risklə 

mütənasibliyi təmin edilməsi və bu məsuliyyəti mövcud 

şəraitdə hökumətin öz üzərinə götürməsi ilə bağlı məsələ 

də inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsində maraqlı nüanslar 

Avstraliyada mövcuddur. Bu ölkənin Yeni Cənubi Uels 

ştatının başçısı belə qənaətə gəldi ki, hər bir məsələnin 

həllinə ayrı-ayrı hadisələr əsasında yanaşılmalıdır. Onlar 

belə düşünmürdülər ki, dövlət sektorunun bütövlüyünün 

təhdid edilməsi təhlükəsinin səviyyəsi, işin aparılmasının 

elə bir səmərəsizliyi və çətinliyi miqyasının bəraətinə 

xidmət edir ki, bu keçmiş dövlət qulluqçularının çoxlu 

kateqoriyalarına toxunur və işə düzəlmə imkanlarına 

məhdudiyyətin əlavə olunmasına gətirib çıxarar. 

Bir sıra Avropa ölkələrində, maraqların toqquşması 

haqqında dəqiq və ətraflı işlənmiş qanunlar qəbul 

edilmişdir. Məsələn, Xorvatiya qanunvericiliyində təkcə 

avadanlıq və gəlirlərin deklarasiyası nəzərdə tutulmur, 

eyni zamanda maraqların toqquşmasını qadağan edən, 

həm də deklarasiyanın qəbulu, məsləhətə təqdim etmə, 

rəhbər göstərişlər üzrə komissiyanın mövcudluğu 

müəyyən edilir. Bu komissiyalar parlament tərəfindən 

seçilir, ancaq siyasətçilər onun üzvü ola bilməzlər. 
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Bundan başqa, Xorvat nümunəsində rüşvət təklif edilən 

zaman necə davranmaq haqqında göstərişlər verilir. 

Dövlət vəzifəsini yerinə yetirən zaman maraqların 

toqquşmasının qarşısının alınması haqqında Qanunun 

14-cü maddəsində qeyd olunur: 54  Vəzifəli şəxslərə 

həvalə edilir ki, öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirən 

zaman, istənilən şəraitdə göstərilən təzyiqlər, qanunsuz 

təsirlər haqqında təxirə salmadan onları seçən və təyin 

edən orqanlara, Komissiyaya məlumat versinlər. Mövcud 

qanunun əsaslarına zidd olaraq vəzifəli şəxslərə, xidməti 

vəzifənin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar hədiyyə, istənilən 

mənfəət təklif edilirsə: 1) Belə təklif rədd edilməlidir. 2) 

Belə təklifi edənin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsinə 

cəhd göstərilməlidir. 3) Verilən hədiyyənin geri 

qaytarılması mümkün olmayan xüsusi hallarda, vəzifəli 

şəxs bu hədiyyəni saxlamalı və onun  haqqında 

təxirəsalmadan məlumat verməlidir. 4) Əgər 

mümkündürsə, bu hadisənin şahidləri göstərilməlidir. 5) 

Bu hadisə haqqında, vaxtın əsaslandırılması şərti ilə 

səlahiyyətli şəxsə və təşkilata yazılı məlumat verilməlidir. 
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6) Cəza tələb edən hüquqpozmaları varsa, bu barədə 

məhkəmə orqanlarına məlumat verilməlidir. 

Antikorrupsiya üzrə Xorvatiya nümunəsində 

maraqların toqquşmasına aid məsələlərin həlli üçün 

möhkəm hüquqi əsasın mövcudluğu zəruriliyi ilə, 

sözügedən qərarlar prosesində uyğun çeviklik nümayiş 

etdirməyin zəruriliyi arasında optimal tarazlığa nail olmaq 

mümkündür. Bu mənada professor C.Fletçer qeyd edir ki, 

korrupsiya ilə mübarizədə çatışmazlıqlar adətən, 

qanunvericilik bazasının kasadlığı, bəzən isə 

ümumiyyətlə olmaması ilə izah olunur.55 Lakin, bu sahədə 

qəbul edilən daha radikal və əhatəli qanunlar effektli 

hüquq aləti kimi həddən artıq düzxətli, açıq ola bilər. Buna 

görə də bir çox ölkələr problemin daha detallı aspektlərinə 

müxtəlif yanaşmalar seçmiş, vacib informasiyalar 

verməkdən imtina edənlərin üzərinə sanksiyalar 

qoyulmuşdur 

Dünyanın bir çox ölkəsində şəffaflığın müdafiəsi 

üçün dövlət qulluğunda gəlirlərin bəyan edilməsi əsas 

vasitə hesab olunur. Bu zaman, yüksək vəzifə tutanların 

və onların yaxın qohumlarının əmlak, əmlak xarakterli 
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öhdəlikləri də göstərilir. Bu əsasnamə beynəlxalq 

orqanların rəğbət və dəstəyini qazanıb. Belə bəyanatların 

olması, ən azı korrupsiyaya qarşı mübarizəyə inam 

yaradır. Bir sıra ölkələr yüksək səlahiyyətli dövlət 

qulluqçularından tələb edir ki, öz əhəmiyyətli 

investisiyalarından yaxa qurtarsınlar. Rüşvət alanlar 

tərəfindən mülkün və gəlirlərin aşkarlanmasının dəqiq və 

tam olmayacağına baxmayaraq, hesab edilir ki, maliyyə 

vəziyyətinin formal da olsa qeydiyyatı tələbi məhkəmə 

araşdırmaları üçün ciddi əsas yaradır. Məsələn, bu tələb 

rüşvətxora iddia etməyə imkan vermir ki, onların əvvəllər 

aşkar olunmayan, ancaq sonra yaranan sərvəti doğrudan 

da qanuni yollarla əldə edilib. Bununla bağlı Xorvatiyanın 

Dövlət vəzifəsini yerinə yetirən zaman maraqların 

toqquşmasının qarşısının alınması haqqında Qanununda 

aşağıdakılar öz ifadəsini tapır: 56 “1. Vəzifəli şəxslər öz 

xidməti vəzifəsini yerinə yetirməyə başladığı 30 gün 

ərzində malik olduqları mülkləri, daimi və gözlənilən 

gəlirləri, ailə üzvlərinin göstərilən günə qədərki sərvətləri 

barədə hesabat təqdim etməlidir; eyni zamanda, tutduğu 

vəzifədə olduğu müddətdə və xidməti vəzifəsini yerinə 
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yetirən zaman ciddi dəyişmələrin baş verdiyi il ərzində 

hesabat verməlidir. 2. Vəzifəli şəxslər, mövcud maddənin 

1-ci paraqrafına uyğun olaraq, təmiz məbləğ illik gəliri 

aşdığı təqdirdə, özlərinin pul ehtiyatları barədə hesabat 

verməlidir.  3. Vəzifəli şəxslər, mövcud maddənin 1-ci 

paraqrafında göstərdiyi kimi, öz vəzifələrini yerinə 

yetirməmiş əmək haqqı almaq hüququna malik deyillər. 4. 

Vəzifəli şəxsin vergi kartı ictimai-hüquqi sənəd sayılır.” 

Göründüyü kimi, vəzifəli şəxslərin mülk və 

gəlirlərinin aşkarlanması, işdən çıxdıqdan sonra vəsait 

qismində qanunsuz ödəmələr əldə etmənin qarşısının 

alınması, onların dövlət vəzifəsindən getməsindən 

sonrakı müəyyən müddəti də əhatə edə bilər. Tədqiqatlar 

güman etməyə əsas verir ki, bu və ya digər şəxsin dövlət 

qulluğundan getdiyi üç il ərzində qanunsuz ödəmələrin 

mövcudluğu azalır.  

Ümumiyyətlə, var-dövlət haqqında deklarasiya ilə 

bağlı dövlətlərin təcrübəsi özünün müxtəlifliyi ilə seçilir. 

Korrupsiya ilə üzləşən ölkələrin siyasətçiləri, ilkin olaraq 

var-dövlət haqqında məlumatların aşkarlanmasını 

qeydiyyata alan qanun qəbul etdilər, sonra isə, 

bütövlükdə bu tələblərə məhəl qoymadılar. Siyasətçilər 

alternativ qismində, ancaq deklarasiya alan orqan təsis 
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etdilər. Lakin bunlardan heç biri kütləvi informasiya 

vasitələrində əks edilmir və ictimaiyyətin malı olmur. 

Bundan başqa, sözügedən orqan nə səlahiyyətə, nə də 

ki, deklarasiyanın dəqiq yoxlanması üçün heç bir resursa 

malik deyil. Beləliklə, siyasətçilərə müyəssər oldu ki, 

deklarasiyanı həmin qayda ilə  üçüncü tərəfin yoxlamaq 

imkanı olsun. Hansı ki, yuxarıda qeyd olunduğu kimi 

əvvəl buna imkan yox idi. Doğrudan da, son zamanlar bir 

sıra ölkələrdə insanların gəlir və var-dövlətlərin 

aşkarlanması prosesinin qurbanı olması faktı mövcuddur. 

Ancaq belə halların-insanların deklarasiya dolduran 

zaman ehtiyatsız hərəkət etmələri, yaxud hüquqa zidd 

niyyətlərin mövcudluğu əsasında yaranması mübahisəli 

məsələ olaraq qalır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

Xorvatiya dövlət məmurlarının deklarasiyalarına 

ictimaiyyətin çıxışı ilə bağlı seçim edərək, vətəndaşlara 

informasiyaların açıqlanması sistemi üzərində nəzarəti 

həyata keçirmək imkanı verdi. 

Avstraliyada vəzifəli şəxslərin öz təsisatlarının gəlir 

və varidatı barədə hər il, birbaşa yazılı məlumat vermələri 

effektli hal sayılır. Bu deklarasiyalar ictimailəşmir. 

İnformasiyaların aşkarlanmasının analoji metodu 

Kanadada etika məsələləri üzrə məsləhətçiyə tətbiq edilir. 
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Ancaq Avstraliyadan fərqli olaraq Kanada ictimaiyyətin 

belə informasiyalara çıxış haqqına malikdir. Bununla 

əlaqədar 1979-cu ildən Nigeriyada Davranış Kodeksi 

Komissiyası bütün dövlət məmurlarından öz gəlirləri ilə 

bağlı deklarasiya tələb etmək haqqına malikdir. Ancaq bu 

Komissiyanın resursu, deklarasiyaların real yoxlanılması 

üçün hüquqi səlahiyyəti yoxdur. Vəzifəli şəxslərin uzun 

müddət dövlət əmlakını talaması nəticəsində onlara qarşı 

cinayət işi, məmurların təhvil verdikləri deklarasiyalardakı 

yalan məlumatlar əsasında deyil, illik deklarasiyanı 

verməməklə bağlı qaldırılırdı.  

Avropa İttifaqında daxil olan ölkələrdən Litvada 

korrupsiya ilə mübarizə tədbirləri özünəməxsus cəhətləri 

ilə seçilir. Post-sovet ölkəsi olaraq və hazırda Aİ-nin tam 

hüquqlu üzvü kimi bu dövlətin də qanunvericilik 

təcrübəsini elmi-praktik baxımdan bölüşmək faydalı 

olardı. Bu ölkənin yüksək hakimiyyət orqanı olan Seym 17 

yanvar 2002-ci il tarixli Korrupsiyaya qarşı Milli Mübarizə 

Proqramı qəbul etmişdir. 57  Proqram yeddi ildən on ilə 

qədər bir müddət üçün nəzərdə tutulmuşdu. Strategiyanın 

ümumi məqsədi korrupsiyanı elə bir səviyyəyə 
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endirməkdir ki, o sosial, iqtisadi, demokratik inkişaf 

yolunda maneəyə çevrilməsin. Proqram özündə üç əsas 

elementi ehtiva edir: korrupsiyanın profilaktikası, təhqiqat 

və hüququn tətbiq olunması, əhalinin tərbiyəsi. Bunlar 

paralel şəkildə həyata keçirilməli və eyni dərəcədə 

prioritetə malik olmalıdır. Proqramda həmçinin korrupsiya 

barədə işlərin təhqiqat səmərəliyinin yüksəldilməsi 

tədbirləri, ictimaiyyətin korrupsiya ilə mübarizəyə cəlb 

olunması və korrupsiya ilə mübarizə sahəsində təhsil 

proqramlarının təkmilləşdirilməsi öz əksini tapır. Bütün 

aktiv siyasi partiyalar öz proqramlarına korrupsiya ilə 

mübarizə məsələlərini daxil edir. Hüquq və digər sahə ilə 

məşğul olan təşkilatlardan  (məsələn, gömrükdən) Seymə 

hesabatlar daxil olur, bu hesabatların nəticəsində icra 

hakimiyyəti orqanlarını konkret antikorrupsiya tədbirləri 

görməyə məsul edən qərarlar qəbul olunur.  Bu tədbirlər 

özü-özlüyündə hökumətin fəaliyyətində vacib yer tutur. 

Korrupsiya məsələsinə prezidentin hər il xalqa 

müraciətində də toxunulur. Bu məsələlər mətbuatda da 

geniş işıqlandırılır. Korrupsiyalaşmış məmurların KİV 

vasitəsilə aşkarlanması və müxtəlif müəssisələrdə 
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korrupsiyanın təhqiq edilməsi nümunələri az deyil. Litvada 

KİV geniş azadlığa malikdir və senzura yoxdur.58 Ölkənin 

strategiyası siyasi partiyaların maliyyələşməsi üzərində 

şəffaflığın artırılmasına və torpaq əldə etmə sahəsindəki 

mövcud sistemin təkmilləşdirilməsinə yönəldilib. 

Korrupsiyaya həssas sahələrə xüsusi diqqət yetirilir. 

Siyasi və inzibati korrupsiya ilə bağlı tədbirlər görülür 

(vergi və gömrük orqanlarında, dövlət satınalmaları 

sahəsində və özəlləşdirmədə, səhiyyə və hüquq-mühafizə 

sahələrində olan korrupsiya da bura daxildir). Sənəd 

statistik deyil və hər iki ildən bir korrektə oluna bilər.59 

Ümumiyyətlə, Litvada antikorrupsiya tədbirlərinin milli 

strateji plan və proqramlar çərçivəsində həlli özünün 

müvəffəqiyyətli nəticələr əldə olunmuş, onun digər 

ölkələrə nümunə qismində tətbiqi arzu olunandır.  

Digər nümunəvi model qismində Macarıstanda 

Korrupsiyaya qarşı Milli Fəaliyyət Planını qeyd etmək 

olar. Bu sənəd BMT-nin korrupsiya ilə qlobal mübarizə 

proqramının pilot layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır. 

                                                 
58

 Law on provision of information to the public of 2 July 1996 No. I-
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Onun məqsədi Avropa İttifaqına yenicə qəbul olunan ölkə 

üçün etalon yaratmaqdır. Antikorrupsiya tədbirləri milli 

özəlliklə Aİ-nin tələblərini və BMT-nin qlobal yanaşma 

tərzini birləşdirməyə yönəlmişdir. Antikorrupsiya 

sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın bariz nümunəsi ola 

bu sənəd BMT-nin 2003-cü il Qlobal Antikorrupsiya 

Proqramı çərçivəsində hazırlanmışdır.60 

Antikorrupsiya üzrə Rumıniyanın milli fəaliyyət 

planı bu ölkənin Aİ-yə qəbul perspektivləri bağlı olmuşdur 

(antikorrupsiya tədbirləri Aİ-nin qəbul etdiyi “Kopenhagen 

meyarları” 61  kontekstində dəyərləndirilir). 2001-ci ildə 

Rumıniyada cinayətkarlığın profilaktikası üzrə Milli Komitə 

yaradıldı. Bunun bir vacib şöbəsi iki proqramın – 

korrupsiya profilaktikası üzrə Milli Proqramın və 

korrupsiya ilə mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planının 

həyata keçirilməsinə məsuldur. Rumıniyada qəbul edilmiş 

kompleks strategiya korrupsiyaya həssas olan sahələrə 

yönəldilib. Məsələn, məhkəmə islahatları proqramı 

aşağıdakı əsas məsələlərə diqqəti cəlb edir: 
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ixtisaslaşdırılmış hüquqşünaslar yetişdirilməsi, hakimlərin 

vəzifəyə təyin olunmasında və işdə irəliləməsində ədalətli 

və müstəqil prosesin təmin olunması, universitetlər 

tərəfindən etika üzrə proqramın qəbul olunmasının 

təminatı. Dövlət administrasiyalarında və idarələrində 

islahatlar dövlət xidmətinin əks-mərkəzləşməsinə 

əsaslanır və inzibati normaların sadələşdirilməsinə, 

qaydaya salınmasına, məhkəmə, auditor təşkilatları və 

ombudsmanın nəzarət funksiyalarının 

möhkəmləndirilməsinə yönəlib. Milli proqram da siyasi 

fəaliyyətdə və maraqların toqquşmasında korrupsiyaya 

qarşı mübarizəyə yönəlib. Onun məqsədi parlament 

immunitetinin, siyasi partiyaların maliyyələşdirilməsinin 

tənzimlənməsi və məhdudlaşdırılmasıdır. Rumıniyada 

qəbul edilmiş fəaliyyət planı əlavə olaraq xüsusi 

antikorrupsiya komissiyasının təyin olunması hüququnun 

prokurorun tələbi ilə möhkəmləndirilməsini nəzərdə 

tutur.62  

2006-cı ildə analoji sənəd Kosovoda da qəbul 

olunmuşdur. Kosovo üçün sosial iqtisadi zərurəti 

əsaslandıran Antikorrupsiya Fəaliyyət Planında ilə bu 
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ölkənin korrupsiya ilə mübarizə tədbirləri öz əksini 

tapmışdır. 63  Kosovoda 2004-cü il Antikorrupsiya 

qanununa müvafiq olaraq, müstəqil orqan olan 

Antikorrupsiya agentliyi fəaliyyət göstərir. Bu qurum 2006-

cı ildən öz işinə başlamış və ona bilavasitə rəhbərliyi 

direktor həyata keçirir və bu sahədə yerli və regional 

institutların fəaliyyətinə dəstək verir. Qeyd edək ki, 

Kososvoda hazırda əsas siyasi narahatlıq mövzusu bir 

tərəfdən bu ölkənin yekun statusu məsələsidirsə, digər 

problem isə işsizlik və korrupsiya məsələsidir. Qeyd 

olunan Komissiya müstəqillik, yaxşı təşkilatlanma, 

əməkdaşlığa açıq və şəffaflıq prinsipləri əsasında 

fəaliyyət göstərir. 

Göründüyü kimi, korrupsiya ilə mübarizə sahəsində 

nəzarət qurumları içərisində dünya ölkələrinin 

təcrübəsində geniş tətbiq olunan mexanizmlərdən biri də  

antikorrupsiya  komissiyalarıdır. Bu Komissiyalar milli 

qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq yaradılır və əksər 

ölkələrdə o qədər də biri-birindən fərqlənməyən 

                                                 

63
 The Anti-Corruption Action Plan: Social and Economic Necessity 

for Kosovo October 2006 http://www.akk-

ks.org/repository/docs/OSCEbooklet-%20ACactionplan-Dec06.pdf  

http://www.akk-ks.org/repository/docs/OSCEbooklet-%20ACactionplan-Dec06.pdf
http://www.akk-ks.org/repository/docs/OSCEbooklet-%20ACactionplan-Dec06.pdf


Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir beynəlxalq hüquq 

 

 95 

səlahiyyətlərə malik olur. Lakin qətiyyətlə söyləmək olar 

ki, bu qurumlar artıq antikorrupsiya sahəsində öz sözünü 

demiş təsisatlardan sayılır.  

İspaniyada korrupsiyaya nəzarət məsələsində 

daha maraqlı və unikal model mövcuddur. Belə ki, bu 

ölkədə qeyri-hökumət təşkilatı kimi yaradılmış xüsusi 

Antikorrupsiya Prokurorluğu komissiyası korrupsiyalaşmış 

davranışları, rüşvətxorluğu və şikayətləri təhqiq edir. 64 

Göründüyü kimi, İspan təcrübəsində bu tipli mübarizə 

vasitəsi qismində QHT statuslu institutun yaradılmasına 

güman ki, daha çox müstəqillik əlamətinə görə xüsusi 

üstünlük verilmişdir.  

Korrupsiya ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində 

2000-ci ildə Litva Seymi Xüsusi Təhqiqat Xidməti (XTX) 

Haqqında Qanun qəbul etmiş və əvvəlllər hökumətə 

hesabat verən orqan yenidən təsis edilərək prezident və 

parlamentə hesabat verən agentliyə çevrilmişdir. Litva 

qanunu XTX-nin bir agentlik qismində müstəqilliyini və 

                                                 
64

 The Spanish model has been recommended for Slovakia. 

http://www.vlada.gov.sk/bojprotikorupcii/twining_eng/anticorruption

_prosecution_spanish_slovakia.doc     

http://www.vlada.gov.sk/bojprotikorupcii/twining_eng/anticorruption_prosecution_spanish_slovakia.doc
http://www.vlada.gov.sk/bojprotikorupcii/twining_eng/anticorruption_prosecution_spanish_slovakia.doc
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onun təhqiqat aparmasını nəzərdə tutur. XTX-nin əsas 

funksiyaları aşağıdakılardır:65 

1) Korrupsiya faktı da daxil olmaqla 

cinayətkarlığın aşkarlanması və onun qarşısının 

alınması üzrə operativ fəaliyyət; 

2) Vəziyyətin araşdırılması və ilkin təhqiqat;  

3) Korrupsiyanın aradan qaldırılması üzrə 

tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi; 

4) Xidmətin işinin nəticələri barədə respublika 

prezidentinə və Seymə məruzənin hazırlanması; 

5) Antikorrupsiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin 

artırılması üzrə təkliflərin irəli sürülməsi. 

Bu funksiyaların yerinə yetirilməsi zamanı XTX-nin 

əməkdaşları Operativ Fəaliyyət Barədə Qanununa və 

Cinayət Prosessual Məcəlləsinə uyğun olaraq operativ 

tədbirlə həyata keçirmək haqqına malikdir. Müəyyən 

hallarda belə fəaliyyət prokurorun, yaxud məhkəmənin 

sanksiyasını tələb edir. 

Digər aparıcı antikorrupsiya agentlikləri artıq neçə 

illərdir ki, açıq dinləmələr keçirmək üzrə səlahiyyətə malik 

                                                 
65

 Special Investigation Service of the Republic of Lithuania, 

http://www.stt.lt  

http://www.stt.lt/
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olan Yeni Cənubi Uels və Avstraliya antikorrupsiya 

komissiyalardır. Belə hallarda şahidlər ifadə vermək üçün 

dəvət olunur. Yeni Cənubi Uelsin qanunverici orqanının 

üzvlərinin yol güzəştlərindən sui-istifadələri məsələsi üzrə 

dinləmələr belə prosedurları daha şəffaf etməyə imkan 

yaratdı və bu cür əməllərlə bağlı olanların davranış 

standartlarının yüksəlməsinə gətirib çıxartdı. Belə açıq 

dinləmələr debatlara həvəs oyatdı və agentliyin öz 

gələcək işlərinə yanaşma məsələsinə yenidən baxmasına 

gətirib çıxartdı. Cinayət məhkəməsindən kənar açıq 

dinləmələr ittihamı sübut olunmamış dayandıra bilər. Ən 

pisi isə belə dinləmələrdən sonra ədalətli məhkəmələrin 

olmamasında israr edənlərin məhkəməsinin 

keçirilməsində vəziyyətin çətinləşdirilməsidir. Düzdür, 

Cənubi Uelsdə belə praktika artıq ləğv olunub. Sistemli 

korrupsiya ilə əhatələnmiş, eyni zamanda öz keçmişi ilə 

vidalaşmağı arzulayan dövlətlərdə belə yanaşma kifayət 

qədər qiymətli ola və cəmiyyəti qanunsuz fəaliyyət barədə 

məlumatlandırmaq yoluyla korrupsiyaya son qoyulmasına 

yardım göstərə bilər. Əgər bunun arxasınca cinayət 

məhkəməsi prosesi başlamırsa belə praktika keçmişdə 

qayda pozanı unutdurmağa, eyni zamanda hansı 
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hərəkətin məqbul olmaması və dəyişdirilməsi barədə 

ictimaiyyəti məlumatlandırmağa xidmət edə bilər. 

Son illər ərzində hökumətlər, beynəlxalq təşkilatlar 

və qeyri-hökumət təşkilatları korrupsiya ilə mübarizədə 

xüsusi fəallıq göstərirlər. Buna qədər korrupsiyanı çoxları 

“kiçik yerli problem”dən artıq bir şey saymamışdır. Şərqi 

Asiya istisna olmaqla bu problemlə mübarizə təcrübəsi 

olmamış, o, az tədqiq olunmuş mövzu olaraq qalmış, 

ciddi tədqiqatçıların hadisədən hadisəyə diqqətini cəlb 

etmişdir. Korrupsiya problemini, sadəcə, ciddi qəbul 

etməmişlər. Bu problemin həlli istiqamətində 

genişmiqyaslı hərəkətlər yalnız son dövrlərdə, problemin 

çərçivəsi və dərinliyi aydın olduqdan sonra başlandı. Bu 

günədək bir-biri ilə bağlı bir sıra beynəlxalq konvensiya, o 

cümlədən, Xarici dövlətlərin vəzifəli şəxslərinin ələ 

alınması ilə mübarizə haqqında İƏİT (OECD) 

Konvensiyası, Korrupsiyaya Qarşı BMT Konvensiyası, 

eləcə də Avropa və Şimali Amerikanın regional 

konvensiyaları qəbul edilmişdir. Beləliklə, tarixdə ilk dəfə 

olaraq korrupsiyanın nə olduğu, onunla niyə mübarizə 

aparmaq lazım gəldiyi və bu mübarizəni necə aparmaq 

məsələləri ətrafında qlobal konsensus əldə edildi. 

Konsensus labüd olaraq minimal nəticənin əldə edilməsini 
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tələb etdiyindən, danışıqlar gedişində müvafiq 

konvensiyalar razılaşdırıldı, onların ratifikasiya prosesi 

gedir, daha sonra isə onların həyata keçirilməsi 

istiqamətində fəaliyyətlər başlayacaq. Bütün bunlar qlobal 

miqyasda korrupsiya ilə mübarizənin yaxşı perspektivləri 

olduğu müjdəsini verir. Korrupsiya elə mürəkkəb bir 

fenomendir ki, hər hansı konkret antikorrupsiya 

təşəbbüsünün, yaxud bir sıra başqa təşəbbüslərin üzdə 

olan uğurları bəzən aldadıcı olur. Müəyyən ciddi islahatlar 

həyata keçirilib, amma onlar korrupsiyanın səviyyəsinə 

hissediləcək təsir göstərməyib. Bu da aydındır ki, həmin 

islahatlar olmasaydı vəziyyət daha acınacaqlı olardı. 

Korrupsiyanın səviyyəsi yüksəldiyi üçün onunla mübarizə 

tədbirlərinin effektli olmaması nəticəsi çıxmalıdır. 

Korrupsiya fenomeninə nəzarət və onu qiymətləndirmək 

sahəsində daha dəqiq vasitələr gərəkdir ki, onunla 

mübarizə gedişində ortaya çıxan çoxsaylı suallara cavab 

vermək mümkün olsun.66  

                                                 
66

 Best practices in combating corruption. OSCE. Office of the Co-

ordinator for Economic and Environmental Activities. Kärntner Ring. 

Vienna, 2004. S.199. 215 s 
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Ümumiyyətlə, Avrasiya məkanının antikorrupsiya 

təcrübələrinin müqayisəli təhlili onu deməyə əsas verir ki, 

əgər bu regionun inkişaf etmiş ölkələrinin hər birində 

müəyyən irəliləyişlər vardırsa, onda bu sistemdə mövcud 

olan müsbət fərqli elementlərin varlığı ilə bağlıdır. Bu 

baxımdan qeyd olunmalıdır ki, beynəlxalq təşkilatların 

rəyinə görə, dünyada korrupsiyanın ən az olduğu ölkə 

Finlandiyadır. 67  Korrupsiya mübarizə sahəsində ən 

yüksək uğurlar əldə etmiş ölkə kimi Finlandiya artıq uzun 

illər ərzində göstərilir. Həmin ölkədə antikorrupsiya 

normalarının qəbulu və onlara riayət etmə sahəsində 

xüsusi rolu Ədliyyə Kansleri oynayır. O, ölkə başçısı 

tərəfindən təyin edilir, öz fəaliyyətində tam müstəqildir və 

araşdırmanın aparılması və tədbirlərin görülməsi üçün 

bütün hüquqlara malikdir. Ədliyyə Kansleri dövlət 

hakimiyyətinin bütün qolları və dərəcələri üzərində 

nəzarəti həyata keçirir. Asiya qitəsində yerləşən 

Sinqapurun isə belə yüksək nəticələrin əldə edilməsi həm 

də orada hakimlərə maaşların qaldırılması ilə 

əlaqələndirmək olar. Belə ki, hakimlərin əmək haqlarının 

                                                 
67

 Good governance and anti-corruption, 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=209326  

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=209326
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kəskin qaldırılması ən yaxşı vəkillərin hakimliyə 

keçməsinə imkan vermiş, onların qazancı bəzən ildə bir 

milyon dollara çatmışdır. Bundan başqa, Korrupsiya 

hallarının araşdırılması ilə məşğul olan Büronun 

İnformasiya xidməti dövləti qulluqçularının seçilməsi, 

onların təyinatı və vəzifədən irəli çəkməsinə məsuliyyət 

daşıyır. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz ölkələr antikorrupsiya üzrə 

beynəlxalq konvensiyaların ratifikasiya üzrə də aktiv 

fəaliyyət göstərməklə bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığa 

öz dəyərli töhfələrini vermişdir. İnkişaf etmiş ölkələrdən 

BMT-nin Korrupsiya əleyhinə konvesiyasını ABŞ (2006), 

Böyük Britaniya (2006), Avropa İttifaqı (2008) və s. 

ümumilikdə isə 140-dan çox dövlət ratifikasiya etmişdir.68 

Qeyd olunan ölkələrdən təkcə Beynəlxalq biznes 

fəailiyyətində xarici rəsmi şəxslərin rüşvətxorluğuna qarşı 

münbarizə haqqında İƏİT Konvensiyasını da bu ölkələrin 

əksəriyyəti ratifikasiya etmişdir. (Avstraliya 19 Oktyabr 

1999,  Çexiya 21 yanvar 2000, Fransa 31 iyul 2000, 

                                                 
68

 Using the UN Convention  against Corruption  to advance  anti-

corruption  efforts:  a guide.  Transparency International and UNCAC 

Coalition. Berlin 2014. p.110. 
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Macarıstan 4 dekabr 1998,  Finlandiya, 10 dekabr 1998 

və s.). 

Beləliklə, bu fəslin yekunu olaraq, dünya ölkələrinin 

korrupsiya ilə mübarizə haqqında qanunvericiliyinin və bu 

sahədə mövcud təcrübənin, habelə bütün sadalanan 

amillərin beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığa təsirinin 

müqayisəli analizindən bir sıra məqamlar üzrə aşağıdakı 

nəticələri mümkün hesab edirik.  

Birincisi, inkişaf etmiş dünya ölkələri üzrə 

antikorrupsiya fəaliyyətlərinin koordinasiyası, 

qanunvericilik, icra və məhkəmə orqanlarının sistemli 

korrupsiya ilə mübarizə işlərinə cəlb edilməsi mühüm 

nəticələr vermişdir. Bu səbəbdən də, bir sıra inkişaf etmiş 

ölkələr bu sahədə beynəlxalq hüququ əldə rəhbər tutaraq, 

milli qanunvericilik bazalarının, mövcud və yeni 

yaradılmış siyasi və hüquq institutlarının köməyi ilə 

korrupsiyalaşma dərəcəsini minimuma endirməyə, bu 

hadisəyə yenidən baxmağa başlamışlar.  

İkincisi, korrupsiya problemi nə qədər qlobal 

mahiyyətli olsa da, hər bir dövlət korrupsiya ilə müstəqil 

və bildiyi yolla mübarizə aparmalıdır. Çünki, 

antikorrupsiya islahatlarını yerlərdə hazırlamaq, yerli 

təşəbbüslər vasitəsilə həyata keçirmək zəruridir. Onları 
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xarici tərəfdaşlar stimullaşdıra bilər, amma bu prosesin 

motivasiyası və ona rəhbərlik yerli xarakter daşımalıdır. 

Üçüncüsü, hər bir dövlətdə aydın antikorrupsiya 

strategiyası və ictimaiyyətlə effektli əlaqələr kampaniyası 

zəruridir. İslahatlara kompleks şəkildə yanaşmamaq 

etibarlı nəticələr verə bilməz. Strategiya əhatəli olmalı və 

kadrların ölkə miqyasında dürüstlüyünün bütün 

aspektlərini ehtiva etməlidir. İslahatlar prosesi 

ictimaiyyətin məlumatlılığına, ictimaiyyətlə əlaqələrə 

xüsusi əhəmiyyət vermək, cəmiyyətin gözləntilərini idarə 

etmək və siyasi risklərdən qaçmaq lazımdır. 

Dördüncüsü, korrupsiya ilə mübarizə sahəsində 

insanların antikorrupsiya mədəniyyətinin 

formalaşdırılması mühüm amil hesab olunmalıdır. Bu 

baxımdan əksəriyyət ölkələrdə mövcud olan müvafiq etika 

kodeksləri və vətəndaş xartiyalarının əhəmiyyəti 

danılmazdır. Bu sənədlər görüntü xarakterli deyil, 

dəyişikliklərin stimulu olmalıdır. 

Beşincisi, korrupsiya ilə mübarizə üzrə təcrübələr 

göstəririr ki, ilk növbədə bu məsələyə mane olan 

bürokratik əngəllər aradan qaldırılmalı, bürokratiya ilə 

mübarizə  aparılmalı, həssas vəzifələri tutan şəxslər 

rotasiya prinsipi ilə dəyişdirməli, mümkün olduğu qədər 
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məmurlarla cəmiyyət arasındakı birbaşa təmas imkanları 

minimuma endirilməlidir. Ümumilikdə sistemin 

kompüterləşdirilməsi antikorrupsiya proseslərinə təkan 

verə bilər. 

Altıncısı, dünya təcrübəsi sübut edir ki, korrupsiya 

ilə mübarizəyə vətəndaş cəmiyyəti yaxından cəlb 

olunmalıdır. QHT-lərin, vətəndaş cəmiyyətinin hüquqi 

çərçivələrinin işlənib hazırlanmasını, həm də vətəndaş 

cəmiyyəti ilə hökumət arasında pozitiv dialoqun qurulması 

zəruridir. Hökumətin antikorrupsiya vədlərinin həqiqiliyini 

yoxlamaq vasitələrindən biri də hökumətin həqiqətən 

vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq etmək istəyinin olub-

olmamasını yoxlamaqdır. 

Yeddincisi, azad informasiya mühitinin yaradılması, 

informasiyaya sərbəst çatım bu sahədə effektiv təsiri ilə 

xarakterizə olunur. Bəzi hökumətlər informasiyaya 

sərbəst çıxışı korrupsiyanın qarşısını almaqda ən effektli 

vasitə hesab edir və müvafiq qanunvericilik aktları qəbul 

edir. Hökumət orqanlarına müəyyən xidmətlər və onların 

rəsmi qiymətləri haqqında informasiya alınması ilə bağlı 

sorğu ilə müraciət oluna bilər.  

Səkizincisi, korrupsiya ilə mübarizədə internet 

resursları kifayət qədər səmərəli nəticələr verə bilir. 
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Çünki, internet hökumətlə, onun tərəfindən idarə edilənlər 

arasında açıq informasiya mübadiləsi yaradaraq daha 

açıq və şəffaf idarəetmə sisteminə təminat verir. 

İnformasiyaya sərbəst çatımın korrupsiya ilə mübarizədə 

rolunu Aİ ölkələrinin təcrübəsi bir daha sübut etmişdir. 

Doqquzuncusu, korrupsiya problemi beynəlxalq 

narahatlıq predmeti olduğu üçün beynəlxalq xarakterli 

qərarlar və dövlətlərarası partnyorluq tələb edir. Eyni 

zamanda, hər hansı ölkənin bu sahədə beynəlxalq 

konvensiyaya qoşulması yetərli deyil. Onun qüvvəsi 

minmə və ya implementasiya mexanizmləri dəqiq 

müəyyən edilməlidir. Konvensiyaların həyata keçirilməsi 

və digər antikorrupsiya tədbirləri üzərində beynəlxalq 

qurumların xüsusi nəzarəti və monitorinqi həyata 

keçirilməlidir.  

Dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin antikorrupsiya 

üzrə daxili qanunvericilik təcrübəsinin Azərbaycan 

Respublikasının bu sahədə beynəlxalq hüquqi 

əməkdaşlığı üçün əhəmiyyəti baxımından bir sıra təklifləri 

mümkün hesab edirik:  

1) Korrupsiyaya qarşı mübarizə mövzusunda 

keçirilən beynəlxlaq tədbirlərdə iştirakın, habelə həmin 

sahədə digər ölkələrin (Almaniya, Fransa, Finlandiya və 
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s.) təcrübəsinin öyrənilməsi üçün əməkdaşlığın daha da 

gücləndirilməsi; 

2) Beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qeyri-hökumət 

qurumları, xüsusilə Beynəlxalq Antikorrupsiya 

Akademiyası ilə birgə maarifləndirici tədbirlərin, o 

cümlədən hakimlər, hüquq mühafizə orqanları 

əməkdaşları üçün seminar və məşğələlərin təşkili; 

3) Ölkəmizin bütün dövlət strukturlarında, xüsusilə 

hüquq-mühafizə orqanlarında etik davranış kodekslərinin 

qəbul edilməsi və ya mövcud olanların daha da 

təkmilləşdirilməsi; 

4) Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu 

beynəlxalq müqavilələrin daxili qanunvericiliyə tam 

implementasiyanın təmin edilməsi və bu sahədə digər 

beynəlxalq müqavilələrə ölkəmizin qoşulması 

imkanlarının araşdırılması. 

 
2.2. Dövlətlərin antikorrupsiya qanunvericiliklərində 

yeni yanaşmalar və nəzarət prosedurları 

 

Müasir dünyada korrupsiya ilə mübarizənin yeni 

çalarları daha çox özünü inkişaf etməkdə olan ölkələrdə 

göstərir. Çünki, keçid dövrünü yaşayan hər bir dövlətdə 
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iqtisadi, siyasi və hüquqi islahatlara mane olan sosial bəla 

məhz korrupsiya qismində təzahür edir.  

Korrupsiya sahəsində mütəxəssislər Daniel 

Kaufman və Filis Dininio qeyd edirlər ki, öz kökləri 

etibarilə korrupsiya yoxsulluq və dövlət institutlarının 

zəifliyi şəraitində çiçəklənir. Zərərli meyllər və pis 

idarəetmə sistemləri, bundan daha da bərbad olan etik 

sistemlər insanları korrupsiya girdabına sövq edir. Buna 

görə də, korrupsiya daha çox inkişaf edən və keçid 

iqtisadiyyatlı ölkələr üçün xarakterikdir.69  

Ona görə də, bu ölkələrdə qeyd olunan 

istiqamətdə qanunvericilik bazasının müasir beynəlxalq 

hüquq normalarına və inkişaf etmiş ölkələrin 

praktikalarına uyğun olaraq formalaşdırılması zərurət 

olaraq meydana gəlmişdir. Bu mənada biz həm Şərqi 

Avropanın bəzi ölkələrinin ən yaxşı təcrübələrinə və post-

sovet məkanı ölkələri, o cümlədən Azərbaycan da daxil 

olmaqla, Şərq dövlətlərində antikorrupsiya islahatlarının 

xüsusiyyətlərinə və bu sahədə beynəlxalq hüquqi 

                                                 
69

 The role of Parliament in Curbing Corruption. Edited by Rick 

Stapenhurst, Niall Johnston, Riccardo Pelizzo.The World Bank 

Washington DC. 2006.  S.16.   263 s. 
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əməkdaşlığın prioritetlərinə diqqət yetirməyi zəruri hesab 

edirik.  

Əlbəttə, korrupsiya dünyanın bütün regionlarına və 

cəmiyyətin bütün səviyyələrinə təsir göstərir, ancaq belə 

təsir inkişaf etməkdə olan ölkələrdə daha çox hiss olunur. 

Hər il inkişaf etməkdə olan ölkələr korrupsiya fəaliyyətinin 

nəticəsində 50 milyondan 100 milyon dollara qədər vəsait 

itirirlər.70   

İnkişaf etməkdə olan ölkələrin hər birində 

korrupsiya ilə mübarizə özünə məxsus cəhətləri ilə 

fərqləndiyindən onların hər biri üzərində ayrılıqda 

dayanmaq zəruridir. Elə bu səbəbdən də, A.Müslümov 

qeyd edir ki, korrupsiya və rüşvətxorluq hər bir dövlətdə 

mövcud olduğundan beynəlxalq xarakterli problemə 

çevrilmiş, o, siyasi quruluşundan və iqtisadi inkişaf 

səviyyəsindən asılı olmayaraq bütün ölkələrdə 

mövcuddur və yalnız öz miqyasına görə fərqlənir. 71 

Antikorrupsiya tədbirlərinin daha maraqlı və fərqli 

məqamlarından çıxış edərək, dünyanın bütün qitələrini 

                                                 
70

 Corruption, http://www.interpol.int/Crime-

areas/Corruption/Corruption  
71

 Müslümov A. Korrupsiya və onunla mübarizə. Qanunçuluq, N 2, 

2003, s.22. 
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əhatə edən bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələrin, o 

cümlədən Çin (Honkonq), Tailand, Cənubi Afrika 

Respublikası və digərlərinin qanunvericilik və 

təcrübələrinə müqayisəli şəkildə yanaşmaq faydalı olardı. 

Konstitusiyasında xüsusi olaraq təsbit olunma 

elementinə və korrupsiya ilə mübarizədə fərqli üsulların 

tətbiq olunma texnologiyalarına istinad edərək, inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdən ilk olaraq Çinin qanunvericilik 

sisteminə diqqət yetirməyi əhəmiyyətli hesab edirik.  

Korrupsiya ilə mübarizə Çində ümummilli problem 

kimi bəyan olunmaqla, bu sahədə istər qanunvericilik 

əsaslı, istərsə də partiya və dövlət forumları müstəvisində 

bir sıra tədbirlərin görülməsi ilə müşayiət olunur. Lakin 

qeyd etmək lazımdır ki, qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulmasından və müvafiq strategiyanın olmasından asılı 

olmayaraq, Çində antikorrupsiya tədbirləri bu ölkənin 

malik olduğu fərqli sosialist iqtisadi və siyasi sistemi 

səbəbindən özünün səmərəli nəticələrini büruzə 

verməmişdir. Ekspertlər hesab edirlər ki, bu ölkədə 

korrupsiya ilə mübarizə dövri kampaniya kimi başlanılmış, 

əsasən ayrı-ayrı korrupsionerlərə qarşı mübarizəyə gətirib 

çıxarmışdır. Nəticədə qısa müddət ərzində korrupsiya 

gizlənmiş, daha sonra yenidən qüvvə toplayaraq 
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çiçəklənməyə başlamışdır. Çin özündə güclü 

mərkəzləşdirilmiş hakimiyyəti cəmləşdirən tipik keçid 

iqtisadiyyatına malik ölkə nümunəsidir, lakin burada 

obyektiv səbəblərdən keçid dövrü ilə əlaqədar olaraq 

korrupsiyanı cilovlamaq qeyri-mümkündür. Çində 

korrupsiyanın real məhdudlaşdırılması şansını yalnız 

siyasi sistemin ciddi rekonstruksiyası və dövlətin 

iqtisadiyyatda iştirakı prinsiplərinin dəyişdirilməsindən 

sonra gözləmək olar. 72   

Qeyd olunmalıdır ki, korrupsiya ilə mübarizə üzrə 

bir sıra mühüm beynəlxalq konvensiyaları ratifikasiya 

etməsinə və bu ölkənin anti-korrupsiya qanunvericiliyinin 

müasir beynəlxalq hüquq normalarına uyğunluğuna 

baxmayaraq, iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkə 

olmasına rəğmən Çində siyasi və iqtisadi sistem 

səbəbindən, iqtisadiyyata dövlət nəzarətinin və 

monopoliyanın mövcudluğu, eyni zamanda keçid 

dövrünün spesifik problemlərinə görə bu cinayətlə daha 

səmərəli mübarizə özünün real bəhrəsini verə bilmir. Eyni 
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zamanda, bunu Çində liberallaşmaya ciddi şəkildə mane 

olan qanunvericilik və institusional nəzarət 

mexanizmlərində mövcud olan boşluqlarla da izah etmək 

olar. Lakin, bütün bunlarla yanaşı Çində, daha doğrusu 

onun xüsusi statuslu ərazisi sayılan Honqkonqda özünü 

doğrultmuş fərqli model hazırda beynəlxalq təcrübədə 

tətbiq olunan “Honqkonq” (Universal Model) modelidir. 

Çin beynəlxalq hüquq mütəxəssisi Daniel R. 

Fungun qeyd etdiyi kimi, korrupsiyaya qarşı mübarizə 

aparılan müddətdə Honqkonq Hökumətinin insan 

hüquqlarının müdafiəsi öhdəliyi ICAC-ın bu işi üçün 

beynəlxalq birliyin dəstəyini təmin etmişdir. “Mən inanıram 

ki, Honkonq üzərində Çinin suverenliyinin bitməsi ilə və 

Konstitusiyada təsbit olunmuş insan hüquqları ilə bağlı 

müddəalar çərçivəsində ICAC-ın fəaliyyəti nəticəsində 

bizim antikorrupsiya qanunvericiliyimiz bütöv qalmışdır. 

