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 I. HESABATLA TANIŞLIQ 

Korrupsiya bir qayda olaraq sistemli xarakter daşıyır, onunla mübarizə də holistik yanaşma və hərtərəfli 

strategiya tələb edir. Bu məqsədlə Beynəlxalq Şəffaflıq təşkilatı 2001-ci ildə Milli Şəffaflıq Sistemi 

qiymətləndirməsini hazırlayıb. 

Bu qiymətləndirməyə uyğun aparılan tədqiqatların məqsədi ölkənin qarşılaşdığı sistemli korrupsiya risklərini 

qiymətləndirmək və gələcəkdə həmin riskləri azaltmaq üçün müvafiq tövsiyələr hazırlamaqdır. İdarəçilik 

institutlarını əhatəli qiymətləndirməyin çətinlikləri mövcud olsa da, Milli Şəffaflıq Sistemi qiymətləndirməsi 

korrupsiyaya qarşı qanunlarda əsas boşluqları, bu qanunların icrasında zəif həlqələri nişan verir, eləcə də 

gələcək mümkün islahatlar üçün bir yol xəritəsi təklif edir. Həmin tövsiyələr sonradan hökumət, vətəndaş 

cəmiyyəti və biznesdə olan oyunçular tərəfindən ölkədə şəffaflığı artırmaq məqsədilə istifadə edilə bilər. 

İndiyə kimi 100-dən artıq ölkədə Milli Şəffaflıq Sistemi qiymətləndirmələri aparılıb. Beynəlxalq Şəffaflıq təşkilatı 

regionda da, o cümlədən Ukrayna (2011), Gürcüstan (2011) və Moldovada (2014) belə qiymətləndirmələr 

həyata keçirib. Beynəlxalq Şəffaflıq təşkilatı Azərbaycan üçün də Milli Şəffaflıq Sistemi qiymətləndirməsinə  

Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə 2013-cü ildə başlayıb. 

Bu qiymətləndirmə ölkənin idarəçilik sisteminin başlıca dövlət təsisatları və qeyri-dövlət oyunçularının  

dəyərləndirilməsinə diqqət yetirir və bu zaman onların (1) ümumi fəaliyyət qabiliyyətini, (2) daxili idarəçilik 

sistemlərini və prosedur qaydalarını, (3) onların ümumi şəffaflıq sistemində rolunu əsas götürür. 

Qiymətləndirmə hər sütunun həm formal hüquqi çərçivəsini, həm də faktiki institusional təcrübəsini təhlil edir. 

Təhlillər formal müddəalar ilə gerçəklik arasında uyğunsuzluqları vurğulayaraq, şəffaflıq sistemində boşluqların 

harada olduğunu aşkara çıxarır. 

Beynəlxalq Şəffaflıq təşkilatı ümid edir ki, şəffaflığı, hesabatlılığı və dürüstlüyü artırmaq məqsədilə ölkənin əsas 

təsisat və oyunçuları üçün verilən konkret tövsiyələr müvafiq qurumlar tərəfindən diqqətlə qarşılanacaq. Eyni 

zamanda bu qiymətləndirmə hökumətin və seçkili rəsmilərin ictimai dialoq və müzakirələr vasitəsi ilə hesabat 

verməsinə nail olmaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarını yaxşı idarəetmə standartları ilə təmin edir. İctimai 

təsisatlar isə öz antikorrupsiya proqramlarını hazırlayarkən bu tövsiyələrdən yararlana bilər. 
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II. MİLLİ ŞƏFFAFLIQ SİSTEMİ 
QİYMƏTLƏNDİRMƏSİ HAQQINDA 

Bu hesabat Milli Şəffaflıq Sistemi qiymətləndirməsindən istifadə edir. Milli Şəffaflıq Sisteminin təklif etdiyi 

çərçivə ölkənin həm korrupsiya qarşısında zəifliklərini, həm də antikorrupsiya səylərinin effektivliyini təhlil 

etməyə imkan verir. Dövlətin komponentlərini təşkil edən bütün əsas təsisatlar və oyunçular bu çərçivədə 

ehtiva olunur. Buraya siyasi hakimiyyətin bütün qolları, dövlət sektoru və özəl sektor, media və vətəndaş 

cəmiyyəti aiddir. Aşağıdakı diaqramda onlar sütunlar formasında təsvir edilib:  

 

Milli Şəffaflıq Sistemi konsepsiyası Beynəlxalq Şəffaflıq təşkilatı tərəfindən hazırlanıb və təşkilatın korrupsiyaya 

qarşı mübarizəyə holistik yanaşmasının tərkib hissəsidir. Korrupsiyaya qarşı effektiv mübarizə sistemi qurmaq 

üçün hər hansı vahid resept mövcud olmasa da, korrupsiyanın qarşısının alınması və dürüstlüyün təşviqi üçün 

daha yaxşı çalışan institusional xüsusiyyətlərin mövcudluğuna dair beynəlxalq konsensus artmaqdadır. 

Milli Şəffaflıq Sistemi qiymətləndirməsi dürüstlük, hesabatlılıq və şəffaflığa münasibətdə ölkənin institusional 

landşaftının bütöv təsvirini verən güclü ictimai vəkillik alətidir. Möhkəm və işlək Milli Şəffaflıq Sistemi 

korrupsiyaya qarşı sədd rolunu oynayır və hesabatlılığa zəmanət verir, zəif Milli Şəffaflıq Sistemi isə sistematik 

korrupsiyaya və saysız-hesabsız idarəetmə xətalarına yol açır. Qiymətləndirmə nəticəsində islahat ehtiyacının 

ətraflı konturları nəinki məlum olur, həm də onların siyasi baxımdan nə qədər məqsədyönlü olması ortaya çıxır. 

Milli Şəffaflıq Sisteminin gücləndirilməsi cəmiyyətin bütün aspektləri üzrə daha yaxşı idarəetməni təşviq edir və 

nəticədə, daha ədalətli cəmiyyətin formalaşmasına töhfə verir. 

Anlayışlar 

Beynəlxalq Şəffaflıq təşkilatı korrupsiya anlayışının aşağıdakı tərifindən istifadə edir: 
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Etibar edilmiş səlahiyyətlərdən şəxsi mənfəət üçün sui-istifadə. Korrupsiya 

itirilmiş pul vəsaitinin həcmindən və baş verdiyi sahədən asılı olaraq iri, 

xırda və siyasi korrupsiya kimi təsnif edilə bilər.1 
 

İri korrupsiya – hökumətin yuxarı səviyyələrində törədilmiş hərəkətlər olub dövlətin siyasətini və ya fəaliyyətini 

təhrif edərək ictimai mülkiyyət hesabına rəhbərlərin şəxsi fayda götürməsinə imkan yaradır
2
. Xırda korrupsiya 

– xəstəxanalar, məktəblər, polis və digər orqanlarda zəruri mallar və ya xidmətlərdən istifadə etməyə çalışan 

sıravi vətəndaşlarla gündəlik ünsiyyətdə aşağı və orta səviyyəli dövlət məmurlarının onlara etibar edilmiş 

səlahiyyətlərdən sui-istifadə etməsidir
3
. Siyasi korrupsiya – resursların və maliyyənin paylaşdırılması zamanı 

dövlət siyasətinin, təsisatlarının və prosedura qaydalarının manipulyasiyasından ibarət olub, öz siyasi gücünü, 

statusunu və sərvətini saxlamaq məqsədilə öz mövqeyindən sui-istifadə edən siyasi qərarvericilər tərəfindən 

törədilir
4
.
 
 

Hədəflər 

Milli Şəffaflıq Sistemi qiymətləndirməsinin başlıca hədəfləri aşağıdakılardır: 

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan maraqlı tərəflər arasında Azərbaycanın Milli Şəffaflıq Sisteminin 

güclü və zəif cəhətlərinin daha yaxşı anlaşılmasına nail olmaq; 

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan maraqlı tərəflərin Milli Şəffaflıq Sistemində prioritet sahələrə 

müraciət etmələrinə təkan vermək üçün əlverişli məqama nail olmaq. 

Qiymətləndirmənin başlıca məqsədi korrupsiyanın qarşısının alınması və ona qarşı mübarizədə, şəffaflıq və 

dürüstlüyün artırılmasında Azərbaycan təsisatlarının nə qədər effektiv rol oynamasını dəyərləndirməkdir. Əlavə 

olaraq, bu qiymətləndirmə prosesi siyasi islahatlar, ictimai vəkillik və ya digər spesifik idarəetmə məsələsinin 

daha ətraflı qiymətləndirməsi baxımından hökumət və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan ictimai təsisatların 

bütövlükdə ictimaiyyətin fəaliyyətə keçmələri üçün bir tramplin kimi düşünülür. Azərbaycanda korrupsiyaya 

qarşı mübarizə aparan maraqlı tərəflər arasında bu qiymətləndirmə davamlı və səmərəli islahatlar naminə 

ictimai vəkillik üçün əsas olmalıdır. 

Metodologiya 

Beynəlxalq Şəffaflıq təşkilatının metodologiyasına uyğun olaraq, Milli Şəffaflıq Sistemi bütün əsas dövlət və 

özəl təsisatları əhatə edən 13 sütundan formalaşdırılıb. 

ƏSAS İDARƏETMƏ 

İNSTİTUTLARI  

DÖVLƏT SEKTORUNUN 

QURUMLARI 

QEYRİ-HÖKUMƏT 

OYUNÇULARI 

Qanunverici orqan Dövlət sektoru Siyasi partiyalar 

İcra hakimiyyəti Hüquq-mühafizə orqanları Media 

Məhkəmə sistemi Mərkəzi Seçki Komissiyası Vətəndaş cəmiyyəti 

 Ombudsman Biznes 

                                                        
1
 Anti-Korrupsiya Izahlı lüğəti, Transparency International, 2009, səh.14 

www.transparency.org/whatwedo/pub/the_anti_corruption_plain_language_guide  
2
 Eyni mənbə., səh..23 

3
 Eyin mənbə., səh.33 

4
 Eyni mənbə., səh.35 

 

http://www.transparency.org/whatwedo/pub/the_anti_corruption_plain_language_guide
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 Hesablama Palatası  

 Antikorrupsiya orqanları  

 

Bu 13 sütunun hər biri korrupsiyanın qarşısını almaq və onunla mübarizə aparmaq üçün vacib olan üç meyar 

əsasında qiymətləndirilir: 

 Sahib olduğu resurslar və müstəqillik baxımından təsisatın potensialı və fəaliyyət qabiliyyəti; 

 

 Təsisatın daxili idarəçiliyini tənzimləyən qaydalar, yəni təsisatın nə dərəcədə şəffaf, hesabatlı və dürüst 

fəaliyyət göstərməsi; 

 

 Ümumi şəffaflıq sistemində təsisata ayrılan rol və korrupsiyanın qarşısının alınmasında bu rolun 

öhdəsindən necə gəlməsi. 

Hər meyar öz növbəsində eyni göstəricilər dəsti vasitəsilə ölçülür. Qiymətləndirmə zamanı hər bir sütunun 

bütün meyarlarda həm hüquqi çərçivəsi, həm də faktiki institusional təcrübəsi araşdırılır. Bununla da əgər 

formal müddəalar və faktiki gerçəklik arasında uyğunsuzluqlar olarsa, onlar aşkara çıxarılır. 

MEYAR 
GÖSTƏRİCİLƏR 

QANUNDA VƏ TƏCRÜBƏDƏ 

Fəaliyyət qabiliyyəti Resurslar 

İdarəçilik 
Müstəqillik 

 

Şəffaflıq sistemində rolu Şəffaflıq 

 Hesabatlılıq 

 Dürüstlük 

 

 

Qiymətləndirmə hər bir sütunun ayrıca hərtərəfli tədqiqi məqsədini daşımır. Məqsəd ümumi sistemin 

mənzərəsini əldə etmək üçün bütün müvafiq sütunlara bir sıra göstəricilərin işığında nəzər salmaqdır. 

Qiymətləndirmə həmçinin sütunlar arasında qarşılıqlı əlaqələri də araşdırır, çünki, məsələn, təkcə bir sütunda 

olan zəiflik bütün sistemdə ciddi qüsurlara gətirib çıxara bilər. Sütunlar arasında qarşılıqlı əlaqələri anlamaqla 

islahatlar üçün prioritet sahələri müəyyən etmək olar. 

Vacib kontekst amillərini də hesabata qatmaq üçün qiymətləndirmə 13 sütunun fəaliyyət göstərdiyi mühitin, yəni 

“əsaslandığı” dörd “təməlin” yığcam təhlili ilə müşayiət olunur. Bunlar siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni 

təməllərdir.  

Milli Şəffaflıq Sistemi qiymətləndirməsi kəmiyyət tədqiqat metodlarına aiddir. Bu metod Beynəlxalq Şəffaflıq 

təşkilatının hazırladığı “göstəricilərin bal vərəqələri”ndən istifadə edir. Bu vərəqələrdə hər göstərici üçün “bal 

sualı” olur, ardınca izahedici sual və bal verməyin qaydaları gəlir. Aşağıdakı cədvəldə nümunə kimi məhkəmə 

sisteminin praktiki resurslarını qiymətləndirən zaman istifadə edilən bal vərəqəsi verilib:  
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SİYASƏT 

 

CƏMIYYƏT 

 

İQTISADİYYAT 

 

MƏDƏNİYYƏT 

 

SÜTUN Məhkəmə sistemi 

GÖSTƏRİCİ NÖMRƏSİ 3.1.2 

GÖSTƏRİCİ ADI Resurslar (təcrübədə) 

BAL SUALI Məhkəmə sistemi səmərəli fəaliyyət göstərməsi 

üçün təcrübədə müvafiq maliyyə resursları, kadr 

potensialı və infrastruktura sahibdirmi? 

İZAHEDİCİ SUALLAR Məhkəmə sistemi öz vəzifələrini yerinə yetirmək 

üçün yetərli büdcəyə sahibdirmi? Məhkəmə 

sisteminin büdcəsi necə ayrılır? Büdcəni kim ayırır? 

Təcrübədə maaşları kim müəyyən edir – yüksək 

vəzifəli hakimlər, konstitusiya, qanunlar? Hakimlər 

və prokurorların vəzifə maaşları yetərlidirmi, yoxsa 

maaşlar o qədər aşağıdır ki, korrupsiya üçün güclü 

iqtisadi zəmin yaradır? Hakimlərin vəzifə maaşları 

praktikası olan vəkillərin gəlirləri ilə mütənasibdirmi? 

Hakimlərin ixtiyarında yetərli sayda köməkçilər, 

kitabxana resursları və müasir kompyuter 

avadanlıqları varmı? İnsan qaynaqları sabitdirmi? 

Məhkəmələrin sıravi əməkdaşları təlim imkanlarına 

sahibdirlərmi? Hakimin hüquqi biliklərini, məhkəmə 

idarəçiliyini, hökm yazmaq bacarıqlarını artıracaq və 

maraqların toqquşması hallarını tənzimləyəcək 

təlimlər mövcuddurmu? 

MİNİMUM BAL (1) Məhkəmə sisteminin mövcud maliyyə, insan və 

infrastruktur resursları minimal səviyyədədir və 

məhkəmələrin öz səlahiyyətlərini səmərəli icra 

etməsi üçün yetərli deyil. 

ORTA BAL (3) Məhkəmə sisteminin bəzi resursları var, amma 

mühüm resurs çatışmazlıqları məhkəmələrin öz 

vəzifələrini icrasında müəyyən dərəcədə 

səmərəsizliyə səbəb olur. 

MAKSİMUM BAL (5) Məhkəmə sistemi öz vəzifələrini səmərəli şəkildə 

yerinə yetirmək üçün yetərli resurs bazasına 

malikdir.  
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Hər göstərici üçün Beynəlxalq Şəffaflıq tərəfindən istifadə edilən izahedici suallar ən yaxşı beynəlxalq təcrübəni 

araşdıraraq, müvafiq sütun üzrə mövcud qiymətləndirmə ilə bağlı təşkilatın öz təcrübədən çıxış edərək və 

müvafiq təsisatlar üzrə beynəlxalq ekspertlərin rəyləri əsasında hazırlanmışdır. Bu “göstəricilərin bal vərəqələri” 

Azərbaycan qiymətləndirməsi üçün əsas olsa da, aparıcı tədqiqatçı milli kontekstə uyğun olaraq bəzi sualları 

cavabsız buraxa, bəzi yeni sualları isə əlavə edə bilər. Metodologiya haqqında ətraflı informasiyanı və bal 

vərəqələrini Beynəlxalq Şəffaflıq təşkilatının İnternet saytından əldə etmək olar
5
. 

İzahedici sualları cavablandırmaq üçün tədqiqatçılar komandası dörd başlıca məlumat mənbəyinə müraciət 

ediblər: milli qanunvericilik; ikinci mənbələr – digər tədqiqatlar və hesabatlar; müstəqil və öyrənilən qurumun 

əməkdaşı olan ekspertlərlə müsahibələr; yazılı sorğu anketləri. İstifadə olunan ikinci mənbələr yerli vətəndaş 

cəmiyyəti qurumlarının, beynəlxalq təşkilatların, hökumət orqanlarının, araşdırma mərkəzlərinin və elm 

adamlarının etibarlı tədqiqat və hesabatlardan ibarətdir.  

Mövcud şəraitin hərtərəfli mənzərəsini öyrənmək üçün hər sütun üzrə ən azı iki əsas mütəxəssislə müsahibə 

keçirilib. Bu mütəxəssislərdən biri öyrənilən qurumu təmsil edib, digəri isə mövzu üzrə ekspert olsa da, qurumla 

bağlılığı olmayıb. Bundan əlavə, öyrənilən sahədə ekspert olan digər şəxslərdən də müsahibələr götürülüb. 

Sütunlararası münasibətləri daha yaxşı öyrənmək üçün bir neçə sütun üzrə ekspert sayılan peşəkarların da rəyi 

soruşulub.  

Bal vermə sistemi  

Bu qiymətləndirmə keyfiyyət araşdırması metodu olsa da, şəffaflıq sisteminin başlıca zəif və güclü tərəflərini 

vurğulamaq və mövcud məlumatı icmal etmək məqsədi ilə müxtəlif ballardan istifadə edilib. Ballar 25 ballıq 

artmalarla 100 ballıq cədvəl əsasında verilib. Beş mümkün qiymət var: 0, 25, 50, 75 və 100. Ballar oxucunun 

təfərrüatlar içərisində çaşıb qalmasının və ayrı-ayrı hissələrə fikrini cəmləməsinin qarşısını almaq və sistemin 

bir bütöv olaraq anlaşılmasına nail olmaq məqsədi daşıyır. Meyar səviyyəsində toplanan  orta 

müəyyənləşdikdən sonra hər üç meyarın ballarının sütun səviyyəsində orta balı müəyyənləşdirlir və sistemin 

ümumi sağlamlığını ifadə edən ortalama bal alınır.  

ÇOX GÜCLÜ 81-100 

GÜCLÜ 61-80 

ORTA 41-60 

ZƏIF 21-40  

ÇOX ZƏIF 0-20 

 

Əldə olunan ballar ölkələr arasında kəmiyyət müqayisələri aparmaq və ya reytinqlər hazırlamaq üçün münasib 

deyil, çünki qiymətləndirmə metodologiyasını tətbiq edən ölkələrdə məlumat mənbələri fərqlidir və balların 

müqayisəliliyini təmin edəcək beynəlxalq ekspert şurası mövcud deyil.  