Bu səbəbdən də, biz Honkonq cəmiyyətindən 

korrupsiyanın tamamilə kənarlaşdırılması istiqamətində 

uğurlarımızı davam etdirəcəyik.”73 
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 Daniel R. Fung. Anti-Corruption and Human Rights Protection: 

Hong Kong's Jurisprudential Experience. 
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Müasir dövrdə Honqkonq korrupsiya ilə 

mübarizədə böyük uğurlara nail olmuşdur. Belə ki, 1974-

cü ildə bu ölkə dünyanın ən rüşvətxor şəhərlərindən 

sayılırdı, hazırda isə Honqkonq xarici sərmayəçilərin 

seçdiyi ən arzu edilən şəhərlərdən biridir. Honqkonq 

təcrübəsi dünyada ən qabaqcıl təcrübələrdən sayılır və 

bu gün bütün dünya ölkələri “Honqkonq” (Universal 

Model) modelini özlərinə bir örnək kimi seçirlər. Bu 

modelin əsasını onun hər zaman aktual olan strategiyası 

təşkil edir. Honqkonqlular korrupsiya ilə mübarizə etmək 

üçün onun səbəblərini araşdırmış, problemləri üzə 

çıxarmış və bunlara əsasən öz strategiyasını qurmuşdur. 

İlk öncə bu problem PESL (Political, Economik, Social, 

Legal), yəni Siyasi, İqtisadi, İctimai və Hüquqi cəhətdən 

analiz edilmişdir. Siyasi amillərə - siyasətçilərin korrupsiya 

ilə mübarizəsinə, seçkilərin nə dərəcədə demokratik 

keçirilməsi, hakimiyyətin xalq qarşısında cavabdehliyi və 

s. aid etmək olar. İqtisadi amillərə - dövlət qulluqçularının 

maaşları, dövlət və özəl sektor arasında maaş fərqləri, 

dövlət tərəfindən korrupsiya ilə mübarizəyə yönəldilmiş 

məbləğ və s. aid etmək olar. İctimai amillərə - əhalinin 

korrupsiyaya münasibəti, insanların korrupsiya halları 

barədə şikayətləri, məktəblərdə, universitetlərdə 
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korrupsiya  ilə bağlı tədris, KİV-nin münasibətlərini aid 

etmək olar. Hüquqi amillər - mövcud qanunların 

effektivliyi, Əmək Məcəlləsinin müddəalarına riayət, insan 

hüquqlarının səviyyəsi, hakimlərin və prokurorların 

obyektivliyi. Bu xarici amilləri incələdikdən sonra daxili 

amillər analiz edilir. Burada hər bir qurumun ümumi 

sistemi, kadrların peşəkarlığı, yeni kadrların seçilmə 

prosedurlarının şəffaflığı, rəhbər işçilərlə sıravi işçilərin 

əlaqəsi, idarəetmə, qəbul edilmiş qərarların icra 

mexanizmi və bu kimi amillərə baxılır. Daxili və xarici 

amillərin analizi bütün mövcud problemləri üzə çıxarır və 

bu problemləri aradan qaldırmaq üçün strategiya qurulur. 

Bu strategiya üç funksiya daşıyır: korrupsiyadan 

çəkindirmək, korrupsiyanın qarşısını almaq, və xalqı 

təmsil etmək. Bu məqsədlərə çatmaq üçün müstəqil 

qurum yaradılıb. Bu qurum bütün vəzifəli şəxslərin işini 

yoxlaya bilər. O, yalnız ölkə başçısına hesabat verir və 

işlərini görmək üçün kifayət qədər büdcəyə sahibdir.  

“Honqkonq” modelinin örnək olduğu ölkələr 

arasında Argentinanı, Bosnia-Herseqovinanı, Qvineyanı, 

Hindistanı, Latviyanı, Cənubi Koreyanı və Avstraliyanı 

göstərmək olar. Məsələn, bu modeli öz təcrübəsində 

tətbiq edən ölkələrdən ən birinci məhz Avstraliya 
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olmuşdur. Lakin, Avstraliyanın siyasi quruluşu, yuxarıda 

göstərilmiş xarici və daxili amilləri fərqli olduğuna görə, 

burada tətbiq edilmiş strategiyasının əsas məqsədi 

korrupsiyanın qarşısını almaq olmuşdur. Korrupsiyaya 

qarşı beynəlxalq təcrübədə “Honqkonq” modeli üzərində 

qurulmuş yeni model “Parlament modeli” kimi tanınır. 

Burada yaradılmış müstəqil qurum Parlamentə hesabat 

verir və bir növ Skandinaviya ölkələrinin “Ombudsman”ına  

yaxındır. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

“Honqkonq” modelini təqlid etmək müvəfəqiyyətin 

zəmanəti demək deyil. Misal üçün, bu model Argentinada 

heç də uğurlu nəticə verməmişdir. Aparılmış tədqiqatların 

əsasında onu demək olar ki, “Honqkonq” modelinin uğurlu 

nəticə verməsi üçün üç amil mütləqdir: siyasi iradə, 

korrupsiya ilə mübarizə edə biləcək müstəqil qurum və 

hər zaman aktual ola biləcək strategiya. 

Buna oxşar tədbirlər bir sıra qərbi Avropa 

ölkələrində mövcuddur. Bu ölkələrin qanunlarında 

göstərilir ki, dövlət qulluqçuları gəlir mənbələrini 

açıqlamalıdırlar, yəni yaşadıqları ev, sürdükləri avtomobil 

onların gəlirlərinə uyğun olmadığı təqdirdə, onlar bu 

barədə hesabat verməlidirlər. 



Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir beynəlxalq hüquq 

 

 115 

Honkonqun Korrupsiya Əleyhinə Müstəqil 

Komissiyası (KƏMK) 74  1974-cü ildə korrupsiyaya qarşı 

müstəqil komissiya barədə sərəncama uyğun olaraq 

yaradılmış və bu komissiya təkcə korrupsiya ilə bağlı 

ittihamnamələrin təhqiqatı ilə məşğul olmur, eyni 

zamanda korrupsiya ilə mübarizə imkanları nöqteyi-

nəzərindən cəmiyyətin informasiya ilə təmin olunması 

üçün kampaniya aparır və hökumət departamentlərində, 

agentliklərində idarəçilik sisteminin auditini həyata keçirir. 

Bu komissiya müqayisədə bütün dünya üzrə korrupsiya 

ilə uğurlu mübarizə aparan azsaylı örnəklərdən biridir. Bu 

qurum sistemli şəkildə geniş yayılmış korrupsiya 

şəraitində yaradılmış və yarandığı andan etibarən 

korrupsiyaya qarşı mübarizədə üç əsas komponenti 

özündə birləşdirən yanaşmaya üstünlük verir: profilaktika, 

təhqiqat və cəmiyyətin informasiya ilə təmin edilməsi.75 

Komissiya ictimai dəstəkdən də istifadə edir. Buna görə 

də, Honkonq dünyanın ən az korrupsiyalaşmış ölkəsinə 

çevrilmişdir. Honkonqda son illər aparılan ictimai rəy 
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sorğusu təsdiq etdi ki, komissiyaya inam reytinqi 98-99 

faizdir. Bu istənilən hökumət idarəsinə inamdan nəzərə 

çarpacaq dərəcədə yüksəkdir. Cəmiyyətdən böyük dəstək 

almaq çətindir. Ancaq belə dəstək öz növbəsində uğurlu 

fəaliyyət üçün stimul verir. Honkonqun antikorrupsiya 

komissiyasının fəaliyyətinin təməlində aşağıdakı əsas 

prinsiplər dayanır. Birincisi, korrupsiya şəxsin öz 

səlahiyyətlərindən istifadə edərək başqalarının hesabına 

şəxsi məfəət güddüyü zaman özünə yer tapır. İkincisi, 

korrupsiya ədalətsizlik doğurur, daha amansız hallarda  

isə insanların həyatını və onların əmlakını təhlükə altına 

qoyur. Üçüncüsü, Rüşvətxorluğun aradan qaldırılması 

Qanununun (onu Korrupsiya Əleyhinə Müstəqil Komissiya 

həyata keçirir) məqsədi cəmiyyətdə ədaləti 

dəstəkləməkdir. Dördüncüsü, qanun institutların və işə 

götürənlərin maraqlarını müdafiə edir və korrupsiyaya 

qurşanmış əməkdaşlar üçün cəza nəzərdə tutur. Dövlət 

məmurlarının fəaliyyəti Rüşvətxorluğun aradan 

qaldırılması Qanununun 3, 4 və 10-cu bölmələri ilə 

tənzimlənir, dövlət müəssisələrinin əməkdaşları (texniki 

mənada onlar “dövlət məmurları” olmaya da bilər) üçünsə 

4-cü bölmə nəzərdə tutulmuşdur. Qanuna əsasən, dövlət 

qulluqçusunun hansısa üstünlük əldə etməsinin və bu 
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üstünlükdən ümumi, yaxud hökumət başçısının xüsusi 

icazəsi olmadan istifadə etmək imkanları 

məhdudlaşdırılır. Qanunun 4-cü bölməsi rəsmi dövlət 

şəxsləri arasında korrupsiyaya aiddir. Bu bölməyə uyğun 

olaraq: 1) Dövlət qulluqçusu üçün rəsmi öhdəliklərini 

yerinə yetirməsinə cavab olaraq həvəsləndirici tədbir, ya 

təşəkkür kimi təklif edilən hansısa üstünlük tələbi, ya 

onun  qəbulu qanun pozuntusudur. 2) Belə üstünlüyü 

təklif edən (və “verən”) şəxs də hüquq pozuntusuna yol 

verir. Qanunun 10-cu bölməsi güclü şəkildə korrupsiyaya 

uğramış dövlət qulluqçularına aiddir və müəyyən vaxt 

ərzində rüşvət alanların məsuliyyətə cəlb olunmasını 

nəzərdə tutur. Hətta onların əmlakı hansısa konkret 

korrupsiya halı ilə uyğun gəlməyəndə də bölmənin 

müddəaları qüvvədədir. Bu bölmə onu da nəzərdə tutur 

ki, dürüst izahat olmayanda dövlət qulluqçuları üçün 

əmək haqqına uyğun gəlməyən əmlakları üzərində 

onların öz nəzarətlərini saxlamaları pozuntu sayılır. 

Honkonq modeli bu və ya digər faktın məhkəmə 

təhqiqatına əsas verməsinə baxmayaraq KƏMK-ə iş 

qaldırmağa icazə vermir, qərar çıxarmağı hüquq-

mühafizə xidmətinin öhdəsinə buraxır. Səlahiyyətlərin 
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belə bölgüsü ondan xəbər verir ki, heç bir iş məhkəməyə 

təkcə KƏMK-in qərarı ilə gəlib çıxmır.  

Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq 

Pakta uyğun olaraq, Honkonq Qanununun 11-ci maddəsi 

də “cinayətdə ittiham olunan hər kəsin, qanuna uyğun 

olaraq təqsirsizliyi sübut edilənə qədər özünü günahsız 

bilməsini” nəzərdə tutur. 1991-ci ildə Hüquqlar haqqında 

Qanun Honkonqda qüvvəyə mindikdən az sonra, 

həddindən çox zənginlikdə ittiham edilən yüksək rütbəli 

dövlət məmurları, onların təqsirsizlik prezumpsiyasına 

qəsd edilməsi arqumenti ilə irəli süürülən ittihamların 

mübahisəsinə başladılar. Honkonq ən yüksək instansiyalı 

appelyasiya məhkəmələri bu müddəaları rədd etdi. Onlar 

etiraf etdilər ki, bu cür hüquqpozmalarına münasibətdə 

ittiham olunana qarşı yönəlmiş əsaslandırılmış 

şübhələrdən kənar əhəmiyyətli məqamların sübut 

olunmasına görə  başlıca cavabdehlik ittihamnamənin 

üzərinə düşür. Mühakimə ittiham olunanın var-dövlətinin 

rəsmi əmək haqqı ilə yığılmadığını müəyyənləşdirdikdən 

sonra ittiham olunan qaneedici izahat təqdim edə bilər. 

Qaneedici izahat əmək haqqını ötüb keçmiş zənginliyə 

əsaslandırılmış bəraət verən izahatdır. Bu, ittiham 

olunanın sırf təfəkkür sferasında yerləşən bir məsələdir. 
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Korrupsiya ilə mübarizə üzrə Çinin daxili 

qanunvericilik təcrübəsinin, xüsusilə “Honqkonq” 

modelinin bir sıra ölkələrə nümunə olmasının  beynəlxalq 

hüquqi əməkdaşlıq üçün olduqca mühüm əhəmiyyəti 

olmuşdur. Çünki, bu gün Çin artıq bu sahədə 

ixtisaslaşdırılmış beynəlxalq təşkilatların 

formalaşdırılmasının təşəbbüskarı kimi çıxış edir və anti-

korrupsiya tədbirlərinin həyata keçirilməsində daha fəal 

iştirak edir. Belə qurumlardan biri 2006-cı ildə yaradılmış 

Beynəlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyasıdır 

(İAACA). Yeri gəlmişkən qeyd edək ki,  ölkəmiz 

Respublika Prezidenti cənab İlham Əliyevin razılığına 

əsasən Çinin təşəbbüsü və BMT-nin dəstəyi ilə İAACA-

nın yaradılmasına dəstək verərək, həmin qurumun 

təşkilatçılarından biri kimi çıxış etmişdir. Ümumiyyətlə 

qeyd etmək lazımdır ki, Honkonqda həyata keçirilən 

antikorrupsiya tədbirləri və bu ölkənin qanunverciliyininin 

öyrənuilməsi Azərbaycan üçün olduqca mühüm 

əhəmiyyəti danılmazdır. Xüsusilə məhkəmə-hüquq 

sistemində korrupsiya ilə mübarizə üzrə Honkonq 

təcrübəsi milli antikorrupsiya tədbirləri baxımından daha 

da faydalı olardı. 
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Digər inkişafda olan dövlətlərdən Tailanda 

korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində spesifik üsul 

mövcuddur. Prokurorluq  və ədliyyə orqanlarında bu 

cinayətlə mübarizə aparılması üçün  xüsusi tədbirlər 

görülmüş, bu məqsədlə Milli Antikorrupsiya Komissiyası 

yaradılmışdır. Bu komissiya dövlət işçilərinin korrupsiyaya 

cinayətinə bağlılığını və təhqiqatını aparır. Qeyd olunan 

qurumun yaradılması korrupsiyaya qarşı mübarizə 

aparılmasında öz müsbət nəticəsini vermişdir. Tailand 

Cinayət və Cəza Məcəlləsinə76 əsasən, korrupsiyaya yol 

vermiş dövlət məmuru 5 ildən 20 ilədək cəzaya məhkum 

oluna bilər. 

Bu ölkədə fərqli məsələlərdən biri kimi maraqların 

toqquşması ilə bağlı xüsusi etik və hüquqi normalar qeyd 

olunmalıdır. Bu faktor demokratiya üçün ciddi təhlükə 

hesab edildiyindən 1997-ci il Tailand Konstitusiyasında77 

maraqların toqquşması məsələsinə xüsusi yer ayrılmışdır. 

Konstitusiyada hökumət məmurlarından siyasi tərəfkeşlik 

                                                 
76

 Thailand Penal or Criminal Code, 

http://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html  

77
 Constitution of the Kingdom of Thailand. 

http://www.asianlii.org/th/legis/const/  

http://www.samuiforsale.com/law-texts/thailand-penal-code.html
http://www.asianlii.org/th/legis/const/
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göstərməmək tələb olunur, Tailand parlamentinin aşağı 

palatası olan Nümayəndələr Palatasının üzvlərinə isə 

maraqların toqquşması şəraiti ilə əlaqəli olmaq qadağan 

edilir. Əsas Qanunun 110-cu maddəsində birmənalı 

bəyan edilir ki, Nümayəndələr Palatasının aşağıdakılara 

hüququ yoxdur: 1) İstənilən dövlət orqanında və istənilən 

dövlət müəssisəsində vəzifədə olmaq, hansısa vəzifəni 

yerinə yetirmək, yaxud yerli qanunverici məclisin üzvi kimi 

vəzifə tutmaq, yerli inzibati vəzifədə, yerli hakimiyyət 

orqanlarında məmur qismində çalışmaq; 2) Hər hansı 

dövlətdən, dövlət orqanı və müəssisəsindən istənilən 

konsessiya almaq, yaxud dövlətlə, dövlət orqanı və 

müəssisəsi ilə iqtisadi monopoliya xarakteri daşıyan 

hansısa kontraktda tərəf olmaq, yaxud belə konsessiya 

alan şirkətlə əməkdaşlıq etmək və səhmə tərəfdar olmaq, 

bu cür xarakterə malik kontraktların tərəfini saxlamaq; 3) 

İstənilən dövlət orqanı və dövlət müəssisəsinin adi 

kommersiya fəaliyyəti prosesində başqa şəxslərə 

ödədiklərindən başqa, dövlət orqanı və müəssisəsindən 

əlavə pul, hər hansı güzəştlər almaq. Konstitusiyanın 

111-ci maddəsində isə qeyd olunur ki, Nümayəndələr 

Palatası üzvünün öz statusundan və tutduğu vəzifədən 

istifadə edərək işə adam götürmək, vəzifəyə təyin etmək 
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məsələsinə qarışmasına, hansısa dövlət məmurunun, 

daimi vəzifəsi olan, yaxud dövlət orqanlarının sıravi 

işçilərinin, yerli özünüidarəetmə, ya da yerli dövlət 

müəssisələrində çalışanların yeni iş yerinə 

dəyişdirilməsinə, vəzifəyə təyin olunmasına, vəzifəsinin, 

maaşının artırılmasına kömək göstərməsinə və ya belə 

şəxslərin vəzifədən kənarlaşdırılmasına təsir etməsinə 

hüququ yoxdur. Bu məsələ eyni qaydada Konstitusiyanın 

128-ci maddəsinə əsasən senatorlara da şamil olunur.  

Göründüyü kimi, Əsas Qanunda dövlət 

orqanlarının korrupsiya fəaliyyətlərini əngəlləmək üçün 

yaradılmış bu cür mexanizm effektiv nəticələrə malik 

olmuş və bu gün demək olar ki, Tailand bu sahədə xüsusi 

fərqlənən dövlətlərdən birinə çevrilmişdir.  

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə antikorrupsiya 

tədbirlərindən dövlət orqanlarının mənimsəmə faktları və 

əmlak müsadirəsi ilə bağlı əməliyyatlarda ortaya çıxan 

neqativ məsələlərdir. Çünki, bu zaman daha çox 

mənimsəmə və əmlakın qeyri-qanuni ələ keçirilməsi ilə 

bağlı faktlar özünü büruzə verir. Bu sahədə inkişaf 

etməkdə olan ölkələrdən Cənubi Afrika Respublikasının 

(CAR) təcrübəsi özünü doğrultmuşdur. Cənubi Afrikada 

Antikorrupsiya Komissiyasının yerinə mülki məhkəmə 
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prosesi çərçivəsində əmlakın müsadirəsi kimi uğurlu bir 

ideya meydana gəlmişdir.78 CAR-da əmlakın müsadirəsi 

üzrə şöbə dövlət prokurorluğunun bir bölməsidir. CAR-ın 

Konstitusiyasına əsasən, Milli Prokurorluq 1996-cı ildə 

yaradılmış, 1998-ci il tarixli Milli Prokurorluq orqanları 

haqqında 32 saylı Qanuna 79  müvafiq olaraq fəaliyyət 

göstərərək, korrupsiya ilə mübarizə sahəsində mühüm 

səlahiyyətlərə malikdir. Əgər əmlak cinayətkarlıq fəaliyyəti 

ilə bağlıdırsa, bölmə onun dövlətin xeyrinə müsadirəsi 

olunması üçün məhkəmə fəaliyyətinə təşəbbüs göstərə 

bilər. Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə haqqında 

1998-ci il Qanununa uyğun olaraq, cinayətlə bağlı olan 

mülkiyyət mülki məhkəmə prosesi çərçivəsində dövlətin 

xeyrinə müsadirə olunmalıdır. Əmlakın belə müsadirəsi 

dövlətə imkan verir ki, əmlaka aid sadə vətəndaş iddia 

təqdim etmək yolu ilə cinayətlə bağlılığı şübhə doğuran 

aktivləri müsadirə etsin. Bunun üçün cinayət təqibi 

çərçivəsində əmlak sahibinə qarşı məhkəmə qərarı tələb 

                                                 
78

 Republic of South Africa, Prevention of Organised Crime Act, 

1998: http://www.gov.za/acts/1998/a121-98.pdf  

79
 National Prosecuting Authority Act 32 of 1998   

http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1998-032.pdf  

http://www.gov.za/acts/1998/a121-98.pdf
http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1998-032.pdf
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olunmur. Əgər məhkəmə əmlakın cinayətkarlıq “aləti” 

olması faktını təsdiq edirsə (yəni o, alət qismində 

cinayətin baş verməsinə təsir edib, yaxud oğurlanmış 

sərvətin gizlədildiyi yer olub), yaxud onun “qanunsuz 

fəaliyyət əsasında əldə olunduğu” qənaətinə gəlirsə, milli 

prokurorun ərizəsi əsasında Ali Məhkəmə əmlakın dövlət 

xeyrinə müsadirəsi barədə əmr verə bilər. Belə əmrin 

qanuniliyin cinayət işi üsulunun nəticəsindən asılı deyil. 

Əgər cinayət məhkəməsi cinayət törətmiş şübhəli şəxsə 

münasibətdə bəraətverici hökm çıxarsa da (dövlətin irəli 

sürülən ittihamı sübuta yetirdiyi və buna heç bir şübhənin 

yaranmadığı yerdə bu daha mürəkkəbdir, nəinki ehtimal 

əsasında qərar çıxarmaq), şübhəli şəxsin əmlakı yenə 

dövlətin xeyrinə müsadirə olunur. Müsadirə olunmuş 

aktivlərdən mütəşəkkil cinayətkarlığa, pulların 

yuyulmasına, cinayətkar qruplaşmaların fəaliyyətinə, 

ümumiyyətlə, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, eyni 

zamanda cinayət qurbanlarına kompensasiya 

ödənilməsinə hüquq-mühafizə orqanlarına kömək 

göstərmək üçün istifadə edilir.80  

                                                 
80

 Deepak Gupta, Republic of South Africa’s Prevention of Organised 

Crime Act: A Comparative Bill of Rights Analysis: 

http://www.law.harvard.edu/studnets/orgs/crcl/v.37/gupta.pdf  

http://www.law.harvard.edu/studnets/orgs/crcl/v.37/gupta.pdf
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CAR-ın antikorrupsiya üzrə beynəlxalq 

əməkdaşlığı sırasında Afrika İttifaqı ilə əlaqələr xüsusi 

önəm kəsb edir. Belə ki, bu ittifaq çərçivəsində 2003-cü 

ildə qəbil edilmiş və 2005-ci ildə qüvvəyə minmiş 

Korrupsiya əleyhinə Afrika İttifaqı Konvensiyasını (the AU 

Convention Against Corruption) CAR 2004-cü ildə 

ratifikasiya etmişdir.  Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, hətta 

CAR-ın İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olmasına  

baxmayaraq, bu ölkə 2007-ci ildə Beynəlxalq biznes 

fəailiyyətində xarici rəsmi şəxslərin rüşvətxorluğuna qarşı 

münbarizə haqqında İƏİT Konvensiyasını da ratifikasiya 

etmişdir.81 

Cənubi Afrikada 1999-cu ildə müsadirə 

mexanizminin effektli tətbiqini təmin etmək üçün, 

hüquqşünasların (cinayət və mülki hüquq sahəsində 

mütəxəssislər), mühasiblərin və maliyyə sahəsindəki 

pozuntuları təhqiq edən mütəxəssislərin cəmləşdiyi 

xüsusi çoxfunksiyalı bölmə yaradılmışdır. CAR bölməsi 

xəbərdar edildi ki, onlar qanunsuz sərvətlərini qorumaq 

istəyən və bunun üçün ölkənin ən nüfuzlu vəkillərini 

                                                 
81

 Corruptıon and the law ın South Afrıca, A Quick Reference Guide. 

South Africa 2013. p.4. 25 s 
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prosesə cəlb edən zəngin və təsir gücünə malik 

cinayətkarların işi üzrə məhkəmədə cavab verməlidirlər. 

İlkin mərhələdə Cənubi Afrikada mövcud qanunun 

qüvvəyə mindiyi dövrə qədər, onun əldə edilən aktivlərə 

tətbiqi məsələsi ilə bağlı problem yarandı. O zamandan 

etibarən qanuna düzəliş edildi və bu variant ləğv olundu. 

İndi o daha effektli işləyir.82 2000-ci ilin əvvəllərinə qədər 

bölmə 28 işə təşəbbüs göstərib və onlardan 23-ü uğurlu 

olub. Müsadirə olunan əmlak isə 2003-cü ildə 11 mln. 

ABŞ dollarını aşmışdır.  

Bu ölkənin qanunvericiliyində nepotizm cinayət 

sayılmasa da, lakin ümumilikdə bu hüquqa və əxlaqa zidd 

əməl xarakteri daşıyır. Elə bu səbəbdən də, C. Fletçer 

qeyd edir ki, korrupsiya məfhumunun özü xüsusi olaraq 

cinayət hüququna aid anlayış olmayıb, onu ümumi halda 

intizam pozuntusundan cinayət hüquq pozuntusuna 

qədər aid etmək olar. 83  Bununla bağlı CAR-ın 

Ombudsman ofisinin əməkdaşlarından biri belə bəyanat 

vermişdi: “Tipik nümunə belə bir hadisə ola bilər ki, 

                                                 
82

 New South Wales ICAC: http://www.icac.nsw.gov.au/  

83
 Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного 

уголовного права. М. Юрист, 1998. С. 495. 512 с. 

http://www.icac.nsw.gov.au/
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kiminsə qanunsuz üstünlük əldə etməsi, onun hansısa 

idarədə və podratda çalışan ailə üzvlərindən birinin işə 

qarışmasından sonra baş tutub. Özü də bu idarə podratı 

kənara verir. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, burada heç bir 

cinayət yoxdur, sadəcə qeyri-etik davranışa yol verilib. 

Bizim qanunvericilikdə nepotizm hələ ki, cinayət sayılmır. 

Amma bu hadisədə pozuntu açıq-aşkardır və 

ombudsmanın təcili müdaxiləsi tələb olunur. Bundan 

əlavə, vəzifəli şəxsin özünə münasib adamları yanına 

yığması kimi nepotizm aktı ombudsman üçün 

xəbərdaredici həyəcan siqnalından biri ola bilər. Belələri 

haqqında fikir var ki, “istədiyi kimi hərəkət edənlər” daha 

çox şeyə nail olur və onlara etibar etmək mümkündür”.84 

Ümumiyyətlə, CAR-ın  korrupsiya ilə mübarizənin 

tərkib hissəsi olaraq, maraqların  toqquşması ilə bağlı və 

yuxarıda sadaladığımız dövlətlərin qanunvericiliklərinin 

analizindən belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, əksər 

maraqların toqquşması zahiri tərəfi: daim özbaşına, eyni 

zamanda ailə üzvlərinin, dostlarının, siyasi himayədarların 

köməyi ilə qərar verən vəzifəli şəxslər; ya özlərinin, ya da 

                                                 
84

 Investigation of Allegations of Nepotism in Government (Report 

No 11 dated 15 April 1999. http://www.polity.org.za  

http://www.polity.org.za/
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yaxın qohumlarının səhmləri, kompaniyaları (idarəçiliyi bu 

adamlar və ya onların yaxın qohumları tərəfindən 

tənzimlənən) olan və kontrakt bağlamaq, lisenziya 

vermək səlahiyyətinə malik sahibkar vəzifəli şəxslər və 

s.dən ibarətdir. Bu münaqişələrin izaha ehtiyacı yoxdur. 

Dövlət məmuru özünü necə təmiz göstərməyə cəhd etsə 

də, belə hallar ictimai maraqlar üçün təhlükə törədir. Bu 

mənada, korrupsiya dövlət hakimiyyəti, dövlət 

xidmətlərinin maraqları və yerli özünüidarə orqanları 

əleyhinə cinayət olmaqla qeyd olunan ictimai 

münasibətləri zərbə altında qoyur. 85  Eyni zamanda, 

maraqların toqquşmasının meydana gəldiyi şəraitdən 

qaçmaq mümkün deyil. Şəxsi maraqlar zaman-zaman 

münaqişənin yaranmasına, iş yerlərində qərarların qəbul 

edilməsinə və praktik tədbirlərin görülməsinə gətirib 

çıxarır. Belə məsələlərdə anlaşılmazlığın və çaşqınlığın 

olmaması üçün şəraitin lap başlanğıcdan öyrənilməsi 

zəruridir. Ona görə də dövlətlərin daxili normalarından 

çıxış edərək, maraqların toqquşmasının yaranma 

ehtimalının aradan qaldırılması üçün aşağıdakıları 

                                                 
85

 Уголовное право. Часть общая. Часть особенная. Учебник. М. 

Юриспруденция, 1999. С. 687. 784 с. 
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mümkün hesab edirik: 1) İşə götürülənlər, xidməti sahədə 

yüksəlmək istəyənlərlə  qərar vermə  prosesi ədalətli 

olmalıdır. 2) Qohum, dost, həmkar maliyyə 

münasibətlərində təşkilatın mövcud məsələ ilə bağlı qəbul 

etdiyi qərardan və yaxud gördüyü praktik tədbirdən yalnız 

cəmiyyət uduzur. 3) Məsələ ilə bağlı qəbul olunan 

qərardan və yaxud görülən praktik tədbirdən qohum, dost 

və həmkarların nüfuzu sarsılır, obyektivlik şübhə altına 

alınır. 4) Belə bir təəssürat yaranır ki, ictimai borcun 

yerinə yetirilməsi zamanı  şəxsi maraqlar önə çıxır. 

Buna görə də bu problemlərin aradan qaldırılması 

üçün maraqların toqquşmasının yarandığı halda ilk 

növbədə, potensial münaqişənin mövcudluğu rəsmən 

bildirilməli, sonra isə, əgər belələri varsa, onu qeyd 

etməli, rəisə, yaxud etika məsələləri üzrə müşavirə 

müraciət olunmalıdır. Şübhə yoxdur ki, bəzi münaqişələr 

çox mənasız xarakter kəsb edəcək.  Bunlar ancaq 

yaranmış şəraitin qeydə alınmasına və qərarların 

qəbulunda iştirak edən başqa əməkdaşların xəbərdar 

olunmasına əsas verir. Məsələn, bu və ya başqa şəxsin 

hansısa kompaniyada cüzi miqdarda səhmi ola bilər və 

ehtimal ki, onun dəyəri baxılan konkret bir işə həlledici 

təsir göstərməz. Belə olan təqdirdə, yaranmış şəraitlə 
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əlaqəli olan başqa adamlar, həmin şəxsin qərarların 

qəbulu prosesində iştirakından narahat olmamalıdır. 

Lakin bütün əməkdaşlar özlərini rahat hiss etməsələr, 

həmin şəxs qərarların qəbulunda iştirakdan imtina 

etməlidir. Aydındır ki, burada ilkin şərt əvvəlcədən 

hazırlanmış hansısa planın, yaxud işə qabaqcadan 

çıxarılan nəticə ilə, şəxsi maraqlarla yanaşan vəzifəli 

şəxsin kənarlaşdırılması üçün sərəncamın olmamasıdır. 

Təşkilat və hökumətə öz təmizliyini və nüfuzunu 

qorumağa kömək edən başqa strategiyalar da 

mövcuddur: qərarların qəbul edilməsi prosesində iştirakın 

tam və dəqiq uçotunun aparılması, proseslər haqqında 

dəqiq məlumatlar toplamaqla, təşkilatınızın fəaliyyəti, 

qərarları üzərində şəffaflığın təmin edilməsi, maraqların 

toqquşması riski olan yerdə elə edilməlidir ki, bütün 

iştirakçıların həlledici qərarları əsaslandırılmış olsun. Bu 

strategiya və prosedurlarda əsas diqqət maraqların 

toqquşmasının aşkarlanma vasitələrinə və qeydiyyatına, 

eyni zamanda bu münaqişələrin hər hansı təşkilatdakı 

şəffaflığa təsirinin müəyyənləşdirilməsinə yönəlməlidir. 

Dövlət sektorunda xidməti vəzifədən gedən zaman 

maraqların toqquşması halında yaranan mübahisəli 

məsələlər bir çox inkişaf etməkdə olan ölkələrin daxili 
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qanunvericiliyində olan məqamlardandır. Maraqların 

toqquşması yaranan zaman, dövlət qulluqçusunun öz 

vəzifəsindən gedib şəxsi sektorda işə düzəlməsi böyük 

əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdəndir. Bu, bir neçə amilin 

təsiri nəticəsində baş verir. Səmərəliliyin yüksəlməsinə 

yönələn islahatlar “xırdalanmaya” və dövlət sektorunun 

bəzi funksiyalarının şəxsi sektora verilməsinə gətirib 

çıxarır. Nəticədə, bir çox ölkələrdə dövlət sektorun da 

ənənəvi olaraq seçilən peşənin, şəxsi sektordakı peşədən 

fərqi get-gedə azalır. Belə inkişafın nəticəsində bir çox 

ölkələrdə dövlət məmurları dövlət sektorunda çalışmağı 

uzunmüddətli karyera üçün münasib hesab etmir. 

Məsələyə belə yanaşma daha çox əmək fəaliyyəti 

dövründə iki sektorun birindən, müntəzəm olaraq 

başqasına keçmək düşüncəsindən qaynaqlanır. Dövlət 

vəzifəsində çalışanın işdən getməsindən sonra, 

hökumətdəki əlaqələrdən istifadə etməyə 

şirniklənməməsinin təminatı üçün özəl sektorda işə 

düzəlmə məsələsinə düzgün yanaşmaq tələb olunur. Belə 

yanaşmanın mövcudluğu, bir tərəfdən korrupsiyanın 

geniş miqyasda yayılmasının qarşısını alır, digər tərəfdən 

isə istənilən konfidensial informasiyanın məxfiliyini 

azaldır. Hansı ki, belə informasiyalara malik olmaqla, 
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işdən çıxan dövlət məmuru özəl sektorun rəqabətdə olan 

işgüzar dairələrini ələ almağa cəhd göstərir.86 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə korrupsiya ilə 

mübarizə tədbirləri çərçivəsində narahatçılıq doğuran 

məsələ, dövlət vəzifəsində olmuş şəxsə sıx və gizli 

əlaqədə olmaq məşğuliyyətidir. Əgər bu və ya digər 

dövlət məmuru bilərəkdən, yaxud düşünmədən tutduğu 

vəzifədən sui-istifadə etməklə şəxsi karyerası üçün 

mənfəət əldə etmək istəyirsə, bu, dövlət idarəçilik 

sisteminə ictimai inamsızlıq yaradır və bu, bütövlükdə 

ictimai münasibətləri təhlükə altında qoyur. Hüquq elmləri 

doktoru H. Qurbanovun da qeyd etdiyi kimi, bu əməlin 

obyekti dövlət hakimiyyəti və bələdiyyə orqanlarının 

normal və qanuni fəaliyyətini təmin edən ictimai 

münasibətlərdir. 87  Dünyada, əlaqələrdən sui-istifadə 

etməklə korrupsiyanın bu növünün yayıldığı ölkələrdən 

biri İndoneziyadır. General Suhartonun hakimiyyəti 

dövründə bu ölkədə buna aid çoxsaylı nümunələr olmuş, 
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hətta orada bütün üstünlüklərin nümayişi qanun 

çərçivəsindən çıxmırdı. Belə halların əksəriyyəti hüquqa 

zidd hərəkətlərlə bağlı olmurdu. Bununla yanaşı, 

məhkəmə baxışı zamanı xatırlanan üstünlüklər barədə 

çox az qərarlar və onların nümayiş meyarları 

yoxlanılmışdı. 

Zaman-zaman bu məsələ nəzəri və faktiki problem 

olmuşdur. Əgər bir nəfər vəzifə tutmaq üçün ərizə 

veribsə, müsabiqəni aparan komissiya üzvlərindən biri və 

bir neçəsi namizədi yaxşı tanıyırsa, bu zaman həmin 

komissiyanın üzvləri onun işində iştirakdan imtina edə 

bilər və etməlidirlər. Mahiyyətcə bu andan etibarən 

komissiyada qalan bu və ya başqa şəxs “blat”-“dost, 

yaxud tərəfdaş”olur və vəzifəyə götürmə haqqında qərarı 

onun xeyrinə təkmilləşdirməyə imkan verir.  Bu proteksiya 

üzrə vəzifəyə götürmək deməkdir. Dürüst namizədlə, 

əlaqələrindən  istifadə edən namizəd arasında sərhəd 

xəttini müəyyənləşdirmək çətin olmuşdur. Şübhəsiz, 

namizədin komissiya üzvləri ilə əlaqəsi hamının nəzərinə 

çatdırılmalı və şəffaflıq tam təmin edilməlidir.  

Qanun qələb edir ki, bəzi vəzifələrə təyinat bu və 

ya digər dövlət məmuru tərəfindən həyata keçirilsin. Bu 

vəzifəli şəxs nüfuzdan düşdüyünü hiss etdiyi təqdirdə və 
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vəzifəyə təyin olunması nəzərdə tutulan namizədlə onun 

əlaqəsi güman edildikdə, həmin vəzifəli şəxsə imkan 

verilməməlidir ki, namizəd seçimində iştirak etsin. O 

kimisə vəzifəyə təyin etmək üçün daha yüksək qulluqda 

olan başqa vəzifəli şəxsdən də formal məsləhət alar və 

bu məsləhət əsasında davrana bilər. Məsələn, Yeni 

Zelandiyada mövcud vəzifəyə namizədlər arasında 

ədliyyə nazirini dostları olduğu təqdirdə namizəd baş 

prokurora yaxud yüksək vəzifəli məmura onun əvəzindən 

çıxış etməyi xahiş edir. Yenə də sonda namizədin 

yararsızlığını nəzərə almadan onun vəzifəyə təyin 

edilməsi haqqındakı qərarla bağlı ittihamlara cavab 

vermək qabiliyyətinə eyham olunur. Hansısa namizədin 

qərar qəbul edənlə əlaqəsi faktının mövcudluğu, məsələ 

ilə bağlı polemikaya tam əsas verir. 

Dövlət və özəl sektorda nepotizm və 

proteksionizmdən qaçmağın əsas müvafiq prinsipləri 

aşağıdakılardır.88  

- İşə və vəzifəyə götürmə prosesində tərəfsizlik. Bu 

ona görə əhəmiyyətlidir ki, dövlət sektoruna işə 
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götürülənlər yüksək əxlaqi prinsiplərdən və ictimai 

maraqlardan çıxış edərək öz ictimai borclarını yerinə 

yetirsinlər. Tərəfkeşlik və korrupsiya ilə bağlı şübhələrdən 

qaçmaq üçün potensial vəzifəyə ərizə verən, bu və ya 

digər vəzifəyə götürülmə prosesinin heç bir hissəsi ilə 

birbaşa əlaqədə olmamalıdır.  Çünki başqa namizədlər 

sırasında belə iddiaçılar ola bilər. Buraya, potensial 

namizəd üçün əlaqəçi şəxsin funksiyalarını yerinə 

yetirmək, reklam elanlarının tərtibi, yaxud rəyçilərlə hamı 

tərəfindən qəbul olunan əlaqəqurma praktikası, üstünlük 

verilən əraziçilər daxildir. Hər bir rəy verənə seçim 

meyarlarına aid eyni sual verilməlidir. Bütün bu sual və 

cavablar sənədləşdirilməlir. 

-Proses ərzində əsas qərarlar üçün hansı şəxsin  

məsuliyyət daşıması, eyni zamanda tətbiq ediləcək 

qiymətləndirmə meyarları bütün aidiyyatı şəxslərə aydın 

olmalıdır. Xatırlanan məlumatlar formal olaraq qeydə 

alınmalı və bütün qərarlar, motivlər, seçimin gedişi 

prosesində onların qəbul edilməsi sənədləşdirliməlidir. 

Başqa aspektlərdə olduğu kimi idarəçiliyin qaydaya 

salınması, təkmil uçot qeydlərinin aparılması məsuliyyəti 

artırır və hesabatvermənin miqyasını genişləndirir. Yaxşı 

olardı ki, klan və bir neçə ailə tərəfindən qərarların qəbul 
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edilməsində iştirak edən bu və ya digər şəxslərə 

təzyiqlərin olduğu ölkələrdə, vəzifəyə iddialı ərizə 

verənlərdən heç birinin onların qohum və yaxud tanışı 

olmadığı formal təsdiqini tapsın, ya da mövcud prosesdən 

tam imtina edilsin. 

- Rəqabəti genişləndirmək lazımdır. Reklam 

elanları elə tərtib olunmalıdır ki, təklif olunan vəzifə üçün 

müəyyənləşdirilmiş tələbləri ətraflı əks etdirsin və 

potensial iddiaçıların sayını maksimum artıra bilsin. 

Reklam elanlarının verilməsində bir qayda olaraq əsas 

məqsəd vəzifəyə daha çox namizədin cəlb edilməsidir. 

Bundan başqa, işə götürmə ilə bağlı praktik tədbirlərə 

başlayana qədər seçim meyarlarının analizi ilə elə 

vəziyyət yaradılmalıdır ki, mövcud vəzifəyə qoyulan 

uyğun tələblər öz əksini tapsın və yerin tutulması üçün 

daha geniş dairə əhatə olunsun. Ancaq istisna hallarda 

gerçək rəqabətə kömək etmək üçün qəbul edilən 

qərarlara etinasız yanaşmaq mümkündür. Belə hal 

yaranan zaman qərar qəbul edən şəxs, vəzifəyə birbaşa 

təyinatla bağlı heç bir şübhə doğurmayan səbəblər 

göstərməlidir. 

- Şəffaflıq maksimum təmin edilməlidir. Maraqların 

münaqişəsi yarananda şəffaflığın təmin olunmasına 
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kömək edən strategiya və prosedurlar tətbiq edilirsə, 

korrupsiyanın meydana gəlmə riski minimuma enir. İşə 

götürmə və vəzifələrə namizədlərin seçilməsi 

məsələlərində qəbul etdiyi bütün qərarlarda şəffaflıq 

siyasətinə önəm verən adminstrasiya, xidmət 

personalının işə götürülməsində və namizədlərin 

vəzifələrə seçilməsində üstünlük yaradan praktik 

metodlara aid nöqsanlı göstərişlərə meyllənməkdən 

qaçacaq. Eyni zamanda kifayət qədər səbəbin 

olmamasına baxmayaraq bu, bəyan edilmiş praktik 

metodlar və strategiyalara qarşı hərəkətlərin başqa 

əsaslarını ortadan qaldıracaq. Lakin şəffaflıq 

konfidensiallığın pozulması demək deyil. 

- Əsas diqqət daim dürüstlüyə yetirilməlidir. Heç də 

az vaxt və güc tələb etməyən metodun tətbiqi, işə 

götürmənin dürüstlüyünə xələl gətirə bilər. İşə götürmənin 

və vəzifəyə namizədlərin seçilməsinin praktik metodunun 

dürüstlüyünü təmin etmək üçün adminstrasiya təsdiq 

olunana strategiya və praktik metoda əməl etməyənlərə 

qarşı dəqiq formalaşdırılmış sanksiyaya malik olmalıdır. 

Nəzarət olunmalıdır ki, zərurət olmadığı təqdirdə qərar 

qəbul edən şəxs belə sanksiya tətbiq edə bilməsin. 

Məlum olub ki, bir sıra ölkələrdə vəzifələrə namizədlərin 
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seçilməsi prosesində müstəqil şəxslərin iştirakı, bu 

prosesin düzgün aparılmasına əsaslı təsir göstərir. İşə 

götürmə komissiyanın yuxarıda xatırlanan müstəqil 

üzvlərini, komissiyanın başqa üzvləri tanımamalıdır. Əgər 

bu şərtin təmin olunması mümkün deyilsə, işə götürən 

komissiyanın müstəqil üzvləri ilə komissiyanın digər 

üzvləri arasındakı tanışlıq dərəcəsi və əlaqələr yazılı 

şəkildə qeyd edilməlidir. Bu iş namizədlə müsabiqəyə 

qədər görülməli və işə götürmə qovluğunun tərkib hissəsi 

olmalıdır. 

- Qəbul edilən qərarlardan şikayət etmək imkanı 

olmalıdır. Əgər vəzifə tutmaq üçün ərizə verən proses 

zamanı qaydaların pozulduğu qənaətinə gəlirsə, 

nəticələrin və prosesin müstəqil təhlil edilməsi üçün onun 

əlaqədar instansiyaya şikayət etmək haqqı var. 

Bu halda dövlət hakimiyyəti üçün əsas prinsiplərə 

aid qanunlar tətbiq edilir, və ya bu mələlər konstitusiya ilə 

tənzimlənir. Məsələn, bu qayda Tailandın yuxarıda bəhs 

etdiyimiz 1997-ci il Konstitusiyasında nəzərdə 

tutulmuşdur.89 Ancaq münasib strategiyanı özündə ehtiva 

edən konsepsiya idarələrə və orqanlara uğurla ötürülür və 
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nəzərdə tutulur ki, onların hər biri öz situasiyalarına uyğun 

strategiya hazırlasınlar. Hətta bu strategiyaların həyata 

keçirilməsi üçün əhəmiyyətli dərəcədə sağlam fikir 

nümayiş etdirmək  tələb olunur. Etika üzrə idarənin 

xidmətləri, xüsusilə faydalı olardı.  

Burada vəzifəli şəxsin informasiyanın açıqlamağa 

borclu olması deyil, ictimaiyyətin belə deklarasiyalara 

icazəsinin miqyası haqqında qəbul edilən qərarlardır. 

Məsələn, Kolumbiya maliyyə nazirinin məntiqinə görə, 

varidatını açıq bəyan edən siyasətçinin övladını və ya 

özünü oğurlayıb, bunun müqabilində aşkarlanmış məbləği 

tələb edə bilərlər. Ancaq ictimaiyyətin informasiyanın 

aşkarlanmasına çıxışı yoxdursa, uyğun deklarasiyalar 

üzərində aktiv nəzarət təmin edilməyibsə, sözügedən 

prosesinin gedişinə cüzi təsir göstərə bilər. 

Bununla yanaşı, müasir dünyada gəlirlərin, dövlət 

məmurlarının varidatları haqqında məlumatların 

məqsədyönlü şəkildə aşkarlanmasının necə təmin 

olunması məsələsi ciddi araşdırılmalıdır. Bu mənada 

professor F. Səməndərovun korrupsiyaya vəzifəli 

şəxslərin dövlət və iqtisadi mənafelərin zərərinə olaraq 

hüquqazidd və başqa əqdlərə əsaslanan müəyyən 
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münasibətlər sistemi kimi yanaşması təqdirəlayiqdir.90 Bu 

istiqamətdə inkişaf etməkdə olan ölkələrdən yuxarıda 

nəzərdən keçirdiyimiz CAR-da maraqlı model işləyib 

hazırlanmışdır. Bu ölkədə, bütün parlamentarlar və 

hökumət nazirlərinin maliyyə statusu üzərində nəzarəti 

həyata keçirən proqram fəaliyyətə başladı. Korrupsiya ilə 

aktiv mübarizə tərəfdarları, yüksək rütbəli dövlət 

məmurlarının öhdəlikləri, vəsaitləri və gəlirləri üzərində 

nəzarətin, effektli və ədalətli praktik metodların işlənib 

həyata keçirilməsini diqqətlə izləyəcəklər. Əgər prosesin 

həyata keçirilməsi təmin edilsə, (buna bir sıra çətinliklər 

mane olur) bu xidməti vəzifədən sui-istifadənin qarşısının 

alınması üçün faydalı vasitə olacaq.   

Korrupsiya əleyhinə qanunların hazırlanması, 

korrupsiya ilə bağlı hüquqpozmalarda cinayət 

yurisdiksiyasının tətbiqi mühüm məsələlərdən hesab 

olunur. Elə buna görə də əksər mütəxəssislər 

korrupsiyanı, vəzifəli şəxslərin rüşvət almasını onların öz 
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xidməti statuslarından sui-istifadəsi ilə bağlı daha çox 

yayılmış və ən təhlükəli cinayətlərdən biri hesab edirlər.91  

Bu məsələ ilə bağlı antikorrupsiya sahəsində 

beynəlxalq əməkdaşlıqda mühüm addımlar atan Dünya 

Bankı institutları ölkələrə qanunvericilik layihələrində 

“aydın xətt qaydası” adlanan müddəadan istifadə etməyi 

məsləhət görür. Belə qanunlar, hüquq tətbiq edən 

müəssisələrin müxtəlif cür yozduqları standartları qoruyan 

qanunlarla ziddiyyət təşkil edir. “Aydın xətt” qaydası 

hüquq tətbiq edənlərin istəkləri kimi fəaliyyət göstərmək 

imkanlarını ortadan qaldırır. Ancaq bu da asan başa 

gəlmir. Məsələn, əgər tayfabazlıq və favoritizm hökumət 

işlərinə kadrların cəlb olunması sahəsində ciddi problem 

yaradırsa, qanunvericilik, dövlət qulluqçularına dostları və 

qohumlarını işə götürməyi qadağan edə bilər. Ancaq bu 

halda hakim və prokuror qohum şəxsin mütəxəssislik 

səviyyəsini və hüquq tətbiqi prosesində əhəmiyyətli 

qərarverici səlahiyyətə malik olmasını 

müəyyənləşdirməlidir. “Aydın xətt” qaydasını özündə əks 

                                                 
91

 Уголовное право России. Особенная часть. Учебник. Под 

редак. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. 2-ое изд. М. Юрист, 2000. 

С. 387. 492 с. 
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etdirən qanunvericilik, alternativ şəkildə hər hansı 

qohumun və dostun ixtisas səviyyəsini nəzərə almadan 

istisnasız hər hansı vəzifəyə təyin olunmasını sadəcə 

olaraq qadağan edə bilər. Bu halda hüquq tətbiq 

edənlərin heç bir qərarvermə səlahiyyəti olmayacaq. Əgər 

rəsmi şəxsin hansısa qohumunun adına əmək haqqı 

cədvəlində təsadüf olunacaqsa, bu zaman normaların 

pozulduğuna heç bir şübhə qalmayacaq. Ancaq qanun 

mütəxəssis üçün müstəsna hal nəzərdə tutanda, 

namizədlərin peşəkarlığına aid dəlillərdən bəraət 

məqsədilə və təyinatla bağlı mənzərənin 

tutqunlaşdırılması üçün istifadə edilə bilər. Bəzi hallarda 

tayfabazlığa qarşı yönəlmiş qanunla da hökumət, mövcud 

iş üçün kifayət qədər yaralı bir mütəxəssisi itirə bilər. İş 

ondadır ki, zəif hakimlər daha ümumi prinsiplər əsasında 

fəaliyyət göstərəndə, bir qayda kimi standartların 

işlənməsi və tətbiq edilməsinə pis hazır olurlar. Dünya 

Bankı hüquq tətbiq edən institutları zəif olan ölkələr öz 

antikorrupsiya qanunlarına aşağıdakı “aydın xətt” 

qaydalarının daxil edilməsini tövsiyə etmişdir. 1) Hökumət 

məmuru qohumu olmayan heç kəsdən dəyəri kiçik 

olmayan hansısa hədiyyəni, qiymətli əşyanı, ödənişi 

qəbul edə bilməz. 2) Heç bir qulluqçu birbaşa və dolayısı 
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ilə (başqa sözlə , ailə, yaxud başqa agent vasitəsilə) 

qərarverməyə aidiyyatı olduğu korporasiya, yaxud başqa 

bir təşkilatın səhm paketinə sahib ola bilməz. 3) Bütün 

qulluqçular hər il gəlirləri əmək haqqının  bir neçə dəfə 

ötüb keçən səhmləri barədə (hansı ki, sahibləri birbaşa və 

dolayısı ilə özləridir) ictimaiyyətə məlumat verməlidir. 4) 

Heç bir dövlət qulluqçusu öz qohumunu işə götürə bilməz 

(qohumluq əlaqəsinin uzaqlıq-yaxınlıq dərəcəsi kimi 

spesifik xüsusiyyət, eyni zamanda qohumluq əlaqəsinin 

kəsilib-kəsilməməsi nəzərə alınmaqla. 5) Bütün 

qulluqçular işə götürdükləri adamlarla qohumluq 

əlaqəsinin dərəcəsi, kontrakt və konsessiya verdikləri 

firma və təşkilatlarda qohumlarının çalışması barədə 

məlumat verməlidir. Antikorrupsiya qanununda geniş 

qərarverici səlahiyyət yaradan ümumi qayda mövcud 

olanda, hər hansı bir məsələ ilə bağlı hökm çıxaranın 

rəhbərlikdən və uyğun hüquq-mühafizə müəssisəsindən 

məsləhət almaq imkanına malik olmasına heç kimdə 

şübhə yaranmayacaq. Əgər məlum fakta istinad etməklə 

hüquq-mühafizə orqanları təklif olunan əməlin pozuntu 

olmadığı qənaətinə gəlisə, qulluqçu istənilən sonrakı 

təqibdən azad olacaq. Bu prosesin hökumət fəaliyyətini 

fövqəladə şəkildə ləngitməməsi üçün müəssisə 
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təmsilçilərindən tələb etmək olar ki, xahiş üzrə 

müəyyənləşmiş müddətə qərar çıxarsın. Onlar bunu 

etmədikləri təqdirdə, qanunla mövcud tədbirin qanuni 

olmasını müəyyənləşdirmək mümkündür. Rüşvət, 

nepotizm (tayfabazlıq) və digər korrupsiya əməllərini 

qanundan kənar elan edən normativlər həmişə korrupsiya 

halını aşkar etməyə kömək edən qanunları 

tamamlamalıdır.92 

Korrupsiya ilə bağlı nümunələr göstərir ki, dövlət 

məmurlarının öz şəxsi zənginliklərinin qayğısına qalması 

sirr deyil. Bu isə ilk növbədə dövlət aparatını sarsıdır. 

Rüşvətxorluq, korrupsiya bütün ölkələrin olmasa da, 

onların əksəriyyətinin dövlət aparatını içəridən dağıdır. 

Deyilənlərə sübut üçün çox dərinə getməyə ehtiyac 

yoxdur, gömrük məmurunun öz maşınını harada 

dayandırmasına diqqət yetirmək kifayət edir. Məsələn 

yuxarıda qanunvericiliyini təhlil etdiyimiz Honkonq 

nümunəsində biz gördük ki, korrupsiya əleyhinə 

qanunvericilik ciddi maraq doğurdu və bütün dünyada 
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 Best practices in combating corruption. http://www.osce.org  
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rəqabət yaratdı və irəliyə yol tapıldı.93 Qaneedici faktların 

təqdim olunmadığı təqdirdə dövlət məmurları üçün əmək 

haqqını ötüb keçən zənginlik cinayət əməli sayıldı. Belə 

yanaşma təkcə, təkrar inzibati korrupsiya hallarının 

nisbətən asan təhqiqatı demək deyil, eyni zamanda 

korrupsiyaya cəhdlərin azalmasını göstərən əhəmiyyətli 

amildir. Dövlət qulluqçularının, xüsusən də yüksək vəzifəli 

şəxslərin davranış örnəkləri qismində belə hüquqpozma 

göstəriciləri get-gedə daha yüksək səviyyədə etiraf edilir. 

Buna görə də, əsassız varlanma konsepsiyası qəbul 

olunaraq, Korrupsiyaya Qarşı İnter-Amerika 

Konvensiyasına daxil edilmişdir. Bu sənəd hüquq pozan 

hökumət məmurunun aktivlərinin “nəzərəçarpan artımını” 

hüquq pozuntusu adlandırır. Təbii ki, bu məmur öz qanuni 

vəzifəsi və əmək haqqı ilə müqayisədə bu artımın 

böyüməsini əsaslı şəkildə izah edə bilmirsə.94  

Hüququn aliliyinin fundamental prinsiplərindən 

(ittihamnamə ittiham olunana qarşı işin hər bir elementinin 
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http://www.justice.gov.hk/blis.nsf/CurEngOrd?OpenView&Start=20

1&Count=59&Expand=201.1  
94

 OAS General Assembly Resolution AG/res1398/March 1996, 

Resolutions adopted by the General Assembly at its twenty-sixth 

regular session. https://www.oas.org  

http://www.justice.gov.hk/blis.nsf/CurEngOrd?OpenView&Start=201&Count=59&Expand=201.1
http://www.justice.gov.hk/blis.nsf/CurEngOrd?OpenView&Start=201&Count=59&Expand=201.1
https://www.oas.org/
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sübuta yetirilməsi zəhmətini çəkməlidir) bu cür 

uzaqlaşmanın insan haqlarının müdafiəsi ilə bir araya 

gətirilməsi üçün ittiham olunandan qaneedici izahatlar 

təqdim etmək tələbi qızğın müdafiəyə möhtacdır.  

Antikorrusiya məsələləri üzrə tanınmış mütəxəsis 

Bertrand de Speville bu problemə münasibətdə 

müqayisəli məqamlardan çıxış edərək yazır. “Birləşmiş 

Krallıqdakı Gizli Şura Honkonqdakı apelyasiya haqqında 

danışarkən faktı belə müəyyən etmişdir: “Adamları ələ 

alma istənilən mülki cəmiyyətin dayaqlarını təhlükə altına 

qoyan cinayət praktikasıdır”. Şura onu qeyd etmişdir ki, 

dövlət qulluqçusunun rüşvət alması və rüşvət tələb 

etməsini sübuta yetirmək üçün “sübutlarla bağlı çətinliklər 

olur”. Ancaq Gizli Şuranın qeydlərinə görə Honkonqda 

korrupsiyanı ləğv etmək üçün təxirəsalınmaz sosial 

tələblər də mövcuddur. Bu mövqeyi Honkonqun 

Apelyasiya məhkəməsi də təkrar etmişdir: “Korrupsiyanın 

dağıdıcı və məkrli xarakterə malik olmasına heç kəs 

şübhə etməməlidir”. Başqa bir halda Gizli Şura bəyan 

etmişdir ki, öz ifadəsini izah olunmayan zənginlikdə tapan 

hüquq pozuntusunun müzakirəsi “ittiham üçün konkret 

dövlət məmurunun rüşvət almasını müəyyənləşdirməyin 

çətin, hətta qeyri-mümkün olmasına baxmayaraq, həmin 
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məmurun maddi əmlak dəyərinin aldığı əmək haqqına 

uyğun gəlmədiyi hallara yönəldi. Elə ilk görünüşdən 

həmin məmurun korrupsioner olması təəssüratı da 

yarana bilər”. Bir sözlə, ədalətli məhkəmə araşdırması 

hüququ və günahsızlıq prezumpsiyası hüququ (nə qədər 

ki, sənin günahın sübut olunmayıb) tələb edir ki, 

sübutların ağırlığı ittihamnamənin üzərinə düşsün. Ancaq 

bu ağırlıq dəliliyə, yaxud iş qabiliyyətinin 

məhdudlaşdırılmasına istinad etməklə özünü müdafiəyə 

can atan mühakimə olunana ötürülə bilər. Hüquqda 

günahsız sayılmaq haqqını sübut edən müddəa ittiham 

olunana qarşı prezumpsiyasının faktiki, yaxud hüquqi 

qaydasını qadağan etmir. Amma ittiham olunan tərəfin 

hüquqularının müdafiəsinin vacibliyi baxımından belə 

prezumpsiyalar məntiqli şəkildə məhdudlaşdırılmalıdır. 

Onlar eyni zamanda ciddi məsuliyyət pozuntularını 

(offences of strict liability), yəni ittiham olunan tərəfdən 

cinayətkar istəyin qeydə alınmadığı hüquq pozuntusunu 

qadağan etmir. Ancaq onlar, həqiqətən korrupsiyaya 

uğrayanların təqib olunmasına münasibətdə şahidlik və 

prosedur üçün bəzi tələblər qoyur.95 

                                                 

95
 Quoted in Bertrand de Speville, “Reversing the Onus of Proof: Is It 
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Korrupsiya üzrə cinayət təqibi və təhqiqatı 

məsələsində beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində 

Beynəlxalq Cinayət Polisi Təşkilatının (İnterpol) həyata 

keçirdiyi səylər təqdirəlayiqdir. İnterpol polis xidmətində 

şəffaflıq uğrunda bütün dünyada fəal mübarizə aparır. O, 

təkcə korrupsiyaya qarşı ekspertlər qrupunun 

xidmətindən istifadə etmir, eyni zamanda dünyadakı polis 

qüvvələrinin korrupsiyaya qarşı mübarizə aparması üçün 

standartlar toplusu hazırlamışdır. 96   Polis xidmətində 

korrupsiya ilə mübarizə üzrə İnterpolun qlobal 

standartlarının məqsədi odur ki, üzv dövlətlərin polis 

qüvvələri adamları ələ almağa qarşı dayanmaq 

bacarığının yüksək səviyyəsi ilə seçilsin. Hər bir üzv 

dövlət polisin korrupsiya ilə bağlılığına ağır cinayət kimi 

baxmaq öhdəliyi götürür. Digər standartlar polis 

vəzifəsinin dürüst və səmərəli yerinə yetirilməsinə 

münasibətdə yüksək davranış standartlarının 

yaradılmasını və dəstəklənməsini, səmərəli nəzarət 
                                                                                                        
Compatible with Respect for Human Rights”: 

http://www.transparency.org/iacc/8th_iacc/papers/despeville.html  

96
 INTERPOL: Global standards to combat corruption in police 

forces/services: 

http://www.interpol.int/Public/Corruption/Standard/Default.asp    

http://www.transparency.org/iacc/8th_iacc/papers/despeville.html
http://www.interpol.int/Public/Corruption/Standard/Default.asp
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mexanizminin müdafiə olunmasını və polisin 

funksiyasının yerinə yetirilməsi zamanı davranışın yüksək 

səviyyəsinin təmin edilməsini özündə cəmləşdirir. İnterpol 

ehtiyacı olan üzv dövlətlərin polis qüvvələri üçün praktik 

kömək yolları işləyib hazırlayır, bütün dünyada 

korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə bir sıra layihələrə və 

tərəfdaşlığın inkişafına cəlb olunur. Bunlar 

aşağıdakılardır: 

- Beynəlxalq əmlak bərpası: qurban ölkələrə dövlət 

fondlarından oğurlanmış vəsaitlərin qaytarılmasında 

hüquq-mühafizə orqanlarına yardım təşəbbüslərini inkişaf 

etdiririk.  

- Korrupsiyaya Cavab Komandası ölkələrə onların 

xahişi ilə korrupsiya ilə əlaqədar davam edən 

təhqiqatların aparılması məqsədilə İnterpolun çevik 

ekspert komandasının operativ dəstəyini təmin edir.   

- İnterpolun Korrupsiya üzrə ekspert qrupu 

korrupsiya ilə mübarizə üzrə hüququ mühafizə 

orqanlarının cavab tədbirlərinin gücləndirilməsi üzrə yeni 

təşəbbüsləri inkişaf etdirir və həyata keçirir. Dünyanın 

müxtəlif regionlarının nümayəndələrinin təmsil oluduğu 

yüksək intizama malik olan bu qrup korrupsiyaya müxtəlif 
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milli və regional yanaşmaların koordinasiyası və 

harmonizasiyası ilə məşğul olur.  

- İdmanda toxunulmazlığa dair qarşıq tipli yarışların 

əlaqələndirilməsi üzrə qlobal antikorrupsiya barədə təlim, 

təhsil və proqramların inkişaf etdirilməsi və həyata 

keçirilməsi ilə məşğul olur.97 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə əsas antikorrupsiya 

tədbirlərindən biri də bu istiqamətdə milli strategiyaların 

işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsidir. Beynəlxalq 

Şəffaflıq Təşkilatının rəsmisi Jeremi Pope hesab edir ki, 

son zamanlara qədər dünyada idarəçiliyin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətindəki təşəbbüslər çox vacib 

hesab olunan məsələlərdən – korrupsiya ilə mübarizə 

üzrə sistemli və məntiqli tədbirlər, milli sistemdə 

şəffaflığın təmin olunmasına yönələn islahatlardan yan 

keçirdi. Şəffaflıq konsepsiyasının özü son zamanlarda 

korrupsiya ilə mübarizə məsələləri üzrə disskusiyalarda 

meydana gəlmiş və müxtəlif təşkilatlar tərəfindən 

mənimsənilmişdir. Şəffaflıq sistemində ifadəsini tapan 

əsas konsepsiyanın dərki zəruri, həm də qərarların real 

                                                 
97

 Corruption, http://www.interpol.int/Crime-

areas/Corruption/Corruption  

http://www.interpol.int/Crime-areas/Corruption/Corruption
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olması baxımından əhəmiyyətlidir. Bundan başqa, hər bir 

konkret qərar sistemin başqa hissələri ilə uyğunluq təşkil 

etməlidir; buradan da kompleks yanaşma zəruriliyi 

yaranır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə kompaniyalarının 

əsas uğursuzluğu qarşıya kifayət qədər məhdud bir 

məqsədin qoyulması ilə bağlıdır. Məsələnin sadə həlli, 

yaxud “möcüzəli vasitə” yoxdur.98  Ona görə də bir sıra 

inkişafda olan ölkələrdə milli strategiya nümunələri 

formalaşmağa başlamışdır. Bunların sırasında bəzilərinə 

diqqət yetirilməsi əhəmiyyətli olardı.  

Ümumiyyətlə qeyd olunan sahədə aparılan 

müşahidələr göstərir ki, görülən tədbirlərə baxmayaraq 

korrupsiyaya uğramış şəxslərin fəaliyyəti get-gedə daha 

da genişlənir, adi hüquq-mühafizə orqanlarının korrupsiya 

hallarını aşkarlaması və onun iştirakçılarını məsuliyyətə 

cəlb etməsini çətinləşdirir. Korrupsiya geniş yayılanda 

işlər daha da mürəkkəbləşir, korrupsiyalaşmış vəzifəli 

şəxslər isə elə hüquq-mühafizə orqanlarında çalışırlar. 

Son illər hökumətlər xüsusi antikorrupsiya agentliyinin 
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 Jeremy Pope. Confronting corruption: the elements of a national 

integrity system. Transparency International. Malaysia. 2000. 28 s. 
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yaradılması yolu ilə korrupsiyanın aradan qaldırılması 

sahəsində cəhdlərini intensivləşdirmişdir. Buna Honkoq 

təcrübəsi əyani misal sayıla bilər. 99 bu mənada həmin 

modelin inkişaf edən digər ölkələrə tətbiqi arzuolunan 

hesab edilir.  

Yuxarıdakı paraqrafda aparılan təhlillərdən də 

gördüyümüz kimi, Honkonq modeli özünün səmərəliliyini 

təkcə antikorrupsiya komissiyanın ixtisaslı və qətiyyətli 

personala malik olması, iş üçün şərait yaradan yaxşı 

qanunvericiliyin mövcudluğu ilə təsdiq etmir. Hər şeydən 

öncə bu profilaktika konsepsiyasının və məsuliyyətə cəlb 

etmənin komissiyanın funksiyası olması üzündən baş 

verir. Profilaktika Honkonq modeli çərçivəsində fəaliyyətin 

əsas növüdür və bu işdə hüquq tətbiqi sahəsində çalışan 

müstəntiqlərə təqdim olunan informasiyadan tez-tez 

istifadə edilir. Bu, komissiyaya çoxlarının nəticəyə həsəd 

apardığı dəqiq və koordinasiya olunmuş strategiya 

toplusu işləyib hazırlamağa imkan verdi. Modeli təqlid 

edənlər dəqiq yanaşmanın və onun gerçəkləşməsi üçün 
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resursların olmaması ucbatından uğursuzluğa düçar 

oldular.100  

Korrupsiya ilə mübarizə çərçivəsində son zamanlar 

ilkin nəticələrin ümidverici olduğu analoji iş Botsvana və 

Malaviyada başlamışdır. Avstraliyada korrupsiya əleyhinə 

müstəqil komissiya Yeni Cənubi Uels ştatında səmərəli 

fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, onun veb-saytı isə 

korrupsiyanın qarşısının alınması və təhqiqatı ilə bağlı 

maraqlı informasiya resursudur. Ümumiyyətlə qeyd 

olunmalıdır ki, internetdən istifadə etməklə aparılan 

antikorrupsiya tədbirləri son dövrlər dünyada daha geniş 

yayaılmış vasitələrdən biri kimi çıxış edir. Bu açıq 

hökumətin dəstəklənməsinə və şəffaflığa xidmət etməklə 

son nəticədə demokratiyaya xidmət edir. Bu səbəbdən 

də, mütəxəsislər qeyd edirlər ki, demokratiyanın, 

şəffaflığın, korrupsiyaya qarşı mübarizə mədəniyyətinin 

və hüquqi dövlətin formalaşdırılmasının ən ideal üsulu 

informasiya cəmiyyətinin tərkib hissəsi olan İnternet 

vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Burada ən mühüm rol 

hökumətin üzərinə düşür. Vətəndaş cəmiyyətinin mühüm 

bir forması İnternet istifadəçilərinə məxsus vahid 
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şəbəkənin varlığıdır. Şəbəkədə isə hər kəsin hüquq və 

azadlıqlarının təminatı məhz dövlətin ali məqsədinin 

tərkib hissəsi olaraq qalır.101 Ümumiyyətlə korrupsiya ilə 

mübarizədə internet resursları kifayət qədər səmərəli 

nəticələr verə bilir. Çünki, internet hökumətlə, onun 

tərəfindən idarə edilənlər arasında açıq informasiya 

mübadiləsi yaradır və açıq idarə sisteminin təminatıdır.  

Digər vacib cəhətlərdən biri də odur ki, Honkonq 

işə qayda-qanunla baxan və ələ alınmayan məhkəmə 

sisteminə malik idi. Hüquqi dövlətin olmadığı şəraitdə bu 

eksperiment, yəqin ki, tamamilə başqa nəticəyə gətirib 

çıxarardı. Deməli, Honkonq təcrübəsini tətbiq etmək 

istəyən inkişaf etməkdə olan ölkələr məhkəmələrin 

şəffaflığı məsələsinə ciddi diqqət yetirməlidir. Eyni 

zamanda, əgər məhkəmə sistemi şübhə doğurursa, ilkin 

olaraq komissiyanın fəaliyyətində profilaktika və 

məlumatlandırma aspekti üstünlük təşkil etməlidir, nəinki 

məsuliyyətə cəlb etmə. Ancaq dövlət qulluqçuları 

məhkəmə baxışı olmadan inzibati qaydada işdən 

kənarlaşdırılır, hökumət başçısı isə naziri tutduğu 
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vəzifədən azad  etdiyi kimi, bu zaman agentlik də öz 

əhəmiyyətli töhfəsini verə bilir. Xüsusi  “antikorrupsiya 

məhkəmələrinin”, yaxud “öncədən qərar çıxarmayan 

məhkəmələrin” yaradılması hadisələrinin başqa variantda 

inkişafıdır. Belə məhkəmələr üçün hakimləri və köməkçi 

personalı çox diqqətlə seçmək lazımdır. 

Başqa bir modelə uyğun olaraq antikorrupsiya 

agentliyi öz üzərinə ombudsman idarəsinin 

səlahiyyətlərini götürür. Bu halda ombudsman iş 

qaldırmaq hüququna malikdir. Bu variant Filippin də daxil 

olmaqla, bir sıra ölkələrdə müəyyən uğurlarla tətbiq 

edildi. 102  Mütəxəssislər hesab edir ki, iki funksiya 

arasında dəqiq hədd müəyyənləşdirilməlidir: ombudsman 

idarəsi inzibati xeyirxahlığın təmin olunmasına xidmət 

göstərir, buna isə ən yaxşısı bürokratiyanın rəğbətini 

qazanmaqla nail olmaqdır. (Cənubi Afrikanın təcrübəsi 

göstərir ki, adi ombudsman korrupsiyanın 

dayandırılmasına öz töhfəsini verə bilər).103 
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Antikorrupsiya agentliklərinin fəaliyyəti çoxmənalı 

nəticələrə gətirib çıxarır. Hələ səbəbləri tam aydın olmasa 

da, Şərqi Asiyanın bir sıra ölkələrində - Sinqapur, 

Malayziya, Tayvan və Honkonqda belə komissiyalar daha 

uğurla fəaliyyət göstərir, nəinki başqa regionlarda. Bir 

səbəb aydındır: bu ölkələrin hər birinin agentliyi 

siyasətçilər və cəmiyyət tərəfindən dəstəklənir. Onlar 

özləri də araşdırma işlərinin aparılmasında adekvat 

imkanlara malikdir və effektli təhqiqat metodları 

hazırladıqları kimi ictimai təhsilin, profilaktikasının 

innovasiya proqramlarını da hazırlayırlar. Bəzi başqa 

antikorrupsiya agentlikləri yaranan zaman onlardan 

yüksək hökumət səviyyəsinə aid mürəkkəb hallarla bağlı 

fəaliyyət gözlənilmirdi. Onlar da eyni heyətə və resurslara 

malikdir. Bəzi agentliklər sistemin qüsurları ilə kifayət 

qədər uğurlu mübarizə apardılar, ancaq bu, hakimiyyətin 

aşağı səviyyəsinə aid idi; onların çoxunun fəaliyyəti geniş 

miqyaslı korrupsiya ilə mübarizənin vəziyyətinə neqativ 

təsir göstərdi. Hətta agentliklər, yaxud komissiyalar 

kifayət qədər yaxşı resurslara malik olsalar da uğur 

qazanmaq üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq həm də 

başqa institutlara arxalanmalıdır. Əgər məhkəmə sistemi 

zəifdirsə, onun köməyi ilə vəziyyəti dəyişmək problem 
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olacaq. Korrupsiya geniş yayılıbsa, onun öhdəsindən tək 

gəlmək və vəziyyəti dəyişmək mümkün deyil. Eyni 

zamanda, o daha geniş milli fəaliyyət planı çərçivəsində 

vacib bir hissə ola bilər. 

Həmçinin qeyd olunmalıdır ki, korrupsiya səviyyəsi 

yüksək olan ölkələrdə, məsələn Pakistan, Filippin, 

İndoneziya kimi dövlətlərdə korrupsiya işlərini hərtərəfli 

araşdırmaq məqsədi ilə xüsusi antikorrupsiya 

məhkəmələri yaradılmışdır. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə antikorrupsiya üzrə 

beynəlxalq konvensiyaların ratifikasiya üzrə də səmərəli 

fəaliyyət göstərməklə bu sahədə mühüm addımlar 

atılmışdır. İnkişaf etməkdə olan ölkələrdən BMT-nin 

Korrupsiya əleyhinə konvesiyasını Çin (2006),  

İndoneziya (2006),  Pakistan (2007), Tailand (2011), 

Filippin (2006), Rusiya (2006), Türkiyə (2006), 

Azərbaycan (2005)  və s. ratifikasiya etmişdir. 104 

Beynəlxalq biznes fəailiyyətində xarici rəsmi şəxslərin 

rüşvətxorluğuna qarşı münbarizə haqqında İƏİT 
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Konvensiyasını da bu ölkələrin əksəriyyəti ratifikasiya 

etmişdir. (Cənubi Afrika (2007), Yeni Zelandiya (2001), 

Rusiya (2012), Türkiyə (2000) və s.). 

Beləliklə, bu fəslin nəticəsi olaraq inkişaf etməkdə 

olan ölkələr üzrə təhlillərdən aşağıdakı müddəaları 

mümkün hesab edirik: 

Birincisi, inkişaf etməkdə olan ölkələrdən 

antikorrupsiya tədbirləri ilə bağlı Çinin beynəlxalq 

əməkdaşlığa verdiyi töhvələr xüsusilə təqdirəlayiq hesab 

olunmalıdır. Belə ki, Çinin korrupsiya ilə mübarizə üzrə 

daxili qanunvericilik təcrübəsi, xüsusilə “Honqkonq” 

modeli bir sıra ölkələrə nümunə olaraq mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Digər tərəfdən Çin bu sahədə ixtisaslaşdırılmış 

beynəlxalq təşkilatların (Beynəlxalq Antikorrupsiya 

Orqanları Assosiasiyası) formalaşdırılmasının 

təşəbbüskarı kimi çıxış edir və anti-korrupsiya 

tədbirlərinin həyata keçirilməsində daha fəal iştirak edir.  

İkincisi, inkişaf etməkdə olan ölkələrin təcrübəsi 

göstərir ki, təkcə qanunların hazırlanması və qəbulu 

korrupsiyanın qarşısını almaq üçün kifayət etməyib, bu 

qanunların məhkəmələrdə və digər hüquq tətbiq etmə 

qurumlarında real olaraq həyata keçirilməsi daha 

önəmlidir. Bəzən qanunverici orqanlar yeni antikorrupsiya 
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qanunları qəbul etmiş və bununla da, öz missiyalarını 

bitmiş hesab etmişlər. Amma müqayisəli təhlillərdən belə 

nəticə hasil olur ki, korrupsiyanın sistem xarakteri aldığı 

hər ölkədə bu qanunlar mahiyyətindəki qüsurlara görə 

deyil, daha çox tətbiq olunmadakı nöqsanlar səbəbindən 

işləmir.  

Üçüncüsü, inkişaf etməkdə olan ölkələr üzrə 

qanunvericlik və institusional mexanizmlərin araşdırılması 

göstərir ki, antikorrupsiya tədbirləri içərisində maaşların 

və məvaciblərin artırılması özü-özlüyündə korrupsiyanın 

səviyyəsini aşağı salmaq üçün tam mənada yetərli 

olmasa da, bu addım korrupsiya ilə mübarizə 

strategiyasında ən azı müyyən bir elementi təşkil edə 

bilər.  

Dördüncü, qanunun aliliyini təmin etmək üçün 

korrupsiyadan azad olan məhkəmə sistemi böyük rol 

oynayır. Məhkəmə hakimiyyətinin institusional 

elementləri, o cümlədən təyinatlar, işdən azadetmələr, 

məsuliyyət haqqında müddəalar qəbul edilməli, məhkəmə 

sisteminin müstəqilliyi və məhkəmə orqanları işçilərinin 

şəffaflığı məsələləri ilk növbədə həll edilməlidir. Bu 

təcrübə artıq Honkonqda özünü doğrultduğundan bu 

model antikorrupsiya tədbirləri üzrə müasir dövrdə 
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beynəlxalq hüquqi əməkdaşlıq üçün səmərəli nümunə 

sayıla bilər. 

Beşincisi, təcrübə göstərir ki, inkişaf etməkdə olan 

ölkələrdə korrupsiya səviyyəsinin aşağı salınması və 

onunla səmərəli mübarizənin aparılması üçün xüsusi 

antikorrupsiya məhkəmələrinin yaradılması bu sahədə öz 

mühüm töhfələrini verə bilər. 
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III FƏSİL 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

ANTİKORRUPSİYA QANUNVERİCİLİYİ VƏ 

BEYNƏLXALQ HÜQUQ 

 

3.1. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət 

proqramları və beynəlxalq standartlar 

Ölkəmizdə antikorrupsiya siyasətinin səmərəli 

həyata keçirilməsi üçün bu sahədə beynəlxalq norma və 

standartlar nəzərə alınmaqla bir çox qanunvericilik və 

institusional tədbirlər görülmüşdür. Bununla əlaqədar 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən və daha çox praktiki 

faydası ilə seçilən tədbirlərdən biri də korrupsiya ilə 

mübarizə üzrə milli fəaliyyət proqramlarının, milli 

strategiyaların və digər konseptual, preventiv xarakterli 

sənədlərin qəbul edilməsi və icrasıdır. Azərbaycan 

Respublikasında qeyd olunan istiqamətdə hələ 90-cı ilin 

sonlarında milli strateji hədəflər müəyyən edilərək, 

konkret sənədlər qəbul olunmuş və hal-hazırda da onların 

bəzilərinin icrası ilə bağlı işlər davam edirilməkdədir.  

Hesab edirik ki, korrupsiya ilə mübarizə sahəsində 

ölkəmizdə qəbul və icra olunan milli fəaliyyət 
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proqramlarının beynəlxalq hüququn norma və standartları 

baxımından araşdırılması bu yöndə atılan addımlara öz 

əhəmiyyətli töhfəsini verə bilər. Bu səbəbdən də 

Beynəlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyasının 

vitse-prezidenti, Azərbaycanın ədliyyə naziri F. 

Məmmədov qeyd edir ki, sürətlə genişlənərək transmilli 

xarakter aldığına görə, hər yerdə korrupsiya üzrə fəal, 

praktiki əhəmiyyətli tədqiqatlar aparılır.  Ona görə də, bu 

paraqrafda qeyd olunan problemlə bağlı müddəaların elmi 

cəhətdən sistemləşdirilməsi və müqayisəli təhlilinin 

aparılmasına çalışacağıq.  

Ümumiyyətlə, korrupsiya ilə mübarizə üzrə milli 

fəaliyyət proqramları dövlətin bu sahədə problemlərin 

qarşısının alınmasına, strateji hədəflərin müəyyən 

olunmasına, həmin məsələlərə konseptual yanaşmaların 

ortaya qoyulmasına yönəlməklə, xüsusilə müasir 

dövrümüz üçün daha aktual olan açıq hökumət 

prinsiplərinin, şəffaflığın və korrupsiya ilə mübarizə 

tədbirlərinin daha effektiv şəkildə həyata keçirilməsinə 

dəstək xarakteri daşıyır, bu istiqamətdə konkret 

tapşırıqların və qarşıya qoyulan vəzifələrin icrasını təmin 

edir.  
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Bu mənada Asiya Menecment İnstitutunun 

tədqiqatçıları korrupsiyadan çəkinməyin açarını effektiv 

antikorrupsiya proqramlarının həyata keçirilməsində 

görürlər. Onların fikirncə, səmərəli proqramlar 

korrupsiyanı aşkar etməyə və təşkilat çərçivəsində, 

həmçinin başqa hüquqi şəxslər arasında bağlanan 

müqavilələr üzrə digər qeyri-etik davranışların qarşısını 

almağa imkan verir.    

Antikorrusiya tədbirlərinin dövlətin bütün sahələrini 

- siyasi iqtisasi, hüquqi və digər sahələri əhatə etməsi, o 

cümlədən dövlət idarəçiliyində şəffaflığın artırılmasına, 

sahibkarlığın inkişafına, biznes mühitinin normal təmin 

olunmasına və s. xidmət edən bu cür sənədlər bir çox 

dünya ölkələrinin təcrübəsində və beynəlxalq hüquqda da 

mövcuddur. Bu kontekstdə fundamental proqramlardan 

biri olan BMT-nin Korrupsiya əleyhinə Qlobal Proqramını 

misal çəkə bilərik. Həmin sənəddə qeyd olunur ki, 

korrupsiya iqtisadi, siyasi, sosial, hüquqi, inzibati və 

mədəni səbəblərlə əlaqədardır.  Əlbəttə, bütün sahələri 

əhatə edə biləcək proqramın qəbul və icra edilməsi isə bu 

istiqamətdə bütün səylərin koordinasiya olunmasına və 

mümkün olan nəticənin əldə olunmasına səbəb ola 

biləcək başlıca amildir.  
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BMT ekspertlərinin fikrincə, effektiv antikorrupsiya 

proqramları biznes və iqtisadiyyat mühitində 

korrupsiyanın qarşısnın alınması üçün möhkəm əsaslarla 

təmin edir.   

Həqiqətən də, son illərin təcrübəsi göstərir ki, milli 

fəaliyyət proqramları hökumətlərin antikorrupsiya 

siyasətinin həyata keçirilməsində ən önəmli vasitələrdən 

biri kimi, daha çox bu sahəyə cavabdeh olan dövlət 

qurumlarının fəaliyyətinin koordinasiyası və etik 

prinsiplərin gözlənilməsi, habelə maarifləndirmə işlərinin 

aparılması ilə uğur qazanmışdır. Nəticədə, Azərbaycan 

nəinki Cənubi Qafqaz və MDB ölkələrininə nisbətdə, eyni 

zamanda, bəzi Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələri ilə 

müqayisədə antikorrupsiya tədbirlərinin, xüsusilə bu 

sahədə qəbul olunan dövlət proqramlarının səmərəli 

nəticələrinə görə qənaətbəxş hesab olunan göstəricilərə 

nail olmuşdur. 

Amerikalı alim S. Rose-Askerman antikorrupsiya 

proqramları və korrupsiya üzrə milli səviyyələrdə (o 

cümlədən Azərbaycan üzrə) beynəlxalq standartlar 

baxımından dəyişiklikləri xarakterizə edərkən maraqlı 

nəticələr əldə etmişdir. Belə ki, müəllif dövlətlərin milli 

fəaliyyət proqramlarının qəbulu, bu sahədə islahatların 
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aparılması və görülən işlərin beynəlxalq standartlara 

uyğunluğu və qeyd olunan proseslərin intevsivliyi 

indeksinə görə dörd qrupa bölür. Yüksək intensivliyə 

malik islahatçı ölkələr- Litva, Latviya Slovakiya, Albaniya,  

Rumıniya və s.; orta yüksək intensivliyə malik 

antikorrupsiya ölkələri- Çexiya, Polşa, Estoniya, 

Sloveniya, Macarıstan və.s; orta aşağı islahatçılar qrupu 

– Cənubi Qafqaz ölkələri, o cümlədən Azərbaycan 

Gürcüstan, Ermənistan, eləcə də Bosniya Hersoqovina 

Ukrayna Rusiya və s. Bu qrupa daxil olan ölkələr 

antikorrupsiya proqramları üzrə islahatlara meyl üzrə 

aşağı tempə malik olduğu, lakin qanunvericlik islahatları 

və konvensiyalarınn qəbulu indekslərinə görə orta 

rəqəmə yaxın hesanb olunurlar. Nəhayət aşağı 

islahatçılar qrupuna Belarus və Mərkəzi Asiya ölkələri aid 

edilmişdir.   

Lakin qeyd edilməlidir ki, həmin bölgüyə daxil olan 

olan ölkələrin sıralanması heç də bu sahə üzrə 

islahatların intensivliyi baxımından həqiqəti tam əks 

etdirmir. Məsələn, Cənubi Qafqazda antikorrupsiya 

tədbirləri və qəbul olunan dövlət proqram və 

konsepsiyaları üzrə Ermənistanda və Azərbaycanda 

aparılan islahatlalar müqayisəedilməz dərəcədə fərqlənir.  
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Hələ sovet dönəmində dövlət proqramları 

çərçivəsində mübarizə təcrübəsi ilk dəfə olaraq məhz 

Azərbaycanda təşəkkül tapmış və digər ölkələrə nümunə 

olmuşdur. Bu məsələyə toxunaraq N. Həsənov qeyd edir: 

“Keçmiş Sovetlər İttifaqında korrupsiya və rüşvətxorluğa 

qarşı proqram üzrə mübarizənin təşəbbüskarı da məhz 

Azərbaycan olmuşdur. 1970-1980-cı illərdə korrupsiya və 

rüşvətxorluğa qarşı ardıcıl mübarizədə gizli “sexlər”, 

korrupsiya və rüşvətxorluqla bağlı çoxsaylı cinayətlərin 

açılması, yüksək vəzifələrdə çalışan şəxslərin 

məsuliyyətə cəlb edilməsi o vaxt təkcə Sovetlər Birliyində 

deyil, bütün dünyada böyük əks-səda doğurmuşdu” .  

Müasir beynəlxalq hüququn inkişaf dinamikasına 

və antikorrupsiya üzrə beynəlxalq təcrübənin təhlilinə 

əsasən söyləmək mümkündür ki, qlobal dünyada 

korrupsiyaya qarşı mübarizə tendensiyası yalnız cinayət-

hüquqi vasitələrlə deyil, eyni zamanda korrupsiyaya şərait 

yaradan halların müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması 

məqsədi ilə müvafiq milli fəaliyyət proqramlarının qəbulu, 

profilaktik və qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsilə 

aparılan mübarizə daha effektiv şəkildə özünü doğruldur. 

BMT inkişaf etməkdə olan dövlətlərə onların 

antikorrupsiya proqramlarının təkmilləşdirilməsi üçün 
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razılaşdırılmış çərçivədə dəstək göstərir. Bu dəstək 

əsasən texniki yardımların göstərilməsi və məlumat 

mübadiləsi yolu ilə aparılır. Buraya dövlətlərin 

antikorrupsiya strategiyalarının planlaşdırılması və inkişaf 

etdirilməsi, antikorrupsiya üzrə səlahiyyətli orqanların 

əməkdaşlarına treyninqlərin keçirilməsi daxil edilir.  

Əlbəttə, korrupsiyanın qarşısının alınmasında milli 

qanunların, o cümlədən cinayət qanunvericiliyinin rolu 

inkaredilməzdir. Hüquqşünas alim E. Həsənovun da qeyd 

etdiyi kimi, korrupsiyaya qarşı mübarizənin hüquqi əsasını 

təşkil edən qanunların və qanun qüvvəli aktların qəbul 

edilməsi korrupsiyanın aşkar edilməsi, qarşısının 

alınması, nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədinə 

xidmət edir.  Lakin, ümumdövlət səviyyəli milli proqram və 

planların qəbulu korrupsiya ilə mübarizədə hərəkətverici 

qüvvə kimi dövlətin bu sahəyə cavabdeh qurumlarının 

səfərbər olunmasını şərtləndirir və daha çox önləyici 

xarakter daşıyır. 

Ümumiyyətlə, antikorrupsiya siyasəti özündə 

aşağıdakı məsələlərin həlli istiqamətində tədbirləri özündə 

ehtiva etməlidir: korrupsiya ilə mübarizə üzrə bütün 

səviyyələrdə təşkilatlanma, korrupsiyaya şərait yaradan 

halların sahəsinin daraldılması, korrupsiya əqdlərində 
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iştirak edən tərəflərin gəlirlərinin azaldılması, korrupsiya 

fəaliyyətinə səbəb olan motivlərə təsir etmə, 

korrupsiyanın bütün təzahür formalarına münasibətdə 

ictimai qınaq mühitinin yaradılması. 

Qeyd etmək lazımdır ki, korrupsiyanın qarşısının 

alınması və onunla mübarizə üzrə proqramları konkret 

məqsəd və vəifələrlə şərtləşən ciddi sənədlər hesab 

etmək olar. Ona görə də, bu cür milli fəaliyyət proqramları 

hazırlanarkən bir sıra mühüm şərtlərin nəzərə alınması 

zəruridir:  

1) Nəzərə alınmalıdır ki, korrupsiya üzərində 

mütləq qələbə çalmaq mümkün deyil. Bu halda yalnız 

hakimiyyət və cəmiyyət dövlət orqanlarının iş 

metodlarında qüsur və nöqsanlar haqqında texniki 

siqnallar alır.  

2) Təcrübu olaraq dünyada elə bir ölkə yoxdur 

ki, korrupsiyanın xroniki və genişmiqyaslı fəsadlarının 

aradan qaldırılmasına nail olsun. Azərbaycan da bu 

qaydadan istisna deyil. 

3) Korrupsiyanın kökünün kəsilməsinə ayrı-

ayrı kampaniyaların həyata keçirilməsilə nail olmaq 

mümkün deyil. İstənilən kampaniyanın yekununda 
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korrupsiyanın yeni və daha dəhşətli dalğasını izləmək 

mümkündür. 

4) Korrupsiyanı yalnız qanunvericilik metodları 

və onun təzahürləri ilə mübarizə üzrə məhdudlaşdırmaq 

olmaz.  Hətta korrupsiyanın daha geniş miqyas aldığı və 

hakimiyyətin bütün yüksək dairələrini əhatə etdiyi hallarda 

belə onun təzahürlərinə qarşı hazırlıqsız hücumlardan 

daha çox, korrupsiyanı doğuran səbəblərlə mübarizə 

daha effektiv olacaq.  

5) Korrupsiya ilə mübarizədə o hallarda uğur 

əldə etmək olur ki, əgər o geniş əhatəli, kompleks və 

daimi aparılır, ona bütün qüvvələr, cəmiyyət və 

hakimiyyət istiqamətləndirilir. 

6) Antikorrupsiya proqramları ölkənin yüksək 

səviyyəli siyasi rəhbərliyinin və mülki cəmiyyət institutları 

ilə maksimum əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilməlidir. 

Lakin, xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, istənilən 

ölkədə antikorrupsiya tədbirlərinin nəticəsi ona kompleks 

şəkildə və konseptual yanaşmadan olduqca asılı bir 

məsələdir. Burada bütün qəbul olunan dövlət 

proqramlarının məqsədi iqtisadi, siyasi, sosial, hüquqi, 

inzibati və mədəni sahələri əhatə etməklə bütöv xarakter  

daşımalıdır.  
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Elə bu mənada hüquqşünas alim S. A. Denisov 

qeyd edir ki, korrupsiya ilə effektiv mübarizə yalnız 

sahələrarası yanaşmaya əsaslana bilər.   Ona görə də bu 

fikirlərə tam şərik olaraq qeyd olunmalıdır ki, korrupsiya 

ilə mübarizənin daha səmərəli nəticələrinə nail olunması 

üçün bu sahədə qəbul edilən bütün sənədlər universal 

mahiyyət kəsb etməli və orada nəzərdə tutulan tədbirlər 

kompleks səciyə daşımalıdır. 