                                                        
5 http://www.transparency.org/policy_research/nis/methodology 

 

http://www.transparency.org/policy_research/nis/methodology
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Məşvərətçi yanaşma və nəticələrin doğrulanması 

Azərbaycanda qiymətləndirmə prosesinin güclü məşvərətçi komponenti olub və burada məqsəd korrupsiyaya 

qarşı hökumətdə, vətəndaş cəmiyyətində və digər sektorlarda mübarizə aparan əsas oyunçuları 

qiymətləndirmə prosesinə cəlb etmək idi. Hesabatın hazırlanmasına ümumilikdə 37 kənar məsləhətçi öz 

töhfəsini verib. Belə yanaşmanın iki hədəfi var: hesabat üçün faktlar əldə etmək, habelə, islahat təşəbbüslərinə 

təkan verəcək siyasi iradə və ictimai tələb formalaşdırmaq üçün bütün maraqlı tərəflərlə ünsiyyətdə olmaq. 

Hesabat hazırlanan zaman ilk olaraq məsləhətçilər qrupu ilə görüş keçirilib (19 iyul 2013), daha sonra hər sütun 

üzrə aparıcı ekspertlərdən müsahibələr alınıb, vətəndaş cəmiyyəti fəalları və qonaq çıxışçı qismində aparıcı 

ekspertlər ilə altı forum-müsahibə təşkil edilib. Bunlarla yanaşı ofisdə aparılan tədqiqatlar və dövlət qurumlarına 

göndərilmiş sorğulara gələn cavablar hesabat üçün ilkin məlumatların toplanmasına imkan yaradıb. Həmçinin, 

qiymətləndirmənin aparılması barədə hökumət və vətəndaş cəmiyyəti arasında ictimai məlumatlandırma 

aparılıb. Hər sütun üzrə hazırlanmış təhlil layihələri kənar ekspertlər və Beynəlxalq Şəffaflıq təşkilatının katibliyi 

tərəfindən dəfələrlə nəzərdən keçirilib və məsləhətçilər qrupuna təqdim edilib (11 fevral 2014). 

Təhlil hesabatlarının layihələri hazırlandıqdan sonra, təfərrüatları dəqiqləşdirmək və son yenilikləri əhatə etmək 

üçün ekspertlərlə müsahibələrin ikinci mərhələsinə start verilib, dövlət orqanlarına yeni sorğular göndərilib. 

Ictimaiyyəti məlumatlandırmaq, hökumətdən, ekspertlərdən və sıravi vətəndaşlardan daha çox məlumat əldə 

etmək məqsədilə 2014-cü ilin aprelində Azadlıq Radiosunun efirində hərəsi bir saat çəkən beş proqramda bəzi 

vacib sütunların dəyərləndirməsi (Ombudsman, Hesablama Palatası, Milli Məclis, media, antikorrupsiya 

orqanları) ekspertlər və hökumət nümayəndələri tərəfindən müzakirə olunub. Dinləyicilər canlı efirə zəng, 

elektron poçt və ya sms vasitəsilə öz rəylərini bildirmək imkanına sahib olub. Qiymətləndirmə ilə əlaqədar 

konfrans və ya digər tədbirlər keçirilməsə də, bütün sütunların dəyərləndirməsi məsləhətçilər qrupunun 

ekspertlərinə təqdim edilib, ekspertlər bütün qənaətləri və balların doğruluğunu təsdiqləyib. 

Hesabatın növbəti bölmələri sizə qiymətləndirmənin icmalını təqdim edəcək, eləcə də Milli Şəffaflıq Sistemini 

gücləndirmək üçün verilən tövsiyələrlə tanış edəcək. 
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III. HESABATIN QISA İCMALI 

Azərbaycan haqqında qısa məlumat 

Azərbaycan 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılmasından sonra öz müstəqilliyini qazanıb. Azərbaycan 

vətəndaşlarının təməl siyasi və vətəndaş hüquqları, eləcə də bu hüquqların təminatı kimi çıxış edən demokratik 

təsisatlar ölkənin qanunvericiliyində təsbit olunub. Lakin bu hüquq və azadlıqların təcrübədə həyata 

keçirilməsində çatışmazlıqlar qalmaqdadır.  

Azərbaycan üçün ən böyük problem "dondurulmuş" Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, başqa sözlə Ermənistan 

tərəfindən ölkə ərazisinin işğal olunmasıdır. Bu münaqişə həm daxili, həm də xarici siyasətin 

formalaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Müharibə nəticəsində qaçqın düşmüş insanlar (ümumilikdə 

700,000 nəfərdən çox qaçqın və məcburi köçkün) üçün resursların ayrılmasından tutmuş ölkənin enerji 

siyasətinə kimi bütün sahələrdə münaqişənin təsiri duyulur. 

Azərbaycanda davamlı iqtisadi artım, biznes mühitinin, xüsusən də qeyri-neft sektorunun inkişafı və 

makroiqtisadi sabitlik olsa da, ölkə iqtisadiyyatı hələ də neft gəlirlərindən asılıdır. Təsirli iqtisadi artıma 

baxmayaraq, vətəndaşların sosial müdafiəsi, səhiyyə və təhsil xidmətlərinə çıxış, ərzaq təhlükəsizliyi və içməli 

su ilə bağlı problemlər qalmaqdadır. 

Azərbaycan cəmiyyətinin üzləşdiyi əsas sosial problemlər korrupsiyaya qarşı dözümlülük, demokratik 

proseslərdə və qərarların qəbulunda vətəndaş fəallığı və vətəndaş iştirakının yetərli olmaması, eləcə də qərar 

qəbuletmə səviyyəsində qadınların aşağı səviyyədə təmsil olunmasıdır. Lakin sürətlə dəyişən iqtisadi, sosial və 

siyasi mühitə uyğunlaşma prosesində Azərbaycanın patriarxal mədəniyyəti yavaş da olsa, dəyişməkdədir. 

Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək olduğu hesab edilir, amma ölkə korrupsiya reytinqində öz 

qonşuları ilə müqayisədə ortalardadır – Gürcüstandan aşağıda olsa da, Ukrayna və Orta Asiya ölkələrindən 

xeyli irəlidədir. Bir sıra əhəmiyyətli islahatlar, eləcə də milli və beynəlxalq proqramların nəticəsində 

korrupsiyanın səviyyəsi müəyyən qədər azalıb. Problemin mürəkkəbliyini nəzərə alsaq, korrupsiyaya qarşı 

apardığı mübarizədə Azərbaycanın səylərinin haraya qədər gedəcəyi aydın deyil. Lakin dövlət rəhbərliyi 

tərəfindən yuxarı səviyyədə dəstək, hökumətin korrupsiyaya qarşı müabrizə sahəsində beynəlxalq səviyyədə 

götürdüyü öhdəliklər, Azərbaycanın qlobal iqtisadi oyunçu olmaq istəyi kimi amillərin təsiri ilə ölkə korrupsiyanın 

səviyyəsini mərhələ-mərhələ azaldır və əhalinin korrupsiyaya qarşı müqavimətini gücləndirir.  

Daha ətraflı məlumatlarla IV, V və VI fəsillərdə tanış ola bilərsiniz. 

Milli Şəffaflıq Sisteminin ümumi dəyərləndirməsi 

Aşağıdakı diaqram sütunların ballarını əyani təsvir edir və onların müqayisəli gücünü göstərir. Hər sütun üçün 

ümumi bal onların üç meyarının – fəaliyyət qabiliyyətinin, idarəçiliyinin və şəffaflı sistemində rolunun kəmiyyət 

qiymətləndirməsindən əldə edilib. 
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LEG – Qanunverici orqan  

EXE – İcra hakimiyyəti  

JUD – Məhkəmə sistemi  

PS – Dövlət sektoru 

LEA – Hüquq-mühafizə 

orqanları  

EC – Mərkəzi Seçki 

Komissiyası   

AA – Antikorrupsiya orqanları  

COA – Hesablama Palatası   

PP – Siyasi partiyalar 

CS – Dövlət qulluğu  

MED – Media  

BUS – Biznes  

OMB – Ombudsman  

 

 

Azərbaycan Milli Şəffaflıq Sistemi güclü icra hakimiyyəti, hüquq-mühafizə orqanları və antikorrupsiya orqanları 

ilə xarakterizə olunur. Nəzarət və tarazlıq sistemini təşkil edən hakimiyyətin digər iki qolu – qanunverici orqan 

və məhkəmələr icra hakimiyyətinə nisbətən zəifdir. Gözətçi rolunu oynamalı olan sütunlar (vətəndaş cəmiyyəti, 

media və siyasi partiyalar) ən zəif həlqələrdir. Biznes də o qədər güclü deyil. Ombudsman institutu və 

Hesablama Palatasının sanksiyalar tətbiq etmək səlahiyyətləri olmadığından, yetərli müstəqilliyə də malik 

deyillər. Amma hər iki institut nisbətən yüksək peşəkarlıqları sayəsində Milli Şəffaflıq Sistemində yüksək 

mövqeyə sahibdirlər. Dövlət sektoru kifayət qədər yuxarı qiymətləndirilsə də, dövlət satınalmalarında 

islahatların gecikməsi dövlət sektorunun ümumi balını nisbətən aşağı salıb. 

Azərbaycan Milli Şəffaflıq Sisteminin güclü tərəfləri dövlət təsisatlarının insan, texniki və maliyyə resursları, 

həmçinin güclü hüquqi çərçivənin mövcudluğudur. Həmçinin, hökumətin son illərdə həyata keçirdiyi bir sıra 

əhəmiyyətli proqramlar artıq öz ilk bəhrəsini verməkdədir. Məsələn, 2011 və 2014-cü illər arasında 

Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi aşağı düşüb. Bu işdə ASAN xidmət mərkəzlərinin yaradılması, elektron 
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xidmətlər və vahid elektron hökumət portalının istifadəyə verilməsi, biznes yaratmaq üçün proseduraların 

sadələşdirilməsi və dövlət qulluğuna qəbul prosesinin təkmilləşdirilməsi mühüm rol oynayıb.    

Milli Şəffaflıq Sisteminin zəif tərəfləri isə şəffaflıq, hesabatlılıq və dürüstlük prinsiplərinin təcrübədə tətbiqində 

çatışmazlıqların olmasıdır. Bu çatışmazlıqlar təkcə dövlət qurumlarına yox, həm də gözətçi rolu oynamalı olan 

sütunlara (media, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar) və biznesə də aiddir. Müstəqil sütunların hökuməti 

hesabatlı tutmaq qabiliyyəti aşağıdır, məhkəmə sistemi, qanunverici orqan və onun nəzarət institutları – 

Hesablama Palatası və ombudsman isə qanunla onlara həvalə edilmiş səlahiyyətlərdən tam istifadə etmirlər və 

icra hakimiyyətinə effektiv nəzarət edə bilmirlər.  

Əslində isə güclü nəzarət mexanizmləri altında və elektron hökumətə keçid şəraitində də icra hakimiyyəti ən 

güclü hakimiyyət qolu olmaqda davam edə və daha peşəkar ola bilər.  

Nəticədə, sütunlar təcrübə ilə müqayisədə qiymətləndirmənin qanun tərəfində daha yaxşı bal toplayırlar. 

Azərbaycanın yaxşı qanunvericiliyə, o cümlədən güclü antikorrupsiya qanunlarına sahib olduğu hesab edilir. 

Lakin bir sıra vacib antikorrupsiya qanunları hələ qəbul edilməlidir (məsələn, korrupsiyanı ifşa edən şahidlərin 

müdafiəsi, maraqlar toqquşması, özəl sektorda korrupsiya halları ilə bağlı qanunlar). Bir çox hallarda yardımçı 

normativ aktların olmaması və ya qanunların icrasında qüsurlar yaxşı qanunların dəyərini azaldır (məsələn, 

qanunun tələbinə uyğun olaraq məmurların maliyyə xarakterli şəxsi məlumatlarını bəyan etməsi üçün 

bəyannamə formaları hələ də mövcud deyil). 

Digər post-sovet ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da korrupsiyanın səviyyəsi hələ nisbətən yuxarı olaraq 

qalır və demokratik təsisatların daha da təkmilləşdirilməsinə ehtiyac duyulur. 

Sütunlar arasında qarşılıqlı münasibətlər 

Milli Şəffaflıq Sisteminin başlıca prinsipi budur ki, bir təsisatda olan zəiflik bütün şəffaflıq sistemində ciddi 

qüsurlara gətirib çıxarır. 

Gözətçi rolu oynayan siyasi partiyaların və vətəndaş cəmiyyətinin zəifliyi vətəndaşların hökuməti daha yüksək 

səviyyədə hesabatlı tutmaq qabiliyyətini azaldır. Qanunvericilikdə çatışmazlıqlar məhkəmə sisteminin 

(məsələn, öz büdcəsini idarə etmək səlahiyyətlərinin olmaması) və ali audit institutunun (məsələn, Hesablama 

Palatasının müstəqilliyinin konstitusiyada təsbit edilməməsi) müstəqilliyini azaldır. Bu nöqsanlar da öz 

növbəsində həmin təsisatların icra hakimiyyətini hesabatlı tutmaq qabiliyyətinə xələl gətirir, xüsusən də dövlət 

satınalmaları sisteminin ətraflı yoxlanmasının qarşısını alır. Elektron hökumətlə bağlı bir sıra əhəmiyyətli hüquqi 

normaların olmaması dövlət orqanları arasında rahat və təhlükəsiz məlumat mübadiləsinə imkan vermir və 

nəticədə, dövlət qulluqçuları tərəfindən interaktiv elektron xidmətlərin göstərilməsinə maneə yaranır. 

Məhkəmə sisteminin müstəqilliyinin yetərli olmaması biznes sektorunun da müstəqilliyinin azalmasına təsir edir 

və hakimiyyət orqanlarının mümkün müdaxilələrinə qarşı biznes qurumlarının öz hüquqlarını məhkəmədə 

müdafiə etməsinə maneə törədir. Özlərini müdafiəsiz hiss edən biznes qurumları, xüsusən də kiçik və orta 

sahibkarlar artıq vətəndaş cəmiyyətinin korrupsiyaya qarşı səylərini dəstəkləməkdə, nə də hökuməti 

korrupsiyaya qarşı islahat keçirməyə çağırmaqda maraqlı olmurlar.  

Ölkənin reklam bazarının kiçikliyi səbəbindən medianın maliyyə əsaslarının dayanıqsız olması, informasiya 

əldə etmə hüququnun məhdudlaşdırılması (məsələn, hüquqi şəxslərlə bağlı kommersiya sirri hesab edilən 

informasiyaya çıxış), diffamasiyaya dair cinayət müddəalarının məhkəmələrdə tətbiqi son nəticədə medianı 

zəiflədir və onun ictimaiyyəti korrupsiya ilə bağlı məlumatlandırmasına və korrupsiya hallarını ifşa etməsinə 

imkan vermir. 

Əsas tövsiyələr  

Artıq müzakirə edildiyi kimi, icra hakimiyyəti hökumətin ən güclü qoludur. Azərbaycanda idarəçilik sistemində 

səmərəli nəzarət və tarazlıq sistemini təmin etmək üçün aşağıdakı əsas tədbirlərin görülməsi tövsiyə olunur. 
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İcra hakimiyyəti ilə bağlı aşağıdakı islahatlar həyata keçirilməlidir: 

 Geniş interaktiv xidmətlər təklif edən elektron hökumət sisteminin yaradılması; 

 

 Dövlət satınalmaları sistemində şəffaflığın artırılması; 

 

 Qanunların təcrübədə tətbiqinin təkmilləşdirilməsi. 

Məhkəmə sistemi ilə bağlı aşağıdakı islahat həyata keçirilməlidir:  

 Məhkəmə-Hüquq Şurasının səlahiyyətlərinin artırılması, məhkəmələrin büdcəsinin idarəçiliyinin ona 

həvalə edilməsi.  

Qanunvericilik hakimiyyəti ilə bağlı aşağıdakı islahat həyata keçirilməlidir:  

 Parlamentin nəzarət institutlarının – Hesablama Palatası və İnsan hüquqları üzrə Müvəkkilin 

aşkarladığı faktlar üzrə hərəkətsizliyə görə cinayət məsuliyyətini sərtləşdirən qanunvericilik 

dəyişikliklərinin qəbulu. 

Qeyri-dövlət oyunçuları ilə bağlı aşağıdakı islahatlar həyata keçirilməlidir:  

 Biznes və vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyətləri üzərində dövlət nəzarətini azaltmaq üçün tənzimləmələrin 

dəyişdirilməsi; 

 

 Diffamasiyaya görə cinayət məsuliyyəti müəyyən edən müddəaların ləğv edilməsi; 

 

 Qeyri-dövlət oyunçularının fəal surətdə öz aralarında və hökumətlə əməkdaşlıq qurması.  

Tövsiyələrlə daha ətraflı VII fəsildə hər sütunun sonunda, əsas qənaətlərin, tövsiyələrin və qarşıdakı illər üçün 

başlıca vəzifələrin qısa xülasəsi ilə isə VIII fəsildə tanış ola bilərsiniz. 
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IV. ÖLKƏ HAQQINDA:MİLLİ 
ŞƏFFAFLIQ SİSTEMİNİN TƏMƏLLƏRİ 

Azərbaycanda Milli Şəffaflıq Sisteminin təməlləri  

Siyasi-institusional təməllər 

Bal: 50 

  

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə ölkədə prezident üsul-darəsi mövcuddur. Prezident institutu 

hakimiyyətin digər iki qolu – qanunverici orqan və məhkəmələr üzərində müəyyən təsirlərə malikdir ki, bu da 

nəzarət və tarazlıq sistemini zəiflədir
6
. Prezident ümumi seçki yolu ilə beş il müddətinə seçilir və bir şəxsin 

təkara seçilməsi ilə bağlı heç bir müddət məhdudiyyəti yoxdur. Ölkədə çox sayda müxalifət partiyasının 

fəaliyyət göstərdiyi rəngarəng siyasi landşaft mövcuddur və Azərbaycan siyasi plüralizmin inkişafı yönündə 

səylərini davam etdirir. 

 

Müxalifət partiyaların sayı artmaqda davam etsə də, ölkənin siyasi həyatında onların təsiri güclü deyil. Görünən 

odur ki, ölkədə siyasətin formalaşmasında müxalifət partiyaları vətəndaş cəmiyyətindən daha az təsirə 

sahibdirlər
7
. Onlar öz siyasi fəaliyyətlərini seçki platformaları və ideoloji prinsiplərdən daha çox öz liderlərinin 

şəxsiyyəti ətrafında qururlar
8
. Bu, böyük dərəcədə həmin partiyaların 1980-ci illərin sonuna doğru Sovet 

dövründə əsas müxalifət qüvvəsi və Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində hakim partiya olan Azərbaycan 

Xalq Cəbhəsindən çıxması ilə əlaqəli olar bilər. 

 

Seçkili vəzifəli şəxslər öz səlahiyyətlərini bir qayda olaraq effektiv şəkildə həyata keçirə bilirlər. Ordu mülki 

hakimiyyətin nəzarətindədir və ölkənin siyasi qərar qəbulu proseslərində həlledici rol oynamır
9
. 2013-cü ilin 

prezident seçkisindən sonra Nazirlər Kabinetinin tərkibində bir sıra dəyişikliklər olsa da, nazirlərin əksəriyyəti 10 

ildən çoxdur ki, öz vəzifələrindədirlər.  