Ölkəmizdə korrupsiya ilə mübarizənin elementlərini 

özündə birləşdirən dövlət proqramlarını məzmun və 

strateji məqsədlərinə görə şərti olaraq aşağıdakı qruplara 

bölmək olar: 1) Bilavasitə korrupsiya əleyhinə yönəlmiş 

milli fəaliyyət proqramları; 2) Açıq hökumətin 

dəstəklənməsi, şəffaflığın təmin olunması sahəsində 

tədbirləri özündə cəmləşdirən milli fəaliyyət proqramları; 

3) İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi üzrə qəbul 

olunan milli fəaliyyət proqramları; 4) Ayrı-ayrı dövlət 

qurumlarının, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətini 

tənzimləyən strategiyalar və konsepsiyalar. 

Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, 

antikorrupsiya sahəsində milli fəaliyyət proqram və 

planları çərçivəsində tənzimlənmə prosesi 

respublikamızda 1990-cı illərin ortalarından başlanmışdır. 
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Bu dövrdən Azərbaycan höküməti korrupsiyaya qarşı 

mübarizə məsələlərinə xüsusi diqqət yetirmiş və bu 

istiqamətdə müsbət nəticələrə nail olmuşdur. Belə ki, 

1993-cü Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 

Əliyev hüquq qaydalarını möhkəmlətməklə, məmurların 

məsuliyyətini yüksəltməklə, ictimai və hüquqi nəzarəti 

artırmaqla, sosial problemləri həll etmək istiqamətində 

həyata keçirdiyi tədbirlərlə korrupsiyanı doğuran 

elementlərin qarşısını almağa başlamış, korrupsiyanı 

təhlükəli sosial bəla adlandırmaqla ona qarşı ümumxalq 

mübarizəsi elan etmişdir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində ölkənin strateji kursunun əsaslarının müəyyən 

olunması hələ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

“Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, 

qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsi 

tədbirləri haqqında” 1994-cü il 9 avqust tarixli Fərmanının 

qəbul edilməsi ilə başlanılmışdır. Respublikamızda 

iqtisadi, sosial, maliyyə-bank, ədalət mühakiməsi, hüquq 

mühafizə və digər sahələrdə islahatlar aparılmış, 

qanunvericilik bazası təkmilləşdirilmiş, özəlləşdirmə, 

banklar, dövlət qulluğu, yerli özünüidarə, dövlət 

satınalmaları ilə əlaqədar yeni qanunlar, məcəllələr 

“Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının 
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özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”, “Yoxsulluğun 

azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı”, 

“Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi 

inkişafı Dövlət Proqramı” və digər sənədlər qəbul 

edilmişdir. Qeyd olunan sənədlər ölkədə iqtisadi-siyasi 

islahatların yeni mərhələsinə təkan vermiş və 

korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün iqtisadi-hüquqi zəmin 

yaratmışdır. Bu mübarizənin səmərəliliyinə nail olmaq 

üçün zəruri təsisatlar yaradılmış, qanunlar və proqramlar 

qəbul edilmişdir. 2000-ci il iyunun 8-də “Azərbaycan 

Respublikasında korrupsiyaya qarşı mübarizənin 

gücləndirilməsi haqqında” Prezident fərmanı imzalanmış, 

həmin sənəddə ölkəmizin antikorrupsiya üzrə strateji 

kursu müəyyən edilmiş, respublikamız insan hüquq və 

azadlıqlarının qorunması sahəsində 40-dan çox 

beynəlxalq konvensiyaya qoşulmuşdur. Həmin kursa 

əsasən Azərbaycan Respublikası korrupsiyaya qarşı 

mübarizə ilə bağlı bir neçə beynəlxalq sənədə, o 

cümlədən Avropa Şurasının “Korrupsiya ilə əlaqədar 

cinayət məsuliyyəti haqqında”, “Korrupsiya ilə əlaqədar 

mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında” və Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının “Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı” 

konvensiyalarına, həmçinin “Korrupsiyaya qarşı Birləşmiş 
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Millətlər Təşkilatının Konvensiyası”na qoşulmuşdur. 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 2004-cü il yanvarın 13-də 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş, 2004-cü il martın 

3-də “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Sərəncamı imzalanmışdır.  

Hazırda respublikamızda korrupsiya ilə mübarizə 

ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin birbaşa rəhbərliyi ilə 

daha qətiyyətlə aparılır. Antikorrupsiya tədbirlərinin 

səmərəliliyinə nail olmaq məqsədilə müvafiq proqram və 

fəliyyət proqramlarının qəbulu və icrası praktikası da 

davam etdirilir. “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya 

qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya” və onun həyata 

keçirilməsi ilə bağlı 2007-2011-ci illər üçün Fəaliyyət Planı 

qəbul edilib. “Milli Strategiya”dan aydın görünür ki, həyata 

keçiriləcək mübarizə tədbirləri iqtisadi inkişafa, sosial 

rifaha, hüququn aliliyinə, şəffaflığın təmin olunmasına, 

insan amilinə xidmətə yönəlib. Prezidentin 3 sentyabr 

2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə “Korrupsiyaya qarsı 

mübarizə üzrə Dövlət Proqramı” qəbul edilmisdir. 

Proqramın əsas məqsədi korrupsiyaya qarsı mübarizni 
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daha səmərəli həyata keçirmk üçün vahid sistem 

çərçivəsində kompleks tədbirləri təmin etməkdir. Bunlar 

qanunvericiliyə dəyisikliklər, instusional islahatlar 

(Korrupsiyaya qarsı mübarizə üzrə Komissiyanın və yeni 

daxili nəzart qurumlarının yaradılması və s.), hüquq 

mühafizə orqanları və məhkmə sisteminə aid islahatlar 

(hakimlərin seçilmsi, hakimlərin toxunulmazlığı, hüquq 

mühafizə orqanları əməkdaslarının əmək haqlarının 

artırılması və s), iqtisadi islahatlar, maarifləndirimə və 

qeyri hökumət təskilatları ilə əmkdaslıq idi. Qeyd 

edilməlidir ki, artıq respublikamızda korrupsiyaya qarşı 

mübarizə sahəsində zəruri qanunvericilik və institusional 

baza yardılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2007-ci il 28 iyul tarixli 2292 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş "Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə Milli Strategiya" ölkəmizdə şəffaflığın təmin 

olunması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə həyata 

keçirilən tədbirlərin ardıcıl xarakter daşıdığını bir daha 

təsdiqləyir. Şəffaflığın təmin edilməsi ictimaiyyətin dövlət 

orqanlarının qərarları haqqında daha çox məlumata malik 

olması, dövlət orqanlarına ictimai etimadın güclənməsi və 

onların məsuliyyətinin daha da artırılması kimi 

səciyyələndirilir. Şəffaflıq dövlət orqanlarının 
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hesabatlılığının və məsuliyyətinin daha da artmasına, 

onların fəaliyyətinin daha səmərəli şəkildə təhlil 

edilməsinə və qiymətləndirilməsinə xidmət edir.  

Əlbəttə, korrupsiya ilə mübarizə məsələsi ilk 

növbədə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, eyni 

zamanda dövlətin, dövlət strukturlarının yetkin və monolit 

inkişafına xidmət etməklə bu istiqamətlərdə neqativ 

təzahürlərin qarşısının alınması kömək edir. Bu mənada 

xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, milli fəaliyyət 

proqramları daha çox bu hüquq pozuntusunun 

profilaktikasını həyata keçicirir, onun qarşısnın alınması 

ilə bağlı detalları özündə əks etdirir. Bu siyasət ölkəmiz 

üçün artıq ənənəvi xarakter almış və bütün dünyada bu 

tədbirlərə maraq artmışdır. Bu səbəbdən də Beynəlxalq 

Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyasının İkinci illik 

konfransında çıxışı zamanı bu qurumun vitse-prezidenti 

qeyd edir ki, “korrupsiya ilə mübarizədə təsirli qabaqlayıcı 

tədbirlərin axtarışına dünya birliyinin artan marağı da 

məhz bundan irəli gəlir. Təsadüfi deyil ki, BMT-nin Qlobal 

proqramı, Transparensy İnternational beynəlxalq 

təşkilatının korrupsiya ilə mübarizə strategiyası, həmçinin 

bir sıra digər beynəlxalq antikorrupsiya proqramları belə 

bir tezisi nəzərdə tutur ki, korrupsiyanın profilaktikası 
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onun güc vasitələrinin köməyi ilə müalicəsindən daha 

təsirli və sərfəlidir. Bu tezisin doğruluğuna əmin olaraq 

bizdə - Azərbaycanda korrupsiya ilə qabaqlayıcı 

mübarizəyə yönələn vahid milli proqram işlənib 

hazırlanmış və həyata keçirilmişdir. Korrupsiya ilə 

mübarizə üzrə qlobal tədbirlər planının ilkin mərhələsi 

olan bu proqram nəzərdən keçirilən problemin bütün 

aspektlərini - siyasi, iqtisadi, təşkilati, hüquqi, əxlaqi və 

digər məsələləri nəzərdə tutmuşdur. Bu proqram 

korrupsiya ilə mübarizənin institusional və qanunvericilik 

bazasının əsasını qoymuş, əhalinin 

məlumatlandırılmasının yüksəlməsinə kömək etmiş, 

cəmiyyətin bütün nümayəndələrinin korrupsiyaya qarşı 

fəal müqavimətini stimullaşdırmış, dövlət qulluqçularının 

seçimi və vəzifədə irəliləməsinin şəffaf mexanizminin 

tətbiqini, lazımi davranış standartlarının müəyyən 

olunmasını təmin etmişdir”.  

Son dövrlər korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli 

fəaliyyət proqramlarının qəbul edilməsi və icrası, habelə 

bu sahədə beynəlxalq standartların nəzərə alınması ilə 

bağlı hazırda ölkəmizdə həyata keçirilən mühüm 

əhəmiyyətli proqramlar bunlardır: 
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1) “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər 

üçün Milli Fəaliyyət Planı” (27 aprel 2016-cı il) 

2) Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə yeni Mili 

Fəaliyyət Planı (2012-2015) (5 sentyabr 2012).  

3) Açıq Hökumətin təşviq edilməsinə dair Milli 

Fəaliyyət Planı (2012-2015) (5 sentyabr 2012).  

4) Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və 

azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq 

sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı (27 dekabr 2011). 

Qeyd olunan sənədlərin qəbulu prosesi 

Azərbaycan Respublikasında özünəməxsus cəhətləri ilə 

fərqlənir. Birincisi, bütün milli fəaliyyət planlarının 

layihəsinin hazırlanması vətəndaş cəmiyyəti institutlarının 

geniş iştirakı ilə həyata keçirilmiş, bu barədə ictimai 

dinləmə və müzakirələr təşkil edilmiş, onların qəbulu 

prosesində ictimai rəy nəzərə alınmışdır. İkincisi, bu 

sənədlərin hazırlanması prosesində korrupsiyaya qarşı 

mübarizə sahəsində bütün əhəmiyyətli beynəlxalq 

təşəbbüslərdə aktiv iştirak etmiş, antikorrupsiya üzrə 

beynəlxalq norma və strandartların tələbləri nəzərə 

alınmışdır.  

Nəzəri və praktiki əhəmiyyətini nəzərə alaraq, 

araşdırmamıza Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
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2012-ci il 5 sentyabr tarixli 2421 nömrəli Sərəncamı  ilə 

təsdiq edilmiş Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-

2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planından başlamağı 

zəruri hesab edirik. 28 bənddən ibarət olan sənəd 

antikorrupsiya üzrə qanunvericilik, institutsional 

mexanizmlərin, ayrı-ayrı sahələrdə fəaliyyətin 

təkmilləşdirilməsini və şəffaflığın artırılmasını nəzərdə 

tutmaqla korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı 

əməkdaşlıq və maarifləndirmə məsələlərini də 

tənzimləyir.  

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qanunvericilik 

bazasının təkmilləşdirilməsinə aid olan birinci bənddə 

korrupsiya ilə bağlı hüquqi tənzimləmənin təsirinin 

qiymətləndirilməsi qaydalarının, habelə mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarında və normativ xarakterli aktları 

qəbul edən orqanlarda onlar tərəfindən qəbul ediləcək 

normativ hüquqi və normativ xarakterli aktların 

layihələrinin sui-istifadəyə (korrupsiyaya) məruz 

qalmasına dair ekspertizanın həyata keçirilməsinin vahid 

qaydalarının müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur. 

Sənədin ilk müddəalarında qanunvericilik 

bazasının təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlərin yer alması 

təsadüfi deyildir. Çünki, postsovet məkanı ölkələrinin 
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əksəriyyətində olduğu kimi, bütün beynəlxalq konvensiya 

və tövsiyələrdə milli qanunvericiliyin və ümumiyyətlə 

korrupsiya ilə mübarizə üzrə normativ sistemə yenidən 

baxılması və onların dəyişdirilıməsi tələbi irəli 

sürülmüşdür. Bu da öz növbəsində elmi cəhətdən 

beynəlxalq standartların mili hüquqi iplementasiyası 

zərurətindən doğur.  

Elə bu səbəbdən də, korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə beynəlxalq hüquq norma və standartlarının 

əhəmiyyətini şərh edən hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Rahim 

Məmmədov qeyd edir ki, beynəlxalq konvensiyaların 

müddəalarının implementasiyası Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyində (cinayət, inzibati və 

yəqin ki, Konstitusiya qanunvericiliyində) bir sıra mühüm 

dəyişikliklərin edilməsini, hətta bir sıra cinayət hüquqi 

konsepsiyalara yenidən baxılmasını zəruri etmişdir.  

Qeyd edək ki, Planın bu bəndi eyni zamanda, 

müvafiq dövlət qurumlarının sənədlərində korrupsiyaya 

şərait yaradan sui-istifadə hallarının baş verməməsi, 

şəffaflığın təmin olunması, qanunun dilinin sadəliyi və 

anlaşıqlı olması üçün, habelə korrupsiyanın normativ-

hüquqi qaydada leqallaşdırılmasının qarşısının alınması 

üçün də çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
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Proqram və qanunların aydın başa düşülməsi və 

geniş ictimai çatımlığı məsələsinə toxunan Beynəlxalq 

Valyuta Fondunun departament rəhbəri V. Tanzi qeyd 

edir ki, bir çox ölkələrdə qanunlar, proqramlar, qaydalar 

və digər prosedurlarda şəffaflığın olmaması, onların aydın 

dərk olunmaması korrupsiya üçün münbit şəraitin 

yaranmasına səbəb olur. O qeyd edir ki, proqramlar 

adətən dolaşıq xarakterli olur, sənədlər ictimaiyyət üçün 

çatımlı olmur və həmin proqramlarda geniş əhali 

kütləsinin xəbəri olmadan müəyyən dəyişikliklər edilir.  

Əlbəttə, bütün bunlar nəticə etibarilə korrupsiya hallarının 

vaxtında müəyyən olunmasına, onunla səmərəli 

mübarizənin aparılmasına mənfi təsir edən amillərdəndir.  

Sənəddə yer alan ikinci məqam isə vətəndaşlarının 

korrupsiya ilə bağlı müraciətlərinə həssas yanaşmanın 

artırılması ilə əlaqədardır. “Ərizə və şikayətlərə baxılması 

işinin təkmilləşdirilməsi” adlı ikinci bənddə Azərbaycan 

Respublikasının Baş Prokurorluğu nəzdində fəaliyyət 

göstərən “161 - qaynar xətt” əlaqə mərkəzinin texniki və 

insan resursu imkanlarının genişləndirilməsi, mərkəzə 

daxil olmuş məlumatlarla əlaqədar operativ tədbirlər 

görülməsinin təmin edilməsi, daxil olmuş müraciətlərlə 

bağlı statistik və analitik məlumatların dərc edilməsi, eyni 
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zamanda dövlət orqanları tərəfindən qaynar xətlərin təşkili 

və fəaliyyəti üzrə vahid metodologiya və standartların 

müəyyən edilməsi, korrupsiya halları haqqında məlumat 

verən şəxslərin müdafiəsinə dair qanun layihəsinin 

hazırlanması, korrupsiya ilə bağlı müraciət, ərizə və 

şikayətlərə baxılması qaydalarının təkmilləşdirilməsinə 

dair təkliflərin hazırlanması, dövlət qurumlarının rəhbərləri 

tərəfindən mütəmadi olaraq vətəndaşların birbaşa, o 

cümlədən səyyar qəbulunun təşkili, ərizə və şikayətlərin 

elektron qaydada qəbulu və rəsmi cavablandırılması 

işinin təkmilləşdirilməsi əks olunmuş və bu işlərin icrası 

konkret qurumlara həvalə olunmuşdur.  

Milli Fəaliyyət Planında təsbit olunan mühüm 

məsələlərdən biri də korrupsiya ilə mübarizədə ciddi alət 

cinayət təqibi sahəsində qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsidir. Bu sahədə ölkəmiz qarşısında duran 

ilkin həlli vacib olan problemlər hüquqi şəxslər barəsində 

cinayət-hüquqi tədbirlərin tətbiqi qaydalarına dair qanun 

layihələrinin hazırlanması, korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində hakimlərin toxunulmazlıq hüququnun 

məhdudlaşdırılması, korrupsiyaya qarşı mübarizədə 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin səmərəliliyin artırılması 

korrupsiya cinayətləri üzrə istintaq sövdələşməsinin 
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cinayət-prosessual anunvericiliyə daxil edilməsi üzrə 

təkliflərin hazırlanması, habelə korrupsiyaya qarşı 

mübarizədə şahidlərin və cinayət təqibini həyata keçirən 

orqanlarla əməkdaşlıq edən şəxslərin müdafiəsinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə əlavə tədbirlərin müəyyən edilməsi 

ilə bağlıdır. İcrası müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarına həvalə olunmuş bu məsələlər korrupsiyanın 

aradan qaldırılması istiqamətində həm qanunvericilik, 

həm də institusional mexanizmlərin təkimilləşdiriməsinə 

xidmət edən müddəalardır. Əslində dövlət proqramında 

məsələyə bu cür kompleks şəkildə yanaşma, onun köklü 

həllinə dəlalət edən amillərdən hesab olunmaldır.  

Milli Fəaliyyət Planının əksər müddəalarını dövlət 

qurumlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması, onların iş 

prosedurlarının təkmilləşdirilməsi, informasiya və 

məlumat bazasının geniş əhali üçün açıqlığınıın təmin 

olunması məsələləri təşkil edir. 

Sənədin 4 və 5-ci bəndləri müvafiq olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə Komissiyasının və Azərbaycan 

Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə İdarəsinin fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsinə həsr edilmişdir.  Gələcək 
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paraqraflarda (5.4. Korrupsiya ilə mübarizədə milli 

təsisatlar) bu iki qurum haqqında geniş məlumat 

veriləcəyini nəzərə alaraq, bu sənəd üzrə Komissiyanın 

və İdarənin üzərinə qoyulmuş tapşırıqlara qısa nəzər 

salınmasını zəruri hesab edirik.  

Sənədə əsasən korrupsiya ilə əlaqədar dövlət 

orqanlarına göndərdiyi müraciətlər üzrə araşdırma və 

qiymətləndirmələrin, Fəaliyyət Planının icra vəziyyətinin 

yoxlanılması məqsədi ilə monitorinqlərin, korrupsiyanın 

səviyyəsinin öyrənilməsi məqsədi ilə ixtisaslaşdırılmış 

tədqiqatların və rəy sorğuların keçirilməsi Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın mütəmadi məşğul 

olduğu məsələrdəndir. Bundan başqa, plan üzrə 

Komissiyanın Katibliyinin strukturunun təkmilləşdirilməsi, 

maddi-texniki və kadr təminatının gücləndirilməsi kimi 

vəzifələr də antikorrupsiya fəaliyyətinin səmərəliyinin 

artırılmasına xidmət edir. 

Sənəddə Azərbaycan Respublikasının Baş 

Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

İdarəsinin fəaliyyəti ilə əlaqədar qeyd olunan vəzifələrə 

gəlincə, İdarənin dövlət orqanlarının informasiya 

sistemləri, məlumat bazaları və reyestrlərindən 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada, real vaxt 
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rejimində istifadəsinin təmin edilməsi üzrə tədbirlər 

görülməsi, İdarənin preventiv tədbirlər sahəsində 

fəaliyyətinin genişləndirilməsi və müvafiq tədbirlər 

planının qəbul edilməsi, korrupsiya ilə əlaqədar cinayətlər 

barədə vahid informasiya bazasının fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müasir dövrdə zəruri sayılan 

işlər qeyd olunmuş, eyni zamanda prokurorluq orqanları 

ilə yanaşı bu vəzifələrin icra olunmasına ölkəmizdə 

korrupsiyanın qarşısının alınmasında müstəsna rolu olan 

və dünya ölkələrinin əksəriyyəti tərəfindən unikal model 

hesab olunan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar 

üzrə Dövlət Agentliyi (ASAN Xidmət) də cəlb edilmişdir.  

Fəaliyyət Planının 6-cı bəndində korrupsiya ilə 

mübarizədə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən cinayət yolu ilə 

əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılmasının qarşısının 

alınması və bu sahədə institusional mexanizmlərin 

möhkəmləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər nəzərdə 

tutulmuşdur. Belə ki, sənəddə ilk növbədə bu sahədə 

beynəlxalq standartlar baxımından əhəmiyyətli hadisə 

sayıla bilən ölkəmizin “Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən 

gəlirlərin leqallaşdırılmasına, axtarışına, həbsinə və 

müsadirəsinə, o cümlədən terrorçuluğun 
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maliyyələşdirilməsinə dair” Avropa Şurasının 

Konvensiyasına qoşulması üçün təkliflərin hazırlanması 

tapşırığı müəyyən olunmuş və icrası Maliyyə Monitorinqi 

Xidmətinə həvalə edilmişdir.  

Cinayət fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin 

leqallaşdırılması ilə bağlı ölkəmiz bir sıra universal və 

regional qurumlar (Dünya Bankı, MONEYVAL, İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Maliyyə Tədbirləri üzrə 

İşçi Qrupu (FATF), Maliyyə Kəşfiyyatı Orqanlarının 

ixtisaslaşmış qurumu – Eqmont Qrupu və s.) çərçivəsində 

əməkdaşlıq edir.  

Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, bu sahədə 

Azərbaycan Avropa Şurasının Pulların Yuyulması və 

Terrorçuluğun Maliyyələşdirilməsinə Qarşı Tədbirlərin 

Qiymətləndirilməsi üzrə Ekspertlər Komitəsi – 

MONEYVAL- ilə sıx əməkdaşlıq həyata keçirir. 1997-ci 

ildə yaradılmış MONEYVAL-ın əsas məqsədi üzv 

dövlətlərin pulların yuyulması və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə effektiv 

sistemlər hazırlamasını və bu sahədə müvafiq beynəlxalq 

standartlara cavab verməsini təmin etməkdən ibarətdir. 

Ölkəmiz 2002-ci ildən etibarən MONEYVAL-da təmsil 

olunmağa başlamış, mövcud vəziyyətlə bağlı qurumun ilk 
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qiymətləndirmə hesabatı 2004-cü ildə qəbul edilmişdir. 

Bundan sonra, 2008-ci ildə də MONEYVAL tərəfindən 

Azərbaycan üzrə qiymətləndirmə aparılaraq müvafiq 

hesabat hazırlanmış, hazırda isə ölkəmizdə qurumun IV 

raund qiymətləndirilməsi başa çatdırılmışdır.  

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 

Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti və Dünya 

Bankı tərəfindən 2014-cü ilin 2-3 iyul tarixlərində Bakı 

şəhərində “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin 

leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi üzrə 

milli risk qiymətləndirilməsi” mövzusunda 2014-2015-ci 

illər ərzində ölkə səviyyəsində həyata keçirilməsi 

planlaşdırılmış layihənin ilk seminarı keçirilmişdir. 

Tədbirin əsas məqsədləri özünüqiymətləndirmə aləti kimi 

tətbiq edilən pulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsi üzrə milli və sahəvi risklərinin aşkar 

edilməsi, təhlili və qiymətləndirilməsini təmin edən Dünya 

Bankının metodologiyasının məzmunu ilə tanışlıq, onun 

tətbiqi üzrə interaktiv çalışmaların yerinə yetirilməsi və bu 

sahədə qarşıya çıxan məsələlərin həlli yollarının müəyyən 

edilməsindən ibarət olmuşdur. Layihənin həyata 

keçirilməsi məqsədilə yaradılmış işçi qrup üzvləri 5 alt işçi 

qrupuna bölünmüş, layihə üzrə fəaliyyət planı və icra 
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qrafiki hazırlanmış və Dünya Bankının ekspertləri ilə 

müzakirə edilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Maliyyə Tədbirləri üzrə 

İşçi Qrupunun (FATF) Tövsiyələrinə 2012-ci ilin fevral 

ayında edilmiş dəyişikliklər nəticəsində  “Risklərin 

qiymətləndirilməsi və risk-yönümlü yanaşmanın tətbiqi” 

adlı yeni Tövsiyənin qəbul edilmiş və cinayət yolu ilə əldə 

edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 

qarşı mübarizə sahəsində risklərin qiymətləndirilməsi 

dövlətlərin qarşısına tələb kimi qoyulmuşdur.  

Bundan başqa, Fəliyyət Planında korrupsiya ilə 

mübarizədə effektiv nəticələrə səbəb ola biləcək tədbirlər 

- mənimsənilmiş əmlakın bərpası üzrə ölkədaxili 

mexanizmin formalaşdırılması məqsədi ilə normativ 

hüquqi aktın layihəsinin, monitorinq iştirakçılarının və 

monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin cinayət yolu ilə 

əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 

leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə 

qarşı mübarizə sahəsində öhdəliklərinə aidiyyəti dövlət 

orqanları tərəfindən nəzarətlə bağlı qaydaların 

hazırlanması, bu sahədə vahid statistik məlumat 
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bazasının yaradılması və s. kimi vəzifələr də nəzərdə 

tutulmuş və icra edilməkdədir.  

Milli Fəaliyyət Planının əsas tənzimetmə yükü 

dövlət orqanlarının fəaliyyətininin müasir tələblər 

baxımından təkmillədirilməsi və dövlət qulluqçularının 

peşəkarlığının artırılması, maraqllar toqquşmasının 

qarşısının alınması və onların etik davranışlarının 

tənzimlənməsi ilə əlaqədardır. Qeyd olunmalıdır ki, bu 

istiqamətdə atılan addımlar daha çox preventiv xarakter 

daşıyır və istər institusional, istərsə də, qanunvercilik və 

maarfləndirici xarakterli tədbirlər daha səmərəli nəticələrin 

əldə olunmasına şərait yaradır.  

Planda institusional baxımdan maraqlı 

məsələlərdən biri də “Dövlət qulluğuna dair 

qanunvericiliyin və institusional mexanizmlərin 

təkmilləşdirilməsi” bəndində 2014-cü ilin sonuna kimi 

yaradılması nəzərdə tutulan Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə 

Komissiyanın nəzdində ixtisaslaşmış (dövlət qulluğuna 

dair qanunvericiliyin tətbiqi, etik davranış, maraqlar 

toqquşmasının qarşısının alınması, korrupsiyaya qarşı 

mübarizə və s. üzrə təlim və tədrisi həyata keçirən) təlim 

mərkəzinin yaradılmasıdır.  
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Digər tərəfdən, sənədə əsasən dövlət qulluğuna 

qəbulun müsabiqə və şəffaflıq əsasında həyata 

keçirilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, dövlət 

orqanlarının nəzdində olan tədris müəssisələri və 

mərkəzləri tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

təlim modulunun hazırlanması və bu məsələlərlə əlaqədar 

tədris proqramlarının (etik davranış, maraqlar 

toqquşması, informasiya azadlığı və s.) təşkili, dövlət 

qulluğunda rotasiya sisteminin tətbiqi ilə bağlı pilot 

layihələrin hazırlanması və bununla əlaqədar metodiki 

qaydaların tərtib edilməsi, dövlət qulluqçularının 

məvaciblərinin mərhələlərlə artırılması, onların sosial 

təminatının gücləndirilməsi ilə bağlı təkliflərin 

hazırlanması bu sahədə beynəlxalq standartların nəzərə 

alınması ilə xüsusi aktuallıq daşıyan problemlərdən hesab 

olunur.  

Maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması və 

maliyyə xarakterli məlumatlar haqqında bəyannamələrin 

təqdim edilməsi, habelə etik davranış qaydalarının 

təkmilləşdirilməsi də korrupsiya ilə mübarizənin vacib 

atributlarından olduğu üçün bu məsələlər Fəaliyyət 

Planında əks olunmuş və hazırda dövlət qurumlarının 

əksəriyyətinin internet saytlarında etik məsələlər üzrə 
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xüsusi bölmə yaradılaraq (qeyri-etik davranış barədə 

elektron şikayət etmə mexanizmi, etik qaydalar, etik 

hesabatlar və s.) orada yerləşdirilmiş, şəffaflığın təmin 

olunması və ictimaiyyətə açıqlanması lazım olan 

məlumatların çatımlığı təmin olunmuşdur.  

Qeyd edək, bir çox dövlət orqanları artıq bu 

sahəyə aid statistik məlumatları, hətta korrupsiya 

fəaliyyətinə görə cəzalandırılmış əməkdaşlar haqqında 

informasiyaları da öz internet resurslarında yerləşdirmiş 

və bununla bağlı maarifləndirici xarakterli işlər həyata 

keçirirlər. Məsələn, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 

Nazirliyinin rəsmi internet saytında (www.justice.gov.az) 

“Etik davranış” adlı xüsusi bölmə yaradılmış, həmin 

bölmədə “Ədliyyə orqanları işçilərinin etik davranış 

Qaydaları” yerləşdirilmişdir. Ədliyyə orqanlarında və 

müvafiq məhkəmələrdə icra və əmək intizamına, etik 

davranış qaydalarına riayət olunması vəziyyətinin 

yoxlanılması və korrupsiya durumu üzrə ictimai rəyin 

mütəmadi öyrənilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyində 2011-ci 

ilin əvvəlindən daimi fəaliyyət göstərən monitorinq 

qrupunun 2013-cü ildə tərkibi genişləndirilmiş, əlavə 

vəzifələr müəyyən edilmiş, bununla bağlı xüsusi əmr 

imzalanmışdır. Belə ki, qrupa vətəndaş cəmiyyəti 
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institutları, xüsusilə insan hüquqları sahəsində 

ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq 

şəraitində monitorinqlərin həyata keçirilməsi, qrupun işinə 

regional ədliyyə şöbələrinin cəlb edilməsi, yerli ədliyyə 

qurumlarının fəaliyyətinə dair ictimai rəyin öyrənilməsi 

çərçivəsində sosioloji sorğuların və ictimai müzakirələrin 

keçirilməsi və digər ciddi tədbirlərin görülməsi 

tapşırılmışdır. Ədliyyə orqanları üzrə intizam 

məsuliyyətinə cəlb edilmiş 324 işçidən 80 nəfəri (24,7 %) 

bilavasitə “Ədliyyə orqanları işçilərinin etik davranış 

Qaydaları”nın (o cümlədən 1 nəfər dövlət notariusu 

“Notariusun etik davranış Kodeksi”nin) tələblərini 

pozduqlarına görə cəzalandırılmış, həmin işçilərdən 1 

nəfəri tutduğu vəzifədən azad olunmuş, 9-u ədliyyə 

orqanlarından xaric edilmiş, o cümlədən 1-i barəsində 

materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün Respublika Baş 

Prokurorluğuna göndərilmişdir.   

Son dövrlərdə Azərbaycanda bələdiyyələrin 

fəaliyyətinin və səlahiyyətlərinin genişlənməsi bu sahədə 

neqativ təzahürlərə qarşı mübarizəni də zəruri etmişdir. 

Fikrimizcə, yerli özünü idarəetmə korrupsiyanın daha tez 

və vaxtında qarşısının alınması üçün daha yaxşı imkanlar 

yaradır.  
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Bələdiyyələrlə iş mərkəzinin rəisi M. Səlimzadə və 

hüqüq üzrə fəlsəfə doktoru Q. Xəlilov qeyd edirlər ki ki, 

dövlət idarəçiliyi kimi, bu idarəçilik də ictimai maraqların 

təmin olunmasına yönəlib. Bu da onu sübut edir ki, yerli 

özününidarəetmə bir sıra sırf dövlət hakimiyyəti 

funksiyalarına malikdir. Yerli özünüidarəetməmahiyyətcə 

bu və ya digər ərazinin əhalisinə öz işlərini həll etmək 

üçün müəyyən sərbəstliyin verilməsidir.  

Milli Fəaliyyət Planının 11-ci bəndinə görə 

bələdiyyələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində 

görüləcək işlər müyyən edilmiş, bələdiyyələrin 

aparatlarında qulluğa qəbulun müsabiqə və şəffaflıq 

əsasında həyata keçirilməsi ilə bağlı təkliflərin 

hazırlanması, bələdiyyə qulluqçuları üçün korrupsiyaya 

qarşı mübarizə məsələləri üzrə tədris kurslarının, 

treninqlərin və seminarların təşkili, bələdiyyə 

qulluqçularının etik davranış qaydalarının hazırlanması 

üzrə bələdiyyələrə və Ədliyyə Nazirliyinə konkret 

tapşırıqlar verilmişdir. Qeyd olunmalıdır ki, bununla bağlı 

mövzular Ədliyyə Akademiyasında bələdiyyə üzvləri və 

qulluqçuları üçün keçirilən hüquqi maarifləndirmə 

kursunun tədris proqramına daxil edilmiş,  həmin 

proqramın V bölməsində (“Korrupsiyaya qarşı 
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mübarizənin normativ-hüquqi tənzimi”) Bələdiyyələrin 

fəaliyyətində şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı 

mübarizənin gücləndirilməsi və Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiş “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-

2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” və qarşıda duran 

vəzifələr  adlı mühazirələr oxunmuşdur.  

Milli Fəaliyyət Planının daha mühüm əhəmiyətli 

cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, bu sənəddə 

korrupsiyaya qarşı mübarizənin elementləri kompleks 

şəkildə öz əksini tapmış və ictimai həyatın bütün 

sahələrini əhatə etmişdir. Belə ki, 12-25-ci bəndləri 

ölkəmizdə korrupsiyanın sirayət etdiyi və edə biləcəyəyi 

bütün sahələri- iqtisadi, maliyyə, vergi, gömrük, əmək və 

sosial təminat, təhsil, səhiyyə, kommunal və s. əhatə 

etməklə, bu istiqamətlərdə dövlət orqanlarının vəzifələrini 

müəyyənləşdirir, eyni zamanda onların üzərinə bu sahədə 

qanunvericiliyin tələblərinin gözlənilməsi üçün konkret 

öhdəliklər qoyur. Məsələn son dövrlər respublikamızda 

şəffaflığın təmin olunması, antikorrupsiya tədbirlərinin 

həyata keçirilməsi daha çox yeni yaranan sahələrdə, 

xüsusilə biznes və sahibkarlıq sektorunda özünü biruzə 

verir. Planda sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli mühitin 
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təkmilləşdirilməsi üçün sahibkarların dövlət orqanları ilə 

münasibətlərində qarşılaşdıqları problemlərin öyrənilməsi 

və onların həlli üçün tədbirlərin müəyyən edilməsi, 

sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid 

məlumat reyestrinin inkişaf etdirilməsi, o cümlədən 

reyestrə informasiya ötürülməsinin avtomatlaşdırılması, 

burada qanunsuz yoxlamalar barədə məlumatların qəbul 

edilməsi üçün elektron portalın və telefon xidmətinin 

təkmilləşdirilməsi, qanunsuz yoxlama keçirilməsi, 

yoxlamaların təyin edilməsi, keçirilməsi və nəticələrinə 

əsasən tədbirlər görülməsi sahəsində yoxlayıcıların və 

yoxlayıcı orqanların məsuliyyətinin müəyyənləşdirilməsi 

üzrə təkliflərin hazırlanması, yoxlamaların tənzimlənməsi 

və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanun 

layihəsinin hazırlanmasının sürətləndirilməsi, bütün 

sahələrdə nağd hesablaşmaların həcminin azaldılması, 

nağdsız hesablaşmaların həcminin artırılması üçün 

tədbirlər görülməsi kimi taleyüklü məsələrin həlli nəzərdə 

tutlmuş və icrası həyata keçirilməkdədir. 

Yuxarıda qeyd olunan BMT-nin Korrupsiya 

əleyhinə Qlobal Proqram sənədini şərh edən S. A. 

Denisov problemə siyasi, təşkilati və hüquqi xarakter 

daşıyan bütövlükdə qarşılıqlı əlaqədə olan tədbirləri 
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özündə cəmləşdirən kompleks yanaşma təklif edir. Bu 

tədbirlər milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə həyata 

keçirilməlidir. Sənəddə təklif olunan antikorrupsiya alətləri 

paketi müxtəlif dünya ölkələrinin korrupsiya ilə mübarizə 

praktikası əsasında işlənib hazırlanmışdır. Sənəddə bu 

sahədə uğurlar əldə etmiş konkret ölkələrin təcrübəsinə 

istinadlar edilir.  

Bizim araşdırmamız baxımından Milli Fəaliyyət 

Planında nəzərdə tutulmuş əsas müddəalardan biri də 

korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq 

əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. (26-cı bənd). 

Orada korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq 

və regional təşkilatlarla qarşılıqlı fəaliyyət, müxtəlif 

beynəlxalq proqram və layihələrdə iştirak, habelə bu 

sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlarla və xarici 

ölkələrin müvafiq orqanları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın 

davam etdirilməsi ilkin tələb kimi qeyd olunur. Eyni 

zamanda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Şurasının 

Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu (GRECO) və İqtisadi 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) İstanbul Anti-

Korrupsiya Fəaliyyət Planı çərçivəsində Azərbaycan 

Respublikasına verilmiş tövsiyələrin icrası istiqamətində 

zəruri tədbirlərin davam etdirilməsi, habelə Beynəlxalq 
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Anti-Korrupsiya Akademiyası ilə əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi, birgə təhsil və tədris layihələrinin 

həyata keçirilməsi məsələləri korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə milli fəaliyyət proqramlarında beynəlxalq standartlar 

üzrə beynəlxalq hüquqi inteqrasiya üçün yeni imkanlar və 

şəraitin yaradılmasına əsas verir.  

Qeyd edək ki, yuxarıda qeyd olunan təşkilatlarla 

ölkəmiz sıx qarşılıqlı əlaqələr həyata keçirməklə 

korrupsiyanın qarşısının alınması üzrə müntəzəm 

əməkdaşlıq edir.  

Azərbaycan Respublikası Korrupsiyaya qarsı 

Dövlətlər qrupuna (bundan sonra GRECO adlanacaq) 

birinci dəyərləndirmə raundu bitdikdən sonra 1 iyun 2004-

cü il tarixdə üzv olmusdur. Bunun nəticəsi olaraq, 

Azərbaycanda Birinci və   ikinci Dəyərəndirmə 

raundlarının mövzularını  əhatə  edən birgə  

dəyərləndirmənin həyata keçirilməsi nəzərdə  

tutulmusdur. 

18 iyun 2004-cü il tarixdə qəbul olunmuş OECD-in 

İstanbul Anti-Korrupsiya Fəaliyyət Planı  çərçivəsində 

Azərbaycan Respublikasına verilmiş tövsiyələrin icrası 

üzrə ölkəmizdə bir sıra tədbirlər görülmüşdür. İstanbul 

Fəaliyyət Planı Şərqi Avropada və Mərkəzi Asiyada 
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Rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə dəstək üzrə İşçi 

Qrupunun tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan da daxil 

olmaqla, bir sıra MDB ölkələri üçün antikorrupsiya 

islahatları sahəsində həyata keçirilən səylərin 

dəstəklənməsinə yönəlmiş və 2003-cü ildə başlanmış bir 

təşəbbüsdür. Qeyd olunmalıdır ki, İqtisadi Əməkdaşlıq və 

İnkişaf Təşkilatı ilə Azərbaycan arasında 2003-cü ilin 

sentyabr ayından tərəfdaşlıq əlaqələri qurulub. Son 10 

ildə bu istiqamətdə hazırlanan hesabatlar da bu 

problemlə mübarizədə ölkəmizdə ciddi nailiyyətlər əldə 

olunduğunu deməyə əsas verir.  

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) 

Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya 

Şəbəkəsinin İstanbul Fəaliyyət Planının 2009-2010-cu 

illərdə həyata keçirdiyi İkinci Dəyərləndirmə Raundu 

çərçivəsində Azərbaycan üzrə hesabat məruzəsini də bu 

qəbildən olan mühüm sənəd hesab etmək olar. Hesabat 

üç əsas hissədən - Antikorrupsiya siyasəti, Korrupsiyanın 

kriminallaşdırılması və Korrupsiya xəbərdarlığı 

bölmələrindən ibarətdir. Antikorrupsiya siyasəti ilə bağlı 

hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda hakimiyyətin 

müxtəlif səviyyələrində korrupsiya ilə mübarizə prioritet 

təşkil edir. 2007-ci ildə Şəffaflığın artırılması və 
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korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın və 

2007-2011-ci illəri əhatə edən Fəaliyyət Planının 

qəbulundan sonra isə antikorrupsiya siyasətinin işlənib 

hazırlanması vacib nailiyyətlərdir. Hökumət korrupsiya 

barədə məlumatlılıq dərəcəsinin yüksəldilməsi üçün daha 

çox təşəbbüs göstərməkdə, proqramlar həyata 

keçirməkdədir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiya antikorrupsiya strategiyasının həyata 

keçirilməsi üçün mərkəzi koordinator və fəaliyyəti yüksək 

olan orqan kimi çıxış edir. Hesabatın korrupsiyanın 

kriminallaşdırılmasına dair hissəsində qeyd olunur ki, 

Azərbaycanda bu sahə üzrə son illər olduqca böyük 

irəliləyişlər əldə edilib. Görülən işlər nəticəsində 

Azərbaycan olduqca müasir, modern cinayəti mühakimə 

sistemi yarada bilib. Hesabata əsasən, Azərbaycan 

korrupsiyanın cinayət olaraq tədqiqində olduqca mühüm 

nailiyyətlər qazanıb. Tətbiq olunan beynəlxalq 

standartlara uyğun olaraq dövlət sektorunda aktiv və 

passiv rüşvətxorluq, vəzifə səlahiyyətlərindən tamah 

məqsədilə sui-istifadə, vasitəçilərin köməyi ilə qeyri-maddi 

gəlir əldə etmək və rüşvətxorluq halları ağır cinayət hesab 

olunur. Əmlakın müsadirəsi sahəsində isə Azərbaycan 

beynəlxalq standartlara riayət edir. Baş Prokuror yanında 
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korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin rolunun 

güclənməsində də mühüm nailiyyətlər qazanılıb. Bu 

idarədə korrupsiyaya dair tədqiqatın, cinayət təqibinin 

aparılması, korrupsiyanın analiz edilməsi və onunla 

mübarizə məqsədilə tədbirlər təklif edilməsi üçün 

səlahiyyəti olan ixtisaslaşmış prokurorlar çalışır. 

Hesabatın sonuncu hissəsində qeyd olunur ki, 

Azərbaycan dövlət qulluqçuları, eləcə də ayrı-ayrı dövlət 

orqanları üçün etik davranış qaydalarının işlənib 

hazırlanmasında da böyük uğurlar əldə edib. Buraya 

hakimlərin etik davranış məcəlləsinin işlənib hazırlanması 

da daxildir. 2005-ci ildən etibarən isə vəzifəli şəxslərin hər 

il gəlir və əmlak bəyannaməsi verməsi üçün hüquqi 

öhdəliklər müəyyən olunub. Dövlət maliyyələşməsi və 

audit üçün hüquqi və institusional əsas yaradılıb. 

Həmçinin dövlət satınalmaları üçün də hüquqi və 

institusional struktur mövcuddur. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizədə qazanılan 

nailiyyətlərin miqyasının daha da genişləndirilməsi üçün 

hesabatda ölkəmizə bir sıra tövsiyələr də ünvanlanır. 

Antikorrupsiya tədbirlərinin daha yaxşı icra olunmasının 

təmin edilməsi məqsədilə İstanbul Fəaliyyət Planı 

Azərbaycan tərəfinə aşağıdakı tədbirlərin həyata 
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keçirilməsini tövsiyə edib: Azərbaycan Respublikası Baş 

prokuroru yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin 

imkanlarının gücləndirilməsi; şirkətlərin korrupsiya 

cinayətlərinə görə məsuliyyətə cəlb olunmasına dair 

qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, dövlət qurumlarının və 

vətəndaş cəmiyyətinin milli antikorrupsiya səylərində 

daha yaxından iştirak etməsinin təmin edilməsi; 

Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyə və istiqamətlərinin 

daha yaxından müşahidə olunması; daha şəffaf dövlət 

satınalmalar sisteminin tətbiq edilməsi; siyasi partiyaların 

maliyyələşdirilməsinə dair daha yaxşı şəkildə monitorinqin 

həyata keçirilməsi.  

 İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Şərqi 

Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya Şəbəkəsinin 

İstanbul Fəaliyyət Planının İkinci Dəyərləndirmə Raundu 

çərçivəsində Azərbaycan üzrə hesabatda ölkəmizin 

mühüm antikorrupsiya tədbirlərinin həyata keçirilməsində 

nail olduğu tərəqqi xüsusi təqdir olunur. Yeni Milli 

Antikorrupsiya Strategiyasının və Antikorrupsiya Fəaliyyət 

Planının qəbul və icra edilməsi; aktiv və passiv 

rüşvətxorluq əməllərinin kriminallaşdırılması və bu 

sahədə cinayət qanunvericiliyinin tətbiq edilməsi 

potensialının gücləndirilməsi; qabiliyyətlərinə görə dövlət 
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qulluqçularının işə qəbuluna dair qaydaların 

gücləndirilməsi; hökumətin çirkli pulların yuyulmasının 

qarşısının alınması üzrə imkanlarının artırılması yüksək 

qiymətləndirilir. 

Həmçinin, korrupsiyaya qarşı beynəlxalq 

əməkdaşlığa mühüm önəm verilərək, ölkəmiz BMT-nin 

dəstəyi və Çinin təşəbbüsü ilə 2006-cı ildə yaradılmış 

Beynəlxalq Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyasının 

(İAACA) həmtəsisçisi olmuş, Azərbaycan Ədliyyə 

Nazirliyinin rəhbərliyi qurumun vitse-prezident 

səviyyəsində təmsil olunur, bu mötəbər təşkilatın işinə, 

beynəlxalq antikorrupsiya fəaliyyətinə dəyərli töhfələr 

verilir. Bununla yanaşı, dövlətimiz Beynəlxalq 

Antikorrupsiya Akademiyasının nizamnaməsinə xüsusi 

qanunla qoşularaq Akademiyanın tamhüquqlu üzvüdür. 

2013-cü ildə İAACA-nın "Qanunun aliliyi və korrupsiyaya 

qarşı mübarizə: çağırış və imkanlar" mövzusunda 

Panamada keçirilmiş 7-ci İllik Konfransı, habelə Ümumi 

Yığıncağı və İcraiyyə Komitəsinin iclasında iştirak edilmiş, 

Konfransın açılışı və ilk sessiyasına sədrlik vitse-

prezident kimi Azərbaycanın nümayəndəsinə həvalə 

olunmuşdur.  
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Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci 

illər üçün Milli Fəaliyyət Planında eyni zamanda müasir 

dünyada korrupsiya ilə mübarizədə müstəsna rol oynayan 

ictimai birliklər, QHT-lər və s. çıxış edirlər. 27-ci bənddə 

korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində vətəndaş 

cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi 

məsələsindən bəhs edilərək, fəaliyyət planında nəzərdə 

tutulan tədbirlərin icrasına vətəndaş cəmiyyəti 

institutlarının cəlb edilməsi, habelə onlara maliyyə 

dəstəyini göstərilməsi və QHT-lərlə birgə layihələrin 

həyata keçirilməsi qeyd olunur.   

Qeyd etmək lazımdır ki, bu sahədə Azərbaycanda 

fəliyyət göstərən QHT-lər tərəfində aktiv fəaliyyət həyata 

keçirilməklə, antikorrupsiya mədəniyyətinin 

formalaşmasına töhfələr verilir. Məsələn, “Konstitusiya” 

Araşdırmalar Fondu “OECD-nin İstanbul anti-korrupsiya 

Fəaliyyət Planının və GREGO-nun tövsiyələrinin 

Azərbaycanda həyata keçirilməsi vəziyyətinə dair hesabat 

hazırlanması” layihəsini icra edib. Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti Yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi 

Şurasının dəstəyi ilə həyata keçirilən layihənin məqsədi 

OECD-nin İstanbul antikorrupsiya Fəaliyyət planının və 

GREGO tövsiyələrinin həyata keçirilməsi səviyyəsinin 
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vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən dəyərləndirilməsi, 

hökumətin hesabatına alternativ vətəndaş cəmiyyətinin 

mövqeyini əks etdirən peşəkar hesabatın hazırlanması 

olub.  

Fəliyyət Planının sonuncu - 28-ci bəndi isə 

korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı maarifləndirmə 

tədbirlərinə həsr olunub. Fəaliyyət planının icrası üzrə 

tədbirlərin yerinə yetirilməsi vəziyyətinin hər il üzrə 

dəyərləndirilməsi və ictimaiyyətə açıqlanması, dövlət 

orqanları tərəfindən öz fəaliyyətlərində korrupsiyaya qarşı 

mübarizə ilə əlaqədar televiziya və radio proqramlarında 

xüsusi verilişlərin və debatların təşkil edilməsi, dövlət 

orqanlarına ictimai etimadın artırılması məqsədi ilə 

onların fəaliyyəti ilə bağlı təbliğat işinin təşkil edilməsi, Ali 

və orta ixtisas məktəblərinin, ixtisasartırma və tədris 

mərkəzlərinin proqramlarında korrupsiya ilə mübarizə 

haqqında tədris kurslarının nəzərdə tutulması, orta 

məktəb şagirdləri arasında korrupsiyaya qarşı mübarizə 

mövzusunda inşa və rəsm müsabiqələrinin, digər 

intellektual müsabiqələrin təşkili, korrupsiyaya qarşı 

mübarizə sahəsində bukletlərin, yaddaş kitabçalarının və 

digər maarifləndirici materialların nəşri və əhali arasında 
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paylanması antikorrupsiya fəaliyyəti üzrə təhsil və tədris 

vasitəsilə həyata keçirilən işlərdir.  

Bəzən korrupsiya halları bu yöndə qəbul edilən 

hüquqi aktlar, sərəncamlar, strategiyalarla bağlı 

məlumatsızlıq səviyyəsinin aşağı olmasından baş verir. 

Nəticədə xüsusi mülkiyyətin təşəkkül tapmasına, işgüzar 

adamlar tərəfindən biznesin qurulmasına, orta təbəqənin 

formalaşmasına əngəl yaranır.  Xüsusi qeyd olunmalıdır 

ki, korrupsiya ilə mübarizədə əhalinin məlumatlılıq 

səviyyəsinin yüksəldilməsi, habelə bu sahədə 

maarifləndirici məlumatların çoxluğu, hətta internet və 

sosial şəbəkələr vasitəsilə bu sahədə maariflənirmə 

tədbirləri öz nəticələri göstərməkdədir.  

Ölkəmizdə beynəlxalq antikorrupsiya standartları 

baxımından unikal hesab olunan sənədlərdən biri də 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 

sentyabr tarixli 2421 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 

Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli 

Fəaliyyət Planıdır. Planın preambula hissəsində qeyd 

olunur ki, Azərbaycan Respublikasında dövlət 

orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması, 

hesabatlılığın təmin edilməsi, ictimaiyyətin iştirakının 

genişləndirilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi əsas 
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prinsiplərdir. Dövlət orqanlarının fəaliyyətinin müasir 

standartlara uyğun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 2007-

2011-ci illərdə “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya 

qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya” icra edilmişdir. 

Strategiyada həmçinin açıq hökumət prinsiplərinin tətbiqi 

üzrə mühüm tədbirlər müəyyən edilmişdir. Azərbaycan 

Respublikası düzgün idarəçiliyin təşviqi üzrə bütün 

beynəlxalq təşəbbüslərə qoşulmuşdur. Şəffaflığın 

artırılması və açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı fəaliyyətin 

təkmilləşdirilməsi, bu sahədə beynəlxalq təcrübənin 

mübadiləsi və beynəlxalq səylərə öz töhfəsini verə bilmək 

üçün ölkəmiz 2011-ci ildə Açıq Hökumət Tərəfdaşlığına 

qoşulmuşdur. Qeyd edək ki, bu hadisə ölkəmizin 

korrupsiya ilə mübarizə tarixində ona görə mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir ki, Azərbaycan Açıq Hökumət 

Tərəfdaşlığı Təşəbbüsünə (Open Government 

Partnership) qoşulan ilk dövlətlərdən biri olmuşdur.  

Sənədin kontent təhlilinə əsaslnıb söyləmək 

mümkündür ki, korrupsiyanın qarşısının alınmasına, 

ölkəmizdə şəffaflığın təmin olunmasına yönəlmiş ən 

modern vasitələr bu sənəddə öz əksini tapmış və müasir 

beynəlxalq hüquq standartları baxımından, xüsusilə insan 

hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, informasiya 
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kommunikasiya texnologiyalarının idarəçiliyə tətbiqi və 

digər mühüm məsələlər üzrə bu sənəd olduqca 

əhəmiyyətli müddəaları özündə təsbit etmişdir. 

Belə ki, sənədə əsasən informasiya azadlığının 

təmin edilməsi, elektron xidmətlərin təşkili, “Bir pəncərə” 

prinsipinin tətbiqi, Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul 

olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün tətbiqi 

və vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlıq və 

ictimaiyyətin iştirakının təmin edilməsi sahələrində 2012-

2015-ci illərdə reallaşdırılması nəzərdə tutulan fəaliyyətlər 

qeyd olunmuşdur.  

Ümumilikdə bu sənəd 9 istiqamət olmaqla 45 

tədbirdən ibarətdir. Fəaliyyət Planının 2012-ci ilin sonuna 

yaxın qəbul olunması nəzərə alınarsa, şərti olaraq 2013-

cü ili tədbirlərin tam icrası üçün başlanğıc ili hesab edilə 

bilər. Belə ki, 2012-ci il ümumi olaraq fəaliyyətin 

planlaşdırılması və hazırlıq işlərinin görülməsi 

məsələlərini əhatə etmişdir. Fəaliyyət Planında tədbirlərin 

22%-nin 2012-ci ildə, 33%-nin, 2013-cü ildə, 27%-nin 

2014-cü ildə, 18%-nin isə 2015-ci ildə icra edilməsi 

müəyyən edilmişdir. Göründüyü kimi, 2013-2014-cü 

illərdə Fəaliyyət Planın əksər hissəsinin (60%-nin) tam 

icra edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  
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Milli Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan ilk tədbir 

informasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması ilə bağlı 

görüləcək işlərdir. Bu da əlbəttə ki, müasir beynəlxalq 

hüquq və qlobal dünyada informasiya azadlığının təmin 

olunması sahəsinə verilən önəmin real göstəricisidir.  

Ümumiyyətlə qeyd olunmalıdır ki, informasiya 

azadlığının təmin olunması müasir demokratik 

cəmiyyətlərin mühüm atributuna çevrilmiş, müasir insanın 

açıq cəmiyyətlə inteqrasiyasnı məhz informasiyanın azad 

olması və açıqlığı təşkil edir.  

Hüquqşünas S. Məcidli qeyd edir ki, informasiya 

azadlığı - demokratik cəmiyyətin təməl daşı hesab olunur. 

İnformasiya əldə edilməsi hüququ başqa insan 

hüquqlarına nisbətdə daha önəmlidir. Müvafiq informasiya 

olmadıqda, insan nə oxuya, nə işləyə, nə siyasi həyatda 

iştirak edə, nə də ki, ümumiyyətlə öz haqlarını qoruya və 

müdafiə edə bilməz. Hər bir insan onun hüquq və qanuni 

mənafeyinə toxunan informasiyaya açıq yol əldə 

etməlidir. Yalnız bu halda insan tam şəkildə azad ola 

bilər.  Azad olmayan cəmiyyətlər də isə əlbəttə 

cinayətkarlıq, ö cümlədən korrupsiya cəmiyyəti məhvə 

sürükləyə bilər. Ona görə də bu istiqamətdə beynəlxalq 

birlik tərəfindən müvafiq standartlar müəyyən edilmişdir.  
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İnformasiyanın əldə edilməsinin asanlaşdırılması 

ilə bağlı tələblər bir çox beynəlxalq qurumların 

sənədlərində də öz əksini taapmışdır. 1946-cı ildə özünün 

ilk sessiyasında BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi 

59 (I) saylı qətnamədə deyilir: “İnformasiya azadlığı əsas 

insan hüququdur və... Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

müqəddəs tutduğu bütün azadlıqların məhək daşıdır”.  

Beynəlxalq hüququnda informasiya azadlığı prinsip 

olaraq əsasən demokratik cəmiyyətlər üçün 

standartlaşdırılıb və bütün dünyada bunlar əsas kimi 

qəbul edilmişdir. “XIX maddə” Təşkilatının model 

qanununda bu prinsiplər aşağıdakı şəkildə qeyd olunur:  

1) İnformasiyanın maksimum açıqlığı prinsipi 

(informasiya cəmiyyət üçün maksimum açıq olmalı, hər 

kəs üçün çatımlı olmalıdır); 

2) Məlumatı dərc  etmək  öhdəliyi (Dövlət orqanları 

mühüm bilgiləri hökmən dərc etməlidirlər. Dərc etmək 

dedikdə, müasir dünyada İnternetdə yaymanı əsas kimi 

qəbul edir və bütün ictimai funksiyaları həyata keçirən 

qurumların bilgilərini dərhal İnternetlə yayırlar); 

3) Açıq  hökumətin  dəstəklənməsi prinsipi (Dövlət 

orqanları açıq hökuməti aktiv şəkildə dəstəkləməli, ictimai 
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maarifləndirmə aparmalı, rəsmi gizlilik mədəniyyətinə 

qarşı mübarizəyə təkan verməlidirlər); 

4) İstisnaların məhdud siyahısı (İnformasiyaya 

çatımda mümkün qədər məhdudlaşdırmalar az olmalı, 

dəqiq olmalı, və həqiqətən önəmli bir mənafeyi qorumaq 

məqsədi ilə  olmalıdır. Bu məhdudiyyətə səbəb olan 

mənafe də ictimai xarakterli olmalıdır. Hər bir informasiya 

məxfiləşdirilmədən öncə, üç hissəli yoxlamadan 

keçirilməli, məhdudiyyətlər  hüquqi  baxımdan 

əsaslandırılmalı, bilgi verməkdən imtina edilməzsə qanuni 

məqsədə mühüm ziyan vurulacağı əsaslandırılmalıdır. 

Bütün hallarda ictimai marağın üstünlük təşkil etməsi 

gərəklidir); 

5) İnformasiyanın çatımlılığını asanlaşdıran 

qaydaların zəruriliyi prinsipi (İnformasiyaya hər kəsin 

maneəsiz çatımına şərait yaradılmalı, informasiya 

sorğuları sadə olmalı, zəruri bilgilər qurumlar tərəfindən 

sorğu olmadan dərhal yayılmalı, sorğular qısa müddətdə 

cavablandırılmalı, sorğudakı informasiyanın 

verilməsindən imtina olmuşsa, imtina haqqında qərardan 

şikayət yolu açıq olmalıdır); 
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6) İctimai informasiyanın ödənişsiz olması prinsipi 

(İctimai yükü olan bütün informasiyalar ödənişsiz 

olmalıdır); 

7) Açıq  toplantılar prinsipi (dövlət orqanlarının 

yığıncaqları ictimaiyyət üçün  açıq olmalıdır); 

8) İnformasiyanın açıqlığının  üstünlüyü 

(İnformasiyanın maksimal açıqlığı prinsipinə zidd 

qanunlar dəyişilməli və ya ləğv edilməlidir); 

9) “Xəbərçilərin” müdafiəsi prinsipi (Hüquq 

pozuntuları barədə bilgini yayan şəxslərin  müdafiəsi 

qanunda olmalıdır. Bununla qurumların işində olan 

hüquqazidd hallar, korrupsiya və rüşvətə dair məlumatlar 

cəmiyyətə sızacaq və buna qarşı effektiv mübarizə 

aparmaq mümkün olacaq).    

Göründüyü kimi, informasiya azadlığının həyati 

əhəmiyyəti və onun əksər beynəlxalq sənədlərin 

lokomativi kimi müəyyən edilməsi Açıq Hökumətin 

təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planının işlənib hazırlanması zamanı prioritet təşkil etmiş 

və sənədin ilkin və mühüm müddəası kimi çıxş etmişdir.  

Planda dövlət qurumlarında informasiya azadlığı 

üzrə məsul şəxslərin müəyyən edilməsi, informasiya 

azadlığı ilə bağlı daxili icraat qaydalarının qəbul edilməsi 
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və bu barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması, 

informasiya azadlığının təmin edilməsi məqsədi ilə məsul 

dövlət qulluqçuları üçün ətraflı treninqlərin keçirilməsi, 

habelə “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tələblərinin icrasına nəzarətin 

həyata keçirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) Aparatının strukturunun 

təkmilləşdirilməsi, aidiyyəti əməkdaşların ixtisaslaşmış 

treninqlərə cəlb edilməsi tədbirləri informasiya azadlığının 

təmin edilməsi məqsədini daşıyır. Qeyd olunmalıdır ki, bu 

sahədə əldə olunan nəticələr barədə Azərbaycan 

Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiyası tərəfindən də müvafiq məlumatlar 

ictimaiyyətə açıqlanmışdır. Belə ki, bütün mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanlarında və əksər yerli icra hakimiyyəti 

orqanlarında məsul şəxslər təyin edilmiş və daxili icraat 

qaydaları qəbul edilmişdir. Komissiya qeyd edir ki, 

informasiya azadlığı üzrə məsul şəxslərin əlaqə vasitələri 

və informasiya azadlığı ilə bağlı daxili icraat qaydaları 

qurumların internet səhifələrində yerləşdirilməsi 

təkmilləşdirilməlidir. İctimaiyyətin bununla bağlı 

məlumatlandırılması üçün tədbirlər həyata keçirilməlidir.  
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Bundan başqa, Planın 1.2-ci bəndi üzrə 

(İnformasiya azadlığının təmin edilməsi məqsədi ilə məsul 

dövlət qulluqçuları üçün ətraflı treninqlərin keçirilməsi 

(icra müddəti 2012-2014)) nəticələr qənaətbəxş olmamış, 

Komissiya bununla əlaqədar özünün monitorinq 

hesabatında ciddi tənqidi qeyd etmişdir. Komissiyanın 

məlumatına əsasən bu bəndin tələblərini dövlət 

orqanlarının 76 faizi tam icra edib, 9 faizi isə qismən icra 

edib, 15 faiz isə icra etməyib. Bu bəndin tələblərini 

qismən icra edən qurumlar bu istiqamətdə hazırlıq işləri 

görmüş, aidiyyəti materiallar hazırlamış lakin ixtisaslaşmış 

treninqləri təşkil etməmişlər. Ümumi iclas formatında və 

ya fərqli mövzuda olan təlim seminarlarda bu məsələlərə 

toxunmuşlar. Komissiya qeyd edir ki, bu sahədə treninqlər 

ixtisaslaşmış olmalı, yalnız informasiya azadlığının təmin 

edilməsi məsələlərini əhatə etməli, silsilə formada olmalı 

və bütün aidiyyəti əməkdaşları əhatə etməlidir. Yerli icra 

hakimiyyəti orqanları tərəfindən bu istiqamətdə fəaliyyətə 

diqqət artırılmalı və əməkdaşlar bu təlimlərə cəlb 

edilməlidir. Həmçinin bu bənd üzrə hesabatlılığın tam 

təmin edilməsi üçün dövlət orqanları il ərzində keçirdikləri 

treninqlər və bu treninqlərdə ki, iştirakçıların sayı barədə 

məlumatları Komissiyaya təqdim etməlidirlər. Azərbaycan 



Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir beynəlxalq hüquq 

 

 213 

Resublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkili bu 

təlimlərin keçirilməsi üçün təlim modulunun hazırlanması 

və orqanlara metodoloji dəstəyin verilməsi üçün fəaliyyəti 

həyata keçirməlidir. 

Planın 2-ci bəndi - Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti 

barədə ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verməsi – üzrə 

əksər dövlət orqanları tərəfindən mütəmadi olaraq öz 

fəaliyyətləri barədə məlumatları yenilənmiş əsaslarla 

internet səhifələrində yerləşdirilmiş, lakin burada bəzi 

mənfi elementlər qeydə alınmışdır. Belə ki, icranı qismən 

təmin edən orqanların internet səhifələrində məlumatlar 

natamam yerləşdirilmiş vətəndaşlar üçün xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edən hesabatlar və digər məlumatlar 

ətraflı yerləşdirilməmişdir. Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti 

barədə illik məruzələr tərtib etməsi və internet 

səhifələrində açıqlaması, bu qurumların öz fəaliyyəti 

barədə mətbuat konfransları və ictimaiyyətlə birbaşa 

ünsiyyət formasında tədbirlər keçirməsi, onların 

fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının anlaşılan 

sadə dildə yazılmış versiyasının, bələdçi qaydaların tərtib 

edilməsi və bu məlumatların vətəndaşlar arasında təşviq 

edilməsi  də bu bəndə görə həlli vacib olan 

məsələərdəndir. Bu bəndə müvafiq olaraq, Azərbaycan 
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Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən bu 

qurumun fəaliyyətini tənzimləyən və həmçinin sadə dildə 

yazılmış “ASAN Xidmət” mərkəzləri barədə ümumi 

məlumatları əks etdirən kitabçalar və həmin 

mərkəzlərində gösətrilən xidmətlər və rüsumlar barədə 

məlumat xarakterli broşurlar çap edilərək əhaliyə 

mütəmadi paylanmışdır. Həmçinin bu məlumatlar 

qurumun internet səhifəsində və sosial şəbəkələrdə olan 

hesablarında aktiv paylaşılmışdır.  

Bizim tədqiqatmız baxımından Milli Fəaliyyət 

Planın 2.5-ci bəndi (Dövlət proqramlarının əhatə etdiyi 

sahələr üzrə internet portallarının yaradılması (icra 

müddəti 2012-2014))  xüsusilə mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Əksər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları dövlət 

proqramları barədə məlumatları öz internet səhifələrində 

müvafiq bölmə yaratmaqla ictimaiyyətə çatdırlmasını 

təmin etmişdir. Bu hal tam icra kimi qiymətləndirilmişdir. 

Tədbirin icrasını qismən təmin edən orqanları bu sahədə 

müvafiq araşdırmalar aparmış, hazırlıq işlərini 

yekunlaşdırmış və ya hazırda texniki tədbirlərin icrasını 

həyata keçirirlər. 2014-cü il ərzində dövlət proqramları ilə 

bağlı portalların fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur. 
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Dövlət orqanlarının internet səhifələrinin müasir 

standartlara uyğun olaraq vahid nümunəvi formasının və 

minimum şərtlərinin müəyyən edilməsi bəndi üzrə Xüsusi 

Dövlət Mühafizə Xidməti, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyinin birgə fəaliyyəti nəticəsində 

dövlət qurumlarının veb səhifələrinin vahid nümunəvi 

formasının və mimimum şərtlərinin müəyyən edilməsi 

barədə Nazirlər Kabineti tərərfindən “Dövlət orqanlarının 

internet informasiya ehtiyatlarının yaradılmasına və idarə 

edilməsinə dair Tələblər” təsdiq edilmişdir. Bu bəndin 

icrası tam hesab edilir. Qeyd olunan sənəd internet 

ehtiyatlarda yerləşdirilib (www.e-qanun.az) və ictimaiyyət 

üçün açıqdır. 

Milli Fəaliyyət Planının digər bəndləri də sahəvi - 

normativ hüquqi aktların vahid elektron bazasının 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, dövlət orqanlarının 

fəaliyyətində ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi, 

elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi maliyyə, vergi, 

sənaye sahələri üzrə konkret tədbirlər nəzərdə tutmaqla, 

qeyd olunan istiqamətlərdə müvafiq fəaliyyətlər həyata 

keçirilir.  

Göründüyü kimi, Milli Fəaliyyət Planı ilə bağlı 

yuxarıda qeyd olunanlar, o cümlədən Komissiya 
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tərəfindən qeyd olunan irad və təkliflər, xüsuslə  dövlət 

proqramının yerinə yetirilməsi ilə bağlı neqativ nüanslar 2 

asbektdə faydalı hesab oluna bilər: 1) Qəbul olunan 

dövlət proqramlarına dövlət orqanları tərəfindən ciddi 

münasibətin göstərilməsi və nəticədə sənəddə qeyd 

olunan tədbirlərin daha səmərəli şəkildə həyata 

keçirilməsi təmin oluna bilər. 2) Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə, açıq hökumət prinsiplərinin tətbiqi, informasiya 

azadlığının təmin olunması və bütövlükdə insan hüquq və 

azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində ölkəmiz beynəlxalq 

hesabatlarda daha yüksək göstəricilərə nail olunması, 

habelə bu istiqamətdə beynəlxalq hüquq norma və 

standarlarına riyəat olunması ilə bağlı mühüm nailiyyətlər 

əldə edə bilər.   

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, korrupsiya ilə 

mübarizə problemi müasir insan hüquqları 

konsepsiyalarının tərkib hissəi olaraq çıxış edir. Bu 

mənada dünyada, o cümlədən ölkəmizdə insan hüquq və 

azadlıqları ilə bağlı qəbul olunan əksər sənədlərdə 

antikorrupsiya tədbirlərinin yer alması olduqca təbiidir. 

Dövlət başçısının 27 dekabr 2011-ci il tarixli Sərəncamı 

ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında insan 

hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini 
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artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı da bu 

qəbildən olan sənədlərdə hesab oluna bilər. Proqramın 

3.2 və 3.3-cü bəndləri korrusiya probleminə həsr 

olunmuşdur. Sənəddə qeyd olunur ki, Azərbaycan 

Respublikası korrupsiyaya qarşı mübarizəyə xüsusi 

diqqət yetirərək bu sahədə ciddi islahatlar aparmış, 

ixtisaslaşmış beynəlxalq hökumətlərarası və qeyri-

hökumət qurumları ilə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri 

qurmuş, həyata keçirilən müxtəlif birgə proqramlar 

çərçivəsində mühüm nailiyyətlər əldə etmişdir.   

Bu səbəbdən də Proqramda korrupsiya ilə 

mübarizənin gücləndirilməsi potensialının artırılması, milli 

mexanizmlərin inkişafı, habelə bu sahədə institusional 

islahatların davam etdirilməsi, habelə dövlət orqanlarının 

fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsi və korrupsiyaya 

qarşı mübarizə üzrə növbəti illər üçün fəaliyyət planının 

hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur. Yuxarıdakı sənədlərin 

təhlilində də gördük ki, İnsan hüquq və azadlıqlarının 

müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli 

Fəaliyyət Proqramında nəzərdə tutulan bu müddəa 2012-

ci ildə ölkə başçısının müvafiq sərəncamları ilə 

reallaşdırılmışdır. 
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Fəaliyyət Proqramının beynəlxalq insan hüquqları 

standartları prizmasından daha bir üstünlüyü bundan 

ibarətdir ki, sənəddə əksər beynəlxalq və beynəxalq 

xarakterli cinayətlər, o cümlədən korrupsiya insan hüquq 

və azadlıqlarına potensial təhlükə kimi qeyd edilərək, 

onunla mübarizənin səmərəliliyinin artırılması 

istiqamətində tədbirlər müəyyən olunmuşdur. Belə ki, 

Proqramın 4.11-ci bəndində insan hüquq və azadlıqlarına 

mühüm təhlükə yaradan təcavüz, terrorçuluq, korrupsiya, 

insan alveri kimi cinayətlərin qarşısının alınması, 

mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqun, eləcə də dini 

tolerantlığın gücləndirilməsi mövzularında ölkədaxili və 

beynəlxalq tədbirlərin (dəyirmi masa, seminar, konfrans 

və s.) davam etdirilməsi qeyd olunur və icrası müvafiq 

səlahiyyətli qurumlara həvalə edilmişdir.  

Sürətli sosial-iqtisadi inkişaf dövrünü yaşayan 

Azərbaycan yuxarıda qeyd olunan milli fəaliyyət 

proqramlarında nəzərdə tutulan müddəaların 

reallaşdırılması və bu istiqamətdə tərəqqiyə nail olunması 

üçün mühüm addımlar atır. Qeyd olunan tədbirlər 

Azərbaycanın inkişaf modelini izləyən beynəlxalq 

təşkilatlar və qurumlar tərəfindən də diqqətlə öyrənilir, 

təqdir olunur. Bunu Azərbaycanla bağlı həmin təşkilatlar 
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tərəfindən açıqlanan hesabatlar, verilən ekspert rəyləri də 

təsdiqləyir. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ölkəmizin 

mövqeyi ondan ibarətdir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə 

yalnız korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara görə 

məsuliyyətə cəlb etməklə deyil, həmçinin korrupsiyaya 

şərait yaradan halların müəyyən edilməsi, aradan 

qaldırılması və qabaqlayıcı tədbirlər vasitəsilə həyata 

keçirilməlidir. İctimai rəyin öyrənilməsi korrupsiyaya şərait 

yaradan halların müəyyən edilməsi, cəmiyyətin korrupsiya 

ilə bağlı qarşılaşdığı problemlərin daha yaxından 

öyrənilməsi, korrupsiyaya qarşı mübarizənin 

gücləndirilməsi üçün vacib vasitələrdən biridir. Elə bu 

amili nəzərə alaraq ölkəmizdə 16 yanvar 2014-cü il tarixli 

İctimai iştirakçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun qəbul edilməsi də korrupsiyaya qarşı 

mübarizənin gücləndirilməsində və şəffaflığın 

artırılmasında təqdirəlayiq hesab edilməlidir. 

Beləliklə, bu paraqrafın yekunu olaraq 

korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət 

proqramlarının bu sahədə hazırda beynəlxalq hüquqda 

qüvvədə olan və əksər beynəlxalq təşkilatların prioritet 
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hesab etdiyi beynəlxalq standartlar baxımından bir sıra 

mühüm nəticələri qeyd etmək lazımdır. 

1) Korrupsiya ilə mübarizə üzrə beynəlxalq 

standartları və xarici ölkə təcrübələrini nəzərə alaraq 

antikorrupsiya tədbirlərinin səmərəli nəticəsinə nail olmaq 

üçün Azərbaycanda bu məsələyə konseptual və 

kompleks yanaşma tələb edilir. Bütün qəbul olunan dövlət 

proqramlarının məqsədi iqtisadi, siyasi, sosial, hüquqi, 

inzibati və mədəni sahələri əhatə etməklə, universal 

mahiyyət kəsb etməli və orada nəzərdə tutulan tədbirlər 

kompleks səciyə daşımalıdır. 

2) Azərbaycan Respublikasında antikorrupsiya 

üzrə bütün milli fəaliyyət planlarının hazırlanması 

vətəndaş cəmiyyəti institutlarının geniş iştirakı ilə həyata 

keçirilmiş, bu barədə ictimai dinləmə və müzakirələr təşkil 

edilmiş, onların qəbulu prosesində ictimai rəy nəzərə 

alınmış, bu sənədlərin hazırlanması prosesində 

korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bütün əhəmiyyətli 

beynəlxalq təşəbbüslərdə aktiv iştirak edilmiş, 

antikorrupsiya üzrə beynəlxalq norma və strandartların 

tələbləri nəzərə alınmışdır. 

3) Azərbaycanda 5 sentyabr 2012-ci il tarixli 

Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər 
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üçün Milli Fəaliyyət Planı və Açıq Hökumətin təşviq 

edilməsinə dair Milli Fəaliyyət Planı antikorrupsiya üzrə 

milli qanunvericilik, institutsional mexanizmlərin 

təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırılmasını nəzərdə 

tutan, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı əməkdaşlıq 

və maarifləndirmə məsələlərini də əhatə edən 

fundamental proqram hesab edilə bilər.  

4) Ölkəmizin BMT-nin dəstəyi və Çinin 

təşəbbüsü ilə 2006-cı ildə yaradılmış Beynəlxalq 

Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyasının həmtəsisçisi 

olması, Ədliyyə nazirliyi rəhbərliyinin qurumun vitse-

prezidenti səviyyəsində təmsil olunması, bu mötəbər 

təşkilatın işinə, beynəlxalq antikorrupsiya fəaliyyətinə 

dəyərli töhfələr verilməsi, dövlətimizin Beynəlxalq 

Antikorrupsiya Akademiyasının nizamnaməsinə xüsusi 

qanunla qoşularaq Akademiyanın tamhüquqlu üzvü 

olması Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci 

illər üçün Milli Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulmuş 

korrupsiyaya qarşı beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində 

Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyətli hadisə hesab oluna 

bilər. 

5) Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci 

illər üçün Milli Fəaliyyət Planında korrupsiyanın qarşısının 
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alınmasına, ölkəmizdə şəffaflığın təmin olunmasına 

yönəlmiş ən modern vasitələrin öz əksini tapması və 

müasir beynəlxalq hüquq standartları baxımından, 

xüsusilə insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, 

informasiya kommunikasiya texnologiyalarının idarəçiliyə 

tətbiqi və digər mühüm məsələlər üzrə olduqca 

əhəmiyyətli müddəaları özündə təsbit etməsi bu 

proqramın ölkəmizdə beynəlxalq antikorrupsiya 

standartları baxımından unikal sənədlərdən biri olmasına 

əsas verir. 

6) Bütün proqramlarda bu tendensiya 

müşahidə olunur ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə təkcə bu 

sahədə hüquqpozmalara görə məsuliyyətə cəlb etməklə 

deyil, həmçinin korrupsiyaya şərait yaradan halların 

müəyyən edilməsi, aradan qaldırılması və qabaqlayıcı 

tədbirlər vasitəsilə həyata keçirilməlidir.  

 
3.2. Antikorrupsiya üzrə milli orqanlar 

Hazırda Azərbaycan iqtisadi və siyasi baxımdan 

dinamik inkişaf edən müasir ölkəyə çevrilmiş, azad bazar 

münasibətlərinə əsaslanan sosial yönümlü iqtisadiyyat 

formalaşdırılmış, vətəndaş cəmiyyətinin və demokratik 

dövlət institutlarının fəaliyyəti gücləndirilmişdir.  
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Ona görə də, korrupsiya ilə mübarizədə aparıcı rol 

bu sahədə fəaliyyət göstərən institusional mexanizmlərin 

üzərinə düşür. Belə qurumları şərti olaraq üç əsas qrupa 

bölmək mümkündür: siyasi xarakterli üst qurumlar və ya 

korrupsiya ilə mübarizə üzrə ixtisaslaşmış qurumlar, 

məhkəmələr və ya dövlət orqanlarında digər daxili 

nəzarət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları və ya ictimai 

xarakterli digər təsisatlar (KİV-lər, elektron media, sosial 

təşəbbüs qrupları və s.). 

Siyasi orqanlar əsasən dövlət başçısı və hökümət 

yanında yaradılaraq, daha çox ölkədə baş verən 

irimiqyaslı konsepsiya və sənədlərin qəbulu, önləyici 

tədbirlərin görülməsi ilə əlaqədar siyasi xarakterli 

qərarların qəbulu prosesində aktiv iştirak edir və 

sərəncamverci xüsusyyətlərə malik olur. İxtisaslaşmış 

qurumlar isə daha çox icra xarakterli qurumlar hesab 

olunaraq, korrupsiya ilə bağlı qanun və proqramlarda 

nəzərdə tutulan müəddəaların icra olunması səlahiyyətli 

olan, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, onların 

tabeliyində olan müəssisələr və ya müstəqil statusa malik 

olan idarələrdir. Dövlət orqanlarında daxili nəzarət 

qurumları isə müvafiq dövlət orqanında vəzifəli şəxslər və 

ya məmurlar üzərində vergi, maliyyə, istintaq və s. 
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xarakterli nəzarət funksiyalarını həyata keçirən mərkəzi 

və yerli qurumlarda fəaliyyət göstərən idarə və şöbələrdir. 

Ənənəvi antikorrupsiya orqanlarına nümunə kimi isə 

məhkəmələri misal göstərə bilərik. Qeyd edək ki, 

dünyanın əksər ölkələrində məhkəmələr müstəqilliyi, 

qərəzsizliyi və əhalinin əksəriyyətinin xüsusi inam 

bəslədiyi antikorripsiya təsisatı kimi daha çox etimad 

göstərilən qurumlardandır. Son zamanlar xarici ölkələrin, 

o cümlədən Azərbaycanda  antikorrupsiya sahəsində 

mühüm yeniliklərdən biri kimi elektron məhkəmə 

sisteminin yaradılması haqqında konseptual sənədlərin 

qəbul edilməsi və belə bir sistemin formalaşdırılması ilə 

bağlı atılan məqsədyönlü addımların atılması təqdirəlayiq 

hesab edilməlidir.  

Ona görə də bu paraqrafda korrupsiya ilə 

mübarizədə milli təsisatların araşdırılması zamanı ilk 

növbədə yuxarıda qeyd etdiyimiz ixtisaslaşmış 

qurumlarda və milli məhkəmə sistemində, habelə 

korrupsiya əleyhinə təbligat, maarifləndirmə sahəsində 

ixtisaslaşan digər təsisatlarda – KİV-lərdə, o cümlədən 

elektron mediada və ictimai birliklərdə antikorrupsiya 

fəaliyyətinin xüsusiyyətləri və bu sahədə həyata 
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keçirdikləri işlərin mahiyyətinə diqqət yetirməyə 

çalışacağıq. 

Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya qarşı 

mübarizə sahəsində, xüsusilə bu istiqamətdə dövlət 

siyasətinin formalaşmasına və cinayət-hüquqi  

məsuliyyətin reallaşdırılması üzrə fəaliyyət göstərən 

ixtisaslaşmış qurumlar bunlardır: 1) Azərbaycan 

Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiyası; 2) Azərbaycan Respublikasının Baş 

prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 4.2-ci maddəsinə uyğun olaraq 

3 mart 2004-ci il tarixində yaradılmış və korrupsiyanın 

qarşısının alınması sahəsində ixtisaslaşmış orqan 

funksiyalarını həyata keçirir. 15 nəfər üzvdən ibarət olan 

Komissiyanın üzvlərindən 5-i ölkə Prezidenti tərəfindən, 

5-i Milli Məclis tərəfindən, 5-i isə Konstitusiya Məhkəməsi 

tərəfindən təyin edilir. Komissiyanın səlahiyyətləri isə 

Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il 3 may tarixli 

qanunu ilə təsdiq edilmiş Əsasnamə ilə müəyyən olunur.  

Qeyd olunmalıdır ki, Komissiya korrupsiya ilə 

mübarizə sahəsində bir sıra işlər görməklə, aşagıdakı 
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konkret vəzifələrə malikdir: korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak 

etmək, bu sahədə dövlət orqanlarının və digər qurumların 

fəaliyyətini əlaqələndirmək; korrupsiyaya qarşı 

mübarizənin vəziyyətini və səmərəliliyini təhlil etmək; 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Proqramlarının 

icrasına nəzarəti həyata keçirmək; maliyyə xarakterli 

məlumatları qəbul etmək; maliyyə xarakterli məlumatların 

təqdim edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək; korrupsiya 

ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatları 

toplamaq, təhlil etmək, ümumiləşdirmək və müvafiq dövlət 

orqanlarına təkliflər vermək; korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində dövlət orqanları və digər qurumlarla 

əməkdaşlıq etmək. 

Qeyd edək ki, mili antikorrupsiya komissiyalarının 

yaradılması beynəlxalq təşkilatların təkidli tələblərindən 

sonra dünya ölkələrində formalaşdırılmağa başlamışdır. 

Korrupsiya əleyhinə mübarizə aparılması üçün belə bir 

qurumun yaradılmasını BMT təkidlə dünya ölkələrinə 

təklif etmişdir. BMT standartlarına əsasən, müstəqil milli 

antikorrupsiya komissiyası parlament tərəfindən təşkil 

edilməlidir. Ona milli antikorrupsiya siyasətinin və 

korrupsiya ilə mübarizə strategiyasının işlənib 
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hazırlanması, habelə digər antikorrupsiya orqanlarının 

fəaliyyətinin koordinasiyası və onlar üzərində nəzarət 

həvalə olunur. BMT-nin Korrupsiya əleyhinə Qlobal 

Proqramı hətta antikorrupsiya komissiyası haqqında 

qanunun qəbul edilməsini də təklif edir. (Layihəyə 4 saylı 

Əlavə). Komissiyanın müstəqilliyini təmin edən amillər 

onun müstəqil büdcəyə, müstəqil katibliyə malik olması, 

komissiya üzvlərinin onların Komissiyadakı işinə 

maneəçilik törədə bilən hər hansı fəaliyyətlə məşğul 

olmasından imitina etməsidir.   

Qeyd olunmalıdır ki, ölkəmizdə antikorrupsiya 

orqanı kimi Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiyasının fəaliyyəti həm beynəlxalq hüquq 

normaları, həm də milli qanunvericiliyi ciddi şəkildə 

gözləyən və dövlət orqanlarından tələb edən müstəqil 

qurum kimi olduqca effektli hesab oluna bilər.  

Ölkəmizdə və regionda kifayət qədər nüfuzlu 

ixtisaslaşmış antikorrupsiya təsisatlarından biri də 

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsidir. Bu qurum ölkə 

başçısının 03 mart 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə 

yaradılmış, 28 oktyabr 2004-cü il tarixli Fərmanı ilə 

idarənin Əsasnaməsi və ümumi say tərkibi təsdiq 
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edilmişdir. Dövlət başçısı tərəfindən belə bir qərarın qəbul 

edilməsi respublikamızda korrupsiyaya qarşı mübarizədə 

milli təsisatların yaradılması istiqamətində verilən önəmin 

bariz nümunəsidir.  

Çünki, korrupsiya ilə mübarizə üzrə belə bir 

ixtisaslaşmış qurumun yaradılması beynəlxalq hüququn 

tələbidir. BMT-nin yuxarıda adını çəkdiyimiz Korrupsiya 

əleyhinə Qlobal Proqramı dövlətlərə korrupsiya ilə 

əlaqədar daha ciddi xarakterli faktların araşdırılması üzrə 

ixtisalaşmış ümummilli orqan yaradılmasını təklif edir. 

Proqramın tələbinə görə həmin qurum ən təcrübəli polis 

işçilərindən, müstəntiqlərdən, vergi, maliyyə və gömrük 

sahəsində mütəxəsislərdən təşkil edilməlidir. BMT 

həmçinin, bu orqan haqqında özünün model qanun 

layihəsini təklif edir.  Qeyd etmək lazımdır ki, 

antikorrupsiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi, xüsusilə 

istintaq işinin aparılması bəzi ölkələrdə polisə, ədliyyə 

sisteminə, bir çox hallarda isə prokurorluq orqanlarına 

həvalə edilir. 

İdarənin əsas vəzifələrinə korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalara dair daxil olmuş məlumatlara baxıb 

araşdırma aparmaq, korrupsiya ilə bağlı cinayətlərlə 

əlaqədar cinayət işi başlayıb ibtidai istintaq aparmaq, 
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həmin cinayətlərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və 

açılması məqsədi ilə əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin 

həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görmək, korrupsiyaya 

qarşı mübarizənin səmərəliliyinin artırılması üçün təklif və 

tövsiyələr hazırlamaq və sair daxildir. Baş prokurorun 27 

dekabr 2004-cü il tarixli əmri ilə Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə idarəsinin İstintaq, Analitik-informasiya və Daxili 

təhqiqatlar şöbələrindən ibarət strukturu və həmin 

şöbələrin əsasnamələri təsdiq edilmişdir. İstintaq 

şöbəsinin vəzifələrinə cinayət işləri üzrə ibtidai istintaq 

aparmaq, Analitik-informasiya şöbəsinin vəzifələrinə 

korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara dair daxil olmuş 

məlumatlara baxmaq və araşdırma aparmaq daxildir. 

Daxili təhqiqatlar şöbəsi prokurorluqda idarədaxili nəzarət 

funksiyalarını həyata keçirməklə yanaşı, korrupsiya ilə 

bağlı cinayətlərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və 

açılması məqsədi ilə əməliyyat-axtarış tədbirlərinin 

aparılması üçün tədbirlər görmək vəzifələrini yerinə yetirir. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində öz fəaliyyətini 

digər hüquq-mühafizə orqanlarının ixtisaslaşdırılmış 

qurumları ilə əlaqəli şəkildə quran Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə idarəsi tərəfindən son illər çoxli sayda rüşvət 

alma, vəzifədən sui-istifadə etmə, vəzifə səlahiyyətlərini 
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aşma, qulluq mövqeyindən istifadə etməklə özgə əmlakını 

talama faktları üzrə müxtəlif səviyyəli vəzifəli şəxslər 

barəsində cinayət işlərinin istintaqı tamamlanaraq 

baxılması üçün məhkəməyə göndərilmişdir. Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə idarəsi fəaliyyətini digər dövlət orqanları, 

hüquq mühafizə orqanları, həmçinin, korrupsiyanın 

qarşısının alınması sahəsində ixtisaslaşmış orqan 

funksiyalarını həyata keçirən Dövlət Qulluğunu İdarəetmə 

Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiya ilə əlaqələndirərək həyata keçirir.   

Ümumiyyətlə, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

vəzifələrin, xüsusilə istintaq işinin prokurorluq orqanlarına 

həvalə olunması beynəlxalq hüquq norma və 

standartlarda, habelə xarici ölkələrin təcrübəsində öz 

əksini tapmışdır. Bu da təsadüfi deyildir. Çünki, qərarların 

qəbul edilməsi prosesini şəffaf və ədalətli həyata 

keçirmək üçün prokuror heç bir siyasi partiyadan və 

maraqlı qrupdan göstəriş almamalıdır. Məsələn, dövlət 

prokurorluğu barədə Serbiya qanunu nəzərdə tutur ki, 

prokurorluq muxtar agentlikdir və istənilən dövlət 

idarəsindən, kütləvi informasiya vasitələrindən, yaxud 

açıq bəyanatlardan istifadə etmək kimi təsir formaları, 

prokurorluğa istənilən təzyiq qadağandır. Dövlət 
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prokurorluğu yüksək məhkəmə instansiyası ilə 

bərabərləşdirilə bilər və belə hesabatvermə keyfiyyətində 

əsasnamə vasitəsilə əsaslandırılmış şəkildə vəzifədən 

kənarlaşdırma təmin edilir.  

Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi 

respublikamızda ixtisaslaşdırılmış təsisat kimi bu sahədə 

beynəlxalq qurumlarla da sıx əməkdaşlıq həyata keçirir, 

milli qanunvericiliyin korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində mövcud olan beynəlxalq konvensiyalara və 

digər beynəlxalq sənədlərə uyğun olaraq 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində səmərəli fəaliyyət göstərir. 

İdarə bu sahədə mövcud beynəlxalq təcrübənin 

öyrənilməsi, səmərəli üsul və vasitələrin tətbiq edilməsi 

məqsədilə digər dövlətlərin korrupsiya ilə bağlı cinayətlərə 

qarşı mübarizə aparan qurumları və hüquq mühafizə 

orqanları ilə əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirir. 