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ölkənin ali qanunudur və bütün siyasi qüvvələr tərəfindən qəbul 

edilir. Qanunvericilikdə  ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ təsbit edilsə də, ədalətə çıxış imkanlarının 

həyata keçirilməsində müəyyən çatışmazlıqlar var. Məsələn, cinayətin təhqiqatı və məhkəmədə dövlət 

ittihamının həyata keçirilməsi eyni institutun – prokurorluğun səlahiyyətlərində olduğundan (fərqli idarələrə aid 

                                                        
6
 Parliamentary Program of Azerbaijan Evaluation Final report July 2011 by Lincoln Mitchell, Ph.D. and Rashad Shirinov, M.A., 

publication by Democracy International Inc.,  
7
 “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondunun rəhbəri, QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Əliməmməd Nuriyevlə hesabat 

müəlliflərinin müsahibəsi, 11 aprel 2014.   
8
 Caucasus Analytical Digest No. 24, 11 February 2011, The article by Andreas Heinrich, The Formal Political System in Azerbaijan, 

www.css.ethz.ch 
9
  Caucasus Analytical Digest No. 24, 11 February 2011, The article by Andreas Heinrich, The Formal Political System in 

Azerbaijan, www.css.ethz.ch 

 

ÖLKƏDƏKİ SİYASİ İNSTİTUTLAR SƏMƏRƏLİ MİLLİ ŞƏFFAFLIQ SİSTEMİNİ NƏ DƏRƏCƏDƏ 
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olsa da), prokurorlar maraqların toqquşması ilə qarşılaşa bilərlər. Həmçinin, məhkəmələrin tam müstəqilliyinə, o 

cümlədən maliyyə müstəqilliyinə planlaşdırılmış islahatlar yolu ilə nail olmaq lazımdır. 

Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti BMT-nin Universal Dövri İcmalında sonuncu dəfə 2013-cü ildə 

həyata keçirilib və müvafiq hesabat həmin ilin iyul ayında dərc edilib. BMT-nin icmalında əsas tövsiyələrə uşaq 

və qadınların hüquqlarının daha yaxşı müdafiəsi, vətəndaş cəmiyyəti üçün mühitin yaxşılaşdırılması, hüquqi 

islahatların aparılması və ifadə azadlığının təmin edilməsi daxildir
10

. 

Azərbaycan vətəndaşlarının təməl siyasi və vətəndaş hüquqları, eləcə də bu hüquqların təminatı kimi çıxış 

edən demokratik təsisatlar ölkənin qanunvericiliyində təsbit olunub. Lakin bu hüquq və azadlıqların təcrübədə 

həyata keçirilməsində çatışmazlıqlar qalmaqdadır
11 .

 

Qanunvericilik toplaşmaq azadlığına tam təminat verir. Hökumət 2013-cü ildə bir sıra dinc aksiyaların 

keçirilməsinə icazə versə də, bu nümayişlər Bakının kənarlarında baş tutub. Siyasi etiraz aksiyaların keçirilməsi 

üçün müraciətlərin rədd edilməsi iddiaları var, eləcə də icazəsiz aksiyalar dağıdılıb
12

. 

Bakının mərkəzi ərazilərində həm təşkilatçılar, həm də hakimiyyət üçün məqbul sayılan, təhlükəsizlik 

tələblərinə cavab verən yerlərdə etiraz aksiyalarına icazə verməsi üçün hakimiyyətin kompromisə getməsinə 

cəhdlər edilib
13

. 

Konstitusiya ifadə azadlığına tam təminat verir. Azərbaycanda 1997-ci ildə senzura ləğv edildikdən sonra 

vətəndaşlar hətta hökumət haqqında tənqidi fikirlərini ifadə etməyə nisbətən azaddırlar. Müxalifyönlü və 

müstəqil İnternet və çap nəşrləri bu hüquqlarından istifadə edir. Televiziya kanalları və radiolar tənqidi debatlar 

hazırlamaqdan çəkinirlər, lakin korrupsiya və sosial problemlərlə bağlı verilişlər efirə verilir. Ümumilikdə, sıravi 

vətəndaşlar öz fikirlərini nisbətən azad ifadə edə bilir və siyasi baxışların geniş spektrinə çıxışları var
14

.  

İctimai-siyasi təməllər 

Bal: 50  

 

 

 

 

 

 

İrqindən, cinsindən, etnik və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaq bütün əhalinin tam siyasi və vətəndaş 

hüquqlarına təminat verilib. Azərbaycan çoxmillətli və çoxkonfessiyalı ölkə olsa da, bu təminat təcrübədə də 

işləkdir və ölkə sakinlərinin mütləq əksəriyyəti Azərbaycan vətəndaşlığını və milli dövlət konsepsiyasını qəbul 

edir
15

. Lakin 30 may 2014-cü il tarixində Milli Məclis ilk oxunuşda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı 

haqqında qanuna
16

 xarici ölkə pasportu sahibi olan Azərbaycan vətəndaşlarını bir sıra səbəblərə görə ölkə 

vətəndaşlığından məhrum edən dəyişiklikləri qəbul etdi. Bu səbəblərin içərisində “dövlətin təhlükəsizliyinə ciddi 

zərər vuran davranış” kimi olduqca ümumi ifadə olunmuş səbəb də var. 

 

Azərbaycan üçün ən böyük problem  Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişədir. Bu münaqişə həm 

daxili, həm də xarici siyasətin formalaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Müharibə nəticəsində qaçqın 

                                                        
10 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycan üzrə Universal Dövri İcmalı üzrə hesabat 5 iyul 2013-cü il 
11 Caucasus Analytical Digest No. 24, 11 February 2011, The article by Andreas Heinrich, The Formal Political System in 
Azerbaijan, www.css.ethz.ch  
12 Human Rights Watch təşkilatının World Report 2013: Azerbaijan,hesabatı, www.hrw.org  
13 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 1917 (2013), The Honouring of Obligations and Commitments by 
Azerbaijan, www.coe.int 
14 Bertelsmann Transformation Index 2014, Azerbaijan, hesabatı http://www.bti-project.org 
15 Bertelsmann Transformation Index 2104l Azerbaijan,hesabatı www.bti-project.org 
16 Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanunun 18-ci maddəsi, 30 Sentyabr 1998-ci il, www.e-qanun.az  
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düşmüş insanlar (ümumilikdə 700,000 nəfərdən çox qaçqın və məcburi köçkün) üçün resursların ayrılmasından 

tutmuş ölkənin enerji siyasətinə kimi bütün sahələrdə münaqişənin təsiri duyulur. Fransa, Rusiya və ABŞ-ın 

həmsədrliyi ilə ATƏT-in Minsk qrupunun davamlı beynəlxalq vasitəçilik səylərinə baxmayaraq Ermənistan-

Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ də öz həllini tapmayıb. Münaqişə mövzusu Azərbaycan 

ictimaiyyətinin yaralı yeri olduğundan, bəzən qeyri-populyar addımların legitimləşdirilməsi üçün istifadə edilir.  

 

Azərbaycanda təqribən 3,000 dövlət qeydiyyatına alınmış və xeyli sayda qeydiyyatsız QHT-lər var. Hər 3,000 

vətəndaşa bir QHT düşür
17

. Kəmiyyəti götürsək, yeni müstəqil dövlət üçün heç də pis göstərici deyil. Həmçinin, 

son bir neçə il ərzində, xüsusən də sosial şəbəkələr vasitəsilə gənclərin müxtəlif maraq qruplarının fəaliyyəti 

artıb. Bu maraq qrupları Qərb universitetlərinin məzunları tərəfindən yaradılır, əsasən Bakıda yerləşir, insan 

hüquqları, gender və Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində fəaliyyət göstərir
18

. 

 

Hökumət son illərdə vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə əməkdaşlıq istiqamətində xeyli əhəmiyyətli addımlar atıb. 

Yerli və xarici QHT-lərə qrantların ayrılması və informasiya dəstəyinin verilməsi, hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti 

arasında əməkdaşlığın asanlaşdırılması məqsədilə Azərbaycan hökuməti 2007-ci ildə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi 

Şurasını təsis edib. Prezident fərmanı ilə QHT-lərə dəstək üçün dövlət proqramı təsdiq edilib. Digər tərəfdən isə 

2013 və 2014-cü illərdə Milli Məclis QHT qanunvericiliyinə bir sıra dəyişikliklər edərək vətəndaş cəmiyyəti 

qurumlarının dövlət qarşısında hesabatlılığını xeyli artırıb
19

. Bankların qrant vəsaitləri üzərində nəzarəti 

güclənib. Bu addımlar vətəndaş cəmiyyətinin şəffaflığını və hesabatlılığını artırmağa xidmət etsə də, yeni 

tələblərin icrası yolunda inzibati maneələr mövcuddur. 

Azərbaycanda müxtəlif dinlərə qarşı dözümlülük var və əksər dini qruplar hökumət müdaxiləsi olmadan sərbəst 

şəkildə öz dini ibadətlərini həyata keçirə bilir
20

. Universal Dövri İcmalın dini azadlıqlarla bağlı tövsiyələrini qəbul 

etməyinə baxmayaraq, hökumət dini fəaliyyətlər üzərində nəzarəti sərtləşdirib, dini icmaların yenidən 

qeydiyyatdan keçməsi tələb edilib və icazəsiz fəaliyyətlər üçün cərimələr artırılıb
21

. Milli azlıqlarla bağlı 

narahatlıq doğuracaq ciddi məsələlər  yoxdur. 2010-cu ilin parlament seçkilərində və 2013-cü ilin prezident 

seçkisində milli azlıqların nümayəndələri bütün əsas siyasi partiyaların namizədləri sırasında təmsil olunub. Milli 

azlıqların spesifik ehtiyaclarını daha yaxşı qarşılamaq üçün onların nümayəndələrindən ibarət milli məşvərətçi 

qurum yaratması məqsədilə hökumətə tövsiyələr edilib
22

. 

İstər dövlət, istərsə də biznes sektorunda bütün qərar qəbuledici vəzifələrdə qadınların təmsilçiliyinin səviyyəsi 

hələ də aşağıdır. Yalnız vətəndaş cəmiyyəti və sosial sferada vəziyyət fərqlidir
23

. Lakin vəziyyətdə yaxşılaşma 

hiss olunur. 2010-cu ildə son parlament seçkilərində qadın namizədlərin faizi bir öncəki seçkiyə nisbətən artıb. 

Parlamentə seçilən qadınların sayı 14-dən 20-ə qalxıb. 2012-ci ilin mayında Avroviziya mahnı müsabiqəsi 

ərəfəsində hüquq-mühafizə orqanlarının işə qəbul siyasətində nəzərə çarpacaq dəyişikliklərin olmasına 

baxmayaraq, bu orqanlarda qadın əməkdaşların sayı hələ də çox aşağı qalmaqda davam edir
24

.  

Sosial-iqtisadi təməllər 

Bal: 50  

                                                        
17 Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının vəziyyəti haqqında ilk 
Milli Hesabatı, www.cssn.gov.az 
18 Bertelsmann Transformation Index 2104l Azerbaijan, www.bti-project.org  
19 Azerbaijan Civil Society: the Current State and Future, 26 December 2013, www.contact.az 
20 International Religious Freedom Report for 2012: Azerbaijan,hesabatı www.state.gov 
21 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycan üzrə Universal Dövri İcmalı üzrə hesabaıt, İnsan hüquqları üzrə ali komissarın ofisi 
tərəfindən hazırlanan icmal, Universal Dövri İcmalın hazırlanması üzrə işçi qrupu 29 Yanvar 2013-cü il, səh 6. 
22 Avropa yenidənqurma və İnkişaf Bankının Azərbaycan üzrə Strategiya sənədi, Bankın direktrolar şurası tərəfindən 30 Aprel 
2014-cü il tarixində təsdiq edilib. www.ebrd.com 
23 Avropa yenidənqurma və İnkişaf Bankının Azərbaycan üzrə Strategiya sənədi, Bankın direktrolar şurası tərəfindən 30 Aprel 
2014-cü il tarixində təsdiq edilib www.ebrd.com 
24 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirinin Müavini, Baş Təşkilati-İnspeksiya İdarəsinin rəisi Fazil Quliyevin 002-659-1213 
nömrəli, 28 iyun 2013 tarixli məktubu. 
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http://www.state.gov/
http://www.ebrd.com/
http://www.ebrd.com/
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Azərbaycanda davamlı iqtisadi artım, biznes mühitinin, xüsusən də qeyri-neft sektorunun inkişafı və 

makroiqtisadi sabitlik olsa da, ölkə iqtisadiyyatı hələ də neft gəlirlərindən asılıdır. Təsirli iqtisadi artıma 

baxmayaraq, vətəndaşların sosial müdafiəsi, səhiyyə və təhsil xidmətlərinə çıxışı, ərzaq təhlükəsizliyi və içməli 

su ilə bağlı problemlər qalmaqdadır. 

SSRİ-nin tərkibindən çıxdıqdan sonra Azərbaycan 1994-cü ilin 20 sentyabrında Qərbin bir sıra neft 

şirkətlərindən ibarət konsorsiumla hasilatın pay bölgüsü müqaviləsi imzalayıb. Azərbaycanın gələcəyi üçün 

əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu müqaviləni “Əsrin müqaviləsi” adlandırırlar
25

. Xəzər dənizisin şelf ərazisində neft 

və qazın hasilatına imkan yaradan bu müqavilə, ardınca da Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və digər nəhəng 

infrastruktur layihələrinin inşası Azərbaycanın neft ixracatçısı kimi dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasına imkan 

yaradıb. Bunun nəticəsində 2005-2009-cu illərdə ölkədə illik iqtisadi artım ortalama 20% həcminə çatıb (2006-cı 

ildə isə 34.5% iqtisadi artımla Azərbaycan dünyanın ən sürətli inkişaf edən ölkəsi olub)
2627

. 2003 və 2013-cü 

illər arasında ölkənin ÜDM-i üç dəfə artıb. 2013-cü ildə ölkənin ÜDM-i 73.6 milyard dollar, adambaşına düşən 

ÜDM 7,912 dollar, Dövlət Neft Fondunun ehtiyatları isə 53 milyard dollar həcmində olub
28

. Azərbaycanın 

iqtisadi rifahının daha bir göstəricisi xarici borcun ÜDM-ə nisbətdə cəmi 8% olmasıdır
29

.  

Bununla yanaşı, Azərbaycan həm də "Holland sindromu"ndan əziyyət çəkir, iqtisadiyyat neft və qaz 

sənayesinin gəlirlərindən asılı vəziyyətdədir. ÜDM-in 47%-ini neft gəlirləri təşkil edir (2007-ci ildə 60%), ölkənin 

ixracatının 90%-indən çoxu isə xam neft, qaz və neft məhsullarının payına düşür
30

. 2014-cü ilin 18.3 milyard 

manatlıq büdcəsində gəlirlərin sadəcə üçdə biri və ya 6.2 milyard manatı qeyri-neft sektorundan vergilər və 

gömrük ödənişləri formasında daxil olacaq
31

. Buna görə də hökumətin yaxın gələcək üçün başlıca iqtisadi 

strategiyası sənayeləşmə, iqtisadiyyatın diversifikasiyası və qeyri-neft sektorunun inkişafıdır
32

. “Azərbaycan 

2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyasına əsasən qeyri-neft sektorunun inkişafı hər il üçün 7% 

planlaşdırılıb. 2013-cü il üçün qeyri-neft sektorunda artım 10% olduğundan, bu planların reallaşdığını görmək 

olar. 

Bütün keçid ölkələri üçün spesifik olan yoxsulluq problemi Azərbaycan üçün də ən ağrılı problemlərdən biridir. 

Bu problem Dağlıq Qarabağ uğrunda qonşu Ermənistanla hərbi münaqişə nəticəsində didərgin düşmüş 700 

mindən çox qaçqın və məcburi köçkün üçün xüsusilə kəskindir. Yoxsulluğun azaldılması sahəsində bir neçə 

dövlət proqramı həyata keçirilib. Rəsmi statistikaya əsasən yoxsulluğun səviyyəsi 2001-ci ildə 49%-dən 2013-

cü ildə 6%-ə düşüb
33

. Lakin Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsinin hesablanması metodologiyası 

mübahisələndirilir və rəsmi statistikanın çox aşağı olduğu hesab edilir
34

. 

Rəsmi statistikaya görə işsizliyin səviyyəsi 6%-dir
35

. Lakin rayon yerlərində, xüsusilə də gənclər arasında 

işsizliyin səviyyəsi daha yüksəkdir. Nominal orta aylıq əmək haqqı 261 manatdır, amma Bakıda bu göstərici iki 

                                                        
25 Experts Comment on How Azerbaijan Benefited from ‘the Contract of the Century’, 20 September 2007, Trend news agency, 
www.trend.az 
26

 Azerbaijani Partnership Program Snapshot, 2014, www.worldbank.org 
27 Dünya Bankı, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=1 
28 Dövlət Neft Fondu, www.sofaz.gov.az 
29 Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyanın Təşviqi Fondu (AZPROMO), www.azpromo.az 
30 Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyanın Təşviqi Fondu (AZPROMO), www.azpromo.az 
31 Maliyyə Nazirliyi, www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Binder.pdf 
32 “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf  konsepsiyası, www.president.az 
33 Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, www.sspf.gov.az 
34 Ehtiyac meyarının səviyyəsi haqqında qanuna əsasən 2014-cü il üçün minimum yaşayış səviyyəsi 125 manat müəyyən edilib ki, 
bu həm də yoxsulluq həddinin göstəricisidir. Beləliklə, Azərbaycanda yoxsulluq həddi kimi qəbul edilən meyar Qərb ölkələrinin 
yanaşmasında kəskin yoxsulluq həddi kimi  hesab oluna bilər. 
35 Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, www.sspf.gov.az 
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dəfə yüksəkdir və 566 manat təşkil edir
36

. Müstəqil ekspertlərin fikrincə, nominal əmək haqqı layiqli yaşayış 

standartı təmin etmir
37

.   

Təqaüdlər və sosial müavinətlər yuxarıda müzakirə olunan minimum yaşayış səviyyəsinə uyğun 

hesablandığından, əhalinin sosial müdafiəsi yetərli səviyyədə deyil. Azərbaycanda vətəndaşlara sosial 

transferlər iki əsasda edilir: pensiya və sosial müavinətlər. Pensiyaların verilməsi üçün əmək stajı şərtdir, sosial 

müavinətlər üçün isə bu şərt deyil. Pensiyalar Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən təmin edilir. Fondun 

maliyyə təminatı işçinin əmək haqqından 3%, təşkilatın hesabından isə 22% icbari ödənişi əsasında olur. 2014-

cü ilin 1 aprel tarixinə respublika üzrə əmək pensiyası alan şəxslərin sayı 1 281 706 nəfər təşkil edib. Onların 

60%-indən çoxu əmək , 27%-i əlilliyə görə, 11%-i isə ailə başçısını itirdiyinə görə pensiya alanlardır
38

. Bundan 

əlavə, Azərbaycan 324 mindən çox vətəndaşa Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən aylıq 

sosial müavinətlər ayırır. Azərbaycanda vətəndaşlara sosial müavinətlər iki meyar əsasında təmin edilir: sosial 

(yaş, əlillik, müharibə veteranı, ailə başçısının itirilməsi) və iqtisadi. Yoxsulluq həddindən aşağı yaşayan 

vətəndaşlara isə ünvanlı sosial yardım ayrılır. Azərbaycanda 2014-cü ilin aprelin 1-nə kimi 612 000 nəfəri əhatə 

edən 140,000 ailəyə ünvanlı sosial yardım ayrılıb. Hər ailə proqram vasitəsilə ayda 128 manat əldə edir
39

. 