Prokurorluq institutunun korrupsiyaya qarşı 

mübarizə sahəsinə cəlb edilməsinin əsas səbəblərindən 

biri burada hüququn aliliyi tələbi, araşdırma və istintaq 

prosesinin rasional və ədalətli aparılması, habelə bu 

sahənin əməkdaşlarının malik olduqları şəxsi keyfiyyətlər 

və üstünlüklərlə əlaqədardır. Eyni zamanda ittiham 

prosesinin başlanması, yaxud ittiham proseduruna 
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başlamaqdan imtinanın siyasi mülahizələrdən kənar 

olması, hər şeydən öncə ictimai maraqlara, ədalətliliyə 

tələbat motivlərinə əsaslanma bu institutun antikorrupsiya 

orqanı kimi formalaşmasını səbəbi olaraq çıxış edir.  

Prokurorluq institutunun antikorrupsiya orqanı kimi 

tanınmasının beynəlxalq standartlar baxımından da izahı 

mümkündür. Belə ki, BMT-nin 1990-cı ildə Kubada 

(Havana) keçirilmiş 8-ci Konqresində hazırlanmış 

Prokurorların roluna aid Rəhbər Prinsiplər sənədi  peşə 

hazırlığını, prokuror statusunu, onların vəzifə və 

davranışlarını, cinayət məhkəmələri sisteminin rəvan 

fəaliyyətinə töhfə verən inkişaf vasitələrini və digər 

qurumlarla əməkdaşlığını, cinayət prosesində onların 

qərarverici səlahiyyətlərinin əhatə dairəsini, eyni zamanda 

BMT-nin gələcək konqresləri üçün məruzə təqdim etmək 

imkanlarını işləyib hazırlanmasını tövsiyə etmişdir. 

Prokurorluğun funksiyaları, xüsusilə korrupsiya ilə 

mübarizə üzrə özəl keyfiyyət və səlahiyyətlərə malik 

olması bu beynəlxalq standart nöqteyi-nəzərindən daha 

aydın şəkildə özünü biruzə verir. Bu mənada BMT-nin 

Havanada qəbul etdiyi rəhbər prinsiplərə əsaslanıb bu 

sənədin bəzi elementlərinə diqqət yetirilməsini zəruri 

hesab edirik:  
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1) Prokuror vəzifəsi məhkəmə funksiyalarından 

ciddi şəkildə ayrılmalıdır. 

2) Qanunun icazə verdiyi, yerli praktikaya uyğun 

gəldiyi yerdə ittihamnaməni hazırlamaq, cinayətin 

istintaqında bu istintaqın qanuniliyinə nəzarət, cəmiyyətin 

maraqlarına uyğun şəkildə məhkəmə qərarlarının və 

başqa funksiyaların həyata keçirilməsinə nəzarət də daxil 

olmaqla prokurorlar cinayət prosedurlarında fəal rol 

oynamalıdır. 

3) Prokurorlar öz funksiyalarını qanuna uyğun, 

ardıcıl və ədalətli şəkildə həyata keçirir, eyni zamanda 

insan ləyaqətinə hörmətlə yanaşır və insan haqlarını 

müdafiə edir, beləliklə, məhkəmə prosesinin 

düzgünlüyünün təminatına və cinayət məhkəməsi 

sisteminin rəvan fəaliyyətinə yardım göstərir.  

4) Öz funksiyalarını yerinə yetirən zaman 

prokurorlar aşağıdakılara əməl etməlidir: öz funksiyalarını 

qərəzsiz şəkildə həyata keçirməli, istənilən cür siyasi, 

sosial, dini, irqi, mədəni, seksual və s. ayrı-seçkilikdən 

kənarda dayanmalıdır; cəmiyyətin maraqlarını qorumalı, 

obyektiv davranmalı, şübhəli şəxsin vəziyyətini lazımi 

qaydada nəzərə almalı, şübhəli şəxsin maraqlarının 

əleyhinə və yaxud da kiminsə xeyrinə yönəlməsindən 
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asılı olmayaraq işə  aidiyyatı olan bütün amillərə diqqət 

yetirməlidir; əgər vəzifənin yerinə yetirilməsi, yaxud ədalət 

məhkəməsinin ehtiyacları başqasını tələb etmirsə, 

məsələlərin konfidensiallığını mövcud görünüşdə 

saxlamalıdır; haqsızlığa düçar olanın qayğılarına və 

şikayətlərinə baxmaq (onların şəxsi maraqlarına 

toxunulan məsələlərdə), onların hakimiyyətdən sui-

istifadə və cinayət qurbanları üçün ədalətliliyin əsas 

prinsipləri Deklarasiyasına uyğun hüquqlar barədə 

məlumatlandırmalıdr.  

5) Prokurorlar məhkəmə təhqiqatına təşəbbüs 

göstərmir və onu davam etdirmir. İttihamın əsassız olaraq 

irəli sürüldüyünü göstərən qərəzli istintaq zamanı isə 

prosedurları möhkəmləndirmək üçün bütün imkanlarını 

səfərbər edir. 

6)  Prokurorlar dövlət vəzifəli şəxslərin törətdikləri 

cinayətlərin, xüsusən də korrupsiyanın, hakimiyyətdən 

sui-istifadənin, insan haqlarının kobud şəkildə 

pozulmasının və beynəlxalq hüquqda qəbul edilən başqa 

cinayətlərin məhkəmə təhqiqatlarına lazımi diqqət 

ayırmalıdır. Bu təhqiqatlar qanun üzrə səlahiyyətin olduğu 

zaman və yerli praktikaya uyğun şəkildə aparılmalıdır. 



Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir beynəlxalq hüquq 

 

 235 

7) Prokurorlar şübhəli şəxsə qarşı informasiya alan 

və məlumat əsasında, ya da ki, məntiqlə bu 

informasiyanın qeyri-qanuni yollarla əldə edildiyini bilən 

zaman, yəni şübhəli şəxsin hüquqları pozulanda, 

ələlxüsusda söhbət alçaldıcı və qəddar işgəncələrdən, 

yaxud insan haqqlarının pozulduğu başqa cəzalardan 

gedəndə, onlar bu informasiyaların kimlərəsə qarşı 

istifadə olunmasından imtina etməlidir. Ancaq belə 

metodlardan istifadə edənlər istisnadır, yaxud məhkəmə 

münasib qaydada məlumatlandırılmalıdır ki, 

işgəncələrdən istifadə yoluyla informasiya əldə edənlər 

ədalət məhkəməsi qarşısında dayansınlar. 

8) Prokurorlara qərarverici funksiya verilən 

ölkələrdə qanun, yaxud dərc olunuş normalar, qaydalar 

məhkəmə təhqiqatları prosesində qərarların qəbul 

edilməsinə uyğun yanaşmanı və ədalətin 

möhkəmləndirilməsi üçün rəhbərlik prinsiplərini nəzərdə 

tutur. Buraya təsisatlar, yaxud məhkəmə təqiblərindən 

imtina da daxildir.  

Göründüyü kimi, müstəqil milli təsisat kimi 

prokurorluq sistemində yaradılmış bu İdarə yuxarıda qeyd 

olunan bütün rəhbər beynəlxalq tələblərə cavab 

verməklə, eyni zamanda özünün beynəlxalq əalqələrini 
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də uğurla reallşdırır. Belə ki, idarə ölkəmizin üzv olduğu 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Antikorrupsiya 

Şəbəkəsi və Avropa Şurasının qurumu olan Korrupsiya 

əleyhinə Avropa Dövlətlərinin qrupu (GRECO) 

qarşısındakı öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində yaxından 

iştirak edir. Antikorrupsiya Şəbəkəsinə daxil olan ölkələrin 

birinciləri sırasında ölkəmizin qurumun ekspertləri 

tərəfindən monitorinqi təşkil edilmiş, bunun üçün lazım 

olan geniş milli məruzə tərtib olunmuş, aidiyyəti 

məlumatların ekspertlərin diqqətinə çatdırılması üçün 

müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Bununla yanaşı BMT-nin 

Korrupsiya əleyhinə konvensiyasının icra mexanizmlərinin 

müəyyən olunması sahəsində BMT-nin Narkotiklərə və 

cinayətkarlığa qarşı ofisi tərəfindən həyata keçirilən 

tədbirlərdə yaxından iştirak edir. Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə idarəsi digər dövlətlərin korrupsiyaya qarşı 

mübarizə aparan qurumları ilə əməkdaşlığı çərçivəsində 

Litva Respublikasının Xüsusi İstintaq İdarəsi ilə 

əlaqələrini inkişaf etdirir. Qarşılıqlı tanışlıq səfərləri ilə 

yanaşı həmin qurumun mütəxəssislərinin iştirakı ilə 2006-

cı ildə Bakıda seminar keçirilmişdir. 2007-ci ilin may və 

iyul aylarında idarənin əməkdaşları Dövlət Qulluğunu 

İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
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üzrə Komissiyanın, ABŞ-nın Azərbaycandakı səfirliyinin, 

ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAİD), ABŞ-nın 

Ədliyyə Departamentinin, Avropa Şurasının, Korrupsiyaya 

qarşı Mübarizə üzrə QHT-lərin Məlumat və Əməkdaşlıq 

Şəbəkəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan 

Respublikasının “Şəffaflığın artırılması və Korrupsiyaya 

qarşı Milli Strategiyası”nın ilkin layihəsinin ilk ictimai 

müzakirəsinə dair ikigünlük konfransda iştirak etmişlər. 

Bundan əlavə, 2007-ci ilin may ayında idarənin 

əməkdaşları ABŞ-ın Ədliyyə Departamenti və ABŞ-ın 

Azərbaycandakı Səfirliyi tərəfindən təqdim olunan 

“Korrupsiya cinayətlərinin istintaqı və mühakiməsi” 

mövzusunda texniki seminarda iştirak etmişlər. Həmçinin 

«Şəffaflıq Azərbaycan» Təşkilatının Amerika 

Hüquqşünaslar Assosiasiyası Mərkəzi Avropa və 

Avrasiyada Hüquq Təşəbbüsü təşkilatının dəstəyi ilə 

həyata keçirdiyi «İctimai maraqların müdafiəsi və hüquq 

məsləhət mərkəzi» layihəsi üzrə əməkdaşlıqda iştirak 

edilir. Layihə çərçivəsində «Şəffaflıq Azərbaycan» 

Təşkilatı tərəfindən təqdim olunan müraciətlərə idarədə 

baxılmışdır.  

Qeyd olunmalıdır ki, prokurluq institutunun 

antikorrupsiya məsələlərində daha yaxından iştirakı ilə 
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bağlı beynəlxalq standartlar eyni zamanda Beynəlxalq 

Prokurorlar Assosiasiyasının da tövsiyyələrində təsbit 

olunmuşdur. Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası bütün 

dünyada standartların səviyyəsini qəti şəkildə qaldırmaq 

üçün 1995-ci ildə yaradılmış, 1996-cı ildə Budapeşt 

toplantısı ilə rəsmi fəaliyyətə başlamışdır. Assosiasiyanın 

əsas məqsədlərindən biri “...hüquqpozmalarına görə 

gərəkli və müstəqil məhkəmə araşdırmaları aparmaq 

üçün beynəlxalq miqyasda qəbul edilən bu prinsipləri 

inkişaf etdirmək və möhkəmləndirməkdir” 1999-cu ildə o, 

Prokurorların Beynəlxalq Assosiasiyasının Peşə 

Standartlarını və Prokurorların ən vacib vəzifələri və 

hüquqları hasqqında Bəyanat qəbul etdi. Bu Bəyanat 

prokurorlar və prokurorluq əməkdaşları üçün beynəlxalq 

davranış meyarlarına xidmət göstərməlidir. Bu, 

prokurorluq əməkdaşının öz standartlarını hazırlamaq 

üçün istifadə etdiyi işçi sənəddir. Həmin standarlara 

əsasən korrupsiya ilə mübarizədə tətbiq olunmalı 

aşağıdakı bir sıra mühüm  elemetləri diqqətə çatdırmaq 

zəruridir:   

1) Peşə  davranışı - prokurorlar həmişə öz 

peşəsinin şərəf və ləyaqətini qorumalı, qanuna, 

qaydalara, peşə etikasına uyğun olaraq özlərini peşəkar 
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aparmalıdır. Onlar həmişə yüksək dürüstlük standartları, 

çalışqanlıq nümayiş etdirməli, ardıcıl, müstəqil və 

qərəzsiz olmağa cəhd göstərməlidir. Onlar hər zaman 

ədalətli məhkəmə araşdırmalarında ittiham olunanın 

haqqlarının müdafiəsində dayanmalı, qanun uyğun 

şəkildə ittiham olunan üçün əlverişli sübutların 

ictimailəşdirilməsini, yaxud ədalətli məhkəmə 

araşdırmasının aparılmasını təmin etməlidir. Prokurorlar 

həmişə ictimai maraqlara xidmət etməli və bu maraqların 

müdafiəsində dayanmalıdır. 

2) Müstəqillik - konkret yurisdiksiyanın icazə verdiyi 

zaman qanunverici prokuror səlahiyyətindən istifadə 

müstəqil şəkildə, heç bir siyasi müdaxilə olmadan həyata 

keçirməlidir. 

3) Qərəzsizlik- prokuror öz vəzifəsini qorxmadan, 

eyni zamanda kimsəyə xidmət göstərmədən, yaxud ziyan 

vurmadan qərəzsiz şəkildə həyata keçirməlidir. Onlar 

toxunulmaz fərdi, ya sekstant maraqları ilə, ictimaiyyət və 

kütləvi informasiya vasitələri tərəfdən təzyiqlərə tab 

gətirməli, ancaq ictimai maraqlardan çıxış etməlidir. Onlar 

obyektiv hərəkət etməli və cəhd göstərməlidirlər ki, bütün 

zəruri və əsaslandırılmış təhqiqatlar başa çatdırılsın, 

nəticələr ictimailəşdirilsin, şübhəli şəxsin günahkar olması 
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bilinsin. Onlar daim həqiqətə can atmalı və məhkəmələrin 

həqiqəti tapmasına yardım göstərməli, eyni zamanda 

haqsızlığın qurbanı olanlara və ittiham edilənlərə ədalətin 

və qanunun tələb etdiyi şəkildə bəraət qazandırmalıdır. 

4) Cinayət  təhqiqatlarında prokurorlar: öz 

funksiyalarını ədalətli, ardıcıl, çevik, obyektiv, qərəzsiz və 

peşəkarcasına yerinə yetirməli, təhqiqatı sübutlar yaxşı 

əsaslandırılmış olanda açmalı, belə sübutlar olmadıqda 

təhqiqatı davam etdirməməli, bütün proses boyu işin 

ədalətli şəkildə irəli getməsini təmin etməli, insan 

hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasını göstərən qeyri-

qanuni metodlarla (xüsusən də işgəncələr və qəddar 

davranış metodları) şübhəli şəxsdən əldə olunmuş 

sübutların istifadəsindən imtina etməlidir. 

5) Əməkdaşlıq - məhkəmə təqiblərinin ədalətliliyini 

və səmərəliliyini təmin etmək üçün prokurorlar polislə, 

məhkəməı ilə, hüquq peşəsinin təmsilçiləri ilə, ictimai 

müdafiəçilərlə və başqa hökumət təsisatları ilə (milli və 

beynəlxalq, fərqi yoxdur) əməkdaşlıq etməli və 

prokurorluq əməkdaşlarına, öz həmkarlarına, qanuna 

uyğun olaraq başqa yurisdiksiyalara qarşılıqlı əməkdaşlıq 

ruhunda yardım göstərməlidir. 
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6) Səlahiyyətlərdən  istifadə - peşə vəzifələrini 

müstəqil və bu standartlara uyğun şəkildə yerinə yetirmək 

üçün prokurorlar hökumətin əsassız hərəkətlərindən 

müdafiə olunmalıdırlar. 

Göründüyü kimi, Prokurorların Beynəlxalq 

Assosiasiyasının Peşə Standartları və orada təsbit olunan 

yuxarıda qeyd etdiyimiz prinsiplər də prokurorluğun məhz 

antikorrupsiya orqanı qismində fəaliyyəti üçün 

hərəkətverici faktor hesab oluna bilər. 

Qeyd edək ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə 

effektivliyi artırmaq, bu cür hallarla üzləşən vətəndaşlara 

Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə birbaşa müraciət 

etmək imkanının yaradılması məqsədilə idarənin 

nəzdində 2011-ci il martın 3-dən etibarən 24 saat ərzində 

fəaliyyət göstərən “161” nömrəli “Qaynar xətt” əlaqə 

mərkəzi yaradılmışdır.  

Ümumiyyətlə ölkəmizdə demək olar ki, bütün 

dövlət qurumlarında fəaliyyət göstərən “Qaynar xətt”lər 

korrupsiya ilə mübarizədə yeni və səmərəli institusional 

mexanizm hesab oluna bilər. 

Beləliklə, qeyd olunmalıdır ki, korrupsiya ilə 

mübarizədə prokurorluğun ilkin təhqiqat oranı qisimində 

çıxış etməsi və vətəndaşların korrupsiya hüquq 
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pozmalarına münasibətdə məhz bu quruma üz tutması 

istər beynəlxalq hüquq normaları, istərsə də, Azərbaycan 

Konstitusiyasına görə prokurluğun statusu nöqetyi-

nəzərindən müsbət əhəmiyyət kəsb edən institusional 

islahalardan biridir. 

Azərbaycanda hazırda dövlətimizin başçısı cənab 

İlham Əliyevin siyasi iradəsi ilə ümumbəşəri sosial bəla 

olan korrupsiya ilə sərt mübarizə strategiyası çərçivəsində 

unikal institusional islahatlar aparılır. Təsadüfi deyil ki, 

ölkəmizdə institusional tədbirlər yuxarıda qeyd etdiyimiz 

Açıq Hökumətin təşviqinə və Korrupsiyaya qarşı 

mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

planları üzrə həyata keçirilməklə, yeni şəffaf və innovativ 

xidmətlər yaradılmışdır. Prezidentin təşəbbüsü ilə 

yaradılmış və Azərbaycanın brendi sayılan, dövlət 

orqanlarının müxtəlif mühüm xidmətlər göstərdiyi “ASAN 

xidmət” mərkəzlərinin uğurlu fəaliyyəti bu sahədə görülən 

institusional tədbirlərin əyani təzahürüdür. 

“ASAN xidmət” mərkəzləri Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət 

və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin 

tabeliyində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-

ci il 13 iyul tarixli 685 nömrəli Fərmanına əsasən 
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yaradılmışdır. “ASAN xidmət” dövlət qulluqçularının 

fəaliyyətində əhaliyə münasibətdə vətəndaş 

məmnunluğunun təmin edilməsi istiqamətində yeni 

yanaşmanın formalaşdırılmasına, ölkədə dövlət 

qulluqçusu-vətəndaş münasibətlərinin keyfiyyətcə yeni 

müstəviyə keçməsinə xidmət edir.    Bu qurumun 

yaradılmasında məqsəd digər məsələlərlə yanaşı, eyni 

zamanda respublikamızda şəffaflığın artırılması, 

korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, elektron 

xidmətlərdən daha geniş istifadə olunması və bu sahədə 

aparılan institusional islahatların səmərəliliyinin 

artırılmasından ibarətdir. 

Qeyd olunmalıdır ki, korrupsiya ilə mübarizədə 

“ASAN xidmət” mərkəzləri unifikasiya olunmuş qurum 

kimi daha səmərəli nəticələrin əldə olunmasına tam şərait 

yaradır. Bu təcrübə göstərir ki, dövlət qurumlarının bu 

sahədə vahid mərkəzdən idarə olunmasına və ya onların 

elektron vasitələrlə inteqrasiyasına nail olunması daha 

səmərəli nəticələrin əladə olunmasına imkan yaradar. 

Bu gün respublikamızda korrupsiya ilə mübarizədə 

aparıcı rol oynayan və beynəlxalq qurumların da diqqət 

mərkəzində olan çox mühüm təsisatlardan biri də 

müstəqil məhkəmələrdir.  
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Ölkəmizdə ədalət mühakiməsinin səmərəsinin və 

məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin artırılması, 

məhkəmə sisteminin daha da müasirləşdirilərək Avropa 

standartlarına tam uyğunlaşdırılması işinə 2004-cü ildən 

başlanılmışdır. Bu məqsədlə Azərbaycan-Avropa Şurası 

birgə işçi qrupları yaradılaraq, Avropa Şurası ilə 

əməkdaşlıq şəraitində Məhkəmələr və hakimlər haqqında 

qanun əsaslı şəkildə yenilənmiş, Məhkəmə-Hüquq Şurası 

haqqında yeni qanun, Hakimlərin Seçki Komitəsi 

haqqında Əsasnamə, Hakim vəzifələrinə namizədlərin 

seçimi Qaydaları, Hakimlərin Etik Davranış Kodeksi, 

məhkəmələrdə işin şəffaf təşkili ilə bağlı digər mühüm 

sənədlər qəbul olunmuşdur. Aparılmış islahatlar 

nəticəsində yeni təsisat - məhkəmə hakimiyyətinin 

özünüidarə orqanı olan Məhkəmə-Hüquq Şurası 

yaradıldı, hakimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, iş 

yerinin dəyişdirilməsi, vəzifədə irəli çəkilməsi, intizam 

məsuliyyətinə cəlb edilməsi və onların fəaliyyəti ilə bağlı 

digər məsələlər bu orqanın səlahiyyətinə aid edildi. Bu 

məqsədlə hakimlərinin sayının artırılması və məhkəmə 

sisteminin müasirləşdirilməsi ilə bağlı dövlət başçısının 17 

avqust 2006-cı il və 9 avqust 2010-cu il tarixli 

fərmanlarının ədalət mühakiməsinin səmərəliliyinin 
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artırılmasında mühüm rolu oldu. Belə ki, ölkənin sürətli 

iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar məhkəmələrin iş yükünün 

dəfələrlə çoxalması nəzərə alınaraq hakimlərin sayı 2 

dəfə artırılaraq 600-ə çatdırıldı, məhkəmə aparatı 

işçilərinin sayı isə 75% artırıldı, hər bir hakimə köməkçi 

ştatı ayrıldı. Son illər Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən 

həyata keçirilən tədbirlər hakim vəzifəsinə seçkilərin 

tamamilə azad, obyektiv və ədalətli keçirilməsinə, bu 

məsul vəzifəyə ən layiqli insanların seçilməsinə xidmət 

etmişdir. Hakimliyə namizədlərin seçilməsi kimi mühüm 

vəzifənin yerinə yetirilməsi məqsədilə yaradılmış 

Hakimlərin Seçki Komitəsinin məqsədyönlü fəaliyyətinin 

nəticəsi kimi Avropada ən mütərəqqi və şəffaf hesab 

edilən seçim qaydaları əsasında 2600-dən çox namizəd 

sırasından seçilmiş 307 nəfər yüksək hazırlıqlı 

hüquqşünas müxtəlif hakim vəzifəsinə təyin olunmağa 

layiq bilinmişlər. Avropa Şurasının Ədalət mühakiməsinin 

səmərəliliyi üzrə Komissiyası (CEPEJ) Avropa hüquq 

sistemləri üzrə hesabatında respublikamızda məhkəmə 

islahatlarına göstərilən diqqətin, o cümlədən maliyyə 

ayırmalarının səviyyəsini, hakimlərin sayındakı artım 

tempini Avropa dövlətləri sırasında yüksək göstəricilərlə 

xarakterizə etmiş, həmçinin məhkəmələrdə informasiya 
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və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində 

ölkəmizin səylərini yüksək dəyərləndirmişdir. Avropalı 

ekspertlər Azərbaycana səfər edərək hakimliyə 

namizədlərin seçimini bilavasitə izləmiş və nəticələr üzrə 

ekspertlər tərəfindən hazırlanmış əhatəli hesabatda 

Azərbaycanın bu sahədə müsbət təcrübəsi örnək kimi 

qiymətləndirilmişdir.  

Bundan başqa, şəffaflığın artırılması və korrupsiya 

hallarının aradan qaldırılması sahəsində institusional 

islahatlar çərçivəsində elektron məhkəmə sisteminə keçid 

üzrə atılan addımlar xüsusilə təqdirəlayiqdir. Bununla 

əlaqədar 13 fevral 2014-cü il tarixdə ölkə Prezidenti 

tərəfindən “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin 

yaradılması haqqında Sərəncam imzalanmışdır.  Sənədin 

əsas məqsədi ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi 

zamanı şəffaflığın, insan və vətəndaşların hüquq və 

azadlıqlarının səmərəli müdafiəsinin təmin edilməsi, 

müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi prosesinin 

sürətləndirilməsi , habelə müasir texnologiyaların 

məhkəmələrin fəaliyyətində tətbiqi məhkəməyə müraciət 

imkanlarının genişlənməsinə, ədalət mühakiməsinin 

həyata keçirilməsində süründürməçilik və sui-istifadə 

hallarının qarşısının alınmasına, aşkarlıq və operativliyin 



Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir beynəlxalq hüquq 

 

 247 

təmin edilməsinə, məhkəmə qərarlarının icrasına 

nəzarətin effektivliyinin artırılmasına, elektron 

kargüzarlığın və elektron sənəd dövriyyəsinin təmin 

edilməsinə xidmət etməkdir. 

Məhkəmə sisteminin müasirləşdirilməsi üzrə 

həyata keçirilən köklü islahatlar çərçivəsində məhkəmə 

fəaliyyətinin elektronlaşdırılması və müxtəlif texnoloji 

yeniliklərin tətbiqi obyektiv zərurət olduğunu qeyd edən 

ədliyyə naziri F. Məmmədov vurğulayır ki, bu sənəd qeyd 

olunan sahədə strateji prioritetləri müəyyən etməklə 

inqilabi təkamülün əsasını qoymuşdur.  

Ümumiyyətlə korrupsiya ilə mübarizədə elektron 

məhkəmə sistemi ilə bağlı atılan addımlar respublikamız 

üçün yenilikdir və dünyanın demək olar ki, çox az 

ölkəzində bu təcrübəyə istinad olunur. Məsələn, bütün 

Avropa məkanında cəmi 4 dövlətin məhkəmə sistemində 

(Avstriya, Estoniya, Malta və Portuqaliya) müasir İKT-lərin 

tam tətbiq olunduğunu və belə şəffaf məhkəmə 

prosedurlarının həyata keçirildiyini vurğulamaq olar. 

Göründüyü kimi, qeyd olunan institusional islahatların 

Azərbaycanda geniş tətbiqi gələcəkdə korrupsiya ilə 

mübarizədə və onun qarşısının alınmasında müstəsna rol 

oynayacaqdır. 
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Müasir dövrdə bütün dünyada, o cümlədən 

Azərbaycanda korrupsiya əleyhinə təbligat, 

maarifləndirmə sahəsində ixtisaslaşan digər təsisatlar 

qismində – KİV-lər, o cümlədən elektron media və ictimai 

birliklər daha da fəallaşmış və onlar bu sahədə 

nailiyyətlərin əldə olunmasında müstəsna xidmətlər 

göstərir. Artıq hökumət QHT sektoruna da üstünlük 

vermiş onların antikorrupsiya fəaliyyətində iştirakının 

qanuvericilik əsaslarını da müəyyən etmişdir. Belə ki, 

yuxarıda qeyd etdiyimiz İctimai iştirakçılıq haqqında 

Qanun buna əyani misal göstərilə bilər.  

Beləliklə, korrupsiya ilə mübarizədə milli 

təsisatların önəmli rolunu nəzərə alaraq, bu paraqraf üzrə 

aşağıdakı nəticə və təklifləri mümkün hesab edirik. 

Birincisi, Azərbaycanda korrupsiya üzrə mövcud 

olan bütün qurumların vahid şəbəkəsinin yaradılması və 

onların elektron bütövlüyüyn formalaşdırılması, internet 

üzərindən iş birilyinin təmin edilməsi, “ASAN xidmət” 

modelinin tətbiqinin genişləndirilməsi,  bu qurumların 

vahid mərkəzdən idarə olunması və ya onların elektron 

vasitələrlə inteqrasiyasına nail olunması daha səmərəli 

nəticələrin əldə olunmasına imkan yaradar. 
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İkincisi, hər bir mərkəzi icra hakimiyyəti 

strukturunda korrupsiyanın araşdırılması üzrə daxili 

tədqiqatlar bürölarının yaradılması və yuxarıda qeyd 

etdiyimiz vahid mərkəzə məlumat vermələri daha faydalı 

olardı. 

Üçüncüsü, korrupsiya ilə mübarizə üzrə milli 

təsisatlarda bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması 

üçün beynəlxalq standartların tətbiqi genişləndirilməli, 

xüsusilə iqtisadi-ticarət və biznes sahəsində 

korrupsiyanın minimuma endirilməsi üçün Azərbaycanın 

Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü prosesi 

sürətləndirilməlidir. 

Dördüncüsü, ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı 

mübarizədə elektron hökumətin elementlərindən, elektron 

məhkəmə sistemininn imkanlarından daha geniş isitifadə 

olunmalı, habelə dövlət qurumlarının internet saytları 

vasitəsilə hesabatlılıq, şəffaflıq və məlumatların 

ötürülməsi üzrə elektron sistemin fəaliyyəti tam təmin 

olunmalıdır. 
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IV FƏSİL 

E-HÖKUMƏT VƏ ELEKTRON XİDMƏTLƏRİN 

KORRUPSİYA İLƏ MÜBARİZƏDƏ ROLU 

 

4.1. Elektron dövlət və Elektron Hökumət: məqsədi, 

fəaliyyət istiqamətləri 

Müasir dünyada dövlət öz klassik mahiyyətini itirməyə 

başlayıb. E-dövlətlər aktivləşir, e-vətəndaşlar, e-

hökumətlər yeni idarəetmə metodlarına daha çox 

meyillidirlər.  

E-dövlət formaslaşdıqca paralel olaraq onun ayrılmaz 

tərkib hissəsi olan e-hüquq da inkişaf edir və hər ikisi 

ictimai münasibətlərin tənzimləyicisi qismində aktiv rol 

oynamağa başlayırlar. Bu səbəbdən də akademik R. 

Əliquliyev qeyd edir ki, cəmiyyətin idarə olunması 

proseslərini optimallaşdırmaq məqsədi ilə dövlət 

idarəetmə orqanlarında və təşkilatlarında, yerli 

özünüidarəetmə orqanlarında İKT-nin geniş tətbiqi və 

inkişaf etdirilməsi informasiya cəmiyyətinin 

formalaşmasında mühüm mərhələ olan e-dövlətin 

qurulmasına şərait yaradır. “Təhsil prosesində və elmi 

fəaliyyətdə elektron kitabxanalar və distant təhsil 
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formaları istifadə edilir. Səhiyyədə İKT-nin inkişafı 

telesəhiyyəni formalaşdırır. İnternetin inkişafı xüsusi 

“virtual mədəniyyətin” meydana çıxmasına şərait yaradır. 

İKT-nin iqtisadi münasibətlərdə geniş istifadəsi 

nəticəsində “şəbəkə” iqtisadiyyatı formalaşır, “elektron 

pullar”, “elektron ticarət” meydana çıxır. Yeni şəraitdə 

hüquqi münasibətlərin tənzimlənməsi üçün “informasiya 

hüququ” formalaşır. İnformasiya cəmiyyətinə keçid üçün 

əlverişli şəraitin yaradılmasında dövlət aparıcı rol oynayır 

və bu keçid prosesində dövlətin özü də e-dövlətə 

çevrilir”.105 

Hazırda Azərbaycanda elektron dövlətə keçid prosesi 

başlanmış, bununla əlaqədar xüsusi normativ hüquqi 

baza formalaşdırılır. Ölkə Prezidentinin 2010-cu il 11 

avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan 

Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının 

inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramında 

(Elektron Azərbaycan) nəzərdə tutulan müddəalar uğurla 

həyata keçirilmişdir. Dövlət Proqramının məqsədi Milli 

Strategiyadan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi, 

                                                 
105

 Əliquliyev.R. İmamverdiyev Y. E-Dövlətin informasiya 

təhlükəsizliyi: 

aktual tədqiqat istiqamətləri, http://jpis.az 
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respublikada informasiya cəmiyyətinə keçidin təmin 

edilməsi, İKT-nin inkişafını və geniş tətbiqini təmin etmək 

yolu ilə informasiya və biliklərə əsaslanan, rəqabətə 

davamlı iqtisadiyyatın qurulması və inkişaf etdirilməsi 

üçün zəmin formalaşdırılması, dövlət idarəetmə 

mexanizmlərinin səmərəliliyinin artırılması və qərarların 

qəbulu prosesində vətəndaşların və sosial institutların 

iştirakı imkanlarının genişləndirilməsi, cəmiyyətin 

informasiya məhsulu və xidmətlərinə olan tələbatının 

dolğun ödənilməsidir.106 

Proqram dörd əsas istiqaməti əhatə etmiş və bu 

sahələrdə konkret göstəricilər əldə edilmişdir: 1) Milli 

telekommunikasiya və poçt infrastrukturunun və 

xidmətlərinin inkişafı; 2) Dövlət və yerli özünüidarəetmə 

orqanlarında İKT-nin tətbiqi və elektron xidmətlərin inkişaf 

etdirilməsi; 3) İnformasiya cəmiyyətinə keçid üçün şəraitin 

yaradılması; 4) Rəqabət qabiliyyətli və ixracyönümlü İKT 

potensialının gücləndirilməsi.  

                                                 
106

 Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya 

texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010 — 2012-ci illər üçün Dövlət 

Proqramı (Elektron Azərbaycan). Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu.  31 avqust 2010-cu il, № 8 (158) 
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Beləliklə, e-dövlətin yeni termin olmasını nəzərə 

alaraq ona elmi cəhətdən yeni yanaşmanın ortaya 

qoyulmasına ehtiyac yaranır. Hazırda e-dövlətin 

anlayışına ədəbiyyatlarda rast gəlinmir. Lakin yuxarıda 

qeyd olunanlara əsaslanaraq e-dövlətə aşağıdakı anlayışı 

verə bilərik. 

E-dövlət kiber ərazisi, e-vətəndaşları olan, öz 

göstərişlərini və xidmətlərini onlara şamil edən sosial-

siyasi təşkilatdır. Bu qurum özünün bütün məqsədlərini və 

funksiyalarını e-hökumət vasitəsilə həyata keçirir.   

E-dövlətlər bütövlükdə şəbəkə vasitəsilə öz 

vətəndaşlarının sürətlə yönəldildiyi və tənzimləndiyi milli 

sərhədləri olmayan “İnternet hakimiyyəti”ndən qorunmaq 

zərurətindən yaranmışdır. Cünki, bu gün İnternet, milli 

sərhədlərdən asılı olmadan, özünün - kibermədəniyyəti, 

ərazisi, əhalisi ilə birlikdə virtual dövlətə çevrilir.107 Məhz 

bu səbəbdən də artıq qloballaşan dünyada dövlətlər öz 

hökumətləri vasitəsilə yeni idarəetmə metodları və İKT 

vasitəsilə hakimiyyətlərinin bütün əhalisinə və ərazisnə 

şamil olunmasında maraqlıdırlar.  

                                                 
107

 Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации, 

Учебное пособие, СПб., Изд-во Михайлова В. А., 2002 , s.43 
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Yaşadığımız müasir dövrdə informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) sürətli inkişafı və 

çevik tətbiqi nəticəsində cəmiyyətin bütün sahələrində, o 

cümlədən dövlət idarəçiliyi, hökumətin fəaliyyəti üzrə İKT-

nin təsiri ilə əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir, 

idarəetmənin mahiyyətində, prinsiplərində yeni çalarlar 

meydana çıxır. İKT-nin imkanlarına və tətbiqinə 

əsaslanan “E-hökumət” konsepsiyası çərçivəsində 

ölkənin ənənəvi idarəçilik metodları dəyişərək mahiyyətcə 

dövlət idarəçiliyi sisteminin təşkili və inkişafının yeni 

metodları, dövlətə rəhbərliyin yeni üsulları təşəkkül 

tapır.108 

Müasir mərhələdə E-hökumət Azərbaycanın davamlı 

və dayanıqlı inkişafı siyasətinin prioritet istiqamətlərindən 

biri kimi sosial-iqtisadi sistemin bütün sahələrinə və 

insanların gündəlik fəaliyyətinə sürətlə nüfuz edərək, 

ictimai-iqtisadi münasibətlərin ayrılmaz tərkib hissəsinə 

çevrilmişdir. 

“E-hökumət” layihəsi “Azərbaycan Respublikasının 

inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya 

                                                 
108

 Hacıyev N.C. Azərbaycanda e-hökumət quruculuğunun mövcud 

durumu, inkişaf potensiali və istiqamətləri. İnformasiya cəmiyyəti 

problemləri, №1(5), 2012, s.69 
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texnologiyaları üzrə Milli Strategiyaya (2003-2012-ci illər)” 

əsasən işlənib hazırlanmışdır və “Elektron Azərbaycan” 

Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Qeyd 

olunan layihə informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının (İKT) geniş tətbiqi ilə dövlət 

orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin və operativliyinin 

yüksəldilməsini, əhali, biznes qurumları, həmçinin öz 

aralarında əlaqələrin asanlaşdırılması və 

sərbəstləşdirilməsinə yönəldilmiş fəaliyyəti nəzərdə tutur, 

vətəndaş-məmur münasibətlərinin yeni müstəvidə 

qurulmasına, şəffaflığın təmin olunmasına və informasiya 

tələbatının dolğun ödənilməsinə şərait yaradır. Layihənin 

məqsədi dövlət orqanlarında müasir İKT-dən istifadəni 

genişləndirməklə idarəetmə metod və mexanizmlərinin 

təkmilləşdirilməsi, dövlət orqanlarının fəaliyyətində 

səmərəliliyin artırılması, şəffaflığın təmin edilməsi, habelə 

ictimai qərarların qəbul edilməsində vətəndaşların 

iştirakına şərait yaradılması və hökumət orqanları ilə 

əlaqələrin daha sadə və münasib olan elektron üsullarla 

həyata keçirilməsidir.109 
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 Elektron hökumət, http://www.mincom.gov.az 
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E-hökumətin və onun istifadəçilərinin fəaliyyətini 

tənzimləyən ölkədaxili normativ-hüquqi bazanın 

formalaşdırılması, dövlət idarəçiliyində müasir 

texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi, bu sahədə 

infrastrukturun əsas komponentlərinin yaradılması, “bir 

pəncərə” prinsipi əsasında e-xidmətlərin tətbiqi və inkişaf 

etdirilməsi, dövlət qulluqçularının, İKT üzrə 

mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi və s. 

e-hökumətin hədəf götürdüyü əsas fəaliyyət 

istiqamətlərindəndir.  

AŞ-nın Nazirlər Komitəsinin İnternet idarəçilik 

prinsipləri Bəyannaməsində dövlətlərin məsuliyyəti ilə 

bağlı deyilir: “Dövlətlər İnternetlə bağlı ümumi siyasət 

məsələlərinə münasibətdə hüquq və vəzifələrə 

malikdirlər. Beynəlxalq hüququn subyektləri kimi öz 

suverenliklərini həyata keçirərkən dövlətlər öz ərazi 

yurisdiksiyalarından kənarda fiziki və hüquqi şəxslərə  

birbaşa və ya dolayısı ilə zərər yetirən hərəkətlərdən 

çəkinməlidirlər ”.110 

E-hökumət infrastrukturunun əsas komponentləri 

aşağıdakılardır: 1) Dövlət orqanlarının vahid şəbəkə 
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 Declaration by the Committee of Ministers on Internet governance 

principles, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1835773 
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infrastrukturu; 2) E-hökumət portalı; 3) E-hökumət şlüzü; 

4) İnformasiya resursları və sistemlərinin dövlət reyestri; 

5) E-imza üzrə milli infrastruktur; 6) E-sənəd dövriyyəsi 

üzrə milli infrastruktur; 7) E-hökumət verilənlər mərkəzi 

(data-center). 

Beləliklə, e-dövlətin yaranması müasir qloballaşma 

epoxasının təzahürü olub, informasiya cəmiyyətinin sosial 

sifarişi kimi çıxış etməkdədir. Artıq onlayn dövlət 

xidmətləri və idarəetməsi əhali üzərində ənənəvi 

hakimiyyət idarəetmə metodlarının mövcudluğunu sual 

altında qoymaqla, yeni elektron hakimiyyət 

formalaşdırmış, e-hökumət və e-vətəndaş münasibətlərini 

tənzimləyən yeni e-hüquq normaları qüvvəyə minmişdir.  

 

4.2. Elektron xidmətlər: korrupsiyanı minimuma 

endirən vasitələrdən biri kimi  

Açıq hökumətin və korrupsiyanı minimuma endirən ən 

mühüm məqsədlərdən biri də insanlara şəffaf və operativ 

xidmətlərin göstərilməsidir. Bu səbəbdən də, müasir 

dünyada dövlətlər artıq öz vətəndaşlarına müxtəlif 

elektron xidmətlər təklif edir və bu istiqamətdə normativ 

hüquqi bazanı təkmilləşdirirlər. 
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Elektron xidmət (e-xidmət) dedikdə İnternet və 

digər elektron informasiya resurslarının köməyilə dövlət 

orqanları və digər ictimai qurumlar, habelə özəl sektor 

tərəfindən müxtəlif xidmət növləri üzrə əhalinin mənafeyi 

naminə həyata keçirilən fəaliyyət başa düşülür. Buraya 

elektron müraciət etmə, qəbula yazılma, onlayn-axtarış, 

bank xidmətləri, pul köçürmələri, rüsum ödəmələri, 

hesabatların alınması və verilməsi, məlumatın əldə 

olunması, ötürülməsi və yayılması, habelə digər 

məsələlər üzrə göstərilən xidmətlər aiddir. 

Azərbaycanın davamlı və dayanıqlı sosial-iqtisadi 

inkişafının təmin edilməsi, dövlət idarəçiliyinin müasir 

prinsiplər əsasında həyata keçirilməsi məqsədi ilə 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından 

istifadə olunması dövlət siyasətinin prioritetlərindən birinə 

çevrilmiş və bu sahədə mühüm tədbirlər görülmüşdür. 

“Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya 

texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün 

Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)”, eləcə də, 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı 

ilə bağlı qəbul edilən digər normativ hüquqi aktlar 

əsasında dövlət orqanlarının əhaliyə beynəlxalq 
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standartlara uyğun elektron xidmətlər göstərməsi 

sahəsində hüquqi baza formalaşmışdır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bununla bağlı Dövlət 

orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili 

sahəsində bəzi tədbirlər haqqında 23 may 2011-ci il tarixli 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanında 

aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur:111 

1) səlahiyyətlərinə uyğun olaraq elektron xidmətlər 

göstərilməsi üçün rəsmi internet informasiya 

ehtiyatlarında xüsusi elektron xidmət bölməsinin 

yaradılması;  

2) elektron xidmət bölməsində aidiyyəti üzrə 

göstərilən xidmətin adının, bu xidmətin göstərilməsi üçün 

tələb olunan sənədlərin dəqiq siyahısının, müvafiq 

sənədlərin (ərizə, blank və digər) elektron formasının 

yerləşdirilməsi, şəxslərin bu bölmədən maneəsiz, sərbəst 

istifadəsinin təmin edilməsi;  

                                                 
111

 Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili 

sahəsində bəzi tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Fərmanı, 23 may 2011. 

http://president.az/articles/2251/print 
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3) elektron xidmət bölməsinə müraciət edən şəxslər 

tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada doldurulmuş ərizə 

və tələb olunan sənədlərin skan edilmiş surətlərinin 

elektron formada qəbul edilməsinin, bu barədə göndərən 

şəxsə təsdiqetmə bildirişinin göndərilməsinin və həmin 

sənədlərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və 

müddətdə baxılmasının təmin edilməsi;  

4) müvafiq sənədlər barədə informasiya əldə edilməsi 

üçün dövlət orqanları tərəfindən aparılan elektron 

informasiya ehtiyatlarından (məlumat bazaları, məlumat-

axtarış sistemləri, reyestrlər və digər informasiya 

resursları) istifadə edilməsi, bu mümkün olmadığı hallarda 

şəxslərdən həmin sənədlərin əslinin tələb edilməsi;  

5) göstərilən xidmətlərə görə nəzərdə tutulan 

rüsumların və digər ödənişlərin real vaxt rejimində 

elektron formada ödənilməsinin təmin edilməsi və 

elektron xidmət bölməsi vasitəsilə aparılan əməliyyatların 

və fərdi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək 

məqsədi ilə zəruri texniki təhlükəsizlik tədbirlərinin 

görülməsi. 

Bundan başqa, elektron xidmətlər müasir açıq 

hökümətlərin mühüm əhəmiyyətli fəaliyyət metodlarından 

biri hesab olunur və dövlətlərin üzərinə beynəlxalq öhdəlik 
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olaraq qoyulur. Belə ki, AŞ Nazirlər Komitəsinin 28 may 

2003-cü il tarixli İnternetdə kommunikasiya azadlığı 

haqqında Bəyannamədə (5-ci Prinsip) qeyd olunur ki, 

“xidmət sahələrinin İnternetlə təmin olunması istifadə 

edilən ötürmə vasitəsinin yeganə əsasları üzrə xüsusi 

icazə sisteminin predmeti olmamalıdır. Üzv dövlətlər 

istifadəçilərin və sosial qrupların müxtəlif ehtiyaclarını 

təmin edən İnternet vasitəsilə plüralist xidmət təklifini 

inkişaf etdirmək üçün tədbirlər görməlidir”. 

Beləliklə qeyd olunmalıdır ki, əhaliyə elektron 

xidmətlərin göstərilməsi ilk növbədə modern və çevik 

idarəetmənin təmin edilməsi, insanların rahatığının və 

rifahının təmin olunması, habelə dövlət orqanlarının 

fəaliyyətində şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya şərait 

yaradan halların aradan qaldırılması üçün zəruridir. 

Elektron xidmətlərdən səmərəli istifadə edilməsi üçün 

elektron imza mühüm rola malikdir. Müasir informasiya 

cəmiyyətinin, elektron hökumətin ən mühüm hüquqi 

elementlərindən birini elektron imza və elektron sənəd 

dövriyyəsi təşkil edir. Bu iki anlayış bir-biri ilə ilə üzvi 

surətdə bağlı və biri digərinin məntiqi nəticəsidir. Elektron 

imza şəxsin kiberməkandakı fəaliyyətində, xüsusilə 
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elektron sənəd dövriyyəsində rəsmi təsdiq və elektron 

məlumatın tamlığı üçün zəruri olan amillərdəndir. 