Lakin bu proqramların icrasında, xüsusən də bölgələrdə yerli məmurlar tərəfindən ciddi korrupsiya halları baş 

verib, nəticədə bəzi yerli məmurlar kütləvi şəkildə işdən çıxarılıb
40

. 

Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə təmin edilməyib. 2013-cü il Qlobal Ərzaq Təhlükəsizliyi İndeksinə 

görə Azərbaycan dünyada 62-ci yerdə qərarlaşıb
41

. Aparılan qiymətləndirmələr göstərir ki, Azərbaycanda ərzaq 

məhsulları üzrə idxaldan asılılıq hazırda 35-40% təşkil edir, dünyada isə ən yaxşı göstərici əsas ərzaq 

məhsulları üzrə idxaldan asılılıq səviyyəsinin 5-10%-lik həddi hesab olunur
42

. 

Ölkənin içməli su ilə təminatında irəliləyişlər olsa da, lakin bu tələb də tam təmin edilməyib. İçməli su 

təminatında kəndlərin Bakı şəhəri ilə müqayisədə xeyli problemləri mövcuddur. 2010-cu ilin rəsmi statistikasına 

görə kənd yerlərində yaşayan əhalinin 47%-i mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemi ilə əhatə olunub. 53% əhali 

isə quyulardan, bulaq, çay, ümumi su kranlarından, bəzən də su maşınlarından asılıdır
43

. Görülmüş tədbirlər 

nəticəsində Bakı şəhərində əhalinin 24 saat ərzində suya çıxışı 50%-dən 78%-ə, bölgələrdə isə iki dəfə artaraq 

55%-ə çatdırılıb
44

. 

Səhiyyə sisteminin texniki infrastrukturunda və uşaq ölümlərinin sayı kimi bəzi göstəricilərdə
45

 əhəmiyyətli 

irəliləyişlər olsa da, keyfiyyətli səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsinə hələ də nail olunmayıb və köklü struktur 

islahatlarına ehtiyac var
46

. İcbari tibbi sığorta haqqında qanun qəbul olunsa da
47

, təcrübədə qanunun icrası 

təmin olunmayıb
48

. Səhiyyəyə büdcədən ayrılan maliyyə 2007-2014-cü illər ərzində 270 milyon manatdan 725 

milyon manata qalxıb və ÜDM-nin 1.4%-ini təşkil edir. Azərbaycan vətəndaşları isə müalicə olunmaq üçün İran 

və Türkiyəyə üz tuturlar. İranın Azərbaycandakı səfirinin sözlərinə görə 2013-cü ildə Azərbaycandan İrana səfər 

edən bir milyon turistin əksər hissəsi tibbi müalicəyə gedən şəxslərdir
49

.  

Biznesin inkişafı üçün ciddi infrastruktur problemləri mövcud deyil. Azərbaycan neftdən gələn gəlirlərinin əsas 

hissəsi infrastruktur layihələrinin tikintisinə, o cümlədən yollar və nəqliyyat infrastruktur layihələrə yönəldilir. 

                                                        
36 Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az 
37 İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramova müsahibə. 
38 Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, www.sspf.gov.az 
39 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, www.mlspp.gov.az 
40 Ünvanına çatmayan yardım: ünvanlı sosial yardım,14 iyun 2013, www.mediaforum.az 
41 The Economics Intelligence Unit, www.foodsecurityindex.eiu.com 
42 Hökumətin aqrar siyasitinin qiymətləndirilməsi hesabatı 2011, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi, www.sei.az 
43 Su təsərrüfatənın idarə olunması: Azərbaycanda mövcud vəziyyət və beynəlxalq təcrübə, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi 
www.sei.az 
44 İçməli suya çıxış imkanları genişlənib, 4 İyun 2014-cü il, www.xalqqazeti.com 
45 Dünya Səhiyyə Təşkilatı, www.who.int 
46 Azərbaycanda İcbari Səhiyyə Sistemi, 2009, www.cesd.az 
47 Tibbi Sığorta Haqqında qanun, 28 Oktybar 1999-cu il, www.e-qanun.az 
48 13 illik qanunun kəşfedilməyən sirri,  22 İyun 2012-ci il, www.cesd.az 
49 Iran expects more tourists from Azerbaijan this year, 2 May 2013, www.azernews.az 
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2014-cü il üçün dövlət büdcəsində sosial sahəyə (təhsil, elm, sosial müdafiə) ayrılan xərclər 21% olsa da, 

sənaye, inşaat və təbii resursların hasilatına ayrılan xərclər 31% təşkil edir
50

. Qlobal Rəqabətlilik Hesabatında 

Azərbaycan infrastruktur komponentə görə 148 ölkə arasında 69-cu yerdə qərar tutub
51

. 

Azərbaycanda biznes sektoru inkişaf etməkdədir. 2014-cü il üçün İqtisadi Azadlıq İndeksi ilk dəfə olaraq 

Azərbaycana biznes mühiti sahəsində nisbətən azad ölkə reytinqi verib (100 baldan 61.3)
52

. Azərbaycan biznes 

mühitinin inkişafına görə 2014-cü ildə Doing Business hesabatında  189 ölkə arasında 70-ci yerdə olmuşdur
53

. 

Şirkət yaratmaq, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, sərmayəçilərin müdafiəsi, müqavilələrin icrası sahəsində 

irəliləyişlər qeyd olunub, lakin elektrik enerjisinə çıxış, tikintiyə icazənin alınması, ticarət-gömrük tənzimlənməsi, 

korrupsiya, zəif korporativ idarəetmə mədəniyyəti, lisenziyaların alınması və inhisarçılıq üzrə problemlər 

qalmaqdadır
54

. 

Sosial-mədəni təməllər 

Bal: 50 

 

MÖVCUD ETİK-NORMA və DƏYƏRLƏR SƏMƏRƏLİ MİLLİ ŞƏFFAFLIQ SİSTEMİNİ NƏ DƏRƏCƏDƏ 

DƏSTƏKLƏYİR? 

 

Azərbaycanın patriarxal mədəniyyəti sürətlə dəyişməkdə olan iqtisadi, sosial və siyasi mühitə uyğunlaşma 

prosesində yavaş da olsa, təkamül keçirir. 

Qanun pozuntuları, mənimsəmə və korrupsiya hallarına gəldikdə insanlar ictimai xadimləri açıq şəkildə 

qınamaqdan çəkinirlər. Bu, Azərbaycan cəmiyyətində üstün olan etik normadır və bir çox hallarda səbəbi 

insanların öz çevrələrində nüfuzlarının itirilməsi qorxusu ilə izah oluna bilər
55

, çünki insanlar ictimai əhəmiyyət 

kəsb edən hadisələr barəsində başqalarının ictimai tənqidinə bir qayda olaraq mənfi reaksiya verirlər. Bu hal da 

öz növbəsində Azərbaycan cəmiyyətində olan daha böyük problemin tərkib hissədir – ölkədə demokratik 

proseslərdə və qərarların qəbulunda vətəndaş fəallığı və vətəndaş iştirakı yetərli səviyyədə deyil
56

.   

Narahatlıq doğuran məsələnin xarakterindən asılı olaraq azərbaycanlıların göstərdiyi marağın dərəcəsində 

fərqlər olur
57

. Ehtiyacı olan insanlara, xüsusilə ciddi tibbi problemi olan kiçik uşaqlara kömək etmək üçün pul 

toplanması və ya qan donorluğu kimi xeyriyyə məsələlərində aksiyaları zamanı daha çox insan təşəbbüslə çıxış 

edir və ya başqalarının təşəbbüslərinə qoşulur. Sərbəst toplaşmaq azadlığı, söz azadlığı, tanınmış ictimai 

xadimin cəlb olunduğu böyük korrupsiya qalmaqalları kimi siyasi məsələləri həll etmək üçün kampaniyalara 

gəldikdə isə olduqca az sayda insan qoşulmaq qərarı verir
58

. 

Buna baxmayaraq, informasiya texnologiyaları, sosial media və telekommunikasiya vasitələrinin inkişafı ilə 

dünyada, o cümlədən Azərbaycanda cəmiyyətlər ictimai məsələlərdə daha fəal olublar
59

. Azərbaycanda çox 

populyar olan Facebook, nisbətən populyar olan Twitter, həmçinin LinkedIn və Youtube kimi sosial şəbəkələrə 

                                                        
50 Maliyyə Nazirliyi, www.maliyye.gov.az 
51 The Global Competitiveness Report 2013 – 2014, hesabatı www3.weforum.org 
52 Index of Economic Freedom, 2014, www.heritage.org 
53 Doing Business Report, 2014, www.doingbusiness.org 
54 Investment Climate Statement – Azerbaijan, 2013, www.state.gov 
55 Həsən Quliyev, Arxetipik azərilər: mentalitetin simaları, Bakı: Yeni Nəsil, 2002. 
56 The effect of the Internet on civic engagement under authoritarianism: The case of Azerbaijan 
file://localhost/C:/Users/Toshiba/Downloads/PearceKendziorFreelonGIganet.pdf 
57 Azərbaycan gənclərinin mənəvi və sosial mövqeyi ilə bağlı ictimai sorğu, ADAM və FAR mərkəzi tərəfindən keçirilən sorğu, 2010-
cu il, turkhan.wordpress.com 
58 Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının 2012-ci ilin sentyabr ayından bu günədək Facebook sosial şəbəkəsində həyata keçirdiyi 
fəaliyyət nəticəsində əldə etdiyi təcrübə    
59 “Turan” informasiya agentliyinin media eksperti Fərid Qəhrəmanovla müsahibə, 11 aprel 2014. 
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çıxış sayəsində ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni məsələlərlə bağlı insanların, xüsusən də gənclərin 

məlumatlılığı artıb
60

. Məlumatlı vətəndaşların sayı artdıqca, siyasi cəhətdən yetkin və ictimai məsuliyyətli 

cəmiyyətin inkişafı üçün potensial da artır. Məhz belə cəmiyyət Milli Şəffaflıq Sistemi və demokratiya 

quruculuğu üçün həyati əhəmiyyət daşıyır.  

Azərbaycan kontekstində integrity (dürüstlük) anlayışı da tam oturuşmayıb. Hətta bu anlayışın Azərbaycan 

dilinə tərcümə edilərkən yanlış sözlərdən daha çox istifadə edilir. Onu bir çox hallarda milli birlik və həmrəylik 

kimi anlayışlarla tərcümə etməyə üstünlük verirlər, dürüstlük, doğru işləri görmək və işləri doğru görmək kimi 

mənasına daha az diqqət yetirirlər. Bu da müxtəlif antikorrupsiya ədəbiyyatlarında rast gəlinən şəxsi dürüstlük, 

peşə dürüstlüyü və milli dürüstlük anlayışları və onların mənası ilə bağlı anlaşılmazlıqlar doğurur. Bu 

anlaşılmazlıqlar xüsusilə korrupsiyaya qarşı çalışanlar və tamamilə fərqli peşə sahibi olanlar arasında özünü 

daha bariz göstərir. Beynəlxalq Şəffaflıq təşkilatının hazırladığı “Qlobal Korrupsiya Hesabatı: Təhsil”
 61

 nəşri 

dürüstlük, antikorrupsiya və yaxşı idarəçilik üzrə yeni fənlərin tədrisini zəruri edən yeni islahatçı kurrikulumun 

hazırlanmasının vacibliyini vurğulayır.  

Sosial vətəndaşlıq və şəxsi dürüstlüyə, sosial və siyasi düşüncəyə sahib vətəndaşların yetişdirilməsi üçün 

məktəblər, ali təhsil və elm çox güc vasitələrdir. Təəssüf ki, bu günlərdə Azərbaycan təhsildə belə yanaşma 

üzrə model rolunda çıxış edə bilmir. Bir çox məktəb və universitetlərdə korrupsiyalaşmış kurrikulumlar və gizli 

kurrikulumlar
62

 mövcuddur
63

. Əlavə olaraq, Avropa və Amerikada hər kəsdən avtomatik tələb olunan akademik 

dürüstlük, xüsusən də tələbə və müəllimlərin plagiatdan çəkinməsi Azərbaycanın təhsil müəssisələrində geniş 

qəbul edilmiş anlayış deyil. Elm və təhsil, dövlət sektoru və peşəkar mühitdə dürüstlüyün artırılması üçün hələ 

çox iş görülməlidir. Bununla yanaşı, yeni təhsil nazirinin təşəbbüsü ilə müzakirəyə çıxarılan islahat təklifləri 

Azərbaycanda təhsil sistemini daha yaxşı istiqamətə doğru dəyişə bilər
64

. 

Azərbaycanın əksər bölgələrində gender rolları hələ də ənənəvi təsəvvürlərlə müəyyən edilir. Kişi ailə 

başçısıdır və çörək pulu qazanır, qadın isə ev təsərrüfatının qayğısına qalmalıdır
65

. Qadınlar kişilərlə 

müqayisədə qərarların qəbulu və demokratik prosesdə daha az təsirə malikdirlər. Son onillik ərzində qadınların 

hüquqlarının müdafiəsi və onlara imkanlar yaradılması ilə bağlı tərəqqi müşahidə olunub, Gender bərabərliyinin 

təminatları haqqında və Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanunlar qəbul edilib. Lakin 

qadınların səslərinin eşidilməsi üçün ölkədə xeyli iş görülməlidir. Azərbaycanda, xüsusən də kənd yerlərində 

qadınların siyasi iştirakının səviyyəsi çox aşağıdır. BMT-nin İnkişaf Proqramının 2012-ci il üçün Gender 

Bərabərsizliyi İndeksində Azərbaycan 148 ölkə arasında 54-cü yeri tutur
66

. Hesabata əsasən, qadınlar Milli 

Məclisdəki yerlərin cəmi 16%-inə sahibdir. Siyasi iştirakla müqayisədə iqtisadi iştirak baxımından qadınların 

vəziyyəti daha nikbindir. Kişilərin 68.5%-i, qadınların isə 61.5%-i əmək bazarında çalışır
67

. Çoxsaylı tədqiqatlar 

göstərir ki, qadınların cəmiyyətin həyatında fəal iştirakı cəmiyyətin dürüstlüyünə və antikorrupsiya 

təşəbbüslərinə böyük təsir göstərir. Tədqiqatlara əsasən qadınlar korrupsiyaya qarşı daha az dözümlüdürlər
68

 
69

. Ölkədə institusional inkişafı və demokratik potensialı gücləndirmək korrupsiyanın qarşısını almaq üçün vacib 

şərtlərdəndir. Bu baxımdan, gender bərabərliyi milli şəffaflıq sisteminə dəyər qatan aktivdir. 

Azərbaycanlılar arasında dindarlığın artması və genişlənməsi Sovet İttifaqının dağılmasından sonraya təsadüf 

edir. Rəy sorğularına əsasən əhalinin dörddə biri dindardır
70

. Dinə doğru istiqamətlənmənin kökləri 

müstəqilliyini yenicə qazanmış Azərbaycan Respublikasında millətin özünüifadə və dini kimlik axtarışlarına 

                                                        
60 Azərbaycan gənclərinin Avrointeqrasiya Təşkilatından (AGAT) Nərgiz Eyvazova ilə müsahibə      
61 Global Corruption Report: Education, publication by Transparency International, 2013-cü il Oktyabr, www.transparency.org 
62 Global Corruption Report: Education, publication by Transparency International, 2013-cü il Oktyabr, www.transparency.org 
63 Scholar Research Brief: Girls’ Education in Rural Azerbaijan: A Case Study of Astara Region by T. Sivertseva, Janaury 2012, 
www.irex.com 
64 Təhsil Nazirliyi, www.edu.gov.az 
65 Həsən Quliyev, Arxetipik azərilər: mentalitetin simaları, Bakı: Yeni Nəsil, 2002. 
66

 UNDP Insan Inkişafı İndeksi 2013-cü il, www.hrd.undp.org 
67 Dövlət Statistika Komitəsi, www.stat.gov.az 
68 GRECO, Council of Europe, Gender dimensions of corruption, November 2012, www.coe.int 
69 Transparency International Corruption and Gender in Service Delivery: The Unequal Impacts, Working Paper, 9 June 2010, 
www.transparency.org 
70 World Values Survey 2104, WV6 Data Azerbaijan 2011 – 2012, www.worldvaluessurvey.org 
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gedir
71

. Azərbaycan siyasi cəhətdən özünün Avropa ilə (Qərblə) bağlasa da, coğrafi cəhətdən ölkə Şərq və 

Qərb arasında yerləşir və Şərqin xeyli adət və dəyərlərini ehtiva edir. Beləliklə, iqtisadi inkişaf və fiziki 

təhlükəsizliyə böyük əhəmiyyət verən mövcudluğu qoruyub saxlamaq hissi Azərbaycan hökuməti tərəfindən 

son illərdə həyata keçirilən tədbirləri tam ifadə edir.  

Azərbaycanda etimadın səviyyəsi aşağıdır. Qafqaz Tədqiqatlar və Resurs Mərkəzinin (QTRM) apardığı Qafqaz 

Barometri sorğusuna görə rəyi soruşulanların cəmi 9%-i Azərbaycan insanlara etimad etməyin mümkünlüyünü 

bildirib, 18% isə insanlar arasında etimadın çətin məsələ olduğunu və insanlarla münasibətlər zamanı diqqətli 

olmağı düşünür. Eyni sorğuda respondentlərdən insanların etibarlı olub olmaması ilə bağlı fikirlərini ifadə 

etmələri üçün 1-dən 5-ə qədər artan cədvəldə qiymətləndirmə aparmaları xahiş edilib və rəyi soruşulanların 

33%-i “3” rəqəmini seçib
72

. 

Vurğulanması vacib olan digər müsbət cəhət Azərbaycanda şəxsi dürüstlüyün normal səviyyəsi ilə bağlıdır. Bu 

həm də Bakıda və ölkənin digər yerlərində fəaliyyət göstərən transmilli şirkətlərin öz yerli əməkdaşları
73

 

üzərində müsbət təsiridir. Adətən universitetdən yeni məzun olanlar və gənclərdən
74

 ibarət olan bu işçilər peşə 

dürüstlüyünə uyğun davranış standartları sərgiləyirlər.Bəzi şirkətlər yeni işə götürdükləri əməkdaşların etika və 

şirkətin dəyərləri haqqında təlimlərdə iştirakını tələb edirlər. Qloballaşma və Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatı 

və siyasətinə inteqrasiyanın nəticəsi kimi də dəyərlərin dəyişməsi prosesi baş verir
75

 

                                                        
71 Azerbaijan Islam in a Post-Soviet Republic, by Anar Valiyev, 2005, www.muslimpopulation.com 
72 Caucasus Barometer 2013: Azerbaijan, www.caucasusbarometer.org 
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 Defining New Business Subculture: an Application of Hofstede’s Value Survey Module across West-Oriented National Business 
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Supervisor Satu Teerikangas, University College London, Bartlett School of Construction and Project Management, Academic Year: 
2012 – 2013, S/N: 12067379 
74 The Study of Azerbaijani Youth Cultural Profile by P.Azizov and F. Ismayilov (2012), Baku, 2012, publication by Azerbaijan State 
Youth Fund 
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V. KORRUPSİYA HAQQINDA 

Azərbaycan iqtisadiyyatı neft-qaz hasilatı sənayesi gəlirlərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Ölkənin təbii 

sərvətləri son on ildə onun iqtisadi inkişafına və siyasi sabitliyinə əhəmiyyətli dərəcədə töhfə versə də, bu 

sərvət həm də korrupsiya mənbələrindən biri hesab edilir
76

. 

Ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi hələ də yüksək hesab edilsə də, onun getdikcə azalmağa doğru 

istiqamətlənməsi şübhəsizdir. Belə ki, 2013-cü ildə Azərbaycan Korrupsiyanı Qavrama İndeksində
77

 2000-ci 

ildə bu reytinqə daxil edildikdən
78

 bəri ən yaxşı nəticəsini nümayiş etdirib. Azərbaycan 2013-cü ildə sorğu 

aparılan 177 ölkə arasında 128-ci yerə layiq görülüb. Müqayisə üçün, 2001-ci ildə Azərbaycan 90 ölkə arasında 

87-ci yeri tutmuşdu. Azərbaycan Rusiya ilə birlikdə öz qonşularına münasibətdə sıralamada ortada qərar tutub. 

Doğrudur, Azərbaycan Türkiyə (53-cü yer) və Gürcüstandan (55-ci yer) geri qalsa da, həm Qazaxıstandan 

(140-cı yer), həm də Ukrayna və İrandan (144-cü yer) xeyli irəlidədir. Dünya Bankının araşdırması
79

 da bu 

nəticələri təsdiqləyir və hökumət korrupsiyanın qarşısını almaq qabiliyyətini təqdir edir
80

, hərçənd bu bacarıqlar 

daha da təkmilləşdirilməlidir. 

Beynəlxalq Şəffaflıq təşkilatının 2013-cü il üçün Qlobal Korrupsiya Barometri
81

 araşdırmasına görə, 

Azərbaycanda əhali dövlət sektorunda olan korrupsiyanı ciddi problem kimi qəbul edir və onu 1-dən 5-ə qədər 

olan cədvəl üzrə 3.6 balla qiymətləndirir. Korrupsiyaya ən çox məruz qalan sahələr səhiyyə sistemi və 

məhkəmələr (hər ikisi 3.1 bal), polis orqanları (2.9 bal), dövlət qulluğu və biznes sektoru (2.8 bal) hesab edilir. 

Lakin 2010-cu ilin nəticələri
82

 ilə müqayisədə insanlar polis orqanları və dövlət qulluğu sahələrində xeyli inkişaf 

olduğunu hesab edirlər (2010-cu ildə müvafiq olaraq 3.6 və 3.3 bal). Insanların fikrincə biznes sektoru daha da 

korrupsiyalaşıb (2.6 baldan 2.8 bala), Milli Məclis və vətəndaş cəmiyyətində vəziyyət dəyişməyib (2.5 bal). 

Qlobal təmayüllərin əksinə olaraq Azərbaycanda insanlar siyasi partiyaların çox da korrupsiyalaşmadığını 

hesab edirlər (2010-cu ildə 2.6 bal, 2013-cü ildə 2.5). Həqiqətən də, polis orqanlarında və dövlət qulluğunda 

aparılan son islahatlar insanların diqqətindən yayınmayıb. Biznes sektoruna gəldikdə isə, inhisarlar, elektrik 

enerjisinə çıxış problemləri, beynəlxalq ticarət və lisenziyaların verilməsində çətinliklər biznesin inkişafına 

maneə törətməkdə davam edir
83

 və aradan qaldırılmalıdır. Sözügedən araşdırmanın nəticələri bu hesabatın 

gəldiyi qənaəti bir daha təsdiq edir ki, Milli Məclisin və vətəndaş cəmiyyətinin hesabatlılığı artırılmalıdır. 

Hökumət bir sıra tədbirlər vasitəsilə xırda korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində ciddi uğurlar qazanıb. 

Bu tədbirlərə elektron xidmətlərin tətbiqini, bir pəncərə sistemi ilə xidmət göstərən mərkəzlərin yaradılmasını, 

dövlət qulluğuna test imtahanları vasitəsilə qəbulu, yol polisində əhəmiyyətli islahatları nümunə gətirmək olar. 

Xırda korrupsiyanın azaldılması 2010-cu
84

 və 2013-cü
85

 illərdə aparılmış Qafqaz Barometri sorğularının 

nəticələrindən də görünür. Əgər 2010-cu ildə sorğuda iştirak edənlərin 29.5 faizi son 12 ay ərzində rüşvət 

verdiyini etiraf etmişdisə, 2013-cü ildə respondentlərin cəmi 24 faizi rüşvət verdiyini bildirib. Lakin iri korrupsiya 

hallarına dair mətbuatda və sosial şəbəkələrdə yayılan iddiaların araşdırılmasına kifayət qədər diqqət ayrılmır. 

                                                        
76 Diversified Development: Making Most of Natural Resources in Eurasia, Indermit S. Gill et al, publication by EBRD/World Bank, 
2014, www.worldbank.org 
77 Corruption Perception Index 2013, Transparency International təşkilatının nəşri, www.transparency.org 
78 Corruption Perception Index 2000, Transparency International təşkilatının nəşri, www.transparency.org 
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İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının hesabatına əsasən
86

, ölkədə korrupsiyanın həqiqi səviyyəsini, 

həmçinin baş verdiyi sahələri, tezliyini və formalarını tam əks etdirəcək dərin araşdırmaya ehtiyac var. 

2013-cü il üçün Qlobal Korrupsiya Barometrinə görə Azərbaycanda insanların əksəriyyətinin hökumətin 

korrupsiya ilə mübarizə aparmaq iqtidarında olduğunu hesab etməsi ümidverici haldır (2010-cu ildə 68%, 2013-

cü ildə 68%). İnsanların fikrincə bu, dövlət idarəçiliyin köklü islahatı, eləcə də ictimai rəyin, sosial təsisatların və 

vətəndaş cəmiyyətinin səfərbərliyi yolu ilə baş tuta bilər. İnsanlar korrupsiyaya qarşı mübarizədə özlərinin də 

iştirak edə biləcəklərini artan əminliklə bildirirlər (2013-cü ildə 81%, 2010-cu ildə 69%). Bunun bir səbəbi də 

vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının ödənişsiz hüquqi yardım səyləri ilə bağlı ola bilər. “Şəffaflıq Azərbaycan” 

təşkilatı da 2005-ci ildən özünü beş hüquq məsləhət mərkəzi ilə bu işə öz töhfəsini verib
87

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
86 İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya Şəbəkəsinin İstanbul 
Fəaliyyət Planı, Azərbaycan üzrə 3-cü raund Monitorinq Hesabatı, Paris, 25 Sentyabr 2013-cü il  www.oecd.org 
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VI. ANTİKORRUPSİYA 
FƏALİYYƏTLƏRİ 

Antikorrupsiya proqramları və tədbirləri 

2004-cü ildə Azərbaycanda Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Qanun
88

 qəbul edib, ardınca da şəffaflığın 

artırılması və korrupsiyanın azaldılması məqsədilə digər tədbirlər həyata keçirib, lakin bu tədbirlər ölkədə 

korrupsiyanın səviyyəsinə əhəmiyyətli dərəcədə  təsir göstərməyib. Lakin hökumətin antikorrupsiya səyləri son 

bir neçə il ərzində yenidən güclənib. Nazirlər Kabinetinin 27 yanvar 2011-ci il tarixli iclasından
89

 sonra 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya korrupsiyanın azaldılması və ölkənin inkişafın sürətləndirilməsi 

üçün fəal tədbirlər görmək göstərişi ilə bütün müvafiq dövlət orqanlarının iştirak etdiyi xüsusi iclasını keçirib. 

Bütün bunlar Prezidentin silsilə çıxışları, cinayət təqibləri, işdən azad etmələr, əmək haqlarının artırılması və 

yüksək səviyyədə olan öhdəliyin nümayişi üçün digər tədbirlərlə müşayiət olunub. 

2011-ci ilin sentyabrda Azərbaycan hökuməti Açıq Hökumət Tərəfdaşlığına (AHT) qoşulmaq niyyətini açıqlayıb. 

Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı şəffaflığı təşviq etmək, vətəndaşları gücləndirmək, korrupsiya ilə mübarizə aparmaq 

və idarəetməni gücləndirmək üçün yeni texnologiyalardan istifadə etmək məqsədilə hökumətlərdən konkret 

öhdəliklər tələb edən yeni çoxtərəfli təşəbbüsdür. 2012-ci ilin sentyabrında Prezident tərəfindən iki əhəmiyyətli 

milli fəaliyyət planı təsdiq edildi
90

 
91

. Əgər Açıq Hökumət Tərəfdaşlığına dair Milli Fəaliyyət Planı yeni təşəbbüs 

idisə, Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair Milli Fəaliyyət Planı artıq mövcud olan ikinci beşillik planın davamı 

idi. Korrupsiyaya qarşı birinci (2004 - 2006) və ikinci fəaliyyət planlarının həyata keçirilməsi arzuolunan 

səviyyədə deyildi. Vətəndaş cəmiyyətinin dəyərləndirməsinə görə ikinci fəaliyyət planının 50%-dən az bir 

hissəsi icra edilmişdi
92

. 2007-2011-ci illərdə tam icra edilməyən bəzi islahatların həyata keçirilməsi yeni Milli 

Fəaliyyət Planında yenidən öz əksini tapıb. 

Əvvəllər də qeyd etdiyimiz kimi antikorrupsiya islahatlarına 2011-ci ildən sonra daha çox nəzər yetirilməyə 

başlanıb. “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən layihə çərçivəsində hazırlanan monitorinq 

hesabatlara görə
93 94

, Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı qəbul 

edildikdən sonrakı ilk il ərzində 34%, Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı təşəbbüsünə dair Milli Fəaliyyət Planı isə 25% 

yerinə yetirilib. Bu hesabatlara görə, vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq, geniş ictimaiyyəti korrupsiya, onun 

nəticələri və qabaqlayıcı tədbirlər barəsində məlumatlandırmaq sahəsində ən çox uğur qazanılıb. Hökumətin 

sahib olduğu məlumatlara məhdudiyyətsiz çıxış isə kifayət qədər təmin edilməyib. Büdcənin formalaşması 

prosesinin şəffaflığı, büdcə xərclərinin və dövlət satınalmaları prosesinin hesabatlılığı daha çox səy tələb 

                                                        
88 Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun, qüvvəyə minib: 1 yanvar 2005, www.e-qanun.az 
89 Korrupsiyaya qarşı mübarizə Komissiyasının Prezident Adminstrasiyasının rəhbərinin başçılığı ilə görüşü, Trend news agentliyi, 
www.az.trend.az 
90 Azərbaycan Prezidentinin 2012-2015-ci illər üzrə Açıq Hökumətin Təşviqinə dair və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizəyə dair Milli 
Fəaliyyət Planlarının təsdiq edilməsi ilə bağlı fərmanı, 5 Sentyabr 2012-ci il, www.e-qanun.az 
91 2012-2015-ci illər üzrə Açıq Hökumətin Təşviqinə dair Milli Fəaliyyət Planı, 5 Sentyabr 2012-ci il, www.commission-
anticorruption.gov.az 
91 2012-2015-ci illər üzrə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizəyə dair Milli Fəaliyyət Planı, 5 Sentyabr 2012-ci il, www.commission-
anticorruption.gov.az, www.president.az 
92 Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə üzrə QHT-lərin Əməkdaşlıq şəbəkəsi tərəfindən aparılan monitorinq 
2005 – 2001, www.anticornet.az 
93 Açıq Hökumətin Təşviqinə dair milli fəaliyyət planının icrasının monitorinqi hesabatı, (Sentyabr 2012-2013), İqtisadi Araşdırmalar 
Mərkəzinin  Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə əməkdaşlıq  şəklində hazırladığı nəşri, Noyabr 2013-cü il, www.transparency.az 
94 Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair Milli fəaliyyət planının icrasının monitorinqi hesabatı(Sentyabr 2012-2013), Konstitutsiya 
Araşdırmaları Fondunun Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı ilə birgə nəşri, Noyabr 2013-cü il, www.transparency.az 
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olunan sahələrdir. Təkmilləşdirilməsinə ehtiyac duyulan digər sahələr aşağıdakılardır: istehlakçı hüquqlarının 

qorunması (xüsusilə kommunal sektorda) və mülkiyyət hüquqlarının qorunması
95

.  

Ədliyyənin şəffaflığı da diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

idarəsinin vəzifəsi korrupsiya əməlləri törədən dövlət məmurlarını məsuliyyətə cəlb etməkdir lakin onlar 

mətbuatın aşkarladığı məlumatlara heç də hər zaman reaksiya vermirlər. Korrupsiya halları ilə əlaqədar qaynar 

xəttin yaradılması da məsləhət görülən addımlardan biridir. 

2011-ci ildə verilmiş Prezident fərmanı
96

 ilə Nazirlər Kabinetinə dövlət orqanlarının göstərməli olduğu elektron 

xidmətlərin siyahısını hazırlamaq tapşırılıb. 41 dövlət orqanında göstəriləcək 284 fərdi elektron xidmətin
97

 

siyahısı sonradan 428-ə çatdırılıb
98

. Hər dövlət orqanı Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının dolayı 

nəzarəti altında öz elektron xidmətlərinin göstərilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Azərbaycan elektron hökumət 

infrastrukturunun qurulmasını uğurla başa çatdırıb və bu, elektron xidmətlərin göstərilməsini daha da 

təkmilləşdirməyə imkan yaradacaq. Lakin bu hesabatın hazırlandığı müddət ərzində elektron xidmətlərin 

göstərilməsi prosesi hələ də hazırlanma mərhələsində idi. Vergilər Nazirliyi yüksək səviyyədə elektron xidmətlər 

təklif etsə də, digər dövlət orqanlarının təklif etdiyi elektron xidmətlər ya o dərəcədə çevik deyil, ya da interaktiv 

xidmət əvəzinə informasiya xidməti kimi fəaliyyət göstərir. Başlıca maneə müvafiq dövlət orqanları arasında 

məlumat mübadiləsi üçün təhlükəsiz vasitələrin mövcud olmaması və məlumat mübadiləsi standartlarının 

(format və protokollarının) hazırlanmasının başa çatmamasıdır
99

. Elektron xidmətlər dövlət orqanları tərəfindən 

individual qaydada təklif edilir və vahid elektron hökumət portalı vasitəsilə bir məkanda cəmləşdirilib
100

.  

Həmçinin o da vurğulanmalıdır ki, elektron xidmətlər insanların gözləntilərinə tam cavab vermir. Biznes sektoru 

üçün nəzərdə tutulmuş xidmətlər onların həcmi və əhatə dairəsi baxımından yüksək keyfiyyətdə olsa da, 

əhaliyə göstərilən xidmətlərdə çatışmazlıqlar mövcuddur. Məsələn, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu sığorta 

olunanların onlayn qeydiyyatına şərait yaratmır; nəqliyyat vasitələri üçün dövlət qeydiyyat nişanlarını dəyişmək 

üçün onlayn müraciət imkanı yoxdur; malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün onlar 

bəyannamələr də mövcud deyil.  

Xırda korrupsiyanın qarşısının alınmasında Azərbaycanın ən böyük nailiyyəti Vətəndaşlara Xidmət və Sosial 

İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi
101

 tərəfindən idarə olunan ASAN xidmət mərkəzlərinin
102

 yaradılmasıdır. 

Fəaliyyətdə olan altı ASAN xidmət mərkəzinin məqsədi “vahid pəncərə” sistemi vasitəsilə müxtəlif dövlət 

xidmətləri təklif etmək, eləcə də hüquqi proseduralar və dövlət rüsumları haqqında məlumat verməkdir. 

Bakıdakı mərkəzlərin istifadəçilərin fikrincə bu mərkəzlər korrupsiyanın qarşısının alınmasında (rəyi 

soruşulanların 71%-i) və şəffaflığın artırılmasında effektiv vasitələrdir
103

. Mərkəzlərdə həmçinin çoxsaylı 

könüllülər təlim keçir və məlumat almaq istəyən müştərilərə xidmət göstərir. 
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il; www.e-qanun.az 
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Qanunvericilik  

Son onillik ərzində Milli Məclis Korrupsiyaya qarşı BMT konvensiyasını ratifikası edib (30 sentybar 2005), eləcə 

də şəffaflıq və antikorrupsiya sahəsində bir sıra qanunlar – Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında
104

, 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
105

, "Vəzifəli 

şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında
106

, 

Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında
107

, İnformasiya əldə etmək haqqında
108

, İctimai 

iştirakçılıq haqqında
109

 qanunları qəbul edib. Bəzi yerli ekspertlərin fikrincə
110

 və beynəlxalq reytinqlərə görə
111

 

bu qanunlar Avropa standartlarına tam cavab verməsə də, onlar kifayət qədər yaxşı və hərtərəflidir.  

Bununla yanaşı, bəzi vacib qanunların və köməkçi tənzimləyici normativ aktların qəbulunun hələ də gecikməsi 

antikorrupsiya proqramlarının daha da müvəffəqiyyətli olmasına maneə törədir. Bunlara maraqlar toqquşması, 

korrupsiya hallarını ifşa edən şahidlərin müdafiəsi, dövlət qulluğundan kənar hüquqi şəxslərdə vəzifə tutmaq 

hüquqlarının məhdudlaşdırılması, dövlət məmurlarının maliyyə deklarasiyalarını təqdim etməsi, qeyri-qanuni 

yollarla sərvət toplanmasına cinayət məsuliyyətinin tətbiqi, müvafiq qanunvericiliyin müddəalarının pozulmasına 

görə sanksiyaların tətbiqini tənzimləyən normativ aktlar daxildir.   

Yeni qəbul edilmiş qanunların vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən monitorinqinin hökumət və beynəlxalq donorlar 

tərəfindən maliyyələşdirilməsi də yetərli səviyyədə deyil.  

Qanunlar və təcrübə arasında uyğunsuzluq  

Dünya üzrə antikorrupsiya mexanizmlərinin mövcudluğunu və səmərəliliyini dəyərləndirən Qlobal Dürüstlük 

İndeksi 
112

 Azərbaycanın hüquqi çərçivəsinin güclü olduğunu (100 baldan 89), hüquqi çərçivənin təcrübədə 

icrasını isə xeyli zəif (100 baldan 38) hesab edir. Həqiqətən də son zamanlar Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı 

mübarizə sahəsində bir sıra əhəmiyyətli tədbirlər görülüb, xüsusən də antikorrupsiya qanunvericiliyi inkişaf 

etdirilərək beynəlxalq konvensiyaların müddəalarına daha da uyğunlaşdırılıb. Lakin yardımçı qanunvericiliyin 

inkişaf etdirilməsi, eləcə də yeni qanunların tətbiqini təmin edəcək institusional alətlərin yaradılması ləngiyir və 

bununla da dəyərləndirmədə uyğunsuzluqlara səbəb olur. Dünya Bankının araşdırması
113

 da bu nəticələri əks 

etdirir – tənzimləmələrin keyfiyyəti yuxarı olsa da (100 baldan 34), hökumətin effektivliyi (100 baldan 24) və 

hüququn aliliyi (100 baldan 25) aşağı qiymətləndirilir. 

Vətəndaş cəmiyyəti, biznes və xarici oyunçular  

Antikorrupsiya fəaliyyətlərində vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı əsasən yerli və beynəlxalq antikorrupsiya 

öhdəliklərinin hökumət tərəfindən həyata keçirilməsinin monitorinqi, habelə hökumət üçün tövsiyələrin 

hazırlanması ilə məhdudlaşır. Bu tövsiyələr bəzi kanallar vasitəsilə qismən eşidilir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

üzrə Komissiyaya vətəndaş cəmiyyətinin tövsiyələri Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə QHT-lərin Məlumat və 

Əməkdaşlıq Şəbəkəsi
114

  vasitəsilə çatdırılır. Bu şəbəkə 2006-cı ildə yaradılıb və hazırda 29 QHT-ni özündə 

birləşdirir. Şəbəkə ilə Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi ilə 27 yanvar 2012-ci il 

tarixində ictimai vəkillik və ictimaiyyətin məlumatlandırılması məqsədi ilə anlaşma memorandumu 
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imzalanmışdır. Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiya (qurum kimi) də bu Şəbəkənin üzvüdür
115

. Digər 

belə kanallara Milli Büdcə Qrupunu
116

 və Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı Platformasını
117

, eləcə də bir sıra 

dövlət orqanları nəzdində yaradılmış və əksərən vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrindən təşkil edilmiş ictimai 

nəzarət şuralarını nümunə gətirmək olar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Dövlət 

Qulluğu Məsələləri üzrə Dövlət Komissiyası və sair dövlət orqanları belə ictimai nəzarət şuraları təsis ediblər. 

Lakin bu öhdəliklərin icrası kifayət etmir, çünki ictimai əhəmiyyət daşıyan qanunların hazırlanmasına və 

müzakirəsinə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri cəlb edilmir. 

Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının 2005-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın bölgələrində fəaliyyət göstərən beş 

regional hüquq məsləhət mərkəzi, eləcə də digər QHT-lərin oxşar müəssisələri ictimai məlumatlandırma aparır 

və əhalinin korrupsiya hallarına qarşı müqavimət bacarıqlarının inkişafına yardım edir.  

Biznes qurumlarının antikorrupsiya fəaliyyətləri xeyli məhduddur. Təcrübədə biznes sektoru antikorrupsiya 

fəaliyyətlərinin icrasında Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıqda fəal deyil. Belə əməkdaşlıq hallarının uğurlu 

nümunələrinə və yaxud da biznes birliklərinin hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizəyə çağırması hallarına rast 

gəlinmir
118

. Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planında biznes mühitinin 

şəffaflığının artırılması nəzərdə tutulsa da
119

, biznes qurumları Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyada 

təmsil olunmurlar
120

. Biznes sektoru korrupsiyaya qarşı mübarizə işində vətəndaş cəmiyyəti ilə də fəal 

əməkdaşlıq etmir
121

. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün biznes və vətəndaş cəmiyyətinin birgə təşəbbüslərinin , 

eləcə də biznes qurumlarının korrupsiya ilə mübarizə aparmaq istəyən QHT-lərə maliyyə yardımı ayırmasının 

effektiv nümunələrinə rast gəlinmir. Lakin BMT-nin 2011-ci ildə təsis edilmiş Qlobal Sazişinin yerli şəbəkəsinə 

bəzi yerli biznes qurumları da qoşulub (Paşa Sığorta, Qarant Sığorta, Risk Company, Caspian Technology 

Company, Access Bank və sair)
122

. 

Azərbaycan mətbuatı korrupsiyaya qarşı mübarizə səylərinə müxtəlif yollarla öz töhfəsini verir. Bunlara 

araşdırma jurnalistikasını (məsələn, Azadlıq Radiosunun yerli bürosu
123

), analitik məqalələri (məsələn, “Turan” 

informasiya agentliyi), maarifləndirici proqramları (məsələn, FM radiolarında yol hərəkəti ilə bağlı hüquqi 

məsləhətlər) nümunə göstərmək olar. Hüquqi çərçivənin inkişafı və korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün 

institusional mexanizmlərin qurulması işində Azərbaycana xarici oyunçular da yardım göstərirlər. Məsələn, 

Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu (GRECO) və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) antikorrupsiya 

şəbəkələri Azərbaycanın öhdəliklərini monitorinq edir; Dünya Bankı məhkəmə sisteminin modernizasiyası 

layihəsinə texniki və maliyyə dəstəyi ayırır
124

, ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi yerli gözətçi təşkilatlara maliyyə 

dəstəyi ayırır
125

, ATƏT isə ölkə ərazisində ödənişsiz hüquqi məsləhət mərkəzləri şəbəkəsini maliyyələşdirir
126

. 

 

 

 

 

                                                        
115 Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə QHT-lərin Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsi, www.anticornet.az 
116 Milli Büdcə Qrupu, www.nbg.az 
117 Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı Platforması, www.transparency/  
118 Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondunun sədri və “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının idarə heyətinin 
üzvü Sabit Bağırovla müsahibə, 4 fevral 2014. 
119 Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı, www.commission-anticorruption.gov.az 
120 Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın üzvləri, www.commission-anticorruption.gov.az 
121 Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondunun sədri və “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının idarə heyətinin 
üzvü Sabit Bağırovla müsahibə, 4 fevral 2014. 
122 BMT Qlobal Sazişinin Azərbaycan yerli şəbəkəsi, www.unglobalcompact.org/ 
123 Azadlıq Radiosu, www.azadligradiosu.org 
124 Dünya Bankı, www.worldbank.org 
125 Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı Platforması (2012-2016), Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının rəhbərliyi ilə beş yerli tərəfdaş 
təşkilatın layihəsi, www.transparency.az 
126 Azərbaycan Hüquq Resurs Mərkəzləri, www.osce.org 

http://www.anticornet.az/
http://www.nbg.az/
http://www.transparency/az/eng
http://www.commission-anticorruption.gov.az/
http://www.commission-anticorruption.gov.az/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.azadligradiosu.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.transparency.az/
http://www.osce.org/
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VII. MİLLİ ŞƏFFAFLIQ SİSTEMİ  

1. QANUNVERİCİ HAKIMYYƏT 

Xülasə 

 

Azərbaycanın ali qanunverici orqanı olan Milli Məclisin şəffaflığı və müstəqilliyi bir neçə qanunla təmin edilir. 

Qanun Milli Məclisinin müstəqilliyini təmin edir və parlament üzvlərinə toxunulmazlıq verir. Qanuna əsasən 

qanunverici orqan buraxıla bilməz və parlamentin buraxılması üçün qanunda heç bir hüquqi mexanizm mövcud 

deyil. 2010-cu ildə keçirilən son parlament seçkilərində hakim Yeni Azərbaycan Partiyası parlamentdə yerlərin 

əksəriyyətinə sahib çıxıb. İri müxalifət partiyalarının təmsilçiləri isə son seçkilərdən sonra Parlamentdə təmsil 

olunmurlar. Yalnız az sayda müxalifət partiyası Milli Məclisdə təmsil olunur.  

 

Azərbaycan qanunvericiliyi, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı qanunlar da daxil olmaqla, kifayət qədər 

yaxşı, beynəlxalq standartlara uyğundur.  

 

Bəzi millət vəkillərinin qanuna zidd olaraq biznes fəaliyyəti ilə məşğul olması və icraedici hakimiyyətə bağlı olan 

qurumlarda çalışması ilə bağlı faktlar mövcuddur və bu hal qanun qəbulu prosesində maraqlar toqquşmasına 

səbəb ola bilər.  

 

Milli Məclis texniki və insan resursları ilə tam təmin olunub. Deputatların vəzifə maaşları yerli standartlara görə 

çox yüksəkdir. 

 

Millət vəkillərinin öz seçki dairəsi, ümumilikdə isə ictimaiyyət qarşısında hesabatlılıq mexanizmləri arzuolunan 

səviyyədə deyil. Parlamentin şəffaflığının artırılması ilə bağlı imkanlar qalmaqdadır.  

 

Yuxarıda sadalanan problemlərin fonunda, Azərbaycanda qanunverici orqan hakimiyyət bölgüsündə nəzarət və 

tarazlıq sisteminin səmərəli təşkili istiqamətində imkanlarını artırmalıdır.  

 

QANUNVERİCİ HAKİMİYYƏT 
 

Ümumi qiymət 53/100 

 

MEYAR İNDİKATOR QANUN TƏCRÜBƏ 

Fəaliyyət qabiliyyəti 

56/100 

Resurs 
75 50 

 
Müstəqillik 

75 25 

İdarəçilik 

54/100 
Şəffaflıq 

75 50 

 
Hesabatlılıq 

75 25 
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Dürüstlük 

75 25 

Şəffaflıq sistemində rol 

50/100 

İcraedici hakimiyyətə 

nəzarət                   25  

 
Qanunvercilik islahatları 

                  75  

 

 

Struktur və təşkilatlanma  
 

Azərbaycanda ilk parlament 1918-ci ilin 28 mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunandan sonra 

yaradılıb, Sovet İttifaqının dağılmasından sonra isə 1991-ci ilin 26 noyabrında Azərbaycan Ali Sovetinin barışıq 

komissiyasının qərarı ilə Milli Məclis adı altında bərpa edilib
127

. Milli Məclis birpalatalı qanunvericilik orqanıdır və 

majoritar seçki sistemi ilə ümumi, bərabər, sərbəst, birbaşa seçki əsasında şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə beş 

il müddətinə seçilən 125 deputatdan ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 83 deputatının 

səlahiyyətləri təsdiq olunduqda səlahiyyətlidir. Prezident seçkiləri, Milli Məclisə seçkilər və referendum kimi 

mühüm məsələlərə dair səsvermə üçün də 83 səs çoxluğu tələb olunur. Digər məsələlər üçün 63 səs yetərsay 

təşkil edir
128

. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 93-cü maddəsinə əsasən
129

 Milli Məclis öz 

səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə Konstitusiya qanunları, qanunlar və qərarlar qəbul edir. Konstitusiya 

həmçinin göstərir ki, qanunlarda və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarlarında icra hakimiyyəti və 

məhkəmə orqanlarına konkret tapşırıqlar nəzərdə tutula bilməz. Azərbaycan parlamentində İntizam komissiyası 

və Hesablayıcı komissiyasından əlavə 11 daimi komitə mövcuddur
130

: 

 

 Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi 

 Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsi 

 Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsi 

 İqtisadi Siyasət Komitəsi 

 Aqrar Siyasət Komitəsi 

 Sosial Siyasət Komitəsi 

 Regional Məsələlər Komitəsi 

 Elm və Təhsil Komitəsi 

 Mədəniyyət Komitəsi 

 Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsi 

 İnsan Hüquqları Komitəsi 

 

Parlamentin qanun yaradıcılığı prosesində mühüm
131

, hətta aparıcı rol oynayan kifayət qədər geniş aparatı var. 

 

Qiymətləndirmə 

 

Resurslar (qanunda): 75 

                                                        
127

 Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv ölkələrin Parlamentlərarası Assambleyasının İnternet saytında Azərbaycan parlamenti haqqında 
məlumat: www.iacis.ru   
128

 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 91.2-ci maddə, 12 noyabr 1995 (qüvvəyə minmə tarixi – 27 noyabr 1995), www.e-
qanun.az   
129

 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 12 noyabr 1995 (qüvvəyə minmə tarixi – 27 noyabr 1995), www.e-qanun.az   
130

 Milli Məclisin İnternet saytı, www.meclis.gov.az   
131

 Adam Hug, Introduction to Spotlight on Azerbaijan, edited by Adam Hug, publication by Foreign Policy Centre, London, May 
2012,  http://fpc.org.uk/fsblob/1462.pdf 

http://www.iacis.ru/
http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.meclis.gov.az/
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Öz vəzifələrini səmərəli şəkildə həyata keçirmək üçün qanunvericilik orqanını müvafiq maliyyə, insan və 

infrastruktur resursları ilə təmin edəcək hüquqi müddəalar nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Milli Məclisin resursları kifayət qədərdir. Məsələn, Milli Məclisin 2012-ci il üçün büdcəsi 18.589.488 manat təşkil 

edib
132

. Bundan əlavə, Milli Məclis öz büdcəsini özü təsdiq edir və illik büdcə müzakirələri zamanı növbəti il 

üçün öz xərclər smetasını müəyyən edir
133

. 

 

Parlamentdə ən yüksək vəzifə maaşını parlamentin sədri alır və digər millət vəkillərinin əmək haqları onun 

məvacibinə nisbətdə müəyyən edilir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
134

 Milli Məclis sədrinin birinci müavini Milli Məclis sədrinin aylıq 

vəzifə maaşının 90 faizi, Milli Məclis sədrinin müavinləri - 85 faizi, Milli Məclisin komitə və komissiya sədrləri - 

80 faizi, Milli Məclisin komitə və komissiya sədrinin müavini - 75 faizi, Milli Məclisin deputatları isə Milli Məclis 

sədrinin aylıq vəzifə maaşının 70 faizi miqdarında aylıq vəzifə maaşı alır. 

 

Resurslar (təcrübədə):  50 
 

Qanunvericilik orqanı öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün adekvat resurslara təcrübədə nə dərəcədə sahibdir? 

 

Milli Məclisin resursları öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün kifayət edir. Milli Məclisin əmək haqları, avadanlıq 

və təlim üçün kifayət qədər büdcəsi var
135

. Qanuna edilən son dəyişikliyə əsasən
136

 Milli Məclisin sədrinin aylıq 

vəzifə maaşı 1.950 manatdan 2.250 manata qaldırılmış və müvafiq olaraq parlamentin komitə və 

komissiyalarının sədr və sədr müavinlərinin və millət vəkillərinin əmək haqları da artmışdır
137

. Deputatların 

vəzifə maaşları Avropa standartlarına uyğun, özəl sektor ilə müqayisədə yüksək olmasa
138

  da da yerli 

standartlarla müqayisədə xeyli yüksəkdir
139

.  Müqayisə üçün, rəsmi statistikanı göstərmək olar. 2013-cü ilin 

dekabr ayına olan rəsmi məlumatlara görə
140

 dövlət sektorunda orta aylıq əmək haqqı 423 AZN ($528), 334 

($418) AZN  arası, qeyri dövlət sektorunda isə 496 ($620) AZN-dir.
141

. 

 

Parlament öz resurs bazasını möhkəmlətmək üçün həmçinin beynəlxalq dəstək də alıb. ABŞ Beynəlxalq İnkişaf 

Agentliyinin (USAID) maliyyəsi ilə Development Alternatives, Inc. (DAI) təşkilatının həyata keçirdiyi Parlament 

proqramı 2007-2011-ci illərdə Azərbaycan parlamentinin səmərəliliyini və təmsilçilik qabiliyyətini gücləndirməyə 

yönəldilib. Proqram 125 yerli nümayəndəlik ofisinin yaradılmasına və parlamentin İnternet səhifəsinin 

təkmilləşdirilməsinə yardım edib
142

. Millət vəkillərinin seçicilərlə ünsiyyətdə olmaq üçün müvafiq seçki 

dairələrində ofisləri olsa da, yenə də onların şəxsi köməkçilərə ehtiyacları vardır
143

. 

 

                                                        
132

 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2012-ci il üçün xərclər smetası haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 
Qərarı, 6 dekabr 2011, www.meclis.gov.az   
133

 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Daxili Nizamnaməsi, 52-ci maddə, 17 may 1996, www.meclis.gov.az    
134

 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 17 may 1996, 
www.meclis.gov.az    
135

 Keçmiş millət vəkili Gültəkin Hacıbəylinin hesabat müəllifinə  müsahibəsi, 30 oktyabr 2013-cü il  
136

 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 25 dekabr 2013, www.president.az    
137

 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 25 dekabr 2013, www.president.az    
138

 Fuad Süleymanovun hesabat müəllifinə  müsahibəsi, 15 Aprel 2014-cü il   
139

 Hesabatın müəllifinin keçmiş millət vəkili Gültəkin Hacıbəyli ilə müsahibəsi, 30 oktyabr 2013. 
140

 Dövlət Statistika Komissiyasın veb səhifəsi, www.stat.gov.az/indexen.php  
141

 Real average salary in Azerbaijan reduces its growth rate, Fineko/abc news agency, 22 February 2014   
http://abc.az/eng/news/main/79604.html 
142

 Azərbaycanda Parlament proqramı, Development Alternatives, Inc. təşkilatının İnternet səhifəsi, www.dai.com   
143

 Millət vəkili, Ədalət Partiyasının sədri, İlyas İsmayılovun hesabat müəllifinə müsahibəsi, 21 Aprel 2014-cü il 
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Parlamentin infrastrukturunu təkmilləşdirmək və əməkdaşlarının potensialını artırmaq məqsədilə də əhəmiyyətli 

vəsait sərf edilib
144

. 

 

Müstəqillik (qanunda):  75 
 

Qanunvericilik orqanı kənar qüvvələrin tabeçiliyindən qanunla nə dərəcədə azad və müstəqildir? 

 

Qanun Milli Məclisinin müstəqilliyini təmin edir və parlament üzvlərinə toxunulmazlıq verir. Qanuna əsasən 

qanunverici orqan buraxıla bilməz və parlamentin buraxılması üçün qanunda heç bir hüquqi mexanizm mövcud 

deyil. Milli Məclisinin sədri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və ya Milli Məclisinin 42 deputatının tələbi 

əsasında Milli Məclisin növbədənkənar sessiyalarını çağırır və bu növbədənkənar sessiyaların gündəliyini 

müvafiq olaraq onun çağırılmasını tələb edənlər müəyyənləşdirir
145

. Milli Məclisin iclasları Milli Məclisin növbəti 

yaz və payız sessiyalarının əvvəlində qəbul edilən qanunvericilik işləri planına uyğun olaraq keçirilir
146

. 

 

Milli Məclisin sədri Milli Məclisin deputatları sırasından bülletenlər vasitəsilə gizli səsvermə yolu ilə seçilir. Milli 

Məclisin sədri vəzifəsinə namizədliyi Milli Məclisin deputatları irəli sürə bilərlər. Hər deputat yalnız bir namizəd 

göstərə bilər. Öz namizədliyinə etiraz müzakirəsiz və səsvermə keçirilmədən qəbul edilir. Səsvermə bülleteninə 

azı 10 deputatın tərəfdar çıxdığı namizədlər daxil edilir. Namizədlər çıxış edə və deputatların suallarına cavab 

verə bilərlər. Səsvermə bülleteninə daxil edilən namizədlər üzrə müzakirələr keçirilir. Milli Məclisin sədrliyinə 

hər namizəd Hesablayıcı komissiyasının tərkibinə əlavə bir deputat daxil edə bilər. Milli Məclisin sədrinin 

seçilməsi Milli Məclisin qərarı ilə rəsmiləşdirilir. Bu qərarı Milli Məclisin iclasına sədrlik edən imzalayır.
147

 Milli 

Məclisin sədri Milli Məclisin aparatının rəhbər işçilərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir
148

. 

 

Milli Məclisin komitələrinin fəaliyyəti fikir müxtəlifliyi, siyasi plüralizm, aşkarlıq, məsələlərin sərbəst müzakirəsi 

prinsipləri əsasında qurulur.
149

. 

 

Milli Məclisin binasının xüsusi rejimi Milli Məclisin sədrinin sərəncamı ilə müəyyən edilir. Milli Məclisin sədrinin 

icazəsi olmadan Milli Məclisin binasında axtarış aparıla bilməz.
150

. 