Azərbaycan Respublikasında elektron imza və 

elektron sənədin istifadəsinin, onların tətbiqinin təşkilati, 

hüquqi əsaslarını, əlaqədar subyektlərin hüquqlarını 

müəyyən edən və bununla bağlı yaranan münasibətləri 

tənzimləyən 9 mart 2004-cü il tarixli Qanun qüvvədədir 

Həmin Qanunun 1.1.4-cü maddəsinə görə, elektron 

imza (electronic signature) - digər verilənlərə əlavə 

edilən və ya onlarla məntiqi əlaqəli olan, imza sahibini 

identikləşdirməyə imkan verən verilənlərdir.112 Göründüyü 

kimi, bu elektron imkanın əsas hüquqi yükü şəxsin kiber 

fəaliyyəti prosesində onu identikləşdirməyə 

(eyniləşdirilməsinə) xidmət edilməsindən ibarətdir. 

Elektron imza məlumatı öhdəliklə əlaqələndirmək və 

ya məlumatın həqiqiliyini müəyyən etmək məqsədi ilə 

iştirakçı tərəfindən yerinə yetirilmiş və ya qəbul edilmiş, 

elektron vasitələrlə realizə olunmuş istənilən simvol və ya 

prosesdir. Elektron imzanın əsas funksiyası, adi imza 

kimi, müəllifin identifikasiyasıdır. Kağız sənəd 

dövriyyəsində olduğu kimi, elektron imzanın varlığı hələ 

                                                 
112

 Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu, www.e-qanun.az  

http://www.e-qanun.az/
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sənədin həqiqiliyinə dəlalət etmir. Elektron imzalar 

ailəsinə rəqəm imzası texnologiyası, müəyyən biometrik 

verilənlər əsasında identifikasiyanı aparmağa imkan 

verən texnologiyalar (barmaq izləri, səsin tembri, göz toru 

damarlarının yerləşmə şəkli, əl imzası zamanı xətlərin 

xronometrajı və başqa biometrik amillər), həmçinin 

əsasında müxtəlif smart-kartların və digər aparat 

açarlarının istifadəsi dayanan texnologiyalar aid edilir. 

Sadalanan bütün texnologiyalar (smart-kartlar istina 

olmaqla) - şəxsiyyəti identifikasiya etmə 

texnologiyalarıdır.113 

Türkiyəli alimlər Z. Avşar və G. Öngörenin fikrincə, 

hər hansı məlumat bazasında olan və ya həmin bazaya 

əlavə edilən mesajla məntiqi əlaqənin qurulmasına imkan 

verən, fərdin kimliyini tanıdan və mesajın mahiyyətinin  

təsdiqləndiyini göstərən elektron formatda olan imza 

elektron imza adlanır. Elektron ticarətin inkişafı və 

istifadəçilər tərəfindən mənimsənilməsinin əsas şərti 

tərəflər arasında qarşılıqlı güvən və etibarın əldə 

edilməsidir. Tərəflər arasında istifadə edilən məlumatın 

məxfiliyi, tərəflərin kimliklərinin doğruluğu, yaradılacaq 

                                                 
113

 Elektron imza, http://kayzen.az/blog/elektron-biznes/461/elektron-

imza.html 



Səyyad Məcidli 

 

 264 

texniki və hüquqi zəminlə möhkəmlənməlidir. Elektron 

imza ilə bağlı Almaniya, Sinqapur və ABŞ-la Türkiyə 

arasında 2004-cü ildən etibarən hüquqi zəminin 

yaradılması üçün əməkdaşlıq edilir. Elektron imza hazırda 

müxtəlif formalarda tətbiq olunur. Əksər hallarda 

istifadəçinin barmaq və ya əl izlərinin götürülməsi, göz 

bəbəyinin formasının müəyyən olunması zamanı 

rəqəmsal imzalar və s. vasitələrdən istifadə edilir.114 

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Qanunun 

1.1.15-ci maadəsinə əsasən elektron sənəd - informasiya 

sistemində istifadə üçün elektron formada təqdim edilən 

və elektron imza ilə təsdiq olunmuş sənəddir. Elektron 

sənəd dövriyyəsi isə qanunda informasiya sistemində 

elektron sənədin nizamlanmış hərəkəti ilə bağlı 

informasiya prosesləri kimi təsbit olunmuşdur. 

Elektron sənəd vasitəsilə rəsmi və qeyri-rəsmi 

yazışmalar, hüquqi məsuliyyət və öhdəliklər doğuran 

sənəd və informasiya mübadiləsi aparıla bilər.115 

                                                 
114

 Bilişim Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Avşar, Prof. Dr. Gürsel 

Öngören. İstanbul, 2010. s.181 
115

 Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu, www.e-qanun.az 
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Ən mürəkkəb sənəd dövriyyəsi sistemi belə 

sənədlərin idarə olunmasında bir alətdir. E-sənədlər də 

kağız sənədlərin idarə olunması prinsipləri ilə idarə 

olunur. Fərq isə ancaq maddi daşıyıcısı və hüquqi əsasın 

tənzimlənmə formasındadır. Belə ki, kağız sənədin maddi 

daşıyıcısı ancaq kağız olduğu halda, elektron qurğu və 

vasitələrdə yaradılmış elektron sənədlər elektron 

cədvəllər, mətnlər, audio və video fayllar, təsvirlər və s. 

kimi müxtəlif formatlarda təqdim oluna bilir. Hüquqi 

əsasını isə elektron imza təşkil edir.116 

Elektron imzadan və elektron sənəd dövriyyəsindən 

danışakən elektron rəqəmsal imza (ing.digital signature) 

termininə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Dar mənada 

elektron rəqəmsal imza (ERİ) əllə çəkilən imzanın 

elektron ekvivalenti kimi anlaşılır. 

Geniş mənana elektron rəqəmsal imza iki anlamda 

istifadə olunur: 1) Elektron imza növü olaraq - məlumatın 

müəllifinin identifikasiyası və autentikliyi, məlumatın 

müəllifliyindən imtinanın qeyri-mümkünlüyünə zəmanət 

                                                 
116

 İmamverdiyev Y.N. Etibarlı və təhlükəsiz elektron hökumət 

yaradılmasının bəzi məsələləri // “Kibernetika və informatika 

problemləri” 2-ci beynəlxalq konfransı, Bakı, 24-26 oktyabr, 2006, 

cild.2, c. 80-82. 
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kimi; 2) Fiziki şəxsin əllə yazılmış imzasının analoqu 

olaraq - ERİ açarından istifadə etməklə elektron 

verilənlərin kriptoqrafik dəyişmə nəticəsində simvollar 

ardıcıllığı kimi təsvir edilir və istifadəçinin informasiyanın 

tamlığını və dəyişməzliyini təyin etməyə şərait yaradır. 

Ümumilikdə bizə məlumdur ki, istənilən sənəd yalnız 

onda müəllifin imzası (və ya möhürü) olduqda hüquqi 

qüvvə kəsb edir və  konkret funksiyaları yerinə yetirir: 

1) Sənədin müəllifini müəyyən edir (avtorizasiya 

funksiyası). 

2) Sənəddəki məzmun və şərtlər barədə razılığı ifadə 

edir. 

3) Göndərənin başqa sənədi deyil, məhz göndərdiyi 

sənədi imzaladığını təsdiq edir.  

4) Sənədə dəyişiklik və təhrifləri istisna edir.  

E-dövlətdə sənəd dövriyyəsi sisteminin miqyası daha 

genişdir. Burada nazirliklərin, idarə və təşkilatların, özəl 

sektorun korporativ informasiya fəzalarında çox böyük 

sayda və həcmdə sənədlər dövr edir və emal olunur. 

Sənədlərin axını həm mənbələrinə görə, həm də təqdim 

olunma formasına görə müxtəlifdir. Korporativ mühitdən 

fərqli olaraq, e-dövlət açıq və şəffaf bir mühitdir, burada 

istifadəçilərin sayı qeyri-məhduddur, onlar üçün xidmətlər, 
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dövlət sənədlərinə giriş məkan və zamandan asılı 

olmayaraq interaktiv rejimdə aparılır. Belə bir mühitdə 

daha səmərəli və intellektual elektron sənəd dövriyyəsinin 

yaradılması əsas məsələlərdəndir.117 

Beləliklə, elektron rəqəmsal imza informasiya 

göndərənin əsilliyinin müəyyən olunmasına və məlumatın 

tamlığının qorunmasına xidmət edir. Yəni burada sənədin 

həqiqiliyi əsas şərtlərdən biri kimi çıxış edir. Elektron 

sənədin həqiqiliyi dedikdə, elektron imzanın həqiqiliyinin 

yoxlanılması yolu ilə elektron sənədin tamlığının (zəruri 

rekvizitlərə malik olması) və bütövlüyünün (ötürülmə 

zamanı texniki xətaların və təhriflərin olmaması) təsdiq 

edilməsi başa düşülür.  

Elektron formada və ya sertifikatsız olduğuna, 

sertifikatlaşdırılmamış imza vasitələri ilə yaradıldığına 

görə elektron imza etibarsız sayıla bilməz. 

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, 

sertifikatlaşdırılmış imza vasitələri ilə yaradılmış və 

qüvvədə olan təkmil sertifikatlı gücləndirilmiş imza əl 

imzası ilə bərabər hüquqi qüvvəyə malikdir. Eyni 

                                                 
117

 Hacırəhimova M.Ş. Elektron dövlət mühitində sənəd dövriyyəsi 

sistemlərinin aktual problemləri və həll yolları. İnformasiya 

cəmiyyəti problemləri, №2, 2010. s. 24. 
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zamanda, sənədin notariat qaydasında təsdiqi və (və ya) 

dövlət qeydiyyatı tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, 

elektron sənəd kağız daşıyıcıda olan sənədə bərabər 

tutulur və onunla eyni hüquqi qüvvəyə malikdir. 

Qeyd edək ki, ““Elektron imza və elektron sənəd 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq 

edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2004-cü il 26 may tarixli, 65 nömrəli Fərmanına müvafiq 

olaraq, Nazirlər Kabineti tərəfindən Dövlət hakimiyyəti və 

yerli özünüidarəetmə orqanları tərəfindən elektron 

imzadan istifadə, habelə Elektron imzanın yoxlanılması 

və bu sahə üzrə digər Qaydalar müəyyən olunmuşdur. 
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NƏTİCƏ  

Beləliklə, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli 

qanunvericiliklər və hazırda beynəlxalq hüquqda qüvvədə 

olan və əksər beynəlxalq təşkilatların prioritet hesab etdiyi 

beynəlxalq standartlar baxımından bir sıra mühüm 

nəticələri qeyd edə bilərik. 

1) Korrupsiya ilə mübarizə üzrə beynəlxalq 

standartları və xarici ölkə təcrübələrini nəzərə alaraq 

antikorrupsiya tədbirlərinin səmərəli nəticəsinə nail olmaq 

üçün Azərbaycanda bu məsələyə konseptual və 

kompleks yanaşma tələb edilir. Bütün qəbul olunan dövlət 

proqramlarının məqsədi iqtisadi, siyasi, sosial, hüquqi, 

inzibati və mədəni sahələri əhatə etməklə, universal 

mahiyyət kəsb etməli və orada nəzərdə tutulan tədbirlər 

kompleks səciyə daşımalıdır. 

2) Azərbaycan Respublikasında antikorrupsiya 

qanunvericiliyinin hazırlanması vətəndaş cəmiyyəti 

institutlarının geniş iştirakı ilə həyata keçirilmiş, bu barədə 

ictimai dinləmə və müzakirələr təşkil edilmiş, onların 

qəbulu prosesində ictimai rəy nəzərə alınmış, bu 

sənədlərin hazırlanması prosesində korrupsiyaya qarşı 

mübarizə sahəsində bütün əhəmiyyətli beynəlxalq 
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təşəbbüslərdə aktiv iştirak edilmiş, antikorrupsiya üzrə 

beynəlxalq norma və strandartların tələbləri nəzərə 

alınmışdır. 

3)  Ölkəmizin BMT-nin dəstəyi və Çinin 

təşəbbüsü ilə 2006-cı ildə yaradılmış Beynəlxalq 

Antikorrupsiya Orqanları Assosiasiyasının həmtəsisçisi 

olması, Ədliyyə nazirliyi rəhbərliyinin qurumun vitse-

prezidenti səviyyəsində təmsil olunması, bu mötəbər 

təşkilatın işinə, beynəlxalq antikorrupsiya fəaliyyətinə 

dəyərli töhfələr verilməsi, dövlətimizin Beynəlxalq 

Antikorrupsiya Akademiyasının nizamnaməsinə xüsusi 

qanunla qoşularaq Akademiyanın tamhüquqlu üzvü 

olması korrupsiyaya qarşı beynəlxalq əməkdaşlıq 

istiqamətində Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyətli 

hadisə hesab oluna bilər. 

4) Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci 

illər üçün Milli Fəaliyyət Planında korrupsiyanın qarşısının 

alınmasına, ölkəmizdə şəffaflığın təmin olunmasına 

yönəlmiş ən modern vasitələrin öz əksini tapması və 

müasir beynəlxalq hüquq standartları baxımından, 

xüsusilə insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, 

informasiya kommunikasiya texnologiyalarının idarəçiliyə 

tətbiqi və digər mühüm məsələlər üzrə olduqca 
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əhəmiyyətli müddəaları özündə təsbit etməsi bu 

proqramın ölkəmizdə beynəlxalq antikorrupsiya 

standartları baxımından unikal sənədlərdən biri olmasına 

əsas verir. 

5) Azərbaycanda korrupsiya üzrə mövcud olan 

bütün qurumların vahid şəbəkəsinin yaradılması və 

onların elektron bütövlüyüyn formalaşdırılması, internet 

üzərindən iş birilyinin təmin edilməsi, “ASAN xidmət” 

modelinin tətbiqinin genişləndirilməsi,  bu qurumların 

vahid mərkəzdən idarə olunması və ya onların elektron 

vasitələrlə inteqrasiyasına nail olunması daha səmərəli 

nəticələrin əldə olunmasına imkan yaradar.  

6) Korrupsiyaya qarşı mübarizə təkcə bu 

sahədə hüquqpozmalara görə məsuliyyətə cəlb etməklə 

deyil, həmçinin korrupsiyaya şərait yaradan halların 

müəyyən edilməsi, aradan qaldırılması və qabaqlayıcı 

tədbirlər vasitəsilə həyata keçirilməlidir.  

7) Korrupsiya ilə mübarizə üzrə milli təsisatlarda 

bürokratik əngəllərin aradan qaldırılması üçün beynəlxalq 

standartların tətbiqi genişləndirilməli, xüsusilə iqtisadi-

ticarət və biznes sahəsində korrupsiyanın minimuma 

endirilməsi üçün Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına 

üzvlüyü prosesi sürətləndirilməlidir. 
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8) Ölkəmizdə korrupsiyaya qarşı mübarizədə 

elektron hökumətin elementlərindən, elektron məhkəmə 

sistemininn imkanlarından daha geniş isitifadə olunmalı, 

habelə dövlət qurumlarının internet saytları vasitəsilə 

hesabatlılıq, şəffaflıq və məlumatların ötürülməsi üzrə 

elektron sistemin fəaliyyəti tam təmin olunmalıdır. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir beynəlxalq hüquq 

 

 273 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏZİ NORMATİV 

HÜQUQİ AKTLARI 

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 

Bu Qanun korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların 

aşkar edilməsi, qarşısının alınması və nəticələrinin 

aradan qaldırılmasına, sosial ədalətin, insan və vətəndaş 

hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiə olunmasına, 

iqtisadiyyatın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına, 

dövlət orqanlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, 

vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinin qanuniliyinin, şəffaflığının və 

səmərəliliyinin təmin edilməsinə yönəlmişdir. 

Bu Qanun, habelə dövlət orqanlarına əhalinin 

etimadının möhkəmləndirilməsi, peşəkar kadrların dövlət 

orqanlarında və yerli özünüidarəetmə orqanlarında 

qulluğa girməyə həvəsləndirilməsi, həmin şəxslərin 

korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozma törətməsini istisna 

edən şəraitin yaradılması məqsədini daşıyır. 

I fəsil 

ÜMUMİ MÜDDƏALAR  

Ma d d ə  1 .  Korrupsiyanın anlayışı 
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Korrupsiya - vəzifəli şəxslərin öz statusundan, 

təmsil etdiyi orqanın statusundan, vəzifə 

səlahiyyətlərindən və ya həmin status və səlahiyyətlərdən 

irəli gələn imkanlardan istifadə etməklə qanunsuz olaraq 

maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə 

etməsi, habelə fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən qeyd 

edilən maddi və sair nemətlərin, imtiyazların və ya 

güzəştlərin qanunsuz olaraq vəzifəli şəxslərə təklif və ya 

vəd olunması və yaxud verilməsi yolu ilə həmin vəzifəli 

şəxslərin ələ alınmasıdır. 

Ma d d ə  2 .  Korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmaların subyektləri 

2.1. Aşağıdakı şəxslər korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmaların subyektləridirlər: 

2.1.1.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və 

qanunları ilə müəyyən olunmuş qaydada dövlət 

orqanlarına seçilmiş və ya təyin edilmiş şəxslər; 

2.1.2.xüsusi səlahiyyət əsasında dövlət orqanlarını 

təmsil edən şəxslər; 

2.1.3.inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçuları; 

2.1.4.dövlət orqanlarının müvafiq struktur 

vahidlərində, dövlət idarə, müəssisə və təşkilatlarında, 

habelə dövlətin nəzarət səhm zərfinə sahib olduğu 
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təsərrüfat subyektlərində təşkilati-sərəncamverici və ya 

inzibati-təsərrüfat funksiyalarını həyata keçirən şəxslər; 

2.1.5.Azərbaycan Respublikasının dövlət 

orqanlarında seçkili vəzifələrə namizədliyi qanunla 

müəyyən olunmuş qaydada qeydə alınmış şəxslər; 

2.1.6.Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 

müəyyən edilmiş qaydada yerli özünüidarəetmə 

orqanlarına seçilmiş şəxslər; 

2.1.7.yerli özünüidarəetmə orqanlarında təşkilati-

sərəncamverici və ya inzibati-təsərrüfat funksiyalarını 

həyata keçirən şəxslər; 

2.1.8.qanunla müəyyən edilmiş hallarda dövlət 

orqanlarının səlahiyyətlərini yerinə yetirən qeyri-dövlət 

orqanlarında təşkilati-sərəncamverici və ya inzibati-

təsərrüfat funksiyalarmı həyata keçirən şəxslər; 

2.1.9.öz nüfuzundan və ya əlaqələrindən istifadə 

edərək vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmək 

müqabilində maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya 

güzəştlər əldə edən şəxslər; 

2.1.10. vəzifəli şəxsə qanunsuz olaraq maddi və sair 

nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər təklif edən və ya vəd 

edən, yaxud verən fiziki və hüquqi şəxslər və ya belə 

hərəkətlərdə vasitəçilik etmiş şəxslər. 
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2.2. Bu Qanunun 2.1.1-2.1.8-ci maddələrində 

göstərilənlər bu Qanunun məqsədi üçün vəzifəli şəxs 

hesab edilirlər. 

Ma d d ə  3 .  Qanunun tətbiq dairəsi 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

bütün fiziki (o cümlədən əcnəbilər və vətəndaşlığı 

olmayan şəxslər) və hüquqi şəxslər barəsində, onun 

ərazisindən kənarda isə Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşları və Azərbaycan Respublikasında 

qeydiyyatdan keçmiş hüquqi şəxslər barəsində 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrə uyğun olaraq tətbiq edilir. 

Ma d d ə  4 .  Korrupsiyaya qarşı mübarizəni 

həyata keçirən orqanlar 

4.1. Bütün dövlət orqanları və vəzifəli şəxslər 

səlahiyyətləri çərçivəsində korrupsiyaya qarşı mübarizəni 

həyata keçirirlər. Korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmaların törədilməsi inzibati və ya cinayət 

məsuliyyəti yaratdıqda, korrupsiyaya qarşı mübarizəni 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hüquq 

mühafizə orqanları həyata keçirirlər. 

4.2. Korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində 

ixtisaslaşmış orqan funksiyalarmı Azərbaycan 
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Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiyası (bundan sonra "Komissiya") həyata keçirir.[1] 

4.3. Komissiyanın tərkibi icra, qanunvericilik və 

məhkəmə hakimiyyəti orqanları tərəfindən təyin edilən 

üzvlərdən ibarətdir. Komissiyanın səlahiyyətləri qanunla 

təsdiq edilən Əsasnamə ilə müəyyən olunur. 

II fəsil  

KORRUPSİYANIN QARŞISININ ALINMASI 

Ma d d ə  5 .  Maliyyə xarakterli tələblər 

5.1. Vəzifəli şəxslər qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada aşağıdakı məlumatları təqdim 

etməlidirlər:[2] 

5.1.1.mənbəyini, növünü və məbləğini göstərməklə 

hər il öz gəlirləri barədə; 

5.1.2.vergitutma obyekti olan əmlakı barədə; 

5.1.3.kredit təşkilatlarındakı əmanətləri, qiymətli 

kağızları və digər maliyyə vəsaitləri barədə; 

5.1.4.şirkətlərin, fondların və sair təsərrüfat 

subyektlərinin fəaliyyətində səhmdar və ya təsisçi kimi 

iştirakı, bu müəssisələrdə öz mülkiyyət payı barədə; 

5.1.5.şərti maliyyə vahidinin beş min misli 

miqdarından yuxarı olan borcu barədə; 

http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/5/c_f_5809.htm#_edn1
http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/5/c_f_5809.htm#_edn2
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5.1.6.şərti maliyyə vahidinin min mislindən yuxarı 

maliyyə və əmlak xarakterli digər öhdəlikləri barədə. 

5.2. Bu Qanunun 5.1-ci maddəsində göstərilən 

məlumatlar qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

tələb edilə bilər.[3] 

Ma d d ə  6  .  Maliyyə xarakterli tələblərin 

pozulmasına görə məsuliyyət 

6.1. Vəzifəli şəxslər və ya vəzifə tutmaq istəyən 

şəxslər bu Qanunun 5.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş 

tələblər və bu tələblərə əməl olunmamasının hüquqi 

nəticələri barədə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada xəbərdar edilirlər. 

6.2. Bu Qanunun 5.1-ci maddəsində müəyyən 

edilmiş tələblərə əməl olunmasına nəzarətin həyata 

keçirilməsi qaydaları qanunvericiliklə müəyyən edilir.[4] 

6.3. Vəzifəli şəxslər tərəfindən bu Qanunun 5.1-ci 

maddəsində müəyyən edilmiş tələblərə əməl 

olunmaması, yəni bu maddədə nəzərdə tutulmuş 

məlumatların üzürsüz səbəbdən vaxtında təqdim 

edilməməsi və ya qəsdən natamam, yaxud təhrif edilmiş 

məlumatların təqdim olunması həmin şəxslərin intizam 

məsuliyyətinə cəlb olunmasına səbəb ola bilər. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları 

http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/5/c_f_5809.htm#_edn3
http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/5/c_f_5809.htm#_edn4
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ilə barələrində intizam məsuliyyətinə cəlb olunmanın 

xüsusi qaydası nəzərdə tutulmuş şəxslər intizam 

məsuliyyətinə həmin qaydalara riayət edilməklə cəlb 

oluna bilərlər. 

6.4. Komissiya bu Qanunun 5.1-ci maddəsində 

müəyyən edilmiş tələblərə əməl etməyən şəxslər 

barəsində rəsmi dövlət qəzetində məlumat dərc etdirə 

bilər. 

Ma d d ə  7 .  Yaxın qohumların birgə işləməsinə 

yol verilməməsi 

7.1. Vəzifəli şəxslərin yaxın qohumları, seçkili 

vəzifələr və qanunvericiliklə nəzərdə tutulan digər hallar 

istisna olmaqla, bilavasitə onun tabeliyində olan heç bir 

vəzifə tuta bilməzlər. 

7.2. Bu Qanunun 7.1-ci maddəsinin tələblərini pozan 

şəxslər həmin tələblərin pozulması müəyyən edildikdən 

sonra 30 gün müddətində həmin pozuntunu könüllü 

olaraq aradan qaldırmadıqları halda tabeliyi istisna edən 

başqa vəzifəyə keçirilməli, bu mümkün olmadıqda isə 

həmin şəxslərdən biri tutduğu vəzifədən azad olunmalıdır. 

7.3. Bu Qanunun 7.2-ci maddəsində göstərilən 

əsaslar üzrə vəzifədən azad olunmuş şəxslər digər 
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orqanlarda, idarə, müəssisə və təşkilatlarda vəzifə tuta 

bilərlər. 

Maddə 8. Hədiyyə alma ilə əlaqədar 

məhdudiyyətlər [5] 

8.1. Vəzifəli şəxs xidməti vəzifələrinin qərəzsiz 

icrasına təsir edə bilən və ya bu cür təsir təəssüratı 

yaradan, və ya onun vəzifələrinin icrası müqabilində 

mükafat qismində verilən və ya bu cür mükafat təəssüratı 

yaradan hədiyyələri özü və ya digər şəxslər üçün tələb 

edə və ya qəbul edə bilməz. Bu qayda xidməti 

vəzifələrinin qərəzsiz icrasına təsir etməmək şərtilə bu 

Qanunun 8.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan kiçik 

hədiyyələrin qəbul edilməsi və sadə qonaqpərvərlikdən 

istifadə hallarına şamil olunmur. 

8.2. Vəzifəli şəxs xidməti vəzifələrinin icrası ilə 

əlaqədar bir il ərzində hər hansı fiziki və ya hüquqi 

şəxsdən ümumi məbləği əlli beş manatdan yuxarı olan bir 

və ya bir neçə hədiyyəni qəbul edə bilməz. Həmin 

məbləğdən yuxarı olan hədiyyələr şəxsin xidməti 

vəzifəsini həyata keçirdiyi dövlət orqanına və ya yerli 

özünüidarəetmə orqanına məxsus hesab edilir. 

8.3. Vəzifəli şəxs hədiyyənin qəbul edilməsi və ya 

sadə qonaqpərvərlikdən istifadə ilə bağlı qərara gələ 

http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/5/c_f_5809.htm#_edn5
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bilmədiyi hallarda bu məsələ barədə birbaşa rəhbərinin 

rəyini öyrənməlidir. 

8.4. Fiziki və hüquqi şəxslərlə mülki-hüquqi əqdlərin 

bağlanması və ya onların icrası zamanı vəzifəli şəxslər 

tərəfindən xidməti fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq hər hansı 

güzəştlərin və ya imtiyazların əldə edilməsi qadağan 

olunur. 

8.5. Vəzifəli şəxsə qanunsuz maddi və sair 

nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər təklif olunduğu 

hallarda, vəzifəli şəxs onlardan imtina etməlidir. Maddi və 

sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər vəzifəli şəxsə 

ondan asılı olmayan səbəblərdən verilərsə, o, bu barədə 

birbaşa rəhbərinə məlumat verməli və maddi və sair 

nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər vəzifəli şəxsin işlədiyi 

dövlət orqanına akt üzrə təhvil verilməlidir. 

III fəsil  

KORRUPSİYA İLƏ ƏLAQƏDAR HÜQUQPOZMALAR 

VƏ BU HÜQUQPOZMALARA GÖRƏ MƏSULİYYƏT  

Ma ddə  9 .  Korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalar 

9.1. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar 

bilavasitə korrupsiya hüquqpozmalarından və 

korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmalardan ibarətdir. 
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9.2. Korrupsiya hüquqpozmaları aşağıdakılardır: 

9.2.1.vəzifəli şəxsin xidməti vəzifəsinin 

(səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar hər hansı hərəkətin 

edilməsi və ya belə hərəkətin edilməsindən imtina 

olunması müqabilində özü və yaxud üçüncü şəxslər üçün 

birbaşa və ya dolayı yolla maddi və sair nemətlər, 

imtiyazlar və ya güzəştlər tələb etməsi, əldə etməsi və ya 

belə maddi və sair nemətlərin, imtiyazların və ya 

güzəştlərin verilməsi ilə bağlı təklifi və ya vədi qəbul 

etməsi; 

9.2.2.xidməti vəzifəsinin (səlahiyyətlərinin) icrası ilə 

əlaqədar hər hansı hərəkətin edilməsi və ya belə 

hərəkətin edilməsindən imtina olunması müqabilində 

vəzifəli şəxsə onun özü və ya üçüncü şəxslər üçün fiziki 

və ya hüquqi şəxs tərəfindən birbaşa və ya dolayı yolla 

maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər təklif 

olunması, vəd edilməsi və ya verilməsi; 

9.2.3.vəzifəli şəxs tərəfindən xidməti vəzifəsinin 

(səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar hər hansı hərəkətin 

edilməsi və ya belə hərəkətin edilməsindən imtina 

olunması müqabilində qanunsuz olaraq alınmış əmlakdan 

özü və ya üçüncü şəxslər üçün mənfəət əldə etmək 

məqsədilə istifadə edilməsi; 
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9.2.4.vəzifəli şəxs tərəfindən xidməti vəzifəsinin 

(səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar maddi və sair 

nemətləri, imtiyazları və ya güzəştləri haqqı ödənilmədən 

və ya bazar qiymətlərindən və ya dövlət tərəfindən 

tənzimlənən qiymətlərdən aşağı qiymətə (tarifə) əldə 

edilməsi; 

9.2.5.vəzifəli şəxsin xidməti vəzifəsinin 

(səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar əmanətlərdən 

(depozitlərdən), qiymətli kağızlardan, rentadan, royaltidən 

və ya icarədən Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə zidd olaraq gəlir götürməsi; 

9.2.6.müəyyən mükafat müqabilində vəzifəli şəxsin 

qərarına qanunsuz təsir göstərmək imkanına malik 

olduğunu bildirən hər hansı şəxsə birbaşa və ya dolayı 

yolla maddi və sair nemətlərin, imtiyazların və ya 

güzəştlərin təklif olunması, vəd edilməsi və ya verilməsi; 

9.2.7.müəyyən mükafat müqabilində vəzifəli şəxsin 

qərarına qanunsuz təsir göstərmək imkanına malik 

olduğunu bildirən şəxs tərəfindən maddi və sair 

nemətlərin, imtiyazların və ya güzəştlərin qəbul edilməsi 

və ya belə maddi və sair nemətlərin, imtiyazların və ya 

güzəştlərin verilməsi ilə bağlı təklifin və ya vədin qəbul 

edilməsi. 
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9.3. Vəzifəli şəxsin aşağıdakı hərəkətləri 

korrupsiyaya şərait yaradan hüquqpozmalar sayılır: 

9.3.1.xidməti vəzifəsini (səlahiyyətlərini) icra etdiyi 

dövrdə elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna 

olmaqla, digər ödənişli vəzifə tutmaq və ya fəaliyyət növü 

ilə məşğul olmaq; 

9.3.2.statusundan, təmsil etdiyi orqanın 

statusundan, vəzifə səlahiyyətlərindən və ya həmin status 

və səlahiyyətlərdən irəli gələn imkanlardan istifadə 

etməklə maddi və sair nemətlərin, imtiyazların və ya 

güzəştlərin əldə edilməsi məqsədilə fiziki və hüquqi 

şəxslərə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirməkdə, eləcə 

də subsidiyalar, subvensiyalar, dotasiyalar, kreditlər və 

digər güzəştlər alınmasında qanunsuz kömək etmək; 

9.3.3.bilavasitə, başqa və ya uydurma şəxslər 

vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, əvəzçilik 

üzrə işləmək (elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti 

istisna olmaqla), habelə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata 

keçirən təsərrüfat subyektlərinin və maliyyə-kredit 

müəssisələrinin icra orqanlarının tərkibinə daxil olmaq; 

9.3.4.statusundan, təmsil etdiyi orqanın 

statusundan, vəzifə səlahiyyətlərindən və ya həmin status 

və səlahiyyətlərdən irəli gələn imkanlardan istifadə 
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etməklə onun səlahiyyət dairəsinə daxil olmayan 

məsələlər üzrə digər dövlət orqanlarının fəaliyyətinə 

qanunsuz müdaxilə etmək; 

9.3.5.statusundan, təmsil etdiyi orqanın 

statusundan, vəzifə səlahiyyətlərindən və ya həmin status 

və səlahiyyətlərdən irəli gələn imkanlardan istifadə 

etməklə şəxsi maraqlarına aid məsələlərin həllinə təsir 

etmək; 

9.3.6.normativ hüquqi aktların və digər orqanların 

qəbul edilməsi zamanı fiziki və ya hüquqi şəxslərə onların 

təyinatına uyğun olmayan üstünlüklər vermək; 

9.3.7.vəzifə tutduğu və ya ona tabe olan, onun 

nəzarətində olan, habelə ona hesabat verən orqanların işi 

üzrə fiziki və ya hüquqi şəxslərin nümayəndəsi qismində 

iştirak etmək; 

9.3.8.qanunla və ya digər normativ hüquqi aktlarla 

verilməsi nəzərdə tutulmuş məlumatların fiziki və ya 

hüquqi şəxslərə verilməsindən əsassız imtina etmək, belə 

məlumatların verilməsini gecikdirmək və yaxud natamam 

və ya təhrif olunmuş məlumatlar vermək; 

9.3.9. qanunla və ya digər normativ hüquqi aktlarla 

verilməsi nəzərdə tutulmayan məlumatları və sənədləri 

fiziki və hüquqi şəxslərdən tələb etmək; 



Səyyad Məcidli 

 

 286 

9.3.10.dövlət orqanları və ya yerli özünüidarəetmə 

orqanlarının maddi və maliyyə vəsaitlərini qanunsuz 

olaraq namizədlərin, qeydə alınmış namizədlərin, siyasi 

partiyaların, siyasi partiya bloklarının, referendum üzrə 

təşəbbüs qruplarının seçki fonduna vermək; 

9.3.11.qanunvericiliklə başqa hal nəzərdə 

tutulmamışdırsa, dövlət fondlarına, dövlət orqanlarının və 

ya yerli özünüidarəetmə orqanlarının təsərrüfat 

subyektlərinə məxsus olan maddi və maliyyə ehtiyatlarını 

qeyri-dövlət strukturlarına vermək; 

9.3.12.fiziki və ya hüquqi şəxslərə hüquqlarının və 

qanuni mənafelərinin həyata keçirilməsində süni 

maneələr yaratmaq; 

9.3.13.sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsi ilə bağlı səlahiyyətləri belə fəaliyyəti 

həyata keçirən fiziki və hüquqi şəxslərə qanunsuz olaraq 

vermək. 

9.4. Bu Qanunda nəzərdə tutulan hallardan başqa, 

vəzifəli şəxslərin fəaliyyətini tənzimləyən və ya statusunu 

müəyyən edən qanunvericilik aktlarında korrupsiya ilə 

əlaqədar digər hüquqpozmalar müəyyən edilə bilər. 

 Ma d d ə  1 0 .  Korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalara görə vəzifəli şəxslərin məsuliyyəti 
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10.1.      Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada intizam, mülki-

hüquqi, inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. 

10.2.Vəzifəli şəxs tərəfindən bu Qanunun 9-cu 

maddəsində nəzərdə tutulmuş hüquqpozmaların 

törədilməsi mülki-hüquqi, inzibati və ya cinayət 

məsuliyyəti yaratdıqda, vəzifəli şəxsin məsuliyyətə cəlb 

edilməsi Azərbaycan Respublikasının müvafiq 

qanunvericiliyinə uyğun həyata keçirilir. 

10.3.Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara görə 

intizam məsuliyyəti tədbirləri bu Qanunla və digər 

qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. 

10.4.Bu Qanunun 9-cu maddəsində nəzərdə 

tutulmuş hüquqpozmaların törədilməsi inzibati və ya 

cinayət məsuliyyəti yaratmadıqda, aşağıdakı xüsusi 

hallara riayət edilməklə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada intizam məsuliyyətinə səbəb olur: 

10.4.1.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 

və qanunları ilə müəyyən olunmuş qaydada dövlət 

orqanlarına seçilmiş şəxslər bu Qanunun 9-cu 

maddəsində göstərilən hüquqpozmaları törətdikdə, 

korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqan bu barədə 

vəzifəli şəxsin seçildiyi dövlət orqanlarına məlumat verir. 
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10.4.2.Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 

ilə müəyyən edilmiş qaydada yerli özünüidarəetmə 

orqanlarına seçilmiş şəxslər bu Qanunun 9-cu 

maddəsində göstərilən hüquqpozmaları törətdikdə, 

korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqan bu barədə 

müvafiq seçki komissiyasına məlumat verir. Həmin seçki 

komissiyası isə bu barədə materiallar ona daxil olduğu 

gündən beş gün ərzində şəxsin yol verdiyi hüquqpozma 

barədə onun seçildiyi yerli özünüidarəetmə orqanına 

məlumat verir. 

10.4.3.Azərbaycan Respublikasının dövlət 

orqanlarında seçkili vəzifələrə namizədliyi qanunla 

müəyyən olunmuş qaydada qeydə alınmış şəxslər bu 

Qanunun 9-cu maddəsində göstərilən hüquqpozmaları 

törətdikdə, onlar barəsində Azərbaycan Respublikası 

Seçki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş tədbirlər görülür. 

10.4.4. Hakimlər bu qanunun 9-cu maddəsində 

göstərilən hüquqpozmaları törətdikdə, korrupsiyaya qarşı 

mübarizə aparan orqan intizam tənbehinin tətbiqi 

məsələsinə baxılması üçün bu barədə Məhkəmə-Hüquq 

Şurasına məlumat verir.[6] 

 Ma d d ə  1 1 .  Korrupsiya hüquqpozmalarına 

görə fiziki və ya hüquqi şəxslərin məsuliyyəti 

http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/5/c_f_5809.htm#_edn6
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11.1.Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş korrupsiya 

hüquqpozmalarım törətmiş fiziki şəxslərin hərəkətləri 

cinayət tərkibi yaratmadıqda, onlar inzibati qaydada 

cərimə edilirlər. 

11.2. Cinayət tərkibi yaratmayan korrupsiya 

hüquqpozması törətmiş hüquqi şəxslər qanunla müəyyən 

edilmiş qaydada cərimə edilir. Cinayət tərkibi yaradan 

korrupsiya hüquqpozmasına görə hüquqi şəxslər 

barəsində qanunla müəyyən edilmiş qaydada cərimə və 

ya digər cinayət-hüquqi tədbirlər tətbiq edilir.[7] 

Ma d də  1 1 -1 .  Korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalarla bağlı məlumatvermə [8] 

11-1.1. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla 

bağlı məlumat hər bir şəxs tərəfindən yazılı (o cümlədən 

elektron) və ya şifahi formada verilə bilər. 

11-1.2. Dövlət və bələdiyyə orqanlarının, dövlət və 

ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının 

(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə 

məxsus olan hüquqi şəxslərin və büdcə təşkilatlarının 

(bundan sonra – idarə, müəssisə və təşkilatların) rəhbəri 

həmin idarə, müəssisə və ya təşkilatlarda korrupsiya ilə 

əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatların verilməsi 

http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/5/c_f_5809.htm#_edn7
http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/5/c_f_5809.htm#_edn8
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üçün müvafiq vəzifəli şəxs və ya struktur bölmə (bundan 

sonra – səlahiyyətli struktur bölmə) müəyyən edir. 

11-1.3. İdarə, müəssisə və təşkilatlarda çalışan 

işçilər korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı 

məlumatları səlahiyyətli struktur bölməyə verə bilərlər. 

11-1.4. Səlahiyyətli struktur bölmə korrupsiya ilə 

əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatı qəbul etdikdən 

sonra qeydə almalı və məlumatın qeydə alınmasını 

məlumatı verən şəxsə bildirməlidir. 

11-1.5. Səlahiyyətli struktur bölmə korrupsiya ilə 

əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat qeydə alındığı 

gündən 20 iş günü müddətində məlumatı araşdırmalı və 

araşdırmanın nəticəsini məlumat verən şəxsə 

bildirməlidir. Araşdırma “Vətəndaşların müraciətləri 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 

müəyyən edilmiş korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalarla bağlı müraciətlərə baxılması 

xüsusiyyətlərinə uyğun aparılır. 

11-1.6. Barəsində məlumat verilən şəxsə, həmçinin 

araşdırmanın nəticəsində birbaşa və ya dolayısı ilə 

maraqlı olan şəxslərə korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalarla bağlı məlumatın araşdırılması həvalə 

edilə bilməz. 
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11-1.7. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla 

bağlı məlumat səlahiyyətli struktur bölmə ilə əlaqədar 

olduqda, məlumatı verən şəxs həmin məlumatı müvafiq 

idarə, müəssisə və ya təşkilatın rəhbərinə təqdim etmək 

hüququna malikdir. İdarə, müəssisə və ya təşkilatın 

rəhbəri belə məlumatların qəbul edilməsini, qeydə 

alınmasını və bu Qanunda nəzərdə tutulan müvafiq 

tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etməlidir. 

11-1.8. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar 

barədə məlumat idarə, müəssisə və ya təşkilatın rəhbəri 

ilə bağlı olduqda, məlumat verən şəxs həmin məlumatı 

idarə, müəssisə və ya təşkilatın rəhbərindən yuxarı 

vəzifəli şəxsə və ya korrupsiyaya qarşı mübarizə 

sahəsində ixtisaslaşmış orqanlara təqdim etmək 

hüququna malikdir. Həmin orqanlar bu məlumatın qəbul 

edilməsini, qeydə alınmasını və bu Qanunda nəzərdə 

tutulan müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin 

etməlidirlər. 

Ma d də  1 1 -2 .  Korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxsin dövlət 

müdafiəsi 

11-2.1. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla 

bağlı məlumat verən şəxs özü barədə məlumatın 
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açıqlanmasını istəmədiyi halda, səlahiyyətli struktur 

bölmə, idarə, müəssisə və ya təşkilatın rəhbəri və 

korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış 

orqanlar onun konfidensiallığını təmin etməlidirlər. Bu 

məlumat korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı 

məlumat verən şəxsin yazılı razılığı olduqda açıqlanır. 

Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat 

verən şəxsin konfidensiallığının pozulmasında təqsiri olan 

şəxslər qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət 

daşıyırlar. 

11-2.2. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla 

bağlı məlumat verən şəxsə və ya onun yaxın qohumuna 

hədə-qorxu gəlmək, onları təzyiqlərə məruz qoymaq, 

maddi və ya mənəvi ziyan vurmaq, təhqir və təhdid 

etmək, şərəf və ya ləyaqətini alçaltmaq qanunla müəyyən 

edilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb olur. 

11-2.3. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla 

bağlı məlumat verən şəxs və ya onun yaxın qohumu 

barəsində öldürməklə hədənin icra ediləcəyi, zor tətbiq 

ediləcəyi, əmlakının məhv ediləcəyi və ya ona ziyan 

vurulacağı qorxusunun mövcudluğu barədə real əsaslar 

olduğu təqdirdə, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla 

bağlı məlumat verən şəxsin prokurorluğa müraciəti 
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əsasında “Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin 

dövlət müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada təhlükəsizlik 

tədbirləri tətbiq edilir. 

11-2.4. İdarə, müəssisə və ya təşkilatın korrupsiya 

ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat vermiş işçisi 

barəsində məsuliyyət tədbirlərini tətbiq edən idarə, 

müəssisə və ya təşkilat onların qanunla müəyyən edilmiş 

hallardan irəli gəlməsini və korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalarla bağlı məlumata aidiyyəti olmadığını 

əsaslandırmalıdır. Həmin işçi attestasiyadan keçirildikdə, 

səlahiyyətli struktur bölmənin nümayəndəsi attestasiya 

komissiyasının iclasında iştirak etməlidir. 

11-2.5. İdarə, müəssisə və ya təşkilatlar, səlahiyyətli 

struktur bölmə və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 

ixtisaslaşmış orqanlar tərəfindən bu Qanunun 11-1-ci və 

11-2-ci maddələrinin tələbləri pozulduqda, korrupsiya ilə 

əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxs 

inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət verə 

bilər. 

11-2.6. Bu Qanunun 11-2-ci maddəsində nəzərdə 

tutulmuş müdafiə korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalarla bağlı bilə-bilə yalan məlumatvermə, 
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həmçinin özü və ya digər şəxslər üçün qanunsuz olaraq 

maddi və digər nemətlər, imtiyazlar və güzəştlər əldə 

etmək məqsədi ilə məlumatvermə hallarında tətbiq 

olunmur. 

IV fəsil  

KORRUPSİYA İLƏ ƏLAQƏDAR HÜQUQPOZMALARIN 

NƏTİCƏLƏRİNİN ARADAN QALDIRILMASI 

Ma d d ə  1 2 .  Qanunsuz əldə edilmiş əmlakın 

götürülməsi və qanunsuz əldə edilmiş imtiyaz və ya 

güzəştlərin dəyərinin ödənilməsi 

12.1.Vəzifəli şəxslər tərəfindən qanunsuz əldə 

edilmiş əmlak və qanunsuz əldə edilmiş imtiyazlar və ya 

güzəştlərin dəyəri könüllü olaraq dövlət nəfinə ödənilir. 

Vəzifəli şəxslər qanunsuz əldə edilmiş əmlakı könüllü 

olaraq qaytarmaqdan və ya onun dəyərini, habelə 

qanunsuz əldə edilmiş imtiyaz və ya güzəştlərin dəyərini 

könüllü olaraq ödəməkdən imtina etdikdə, qanunsuz əldə 

edilmiş əmlak və ya onun dəyəri, qanunsuz əldə edilmiş 

güzəşt və ya imtiyazların dəyəri müvafiq dövlət 

orqanlarının iddiası əsasında məhkəmə tərəfindən 

dövlətin nəfinə ödənilir. 

12.2.İşə məhkəmədə baxılana qədər iddianın təmin 

edilməsi üçün məhkəmə tərəfindən cavabdehin əmlakı 
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barədə mülki prosessual qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada tədbirlər görülə bilər. 

Ma d d ə  1 3 .  Korrupsiya ilə əlaqədar 

hüquqpozmalar nəticəsində qəbul olunmuş aktların 

ləğv edilməsi 

Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar nəticəsində 

qəbul olunmuş aktlar müvafiq dövlət orqanları tərəfindən 

və yaxud müvafiq dövlət orqanlarının və ya digər 

şəxslərin müraciəti əsasında məhkəmə tərəfindən ləğv 

edilə bilər. 

Ma d d ə  1 4 .  Qanunun qüvvəyə minməsi 

Bu Qanun 2005-ci il yanvar ayının 1-dən qüvvəyə 

minir. 

  

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 13 yanvar 2004-cü il 

       № 580-IIQ 
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İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN 

SİYAHISI 

  

1.       1 aprel 2005-ci il tarixli 875-IIQD nömrəli 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, 

№ 4, maddə 285) 

2.       1 sentyabr 2005-ci il tarixli 982-IIQD Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 25 

oktyabr 2005-ci il, № 9) 

3.       1 oktyabr 2007-ci il tarixli 420-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, 

№ 10, maddə 934) 

4.       7 dekabr 2007-ci il tarixli 510-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan Respublikası Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2007-ci il, №12, maddə 1219) 

5.       30 aprel 2013-cü il tarixli 641-IVQD nömrəli 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” 
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qəzeti, 12 iyun 2013-cü il, № 126; 

Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2013-cü il, № 06, maddə 595) 

6.       14 oktyabr 2016-cı il tarixli 334-

VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 8 noyabr 2016-cı il, 

№ 247, Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2016-cı il, № 11, maddə 

1762) 

  

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN 

SİYAHISI 

  

 

 

 
[1] 1 oktyabr 2007-ci il tarixli 420-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, № 

10, maddə 934) ilə 4.2-ci maddəsində "Dövlət 

Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə üzrə Komissiya" sözləri "Azərbaycan 

http://e-qanun.az/framework/34021
http://e-qanun.az/framework/34021
http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/5/c_f_5809.htm#_ednref1
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Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiyası" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  

[2] 1 aprel 2005-ci il tarixli 875-IIQD nömrəli 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 

4, maddə 285) ilə 5.1-ci maddədə “Komissiya 

tərəfindən” sözləri “qanunvericiliklə” sözü ilə əvəz 

edilmişdir. 

  

[3] 1 aprel 2005-ci il tarixli 875-IIQD nömrəli 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 

4, maddə 285) ilə 5.2-ci maddə yeni redaksiyada 

verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

5.2. Bu Qanunun 5.1-ci maddəsində nəzərdə 

tutulmuş və müvafiq dövlət orqanlarına təqdim olunan 

məlumatlar kommersiya və ya bank sirri hesab olunur. Bu 

məlumatların yayılması qanunla müəyyən edilmiş 

məsuliyyətə səbəb olur. Göstərilən məlumatlar yalnız 

korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozma törədilməsi ilə 

əlaqədar Komissiya tərəfindən və ya belə 

http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/5/c_f_5809.htm#_ednref2
http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/5/c_f_5809.htm#_ednref3
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hüquqpozmalara görə cinayət təqibi üzrə cinayət 

prosesini həyata keçirən orqanlar tərəfindən tələb edilə 

bilər. Bu hallarda göstərilən məlumatlar yalnız 

məhkəmənin qərarı əsasında verilir. 

  

[4] 1 aprel 2005-ci il tarixli 875-IIQD nömrəli 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan 

Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 

4, maddə 285) ilə 6.2-ci maddədə “Komissiya 

tərəfindən” sözləri “qanunvericiliklə” sözü ilə əvəz 

edilmişdir. 

  

[5] 7 dekabr 2007-ci il tarixli 510-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan Respublikası Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2007-ci il, №12, maddə 1219) ilə 8-ci maddəsi 

yeni  redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

Ma d d ə  8 .  Hədiyyə alma ilə əlaqədar 

məhdudiyyətlər 

8.1.   Vəzifəli şəxs tərəfindən xidməti vəzifəsinin 

(səlahiyyətlərinin) icrası ilə əlaqədar dəyəri şərti maliyyə 

vahidinin əlli mislindən yuxarı olan hədiyyələr şəxsin 

http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/5/c_f_5809.htm#_ednref4
http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/5/c_f_5809.htm#_ednref5
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xidməti vəzifəsini (səlahiyyətini) həyata keçirdiyi dövlət 

orqanına və ya yerli özünüidarəetmə orqanına məxsus 

hesab edilir. Alınmış hədiyyə şəxsi istifadə üçün nəzərdə 

tutulmuşdursa, hədiyyə alan şəxs onun dəyərinin 

göstərilən həddən artıq hissəsini xidməti vəzifəsini 

(səlahiyyətlərini) həyata keçirdiyi dövlət orqanına və ya 

yerli özünüidarəetmə orqanına ödəmək şərti ilə bu 

hədiyyəni əldə edə bilər. 

8.2.   Fiziki və hüquqi şəxslərə mülki-hüquqi əqdlərin 

bağlanması və ya onların icrası zamanı vəzifəli şəxslər 

tərəfindən xidməti fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq hər hansı 

güzəştlərin və ya imtiyazların əldə edilməsi qadağan 

olunur. 

8.3.   Bu Qanunun 8.1-8.2-ci maddələrində 

göstərilən qaydaların pozulması bu Qanunun 6-cı 

maddəsi ilə müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur. 

  

[6] 1 sentyabr 2005-ci il tarixli 982-IIQD Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 10, maddə 876) 

ilə 10.4.4-cü maddə yeni redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/5/c_f_5809.htm#_ednref6
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10.4.4. Hakimlər bu Qanunun 9-cu maddəsində 

göstərilən hüquqpozmaları törətdikdə, 

korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqan 

Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin intizam 

kollegiyasında baxılması və intizam tədbirlərinin 

görülməsi üçün bu barədə Azərbaycan Respublikası Ali 

Məhkəməsinin sədrinə məlumat verir. 

  

[7] 30 aprel 2013-cü il tarixli 641-IVQD nömrəli 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Respublika” 

qəzeti, 12 iyun 2013-cü il, № 126; 

Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

2013-cü il, № 06, maddə 595) ilə 11.2-ci maddə yeni 

redaksiyada verilmişdir. 

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

11.2. SQanunvericiliklə müəyyən edilmiş korrupsiya 

hüquqpozmalarmı törətmiş hüquqi şəxslər 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada cərimə edilir 

və ya onların fəaliyyətinə xitam verilir. 

  
[8] 14 oktyabr 2016-cı il tarixli 334-VQD nömrəli Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 8 noyabr 2016-cı il, 

№ 247, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 

http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/5/c_f_5809.htm#_ednref7
http://e-qanun.gov.az/alpidata/framework/data/5/c_f_5809.htm#_ednref8
http://e-qanun.az/framework/34021


Səyyad Məcidli 

 

 302 

2016-cı il, № 11, maddə 1762) ilə yeni məzmunda 11-1-ci və 11-2-ci 

maddələr əlavə edilmişdir. 

  

Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin 

təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı 

Azərbaycanın davamlı və dayanıqlı sosial-iqtisadi 

inkişafının təmin edilməsi, dövlət idarəçiliyinin müasir 

prinsiplər əsasında həyata keçirilməsi məqsədi ilə 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından 

istifadə olunması dövlət siyasətinin prioritetlərindən birinə 

çevrilmiş və bu sahədə mühüm tədbirlər görülmüşdür. 

«Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya 

texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün 

Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)», eləcə də 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı 

ilə bağlı qəbul edilən digər normativ hüquqi aktlar 

əsasında dövlət orqanlarının əhaliyə beynəlxalq 

standartlara uyğun elektron xidmətlər göstərməsi 

sahəsində hüquqi baza formalaşmışdır. 

Modern və çevik idarəetmənin təmin edilməsi, dövlət 

orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılması və 

korrupsiyaya şərait yaradan halların aradan qaldırılması 

üçün əhaliyə elektron xidmətlərin göstərilməsi zəruridir. 
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Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, elektron 

xidmətlərin təşkili və elektron imzanın tətbiqi prosesinin 

sürətləndirilməsi məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti iki 

ay müddətində mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 

tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər 

göstərilməsi qaydalarını və xidmət növlərini müəyyən 

etsin. 

2. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları üç ay 

müddətində elektron xidmətin təşkili üçün aşağıdakı 

tədbirləri həyata keçirsinlər: 

2.1. səlahiyyətlərinə uyğun olaraq elektron xidmətlər 

göstərilməsi üçün rəsmi internet informasiya 

ehtiyatlarında xüsusi elektron xidmət bölməsinin 

yaradılması; 

2-1. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları göstərdikləri 

hər bir elektron xidmət üzrə ayrıca inzibati reqlamenti iki 

ay müddətində müəyyən etsinlər. 

2.2. elektron xidmət bölməsində aidiyyəti üzrə 

göstərilən xidmətin adının, bu xidmətin göstərilməsi üçün 

tələb olunan sənədlərin dəqiq siyahısının, müvafiq 

sənədlərin (ərizə, blank və digər) elektron formasının 
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yerləşdirilməsi, şəxslərin bu bölmədən maneəsiz, sərbəst 

istifadəsinin təmin edilməsi; 

2.3. elektron xidmət bölməsinə müraciət edən şəxslər 

tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada doldurulmuş ərizə 

və tələb olunan sənədlərin skan edilmiş surətlərinin 

elektron formada qəbul edilməsinin, bu barədə göndərən 

şəxsə təsdiqetmə bildirişinin göndərilməsinin və həmin 

sənədlərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və 

müddətdə baxılmasının təmin edilməsi; 

2.4. müvafiq sənədlər barədə informasiya əldə 

edilməsi üçün dövlət orqanları tərəfindən aparılan 

elektron informasiya ehtiyatlarından (məlumat bazaları, 

məlumat-axtarış sistemləri, reyestrlər və digər informasiya 

resursları) istifadə edilməsi, bu mümkün olmadığı hallarda 

şəxslərdən həmin sənədlərin əslinin tələb edilməsi; 

2.5. göstərilən xidmətlərə görə nəzərdə tutulan 

rüsumların və digər ödənişlərin real vaxt rejimində 

elektron formada ödənilməsinin təmin edilməsi və 

elektron xidmət bölməsi vasitəsilə aparılan əməliyyatların 

və fərdi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək 

məqsədi ilə zəruri texniki təhlükəsizlik tədbirlərinin 

görülməsi. 



Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir beynəlxalq hüquq 

 

 305 

3. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyinə tapşırılsın ki, üç ay 

müddətində: 

3.1. elektron xidmətin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 

dövlət orqanlarının, eləcə də elektron imza xidmətindən 

istifadə məqsədi ilə müraciət edən hüquqi və fiziki 

şəxslərin elektron imza ilə təmin edilməsi işini təşkil etsin; 

3.2. dövlət orqanlarının informasiya sistemləri 

arasında informasiya mübadiləsinin aparılmasının təmin 

edilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirləri həyata keçirsin; 

3.3. dövlət orqanlarının elektron xidmətlərindən «bir 

pəncərə» prinsipi əsasında istifadənin təşkili məqsədilə 

«elektron hökumət» portalının yaradılmasını təmin etsin; 

3.4. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına elektron 

xidmətin təşkili üçün metodiki dəstəyi təmin etsin; 

3.5. dövlət qulluqçularının informasiya 

texnologiyalarından istifadə sahəsində hazırlıq 

səviyyələrinin artırılması məqsədi ilə tədris kurslarının 

təşkili istiqamətində zəruri tədbirləri həyata keçirsin; 

3.6. bu Fərmanın 3-cü bəndində nəzərdə tutulan 

tədbirlərin yerinə yetirilməsi barədə ayda bir dəfə 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat 

təqdim etsin. 
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4. Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları bu Fərmanın 2-ci 

bəndində nəzərdə tutulan tədbirlərin yerinə yetirilməsi 

barədə ayda bir dəfə Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabinetinə məlumat təqdim etsinlər. 

5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 

tapşırılsın ki: 

5.1. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və 

İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə birlikdə bu 

Fərmanda nəzərdə tutulmuş işlərin həyata keçirilməsi ilə 

bağlı tələb olunan vəsaitin cari ildə və növbəti illərin 

dövlət büdcəsində nəzərə alınması üçün müvafiq tədbirlər 

görsün; 

5.2. bu Fərmanın 2-ci və 3-cü bəndlərində nəzərdə 

tutulan tədbirlərin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar görülən 

işlərin vəziyyətini təhlil etsin və bu barədə üç ayda bir 

dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

təqdim etsin; 

5.3. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll 

etsin. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham ƏLİYEV 

Bakı şəhəri, 23 may 2011-ci il 
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“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər 

üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın və “Korrupsiyaya qarşı 

mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 28 iyul tarixli 2292 

nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Şəffaflığın 

artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli 

Strategiya” çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin 

davamlılığının təmin edilməsi, bu sahədə normativ hüquqi 

bazanın və institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi, 

dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinin açıq 

hökumət prinsiplərinə uyğunlaşdırılması, qərarların 

qəbulu prosesində ictimaiyyətin iştirakının 

genişləndirilməsi və şəffaflığın artırılması, Azərbaycan 

Respublikasının bu sahədə beynəlxalq öhdəliklərinin 

icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə qərara alıram:  

1. “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər 

üçün Milli Fəaliyyət Planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 



Səyyad Məcidli 

 

 308 

2. “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci 

illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” təsdiq edilsin (əlavə 

olunur). 

3. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları: 

3.1. “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər 

üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda və “Korrupsiyaya qarşı 

mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı”nda (bundan sonra - “Fəaliyyət Planları”) nəzərdə 

tutulan tədbirlərin icrası barədə hər il yanvarın 15-dək 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və 

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə Komissiyasına illik hesabatlarını təqdim 

etsinlər; 

3.2. Fəaliyyət Planlarının icrası üzrə illik iş planlarını 

təsdiq etsinlər və bu barədə məlumatı Azərbaycan 

Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiyasına təqdim etsinlər. 

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və 

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə Komissiyası Fəaliyyət Planlarının yerinə 

yetirilməsi ilə əlaqədar görülən işlərin vəziyyətini 

mütəmadi təhlil etsinlər və bu barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat təqdim etsinlər.  
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5. Azərbaycan Respublikasının Hesablama 

Palatasına, Baş Prokurorluğuna, İnsan Hüquqları üzrə 

Müvəkkilinə (Ombudsmana), Məhkəmə-Hüquq Şurasına, 

Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrinə, yerli 

özünüidarə orqanlarına tövsiyə edilsin ki, Fəaliyyət 

Planlarında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasını təmin 

etsinlər. 

6. Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə Komissiyasına tövsiyə edilsin ki, Fəaliyyət 

Planlarının icrasının dəyərləndirilməsi prosesinə vətəndaş 

cəmiyyəti institutlarını cəlb etsin və Fəaliyyət Planlarının 

icrası üzrə görülən işlər barədə ictimaiyyətə mütəmadi 

olaraq məlumat versin. 

7. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 

Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 5 sentyabr 2012-ci il. 
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Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün 

Milli Fəaliyyət Planı 

 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 

sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir 

 

Azərbaycan Respublikasında dövlət orqanlarının 

fəaliyyətində şəffaflığın artırılması, hesabatlılığın təmin 

edilməsi, ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi, yeni 

texnologiyaların tətbiqi əsas prinsiplərdir. Dövlət 

orqanlarının fəaliyyətinin müasir standartlara uyğun 

təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 2007-2011-ci illərdə 

“Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə Milli Strategiya” icra edilmişdir. Strategiyada 

həmçinin açıq hökumət prinsiplərinin tətbiqi üzrə mühüm 

tədbirlər müəyyən edilmişdir. Azərbaycan Respublikası 

düzgün idarəçiliyin təşviqi üzrə bütün beynəlxalq 

təşəbbüslərə qoşulmuşdur.  

Şəffaflığın artırılması və açıq hökumətin təşviqi ilə 

bağlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi, bu sahədə beynəlxalq 

təcrübənin mübadiləsi və beynəlxalq səylərə öz töhfəsini 

verə bilmək üçün ölkəmiz 2011-ci ildə Açıq Hökumət 

Tərəfdaşlığına qoşulmuşdur.  
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Dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın və açıq 

hökumət prinsiplərinin tətbiqi üçün, əsasən, aşağıdakı 

tədbirlər görülmüşdür: 

İnformasiya azadlığının təmin edilməsi sahəsində 

2005-ci ildə “İnformasiya əldə etmək haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. 

Qanunun icrasına nəzarət Azərbaycan Respublikasının 

İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinə (Ombudsmana) həvalə 

edilmişdir. “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə Milli Strategiya” çərçivəsində informasiya 

əldə edilməsinin asanlaşdırılması üçün praktiki işlər 

görülmüşdür. Dövlət orqanları tərəfindən informasiyanın 

proaktiv formada ictimaiyyətə təqdim edilməsi ilə bağlı 

tədbirlər müəyyən edilmişdir. 

 Elektron xidmətlərin təşkili sahəsində 

2010-cu ildə ölkədə ikinci “Elektron Azərbaycan” 

dövlət proqramı qəbul edilmişdir. 2011-ci il mayın 23-də 

“Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin 

təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanı imzalanmışdır. 

Fərmana əsasən, dövlət orqanları öz fəaliyyət 

istiqamətlərinə uyğun olaraq bütün sahələrdə elektron 

xidmətlər təşkil etmişlər. Elektron xidmətlərin “bir 
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pəncərə” prinsipi əsasında təşkilinin təmin edilməsi 

məqsədi ilə www.e-gov.az vahid elektron hökumət portalı 

yaradılmışdır. 

“Bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi sahəsində 

2008-ci ildən etibarən sahibkarlıq subyektlərinin 

qeydiyyatı “bir pəncərə” prinsipinə uyğun həyata keçirilir. 

Bunun nəticəsində kommersiya hüquqi şəxslərin 

qeydiyyat (biznesə başlama) prosedurlarının sayı 13-dən 

3-dək, müddəti isə 53 gündən 3 günədək, təqdim edilməli 

olan sənədlərin sayı 5 dəfədən çox azaldılmışdır. Biznesə 

başlama sahəsində islahatlara görə Azərbaycan 

Respublikası Dünya Bankının “Doing Business-2009” 

hesabatında ən islahatçı dövlət kimi göstərilmişdir. 2011-

ci il iyunun 1-dən etibarən fiziki şəxslərin, 2012-ci ilin 

fevral ayından etibarən hüquqi şəxslərin elektron qaydada 

qeydiyyatına başlanılmışdır. Həmçinin 2008-ci ildən 

dövlət sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat 

vasitələrinin yoxlanılmasında, 2009-cu ildən miqrasiya 

proseslərinin idarə olunmasında, 2011-ci ildən idxal 

edilən nəqliyyat vasitələrinin rəsmiləşdirilməsində “bir 

pəncərə” prinsipi tətbiq edilir.  

Dövlət orqanları tərəfindən əhaliyə bütün xidmətlərin 

vahid məkandan, daha keyfiyyətli və rahat həyata 
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keçirilməsi məqsədi ilə 2012-ci ilin iyul ayında 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyi təsis edilmişdir və bu qurumun nəzdində “ASAN” 

xidmət mərkəzləri fəaliyyət göstərəcəkdir. 

 Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye 

Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün (MHŞT) tətbiqi 

sahəsində 

Azərbaycan Respublikası 2003-cü ildən “Mineral 

Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində 

Şəffaflıq Təşəbbüsü”nə (MHŞT) qoşulmuş və təşəbbüsün 

icrası üzrə xüsusi hökumət komissiyası yaradılmışdır. 

Təşəbbüsün tətbiqi mexanizmi hökumət komissiyası, 

mədən hasilatı ilə məşğul olan yerli və xarici şirkətlər və 

Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması üzrə qeyri-

hökumət təşkilatlarının Koalisiyası tərəfindən 

müəyyənləşdirilmiş və 2004-cü ildə Təşəbbüsün həyata 

keçirilməsinə dair Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu 

imzalanmışdır. 2007-ci ildə Azərbaycan Mineral 

Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində 

Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə namizəd statusunu almış, 2009-

cu ildə həmin qurumun tamhüquqlu üzvü statusunu alan 

ilk ölkə olmuşdur. Təşəbbüsün icrası üzrə əldə etdiyi 
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nailiyyətlərə görə 2007-ci ildə Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Neft Fondu “Dövlət qulluğunda 

şəffaflığın, cavabdehliyin və məsuliyyətin artırılması” üzrə 

BMT-nin “Dövlət Qulluğu Mükafatı” ilə təltif edilmişdir. 

2009-cu ildə “Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan 

Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü mükafatı” 

Azərbaycana təqdim edilmişdir. 

 Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlıq və 

ictimaiyyətin iştirakının təmin edilməsi sahəsində 

Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə Komissiyası yanında fəaliyyət göstərən işçi 

qruplarda qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvlüyü təmin 

edilmişdir. 2005-ci ildə Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

aparan qeyri-hökumət təşkilatlarının Məlumat və 

İnformasiya Şəbəkəsi təsis edilmişdir. Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə Komissiya Şəbəkəyə üzv olmuşdur. 

Şəbəkə korrupsiyaya qarşı mübarizə və şəffaflığın 

artırılması ilə əlaqədar bütün qanunvericilik layihələri üzrə 

ictimai dinləmələr keçirmişdir. 2004-cü ildən Mineral 

Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində 

Şəffaflıq Təşəbbüsünün icrası məqsədi ilə Qeyri-Hökumət 

Təşkilatlarının Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması 

Koalisiyası yaradılmışdır. 
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Şəffaflığın artırılması və açıq hökumətin təşviqi 

sahəsində aşağıdakı tədbirlərin görülməsi təmin 

ediləcəkdir: 

 1. İnformasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması 

Görüləcək işlər və nəticə indikatorları 

1.1 Dövlət qurumlarında informasiya azadlığı üzrə 

məsul şəxslərin müəyyən edilməsi, informasiya azadlığı 

ilə bağlı daxili icraat qaydalarının qəbul edilməsi və bu 

barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması 

 İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 

2012-2014-cü illər 

 1.2 İnformasiya azadlığının təmin edilməsi məqsədi 

ilə məsul dövlət qulluqçuları üçün ətraflı treninqlərin 

keçirilməsi 

İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 

2012-2014-cü illər 

 1.3 “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tələblərinin icrasına nəzarətin 

həyata keçirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan 

Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilinin 

(Ombudsmanın) Aparatının strukturunun 

təkmilləşdirilməsi, aidiyyəti əməkdaşların ixtisaslaşmış 

treninqlərə cəlb edilməsi 
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İcra: İnsan hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) – 

2013-2014-cü illər 

 2. Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə 

ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verməsi  

Görüləcək işlər və nəticə indikatorları 

2.1 Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə 

məlumatları mütəmadi, yenilənmiş əsaslarla internet 

səhifələrində yerləşdirməsi  

İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 

mütəmadi 

 2.2 Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə illik 

məruzələr tərtib etməsi və internet səhifələrində 

açıqlaması 

 İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 

2012-2015-ci illər 

 2.3 Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə mətbuat 

konfransları və ictimaiyyətlə birbaşa ünsiyyət formasında 

tədbirlər keçirməsi 

İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 

2012-2015-ci illər 

 2.4 Dövlət orqanlarının fəaliyyətini tənzimləyən 

qanunvericilik aktlarının anlaşılan sadə dildə yazılmış 
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versiyasının, bələdçi qaydaların tərtib edilməsi və bu 

məlumatların vətəndaşlar arasında təşviq edilməsi 

İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 

mütəmadi 

 2.5 Dövlət proqramlarının əhatə etdiyi sahələr üzrə 

internet portallarının yaradılması 

 İcra: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları – 2012-2014-

cü illər 

 2.6 Dövlət orqanlarının internet səhifələrinin müasir 

standartlara uyğun olaraq vahid nümunəvi formasının və 

minimum şərtlərinin müəyyən edilməsi 

İcra: Nazirlər Kabineti, Xüsusi Dövlət Mühafizə 

Xidməti, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya - 2013-cü il 

 2.7 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qarşısındakı illik 

hesabatlarında açıq hökumətin təşviqi və korrupsiyaya 

qarşı mübarizə sahəsində həyata keçirilmiş tədbirlər 

haqqında məlumat verməsi 

İcra: Nazirlər Kabineti -2012-2015-ci illər 

 3. Normativ hüquqi aktların vahid elektron bazasının 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 

 Görüləcək işlər və nəticə indikatorları: 
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3.1 Rəsmi hüquqi istinad mənbəyi olan Azərbaycan 

Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin 

elektron variantının mütəmadi yenilənməsi və elektron 

bazanın daim işlək vəziyyətdə saxlanılması 

 İcra: Ədliyyə Nazirliyi – mütəmadi 

 4. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində ictimaiyyətin 

iştirakının genişləndirilməsi 

 Görüləcək işlər və nəticə indikatorları: 

4.1 Dövlət orqanları tərəfindən ictimai əhəmiyyət kəsb 

edən qanun layihələrinin hazırlanması prosesinə 

vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin cəlb edilməsi, 

ictimai dinləmələrin keçirilməsi 

İcra: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları – mütəmadi 

 4.2 Əhaliyə xidmət göstərən dövlət orqanları 

tərəfindən vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın 

təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq şuraların və ya 

əməkdaşlıq şəbəkələrinin yaradılması  

İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 2012-

2013-cü illər 

 4.3 İctimai maraq kəsb edən qərarların qəbul 

edilməsi prosesində ictimaiyyətin iştirakını genişləndirmək 

vasitəsi kimi internet səhifələrindən istifadə edilməsi 

(vətəndaşların təklif və rəylərinin qəbul edilməsi, 
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müzakirələrin təşkil edilməsi, interaktiv sual-cavab 

bölmələrinin yaradılması və s.) 

İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 

mütəmadi 

 4.4 Dövlət orqanları tərəfindən “Açıq qapı” vətəndaş 

forumlarının keçirilməsi  

İcra: mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları – 

mütəmadi 

 5. Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi 

 Görüləcək işlər və nəticə indikatorları: 

5.1 Elektron xidmətlər göstərilməsi üzrə 

qiymətləndirmənin həyata keçirilməsi və ictimaiyyətə 

açıqlanması 

 İcra: Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyi – mütəmadi 

 5.2 Dövlət orqanlarının öz səlahiyyətlərinə uyğun 

olaraq həyata keçirdikləri elektron xidmətlər barədə ildə 

bir dəfədən az olmayaraq ictimai təqdimatlar keçirməsi 

İcra: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları – 2013-2015-

ci illər 
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 5.3 Dövlət orqanları arasında elektron informasiya 

dövriyyəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə vahid sistemin 

yaradılması  

İcra: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, 

Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti – 2013-2014-cü illər 

 5.4 Rüsumların, vergilərin, inzibati cərimələrin, 

kommunal xərclərin və digər inzibati ödənişlərin elektron 

qaydada ödənilməsinin təkmilləşdirilməsi 

İcra: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət 

və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi – 2013-

2014-cü illər 

 5.5 Regionlarda əhalinin elektron xidmətlərdən 

istifadə imkanlarının artırılması üzrə tədbirlərin həyata 

keçirilməsi 

İcra: mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət 

və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi, Rabitə və 

İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi – 2013-2014-cü illər 

 6. Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların 

fəaliyyətində şəffaflığın artırılması 
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Görüləcək işlər və nəticə indikatorları: 

6.1 Dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən 

orqanların səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi və maliyyə 

nəzarəti üzrə daha təkmil hüquqi baza təmin etmək üçün 

maliyyə nəzarəti haqqında qanun layihəsinin 

hazırlanması 

 İcra: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi - 2013-2014-cü illər 

 6.2 Maliyyə nəzarəti orqanlarının hesabatlılığının 

artırılması və həmin orqanlar tərəfindən maliyyə 

nəzarətinin nəticələri barədə təhlillərin və statistik 

məlumatların ictimaiyyətə təqdim edilməsi  

İcra: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi - 2013-2015-ci illər 

 6.3 Maliyyə nəzarətində informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi və elektron nəzarət (“e-nəzarət”) 

sisteminin yaradılması 

 İcra: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi - 2013-2014-cü illər  

6.4 Maliyyə nəzarəti orqanlarının qarşılıqlı 

fəaliyyətinin təmin edilməsi, onlar arasında vahid elektron 

informasiya bazasının yaradılması, informasiya 

mübadiləsinin təşkili 
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İcra: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə 

Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi - 2013-2014-cü illər  

6.5 Dövlət müəssisələrinin Maliyyə Hesabatlarının 

Beynəlxalq Standartlarına və ya Milli Mühasibat Uçotu 

Standartlarına uyğun olaraq tərtib edilmiş maliyyə 

hesabatlarının auditor rəyi ilə birlikdə dərc edilməsinə 

nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi 

İcra: Nazirlər Kabineti, Hesablama Palatası, Maliyyə 

Nazirliyi - 2013-2014-cü illər 

 6.6 Yerli büdcənin tərtibinə və icrasına, o cümlədən 

sərf edilən vəsaitin təsdiq edilmiş büdcə göstəricilərinə 

uyğunluğuna, habelə bələdiyyələrin maliyyə 

hesabatlarının vaxtında təsdiq olunmasına nəzarət 

mexanizmlərinə və prosedurlarına dair təkliflər 

hazırlanması 

 İcra: Ədliyyə Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Hesablama 

Palatası – 2013-cü il 

 6.7 Dövlət büdcəsinin icrası barədə hesabat və 

müvafiq qanun layihələrinin Azərbaycan Respublikasının 

Milli Məclisinə təqdim edilənədək dərc edilməsi  

İcra: Nazirlər Kabineti, Maliyyə Nazirliyi – 2013-2015-

ci illər  
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7. Vergi nəzarəti və yoxlamaları prosesində şəffaflığın 

artırılması 

Görüləcək işlər və nəticə indikatorları: 

7.1 Vergi ödəyicilərinin zəruri məlumatla təmin 

edilməsi və vergi ödəyiciləri ilə təbliğat işinin 

təkmilləşdirilməsi 

İcra: Vergilər Nazirliyi - 2012-2014-cü illər 

 7.2 Vergi orqanlarının fəaliyyətinin Beynəlxalq 

Valyuta Fondunun Vergi şəffaflığı üzrə yaxşı praktika 

haqqında kodeksinə uyğunlaşdırılması sahəsində 

tədbirlər görülməsi 

İcra: Vergilər Nazirliyi - 2012-2013-cü illər 

 7.3 Vergilərin və digər icbari ödənişlərin elektron 

qaydada ödənilməsinin təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq 

tədbirlər görülməsi 

İcra: Vergilər Nazirliyi - 2012-2013-cü illər 

 8. Mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan sənaye 

sahələrində şəffaflığın artırılması 

Görüləcək işlər və nəticə indikatorları: 

8.1 Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan 

Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün 

Azərbaycanda davamlı tətbiqi və inkişafı üçün 

Azərbaycan Respublikası hökumətinin ölkədə mineral 
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ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan yerli və xarici şirkətlər, 

habelə vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığının 

davam etdirilməsi  

İcra: Dövlət Neft Fondu – 2012-2015-ci illər 

 8.2 Azərbaycan Respublikası hökumətinin mədən 

sənayesində əldə etdiyi məcmu daxilolmalar barədə 

hesabatların ictimaiyyətə mütəmadi açıqlanmasının 

davam etdirilməsi  

İcra: Dövlət Neft Fondu – 2012-2015-ci illər 

 8.3 Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan 

Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün 

Azərbaycanda tətbiqi üzrə illik hesabatların açıqlanması 

 İcra: Dövlət Neft Fondu – 2012-2015-ci illər 

 9. Açıq hökumətin təşviqi üçün görülən tədbirlərlə 

bağlı maarifləndirmənin və əməkdaşlığın həyata 

keçirilməsi 

 Görüləcək işlər və nəticə indikatorları: 

9.1 Fəaliyyət Planının icrası üzrə tədbirlərin yerinə 

yetirilməsi vəziyyətinin hər il üzrə dəyərləndirilməsi və 

ictimaiyyətə açıqlanması 

 İcra: Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya – 

2012-2015-ci illər 
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 9.2 Açıq hökumət təşəbbüsü üzrə maarifləndirici 

materialların nəşri və əhali arasında paylanması  

İcra: Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya, 

Nazirlər Kabineti, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti 

orqanları - mütəmadi 

 9.3 “Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı” çərçivəsində 

öhdəliklərin icrası istiqamətində zəruri tədbirlərin davam 

etdirilməsi 

İcra: Nazirlər Kabineti, mərkəzi və yerli icra 

hakimiyyəti orqanları, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiya – 2012-2015-ci illər 

 9.4 Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin 

icrası üçün vətəndaş cəmiyyəti institutlarına maliyyə 

dəstəyi 

İcra: Nazirlər Kabineti, mərkəzi və yerli icra 

hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurası, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiya – 2012-2015-ci illər. 
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“Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər 

üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın təsdiq edilməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Sərəncamı 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, açıq hökumət 

prinsiplərinin tətbiqinin genişləndirilməsi, korrupsiyanın 

qarşısının alınması üzrə yeni mexanizmlərin tətbiqi, 

vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətinin və ictimai 

nəzarətin gücləndirilməsi, sahibkarların hüquqlarının 

müdafiəsi, “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci 

illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” və “Korrupsiyaya qarşı 

mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət 

Planı” çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin 

davamlılığının təmin edilməsi məqsədi ilə qərara alıram: 

1. “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər 

üçün Milli Fəaliyyət Planı” təsdiq edilsin. 

2. Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları: 

2.1. “Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018-ci illər 

üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda (bundan sonra - Fəaliyyət 

Planı) nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası barədə hər il 

dekabrın 30-dək Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə və Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya 
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qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına illik hesabatlarını 

təqdim etsinlər; 

2.2. Fəaliyyət Planının icrası üzrə illik iş planlarını 

təsdiq etsinlər və bu barədə məlumatı Azərbaycan 

Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Komissiyasına elektron qaydada versinlər. 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 

tapşırılsın və Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına tövsiyə edilsin ki, 

Fəaliyyət Planının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar görülən 

işlərin vəziyyətini mütəmadi təhlil etsinlər və bu barədə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat 

versinlər. 

4. Azərbaycan Respublikasının Hesablama 

Palatasına, Baş Prokurorluğuna, İnsan Hüquqları üzrə 

Müvəkkilinə (Ombudsmana), Məhkəmə-Hüquq Şurasına, 

Azərbaycan Respublikasının məhkəmələrinə, yerli 

özünüidarəetmə orqanlarına tövsiyə olunsun ki, Fəaliyyət 

Planında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasını təmin 

etsinlər. 

5. Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə Komissiyasına tövsiyə edilsin ki, Fəaliyyət 

Planının icrasının dəyərləndirilməsi prosesinə vətəndaş 
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cəmiyyəti institutlarının cəlb edilməsi üçün tədbirlər 

görsün və həmin planın həyata keçirilməsi sahəsində 

görülən işlər barədə ictimaiyyətə mütəmadi olaraq 

məlumat versin. 

6. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 

Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 27 aprel 2016-cı il.



Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir beynəlxalq hüquq 

 

 329 

 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI 

 

1. Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər 

üçün Milli Fəaliyyət Planı, http://president.az 

2. Bağırov S. Korrupsiya. Əsas anlayışlar. 

Korrupsiya. Bakı, 2002, 114 səh. 

3. Qədirov A. Korrupsiya: anlayışı, mahiyyəti və 

problemləri. http://strategiya.az 

4. Quliyev R. İmanov M. Cinayət hüququ. Xüsusi 

hissə. Bakı, “Qanun” 2004. 816 s. 

5. Həsənov E. Korrusiya və ona qarşı mübarizənin 

hüquqi əsasları. Qanunçuluq, № 11, 2006, səh.101. 

6. Korrupsiya. Yeni nəsil MMC. Bakı, 2002, s.36, 114 

səh. 

7. Məmmədov R.K. Beynəlxalq cinayət hüququ və 

Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyi, Bakı-

2012, 312 səh. 

8. Məcidli S.T. “İnternet hüququ və etikası”. Dərs 

vəsaiti. Bakı: “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013. 222 səh. 

9. Mülki cəmiyyətin təşəkkülü. Bakı-2004, 340 s. 

10. Müslümov A. Korrupsiya və onunla mübarizə. 

Qanunçuluq, N 2, 2003, s.22. 



Səyyad Məcidli 

 

 330 

11. Səməndərov Y.F. Mütəşəkkil cinayətkarlıq və 

onunla mübarizə haqında (ön söz əvəzi) // Qəniyev Ç.A. 

Mütəşəkkil cinayətkarlığın  bəzi məsələləri. Bakı 1997. 

218 səh. 

12. Анализ лучших практик международного опыта в сфере 

борьбы с коррупцией на примере Сингапура, Малайзии и 

Южной Кореи. www.mineconom.kg 

13. Бочарников И.В., «Зарубежный опыт противодействия 

коррупции», http://www.crime.vl.ru 

14. Гурбанов. Г. Уголовное право. Особенная часть. 

Конспект лекции. Баку, «Техсил», 2005. 328 с. 

15. К обществу без коррупции. Информационно-

аналитический журнал, 2001, № 3, s.8 

16. Мари Мендрас. Обогащение и клиентско-патронажные 

отношения в России//Конституционное право: 

Восточноевропейский обзор, № 1(22), 1998, с. 122 

17. Mеждународный опыт борьбы с коррупцией. 

www.gugenplan.spb.ru 

18. Севдималиев Р. М. Международый терроризм и политико 

правовые проблемы борьбы с ним. Баку, 2011, 504 səh 

19. Смирнов Г.Н. Этика бизнеса, деловых и 

общественных отнощений, М.Изд-во УРАО, 2001, с 121. 



Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir beynəlxalq hüquq 

 

 331 

20. Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией 

для Армении, Азербайджана, Грузии, Кыргызской Республики, 

Российской Федерации, Таджикистана и Украины. 

http://www.oecd.org/corruption/acn/istanbulactionplan/41

726451.pdf 

21. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции 

современного уголовного права. М. Юрист, 1998. 512 с. 

22. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для 

вузов. М. НОРМА-ИНФРА. 1998. 768 с. 

23. Уголовное право России. Особенная часть. 

Учебник. Под редак. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. 2-

ое изд. М. Юрист, 2000. 492 с. 

24. Уголовное право. Часть общая. Часть особенная. 

Учебник. М. Юриспруденция, 1999. С. 687. 784 с. 

25. About The Center for Public Integrity, 

http://www.publicintegrity.org/ 

26. Act on the Prevention of Conflict of İnterest in the 

Exercise of Public Office, http://www.antikorupcija.hr 

27. Agreed at the 7th UN Congress on the Prevention 

of Crime and the Treatment of Offenders, Milan, Italy, 

08/26-09/06/1985 http://www1.umn.edu 

28. Anti-Corruption Forum, 

http://www.anticorruptionforum.org.uk 



Səyyad Məcidli 

 

 332 

29. Anti-Corruption Plan for Transition Economies: 

http://www.oecd.org 

30. Bangalore Principles on Judicial Independence. 

www.unodc.org 

31. Bruce Fein and Burt Neuborne, Why Should We 

Care About Independent and Accountable Judges? 

Brennan Center for Justice, NYU School of Law 

published in Judicature, Journal of the American 

Judicature Society, 

http://www.brennancenter.org/resources/downloads/fein_

neuborne.pdf 

32. Bertrand de Speville, Why do anti-corruption 

agencies fail, UNGOPAC, Vienna, Austria, April, 2000. 

Special Investigation Service of the Republic of Lithuania, 

http://www.stt.lt 

33. Bertrand de Speville, “Reversing the Onus of 

Proof: Is It Compatible with Respect for Human Rights”: 

http://www.transparency.org 

34. Best practices in combating corruption. 

http://www.osce.org 

35. Best practices in combating corruption. OSCE. 

Office of the Co-ordinator for Economic and 



Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir beynəlxalq hüquq 

 

 333 

Environmental Activities. Kärntner Ring. Vienna, 2004. 

215 s 

36. Best Practice, Best Person: Inteqrity in Public 

Sector Recruitment and Selection on the Commissions 

Website, www.icac.nsw.gov.au 

37. Bribery Act 2010, http://www.legislation.gov.uk 

38. Bribery, http://lawcommission.justice.gov.uk 

39. Cash for Peerages, 

http://everything2.com/title/Cash+for+Peerages 

40. Canadian Code of Ethics 2005 

http://www.caswacts.ca 

41. Code of Ethics, State of New Jersey of USA. 

http://www.state.nj.us/ethics/ethics 

42. Code of Ethics State of Washington. 

http://www.wsscsw.org 

43. Code of Conduct, https://www.ic.gc.ca 

44. Corruption, http://www.interpol.int 

45. Corruption Prevention Publications: Strategies for 

Managing Post Separation Employment Issues, 

http://www.icac.nsw.gov.au 

46. Constitution of the Kingdom of Thailand. 

http://www.asianlii.org/th/legis/const/ 



Səyyad Məcidli 

 

 334 

47. Central Service for Corruption Prevention, 

http://www.iaaca.org 

48. Daniel R. Fung. Anti-Corruption and Human Rights 

Protection: Hong Kong's Jurisprudential Experience. 

http://www.8iacc.org 

49. Deepak Gupta, Republic of South Africa’s 

Prevention of Organized Crime Act: A Comparative Bill of 

Rights Analysis: http://www.law.harvard.edu 

50. Fight against corruption in Hungary, 

https://www.unodc.org 

51. Federal Government Directive Concerning the 

Prevention of Corruption in the Federal Administration, 

http://www.bmi.bund.de 

52. Jeremy Pope. Confronting corruption: the elements 

of a national integrity system. Transparency International. 

Malaysia. 2000. 364 s 

53. Guidance on the Bribery Act 2010 for the 

Infrastructure Sector. http://www.britishexpertise.org 

54. Ethics Reform Act of 1989 http://www.oge.gov 

55. European Association of Judges Recommendation 

no. R (94)12 of the Committee of Ministers to Member 

States on the Independence, Efficiency and Role of 



Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir beynəlxalq hüquq 

 

 335 

Judges, 13 October 1993, 518th Meeting of the Ministers 

Deputies, Council of Europe http://cm.coe.int 

56. European Commission Strategy Paper and Report 

2003: http://www.fifoost.org 

57. International Anti-Corruption Law Research Guide 

http://www.law.georgetown.edu 

58. INTERPOL: Global standards to combat corruption 

in police forces/services: http://www.interpol.int  

59. Investigation of Allegations of Nepotism in 

Government (Report No 11 dated 15 April 1999. 

http://www.polity.org.za 

60. Heike Fuller. Corruption prevention at the Federal 

Foreign Office, http://www.auswaertiges-amt.de 

61. Hong Kong Bilingual Laws Information System: 

http://www.justice.gov.hk 

62. Law on provision of information to the public of 2 

July 1996 No. I-1418  / Visuomenės informavimo 

įstatymas, 1996 m. liepos 2 d. Nr. I-1418, 

http://www3.lrs.lt 

63. Magna Carta 1297, 25 Edw. 1, cc 1, 9, 29, c. 9. 

64. Ministerial Code, https://www.gov.uk 



Səyyad Məcidli 

 

 336 

65. Meeting on the statute for judges in Europe, 

organized by the Council of Europe, 8-10 July 1998, 

http://www.coe.int 

66. National Anti-corruption Programme of the 

Republic of Lithuania, 

http://www.stt.lt/documents/laws/programe.pdf 

67. National Program for Prevention of Corruption, 

National Action Plan against Corruption, www.just.ro 

68. National Prosecuting Authority Act 32 of 1998   

http://www.justice.gov.za  

69. Nepotism Restrictions for State Legislators, 

http://www.ncsl.org 

70. New South Wales ICAC: 

http://www.icac.nsw.gov.au/ 

71. OECD, Directorate for Financial and Enterprise 

Affairs, United Kingdom: Phase 2 – Report on the 

Application of the Convention on Combating Bribery of 

Foreign Public Officials in International Business 

Transactions and the 1997 Recommendation on 

Combating Bribery in International Business Transactions 

para. 248 (Mar. 17, 2005), athttp://www.oecd.org 

72. OAS General Assembly Resolution 

AG/res1398/March 1996, Resolutions adopted by the 



Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir beynəlxalq hüquq 

 

 337 

General Assembly at its twenty-sixth regular session. 

https://www.oas.org 

73. OECD Guidelines for Managing Conflict of Interest 

in the Public Service. http://www.oecd.org 

74. Post-separation Employment of Ministers, 

http://www.aph.gov.au 

75. Public Bodies Corrupt Practices Act 1889, 

http://www.legislation.gov.uk 

76. Recommendation No. R (94) 12 was adopted by 

the Committee of Ministers of the Council of Europe on 

October 13, 1994 http://www.coe.int 

77. Republic of South Africa, Prevention of Organised 

Crime Act, 1998: http://www.gov.za/acts/1998/a121-

98.pdf 

78. The City of Bristol, Tennesse, Nepotism Polisy 

(US). Essay on Practices of Nepotism. 

www.directessays.com 

79. The United Nations Convention against Corruption  

as a way of life. Edited by Nikos Passas and Dimitri 

Vlassis. Milan. ISPAC, 2007. S. 9. 268 s. 

80. The UN Convention against Corruption and 

Development Cooperation –Corruption Prevention by 



Səyyad Məcidli 

 

 338 

more Efficient Law Enforcement? Author: Johanna Beate 

Wysluch. Eschborn 2007. 26 s 

81. The United Kingdom Bribery Act 2010 – Anti-

Corruption Legislation with Significant Jurisdictional 

Reach, http://www.loc.gov 

82. The Anti-Corruption Action Plan: Social and 

Economic Necessity for Kosovo October 2006 

http://www.akk-ks.org 

83. The Spanish model has been recommended for 

Slovakia. http://www.vlada.gov.sk  

84. The role of Parliament in Curbing Corruption. 

Edited by Rick Stapenhurst, Niall Johnston, Riccardo 

Pelizzo.The World Bank Washington DC. 2006, 263 s. 

85. Thailand Penal or Criminal Code, 

http://www.samuiforsale.com 

86. Hong Kong ICAC: 

http://www.icac.org.hk/eng/main/ 

87. UK Bribery Act Could Have Major Impact on 

Domestic Companies' Business Overseas, 

http://parkerpoe.com 

88. Writting an Effective Anticorruption Law. Prem 

Notes N 58. October 2001, www.worldban 

 



Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir beynəlxalq hüquq 

 

 339 

 

 

 

Səyyad Məcidli (Məcidov) 

 

Antikorrupsiya qanunvericiliyi və müasir 

beynəlxalq hüquq 

(Dərs vəsaiti) 

 

 

 

 