 

Konstitusiyaya əsasən, səlahiyyət müddəti ərzində Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının şəxsiyyəti 

toxunulmazdır. O, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz, tutula bilməz, onun barəsində məhkəmə qaydasında 

inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz. Milli Məclisin deputatı ancaq cinayət 

başında yaxalanarsa
151

 və ya hüquq mühafizə orqanlarının təqdimatı əsasında onun toxunulmazlığına Milli 

Məclisinin qərarı ilə xitam verildikdən sonra həbs oluna bilər
152

. 

 

Müstəqillik (təcrübədə): 25 
 

Qanunvericilik orqanı kənar qüvvələrin tabeçiliyindən təcrübədə nə dərəcədə azaddır? 

 

Bir sıra millət vəkilləri icra hakimiyyətinin yumşaq mövqe sərgiləyir və tənqidlərdən çəkinirlər
153

.  

                                                        
144

 Bertelsmann Transformation  Index: Azerbaijan Country report, 2012, www.bti-project.de   
145

 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 12 noyabr 1995 (qüvvəyə minmə tarixi – 27 noyabr 1995), www.e-qanun.az  
146

 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Daxili Nizamnaməsi, 7-ci maddə, 17 may 1996, www.meclis.gov.az 
147
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Son illər ərzində Milli Məclis vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini tənzimləyən düzəlişlərin qəbulu üçün Qeyri-

hökumət təşkilatları haqqında qanuna və digər əlaqədar qanunlara bir neçə dəfə dəyişikliklər edib
154

. Milli 

Məclis həmçinin diffamasiyaya görə cinayət məsuliyyətini onlayn məzmuna da şamil edən müddəalar qəbul 

edib
155

. Bundan başqa, 2012-ci ilin iyununda parlament  informasiya əldə etmə hüququnu məhdudlaşdıran  

dəyişikliklər qəbul edib
156157

. Bu dəyişikliklərə əsasən, hüquqi şəxslərin təsisçiləri və maliyyə mənbələri, onların 

nizamnamə kapitalının həcmi və digər oxşar məlumatları ancaq hüquq mühafizə orqanları əldə edə biləcək. Bu 

müddəalar Azərbaycanın üzərinə götürdüyü digər beynəlxalq öhdəliklərə, o cümlədən 2012-ci ildə qoşulduğu 

Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı təşəbbüsünün
158

 və İnformasiya əldə etmək haqqında qanunun irəli sürdüyü 

şəffaflıq prinsipinə ziddiyyət təşkil edir
159

 
160

. Bu müddəalar parlamentdə müzakirə olunarkən bəzi millət vəkilləri 

(Asim Mollazadə, Qüdrət Həsənquliyev, Fazil Mustafa, İqbal Ağazadə) buna qarşı çıxsalar da heç bir nəticə 

hasil olmayıb
161

. 

 

Şəffaflıq (qanunda): 75 
 

Qanunverici orqanın fəaliyyətləri və qərar qəbuletmə prosesləri haqqında ictimaiyyətin müvafiq və zamanında 

informasiya ala bilməsini təmin edəcək hüquqi müddəalar nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Hüquqi müddəalar Milli Məclisin və onun fəaliyyətlərinin şəffaflığını təmin edir. Milli Məclisin qərarları 

"Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Məlumatı"nda rəsmi dərc edilir. Milli Məclisin iclaslarının protokolları 

və stenoqramları "Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları"nda rəsmi 

dərc edilir
162

. Milli Məclisin qapalı iclaslarının məzmunu haqqında məlumatlar aşkarlana bilməz və yalnız Milli 

Məclisin deputatları tərəfindən onların Milli Məclisdəki fəaliyyətində istifadə edilə bilər
163

.  

 

Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinin 3-cü maddəsinin dili xeyli ümumidir
164

. Bu maddə Milli Məclisin iclaslarının 

açıq, aşkarlıq şəraitində keçirilməsini bəyan etsə də, bunun praktiki baxımdan necə tətbiq olunmasını müəyyən 

etmir
165

. Digər tərəfdən qanun həm də göstərir ki, Milli Məclisin, Milli Məclisin sədrinin və onun müavinlərinin, 

Milli Məclis Aparatı rəhbərinin dəvəti ilə Milli Məclisin iclaslarında digər şəxslər də iştirak edə bilərlər
166

. 

 

Milli Məclisin iclaslarında məsələlər açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə həll edilir.  Milli Məclisin iclaslarında, bir 

qayda olaraq, elektron sistemindən istifadə etməklə açıq səsvermə keçirilir. Başqa səsvermə növlərinin 

                                                        
154

 Milli Məclis 2013-cü ilin 15 fevral tarixində Qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna və Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər 
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keçirilməsi üçün protokol qaydasında qərar qəbul edilir. Milli Məclisin azı 25 deputatı tələb etdikdə elektron 

sistemindən istifadə etməklə adbaad rejimdə açıq səsvermə keçirilir.  Açıq səsvermə zamanı əlqaldırma və 

sorğu anketləri üsulundan istifadə edilir. Gizli səsvermə elektron və bülletenlər yolu ilə aparılır.  Elektron 

səsvermə xaric digər səsvermələrin nəticələri Hesablama Komissiyası tərəfindən hesablanır və Milli Məclisə 

sədrlik edən şəxs vəya Hesablama Komissyasının sədri tərəfindən elan olunur.
167

.  

 

Qanuna görə millət vəkilləri mütəmadi qaydada seçicilərlə təmasda olmalıdırlar
168

. 

 

Gəlirlər və əmlak barədə bəyannamələrin ictimai açıqlanmasına dair heç bir müddəa yoxdur. Hətta qanun 

göstərir
169

 ki, millət vəkillərinin təqdim etdikləri maliyyə məlumatları şəxsi həyat sirri hesab olunur və 

konfidensiallığı qorunur. Göstərilən məlumatlar yalnız korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı Baş 

prokurorluğun  və ya məhkəmələrin əsaslandırılmış qərarları əsasında tələb edilə bilər. 

 

Şəffaflıq (təcrübədə): 50 
 

Qanunverici orqanın fəaliyyətləri və qərar qəbuletmə prosesləri haqqında ictimaiyyət müvafiq və zamanında 

informasiyanı təcrübədə nə dərəcədə əldə edə bilir? 

 

Qanunverici orqanın fəaliyyətləri və qərar qəbul etmə prosesləri ictimaiyyət üçün qismən şəffafdır. Bəzi media 

təşkilatları Milli Məclis tərəfindən akkreditasiyadan keçib və millət vəkilləri onlara adətən təmasda olur. Həmin 

media orqanları parlamentin daimi komitələrinin iclaslarında, eləcə də plenar iclaslarda iştirak üçün dəvət 

olunurlar
170

.  Bəzi millət vəkilləri başqalarına nisbətən mediaya daha açıqdır, lakin, onlar da adətən müxalif 

media qurumlarından uzaq qalmağı seçirlər
171

. Qanunlar, qanun layihələri, Milli Məclisdə müzakirələrin 

stenoqramları parlamentin saytında dərc edilir
172

, parlament komitələrindəki müzakirələrin stenoqramları isə 

dərc olunmur. Əvəzində parlament komitələrinin müzakirə və qərarlarının qısa xülasələri iclaslarda iştirak edən 

jurnalistlər tərəfindən dərc olunur
173

.  Lakin nə milli telekanallar, nə də onlayn TV-lər Milli Məclisin sessiyalarını 

müntəzəm olaraq canlı yayımlamır, nə də sessiyaların videoyazılarını vermir. Milli Məclisdə açıq polemikaya 

tez-tez rast gəlinmir deyə nə telekanallar yayımda maraqlı deyil, nə də əhali izləməyə maraq göstərmir
174

.  

 

Milli Məclis qanunları qəbul etməzdən əvvəl həmişə müzakirə edir, lakin bəzi millət vəkillərinin fikrincə 

müzakirələrə ayrılan zaman yetərli deyil. Parlamentin iclaslarının və komitələrdə dinləmələrin gündəliyi millət 

vəkilləri arasında bir neçə həftə öncədən yayılır. Milli Məclisin bütün iclaslarının videoyazısı qeydə alınır və 

deputatlara paylanılır. Hökumətin fəaliyyəti haqqında hesabatlar ətraflı və təfərrüatları ilə müzakirə olunmur. 

Milli Məclisin mütəmadi dərc edilən öz jurnalı var. Jurnalda millət vəkillərinin müsahibələri və sair materiallar 

dərc edilir. Komitələrin isə öz ayrıca jurnalları yoxdur. Fərdi büdcələr, xərclər və deputatların əmlak və gəlirləri 

haqqında hesabatlar dərc edilmir və ictimaiyyətə açıq deyil. 

 

Qanunların dilinin qeyri-müəyyən olması səbəbindən təcrübədə vətəndaşlar fərdi qaydada parlamentin 

iclaslarında iştirak edə və müzakirələri izləyə bilmirlər. Milli Məclisə giriş vəsiqə və qonaqlar üçün birdəfəlik 

buraxılış kağızı əsasında mümkündür
175

. Milli Məclis üzvləri ilə komunikasiya imkanları məhduddur. Milli 

Məclisin binasında sosial şəbəkələrdən istifadə qadağan edilib və parlament üzvlərinə öz  seçiciləri ilə sosial 
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şəbəklərdən istifadə etməklə komunikasiya qurmasına mane olur
176

. Millət vəkilləri vətəndaşların müraciətlərinə 

adətən cavab versələr də, insanların problemlərini o qədər də həll edə bilmirlər
177

, belə ki, onların təsir 

imkanları dövlət qurumlarından sorğu göndərməklə məhdudlaşır
178

.   

 

Beynəlxalq donorların yardımı ilə
179

 seçki dairələrində deputat köməkçilərinin ofislərinin yaradılması sayəsində 

millət vəkillərinin seçicilərlə təmaslarının səmərəliliyi artsa da
180

, Milli Məclisin həqiqi müstəqilliyinə və millət 

vəkilləri ilə seçicilərin azad şəkildə təmasına Azərbaycanda hələ də nail olunmayıb
181

. 

 

Milli Məclisin deputatları parlamentdən kənar müxalifət partiyaları ilə əməkdaşlıq etmirlər, eləcə də parlamentdə 

təmsil olunmayan siyasi qüvvələrlə çox da məsləhətləşmirlər
182

. 

 

Hesabatlılıq (qanunda): 75 
 

Qanunverici orqanın öz hərəkətlərinə görə hesabatlılığını təmin edən hüquqi müddəalar nə dərəcədə 

mövcuddur? 

 

Qanuna əsasən
183

,  Milli Məclisinin deputatı aşağıdakı hallarda mandatdan məhrum edilir: 

 

 seçkilər zamanı səslərin düzgün hesablanmadığı aşkar olunduqda;  

 Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxdıqda və ya başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul 

etdikdə;  

 cinayət törətdikdə və məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü olduqda;  

 dövlət orqanlarında vəzifə tutduqda, din xadimi olduqda, sahibkarlıq, kommersiya və başqa 

ödənişli fəaliyyətlə məşğul olduqda (elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla);  

 özü imtina etdikdə. 

 

Qanunverici orqanın öz hərəkətlərinə görə hesabatlılığı qanunda müəyyən edilməyib, xüsusilə də vətəndaşların 

şikayətlərinə baxılmasının ümumi qaydalarını nəzərə almasaq
184

, qanunverici orqan və ya onun hər hansı 

üzvünün qərarları və hərəkətləri ilə bağlı şikayətlərə baxılması mexanizmləri mövcud deyil. 

 

Qanunvericiliyə görə Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətləri parlament seçkilərinin nəticələrinin 

düzgünlüyünün yoxlanması və təsdiq olunması ilə məhdudlaşır
185

. Milli Məclisinin deputatları Milli Məclisdəki 

fəaliyyətinə, sesverməyə və söylədiyi fikrə görə məsuliyyətə cəlb oluna bilməzlər. Onlar parlamentdəki 

çıxışlarına görə izahat verməyə və sübutlar təqdim etməyə borclu deyillər
186

. Müvafiq məsələlər barəsində 

qanunverici orqanın ictimai müzakirələr təşkil etməsini tələb edən müddəalar mövcud deyil. Qərarların qəbulu 

                                                        
176
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prosesində ictimaiyyətin iştirakını tənzimləyən İctimai iştirakçılıq haqqında yeni qanun
187

 da bunu nəzərdə 

tutmayıb. 

 

Hesabatlılıq (təcrübədə): 25 
 

Qanunverici orqan və onun üzvləri öz hərəkətləri üçün təcrübədə nə dərəcədə hesabatlıdırlar? 

 

Milli Məclis öz hərəkətlərinə görə təcrübədə kifayət qədər hesabatlı deyil. Milli Məclis qanunları qəbul etməzdən 

əvvəl adətən müvafiq hökumət strukturları, bəzi hallarda vətəndaş cəmiyyəti ilə məsləhətləşmələr həyata 

keçirir. Məsələn, Vergi Məcəlləsinə əhəmiyyətli dəyişikliklər edərkən
188

, eləcə də İctimai iştirakçılıq haqqında 

qanunun qəbulu zamanı
189

 
190

 
191

 
192

 vətəndaş cəmiyyəti ilə geniş müzakirələr aparılıb
193

 
194

. 

 

Deputat toxunulmazlığı millət vəkillərini öz hərəkətlərinə görə məsuliyyətdən azad edir. Lakin qeyri-qanuni 

əməllər hüquqi yolla təsdiq olunduqda Milli Məclis millət vəkilini adətən deputat mandatından məhrum edir. 

Aşağıda müzakirə olunacaq Gülər Əhmədovanın
195

 işi buna nümunə ola bilər. 

 

Bəzi deputatlar icraedici hakimiyyətə bağlı olan qurumlarda çalışır vəya biznes fəaliyyəti ilə məşğul olurlar.
196

 

Bu Konstitutsiyanın
197

 və Seçki Məcəlləsinin
198

 müvafiq müddəalarının pozulmasıdır.  

 

Millət vəkillərininin təmsilçiliyi öz seçki dairələrində yerli ofislərinin yaradılması ilə inkişaf etsə də, vətəndaşların 

siyasi məlumatlılığının aşağı olması ucbatından sosial və ya icma işlərində iştirak etmək, müzakirə edilən 

qanunlara münasibət bildirmək və ya millət vəkillərini hesabatlı etmək ilə bağlı yox, özlərinin şəxsi işlərini, 

xüsusən maliyyə problemləri ilə bağlı millət vəkillərinə müraciət edirlər
199

. Bundan əlavə, millət vəkilləri 

icmaların ehtiyaclarının təmsilçiliyində rollarını dərk etmək əvəzinə fərdi seçicilərin konkret problemlərinin 

həllindəki rollarına daha çox diqqət ayırırlar
200

. 

 

Dürüstlük (qanunda): 75 
 

Qanunverici orqanın üzvlərinin dürüstlüyünü təmin edən mexanizmlər nə dərəcədə mövcuddur? 
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Milli Məclis üçün kənar ekspertlər tərəfindən 2009-cu ildən qəti tövsiyə olunan
201

 xüsusi davranış kodeksinin 

hələ də olmamasına baxmayaraq Milli Məclisin deputatının statusu haqqında qanun deputatların davranışını 

tənzimləyən kifayət qədər müddəa irəli sürür. Qanuna əsasən deputat qanunazidd hərəkətlərə, habelə insanın 

şərəf və ləyaqətini alçaldan kobud, təhqiramiz sözlərə və hərəkətlərə yol verməməlidir
202

. Vəzifəli şəxslər 

tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları tələb edir ki, Milli Məclisin Sədri və 

deputatları öz əmlak və gəlirlərinə dair bəyannamələrini Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üçün Komissiyaya 

təqdim etsinlər. Qanun həmçinin göstərir
203

 ki, Milli Məclisinin deputatları maliyyə xarakterli məlumatları Milli 

Məclis tərəfindən müəyyən edilmiş quruma da təqdim edirlər
204

. Lakin hələ də nə bu qurum müəyyən edilməyib, 

nə də məlumatların təqdimatı üçün zəruri sənədlərin formaları hazırlanmayıb
205

.  

 

Dürüstlük(təcrübədə): 25 
 

Qanunverici orqanın üzvlərinin dürüstlüyü təcrübədə nə dərəcədə təmin edilib? 

 

Millət vəkillərinin dürüstlüyü barəsində ictimaiyyətin çox az məlumatı var. 2013-cü ilin 29 oktyabrında bəzi millət 

vəkillərinin öz həmkarlarının əvəzinə səs verməsini göstərən foto və videolar mətbuatda geniş dərc olundu
206

. 

Bu hadisədən sonra millət vəkili İqbal Ağazadə açıq formada etiraf etdi ki, bu təcrübə uzun müddətdir ki, 

mövcuddur
207

. Halbuki qanun bunu qadağan edir. Milli Məclisin İntizam komissiyasında bu halla əlaqədar 

araşdırma aparılması, günahkarların müəyyən edilməsi və cəzalandırılması ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. 

 

2012-ci ilin sonunda Azərbaycan YAP üzvü, millət vəkili Gülər Əhmədovanın Milli Məclisdə deputat yeri üçün 

bir milyon dollar həcmində rüşvət tələb etməsini göstərən qalmaqallı videonun izləyicisi oldu
208

 
209

. Videonun 

deputat yeri üçün “müraciət edən” keçmiş biznesmen Elşad Abdullayev tərəfindən İnternetə yerləşdirildiyi iddia 

edilir. Video yayılarkən Elşad Abdullayev artıq Fransada mühacirətdə idi. Videonun həqiqiliyi deputatın 

köməkçisi tərəfindən dərhal təsdiq olunsa da, onun həm də montaj olunduğu iddia edilirdi
210

. 2013-cü ilin 

dekabrında Gülər Əhmədova kifayət qədər yumşaq ittihamla – dələduzluqda təqsirkar bilinməklə üç il 

azadlıqdan məhrum edildi
211

. Bu qalmaqal mətbuatda "Gülərgeyt" adını almışdı. 

 

Parlamentdə İntizam komissiyası mövcud olsa da, onun işi və aşkarladığı nəticələr, eləcə də verdiyi cəzalar 

barədə ictimaiyyətə demək olar ki, heç nə məlum deyil.  

 

İcra hakimiyyətinə nəzarət: 25 
 

Qanunverici orqan icra hakimiyyətinə səmərəli nəzarəti nə dərəcədə təmin edir? 
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Yuxarıda sadalanan problemlərin fonunda cəmiyyətin müəyyən kəsimində belə bir fikir mövcuddur ki, 

Azərbaycanda qanunverici orqan hakimiyyət bölgüsündə nəzarət və tarazlıq sisteminin səmərəli təşkili 

istiqamətdində imkanlarını artırmalıdır.
212

. Milli Məclisin illik iş planı millət vəkillərinə qanun yaradıcılığında geniş 

imkanlar yaratmır, yəni millət vəkillərinin qanunvercilik təşəbbüsləri iş planında kifayət qədər yer almır
213

.  

 

Baş Nazirin parlamentdə təqdim etdiyi hesabatlar təcrübədə geniş müzakirə olunmur. . İstisna hal kimi bir neçə 

il əvvəl millət vəkili Hüseyn Abdullayevlə bağlı qalmaqalı misal göstərmək olar.
214

  

 

Qanunverici orqanın araşdırma komissiyaları qurmaq səlahiyyətindən səmərəli istifadə olunmur. Ən azından 

belə komissiyaların qurulması və faəliyyəti barədə geniş ictimaiyyətdə məlumatlar mövcud deyil.  

 

Qanunvericilik islahatları: 75 
 

Qanunverici orqan ölkədə qayğı doğuran korrupsiya ilə mübarizə və idarəçilik məsələlərinə nə dərəcədə 

üstünlük verir? 

 

Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün hüquqi bazanın yaradılması baxımından olduqca qənaətbəxş 

nəticə göstərir
215

. Bununla belə, bir neçə mühüm qanun hələ də qəbul olunmalıdır. Bu qanunların sırasına 

maraqların toqquşması ilə bağlı qanun, korrupsiya şahidlərinin (whistleblower) qorunması  ilə bağlı qanun və 

dövlət qulluğundan kənar digər hüquqi vəzifəyə görə cəzaların tətbiq olunması ilə bağlı normalar aiddir
216

.   

 

Son illər ərzində Milli Məclis şəffaflıq və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bir neçə qanun qəbul edib. 

Bunlara Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında
217

,  Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya haqqında 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında
218

, Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim 

edilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında
219

, Dövlət Qulluqçularının Etik Davranış Kodeksi haqqında
220

, 

İnformasiya əldə etmək haqqında
221

 və İctimai iştirakçılıq haqqında
222

 qanunlar nümunə göstərilə bilər. Bu 

dəyərləndirmə üçün rəyi soruşulan ekspertlərin fikrincə bu qanunlar Avropa standartları ilə tam uyğunlaşmasa 

belə, yenə də kifayət qədər əhatəlidir
223

 
224

 
225

. 

 

Azərbaycan həmçinin BMT-nin Korrupsiyaya qarşı Konvensiyasını ratifikasiya edib (30 sentyabr 2005) və bir 

neçə beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulub: 
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 Avropa Şurası ilə birgə 2007-2009-cu illərdə icra edilmiş “Azərbaycanın Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

Strategiyasına Dəstək” (AZPAC) texniki əməkdaşlıq layihəsi; 

 Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi və Litva Respublikasının Xüsusi İstintaq Xidməti 

(STT) arasında Tvinniq proqramı (2009-2011); 

 Korrupsiyaya qarşı Parlament Üzvlərinin Qlobal Təşkilatının (GOPAC) 2009-cu ildə təsis edilmiş Korrupsiyaya 

qarşı Cənubi Qafqaz Parlamentlər Şəbəkəsi (CAUPAC); 

 Açıq Hökumət Təşəbbüsü və ona uyğun olaraq qəbul olunmuş Milli Fəaliyyət Planı (5 sentyabr 2012).    

 

Qanuna əsasən
226

, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyada beş millət vəkili təmsil olunur və onlar 

Komissiyanın mandatına uyğun olaraq ölkənin antikorrupsiya siyasətinin formalaşmasında iştirak etmək və 

onun icrasına nəzarət etmək imkanlarına  sahibdirlər.      

 

Tövsiyələr:  
 

 Milli Məclisdəki müzakirələrin stenoqramını Milli Məclisin saytında zamanında dərc etmək; parlament 

komitələrindəki müzakirələrin də stenoqramlarını dərc etmək;  əhəmiyyətli məsələlər barəsində müzakirələri 

milli televiziya kanalında və ya İnternet TV vasitəsilə canlı yayımlamaq; insanların fərdi qaydada parlament 

iclaslarında iştirak edib müzakirələri izləməsinə imkan yaradan qanunvericilik dəyişiklikləri etmək; 

 Deputat köməkçilərinin seçki dairələrində fəal işi vasitəsilə seçicilərin maraqlarının parlamentdə daha yaxşı 

təmsil olunmasını təmin etmək;  Parlament üzvlərinin seçiciləri ilə sosial şəbəkələrdən istifadə etməklə ünsiyyət 

saxlamalarını təşviq etmək; 

 Parlamentdən kənarda qalan vətəndaş cəmiyyəti ilə forumlar, dəyirmi masalar, daimi işçi qrupları vasitəsilə 

müzakirələr təşkil etmək; parlament komitələrinin iclaslarında yeni qanun layihələrinin müzakirəsi məqsədilə 

vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin iştirakını təmin etmək;  

 Milli Məclisin İntizam komissiyasının qanun pozuntuları ilə bağlı aşkarladığı nəticələr və verdiyi cəzalar 

barəsində məlumatları dərc etmək və millət vəkillərinin maliyyə məlumatlarını təqdim etməsinə nail olmaq.  
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 Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 3 may 2005, www.e-qanun.az  
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2. İCRAEDİCİ HAKİMİYYƏT 

 

Xülasə 
 

Azərbaycan Respublikasında hakimiyyətin ən güclü qolu Prezident qarşısında hesabatlı olan icraedici 

hakimiyyətdir. İcraedici hakimiyyətin öz vəzifələrini həyata keçirməsi üçün kifayət qədər resursları mövcuddur. 

Bu sıraya, o cümlədən, işçilərin əmək haqları və təminatı da daxildir. Qanunvericilikdə icraedici hakimiyyətin 

hesabatlığı ilə əlaqədar təminatlar kifayət qədər yaxşı olsa da, təcrübədə bu təminatların daha səmərəli tətbiqi 

üçün qanunverici və məhkəmə hakimiyyətlərinin müstəqilliyinin gücləndirilməsinə ehtiyac vardır. Vətəndaş 

cəmiyyəti bir neçə QHT şəbəkəsi vasitəsilə qərarların verilməsi prosesinə, o cümlədən dövlət büdcəsinin 

hazırlanmasına müəyyən təsir göstərə bilir. Son vaxtlar, icraedici hakimiyyət bir neçə milli və beynəlxalq 

proqram və fəaliyyət planları çərçivəsində QHT-lərlə birgə layihələrə vəsaitlər ayırır.  

 

İcraedici hakimiyyətin şəffaflığının artırılması istiqamətində görüləsi işlər çoxdur. Bu proses müxtəlif dövlət 

proqramları çərçivəsində yavaş, lakin sabit templə həyata keçirilir.  

 

Ölkədə korrupsiyanın səviyyəsinin kifayət qədər yüksək qavranılmasına baxmayaraq, son bir neçə ildə bu 

sahədə mühüm irəliləyişlər əldə olunmuşdur. Bu irəliləyişlər sırasına qanunvericilik təşəbbüsü hüququna malik 

icraedici hakimiyyətin fəal iştirak etdiyi korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin hazırlanması, 

dövlət qulluğuna qəbul qaydalarının təkmilləşdirilməsi, elektron xidmətlərin təqdim edilməsi və rayonlarda 

dövlət xidməti mərkəzlərinin qurulması daxildir. 

 

Aşağıda təqdim olunan cədvəl dövlət sektoru və hüquq sistemində icraedici hakimiyyətin imkanları, idarəçilik 

bacarıqları və rolunu qiymətləndirən indikatorları əhatə edir. Qiymətləndirmə bölməsi aşağıda verilmiş 

qiymətlərlə bağlı daha ətraflı informasiyanı özündə əks etdirir və icraedici hakimiyyətin fərqli aspektlərini təhlil 

edir. 

 

 

İCRAEDİCİ HAKİMİYYƏT 
 

Ümumi qiymət 68/100 

MEYAR İNDİKATOR QANUN TƏCRÜBƏ 

Fəaliyyət qabiliyyəti 

92/100 

Resurs 
- 75 

 
Müstəqillik 

100 100 

İdarəçilik 

50/100 
Şəffaflıq 

50 50 

 
Hesabatlılıq 

75 25 

 
Dürüstlük 

50 50 

Şəffaflıq sistemində rol 

63/100 

İcraedici hakimiyyətə 

nəzarət                  50  

 
Hüuquqi İslahatlar 

                 75  
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Struktur və təşkilatlanma 
 

İcraedici hakimiyyətin səlahiyyətləri və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə tənzimlənir.
227

 

Qanunverici və məhkəmə hakimiyyəti ilə birlikdə icraedici hakimiyyət hökumətin üç qolundan biridir. İcraedici 

hakimiyyət iki strukturdan – Prezident və Nazirlər Kabinetindən ibarətdir.  Yerli icra hakimiyyəti orqanları isə 

Prezident Administrasiyasını yerlərdə təmsil edirlər. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ölkənin silahlı qüvvələrinin baş komandanıdır. Prezident ağır cinayət 

törətdikdə onun vəzifədən uzaqlaşdırılması təşəbbüsü Konstitusiya Məhkəməsinin təşəbbüsü ilə Ali 

Məhkəmənin 30 gün müddətində verilən rəyi əsasında Milli Məclis qarşısında irəli sürülə bilər. Milli Məclisinin 

deputatlarının 95 səs çoxluğu ilə qəbul olunmuş qərar əsasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

vəzifədən kənarlaşdırıla bilər. Son mərhələ olaraq bu qərar Konstitusiya Məhkəməsinin sədri tərəfindən 

imzalanmalıdır. 

 

Prezident Administrasiyasını təşkil edir və bu qurumun konstitusional səlahiyyətləri həyata keçirmək hüququna 

malik rəhbərini təyin edir.  

 

Konstitusiyanın 114-cü maddəsinə əsasən
228

, Prezident Nazirlər Kabinetini təşkil edir və parlamentin razılığı ilə 

baş naziri təyin edir. Prezidentin rəhbərlik etdiyi icraedici hakimiyyətin ali orqanı Nazirlər Kabinetidir. Nazirlər 

Kabineti icraedici hakimiyyətin səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinə məsuliyyət daşıyır. Kabinetin tərkibinə Baş 

nazir, Baş nazirin müavinləri və 20 nazir daxildir.  

 

Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının vəzifələri yerli icra hakimiyyəti başçıları tərəfindən həyata keçirilir. Yerli icra 

hakimiyyəti başçıları Prezident tərəfindən təyin olunur və işdən çıxarılırlar. Yerli icra hakimiyyəti orqanları 2012-

ci ilin iyununda qəbul olunmuş “Yerli icra hakimiyyəti haqqında Əsasnamə”yə müvafiq qaydada fəaliyyət 

göstərirlər.
229

 

 

Qiymətləndirmə 

 

Resurslar (təcrübədə): 75 
 

İcraedici hakimiyyətinin resursları onun öz vəzifələrini həyata keçirməsinə nə dərəcədə imkan verir? 

 

İcraedici hakimiyyətin öz vəzifələrini həyata keçirməsi üçün kifayət qədər resursları mövcuddur və lazım olan 

bütün maliyyə, texniki və insan resursları ilə təmin olunmuşdur
230

. İcra hakimiyyəti orqanlarının xərcləri dövlət 

büdcəsindən maliyyələşir. Dövlət orqanlarına, o cümlədən icra hakimiyyəti orqanlarına dövlət büdcəsindən 

ayrılan vəsaitlərin həcmi son illərdə xeyli artmışdır.
231

 Beləki, əgər 2006-cı ildə icraedici hakimiyyət üçün 

nəzərdə tutulmuş vəsaitlərin həcmi 139 milyon manat məbləğində idisə
232

, 2013-cü ilin dövlət büdcəsində bu 

rəqəm 290 milyon manat olmuş
233

 və 2014-cü ilin dövlət büdcəsində 309 milyon manata qədər yüksəlmişdir
234

. 
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 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 12 noyabr 1995, www.president.az 
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 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 12 noyabr 1995, www.president.az 
229
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 Müəllifin İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzindən Qubad İbadoğlu ilə müsahibəsi, 15 aprel 2014 
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Vergi yığımının təkmilləşdirilməsi və neftdən gələn gəlirlərin artması 2006-cı ildən başlayaraq dövlət büdcəsi 

xərclərinin artmasına imkan vermişdir
235

.    

 

İcra hakimiyyəti orqanlarında çalışanlar dövlət qulluqçusu hesab olunurlar və hakimiyyətin digər qollarında 

çalışan dövlət qulluqçuları ilə müqayisədə daha yüksək əmək haqqı alırlar. Məsələn, Prezident 

Administrasiyasında idarə rəisinin əmək haqqı 1,500 manatdırsa, parlamentdə eyni vəzifəli şəxsin əmək haqqı 

1,300 manat məbləğindədir. Lakin dövlət qulluqçularının əmək haqlarının mövcud səviyyəsi 2008-ci ildə təsdiq 

olunmuş
236

 və 2013-cü ildə müəyyən dəyişikliklər istisna edilərsə ciddi dəyişməmişdir
237

.   

 

Mərkəzi və şəhər icra hakimiyyəti orqanlarının insan resursları və texniki imkanları ilə bağlı problemləri mövcud 

deyil, lakin yerli icra hakimiyyəti orqanlarının əməkdaşları tərəfindən təlim proqramlarına, xüsusilə, müasir 

texnologiyaların tətbiqi və peşəkar təhsillə əlaqədar kurslara ehtiyac duyulur
238

. İnsan resursları imkanlarının 

təkmilləşdirilməsinə ehtiyacın olması hökumət tərəfindən də təsdiq edilmişdir. İkinci Korrupsiyaya qarşı 

Mübarizə haqqında Milli Fəaliyyət Planında dövlət qulluqçularının əlavə təhsilini tənzimləyən qaydaların 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması da nəzərdə tutulmuşdur
239

, lakin bu istiqamətdə görülmüş 

işlərlə bağlı informasiya mövcud deyil
240

. 

 

Müstəqillik (qanunda): 100 
 

Qanunvericiliklə icraedici hakimiyyət nə qədər müstəqildir? 

  

Qanunvericilikdə icraedici hakimiyyətin müstəqilliyini əsassız olaraq məhdudlaşdıran müddəalar mövcud deyil. 

 

Konstitusiyaya görə
241

, icra hakimiyyəti hökumətin müstəqil qoludur və Prezidentin qarşısında cavabdehdir. O, 

hakimiyyətin digər qollarından ayrılmışdır və heç bir qurumdan asılı deyildir.  

 

Baş nazir, Baş nazirin müavinləri, nazirlər, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri heç bir başqa seçkili 

və təyinatlı vəzifə tuta bilməzlər və elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa, heç bir sahibkarlıq, 

kommersiya və digər ödənişli fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər.
242

 

 

Konstitusiyaya əsasən
243

, hakimiyyət bölgüsü ilə bağlı mübahisələr Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həll 

olunur. 

 

Müstəqillik (təcrübədə): 100 
 

Təcrübədə icraedici hakimiyyət nə dərəcədə müstəqildir?  

 

İcraedici hakimiyyət tam müstəqil olub hakimiyyətin ən güclü qoludur və hesab olunur ki, hakimiyyətin digər 

qolları üzərində də müəyyən təsir imkanlarına malikdir
244

,
245

, 
246

,
247

. Əksinə, icraedici hakimiyyətin fəaliyyət və 
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 Müəllifin İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzindən Qubad İbadoğlu ilə müsahibəsi, 15 aprel 2014 
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Dövlət qulluqçularının əmək haqlarının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı, 9 iyul 2008-ci il, 
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2015), www.anti-corruption.gov.az 
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qərarlarına digər daxili və xarici tərəflərin əsassız müdaxiləsi hallarına rast gəlinmir. İcraedici hakimiyyət 

hakimiyyətin digər qolları üzərində müəyyən nüfuza sahibdir. 

  

Şəffaflıq (qanunda): 50 
 

İcraedici hakimiyyətin müvafiq fəaliyyətlərində şəffaflığı təmin etməli olan qaydalar nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Hökumətin fəaliyyətinin şəffaflığını təmin edən müəyyən müddəalar qanunvericilikdə mövcuddur, lakin onların 

keyfiyyətinin artırılmasına ehtiyac duyulur.  

 

Qanunvericiliklə nə icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətlərinin hökumət məlumat sisteminə daxil edilməsi, nə 

də ki, Nazirlər Kabinetinin və digər icra hakimiyyəti orqanlarının görüşlərinin detallarının ictimaiyyətə 

açıqlanması tələb olunmur. Lakin “İnformasiya əldə etmək haqqında” Qanunda
248

 bəyan olunur ki, məlumat 

sorğuları şifahi və yazılı formada təqdim oluna bilər və onlara vaxtlı-vaxtında cavab verilməlidir. Adıçəkilən 

qanunvericilikdə açıq şəkildə yayılması qadağan edilmiş məlumatlardan
249

 başqa ictimai informasiyanın 

açıqlanması tələb olunur və gizli (konfidensial) informasiyanın əhatə sahəsi müəyyənləşdirilir. 

 

“Büdcə sistemi haqqında” Qanuna əsasən
250

, dövlət büdcəsi, o cümlədən onun xərclər hissəsi haqqında 

informasiya ictimaiyyətə açıq olmalıdır. Lakin qanunda vətəndaş cəmiyyətinin dövlət büdcəsinin hazırlanması 

və müzakirəsində iştirakını tələb edən müddəalar mövcud deyil. Bu haqda daha ətraflı məlumat bu hesabatın 

Ali Audit İnstitutları haqqında digər bölməsində verilmişdir.  

 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Qanunun 5-ci maddəsinə müvafiq olaraq
251

, vəzifəli şəxslər mütəmadi 

olaraq əmlak bəyannaməsi formalarını müvafiq quruma təqdim etməlidirlər. Bundan başqa, “Vəzifəli şəxslər 

tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Qanunda
252

 

əmlak bəyannaməsinin təqdim edilməsi prosesi ətraflı əhatə edilmişdir. Lakin, qanunvericilik bu məlumatın 

ictimaiyyətə açıqlanmasını tələb etmir. Həmçinin, qanunun icrası ilə əlaqədar normativ-hüquqi baza da 

hazırlanmamışdır. Bu barədə daha ətraflı məlumat bu hesabatın Dövlət Qulluğu və Anti-Korrupsiya Qurumları 

haqqında digər bölmələrində verilmişdir. 

 

Azərbaycanda Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı Təşəbbüsü
253

 çərçivəsində Milli Fəaliyyət Planı informasiyaya 

əlçatanlığın qanunvericilik bazasının, eləcə də  dövlət qurumlarının və onların fəaliyyətinin ictimaiyyətə 

açıqlığının təkmilləşdirilməsi sahəsində mühüm addımları nəzərdə tutur.  

 

Şəffaflıq (təcrübədə): 50 
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Təcrübədə icraedici hakimiyyətin müvafiq fəaliyyətləri nə dərəcədə şəffafdır? 

 

Yerli QHT tərəfindən 2011-ci ildə keçirilmiş qiymətləndirmənin
254

 nəticələri göstərir ki, Nazirlər Kabineti 

(www.cabmin.gov.az) 19% göstərici ilə elektron xidmətləri ən qeyri-şəffaf qurumlardandır. Müqayisə üçün, 

elektron şəffaflıq göstəriciləri ən yüksək olan dövlət orqanlarından Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya, 

Vergilər Nazirliyi, Baş Prokurorluq, o cümlədən Dövlət Neft Fondunun nəticələri isə 55-56%-dır ki, bu da dövlət 

qurumlarının şəffaflığının gücləndirilməsi istiqamətində görüləsi işlərin çoxluğuna dəlalət edir. Bundan başqa 

qeyd etmək lazımdır ki, Prezidentin elektron səhifəsi kifayət qədər dolğun məlumatı özündə əks etdirir və 

Prezidentin qərarları və fəaliyyətləri haqqında informasiyanı əhatə edir. 

 

Qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq, hökumət öz fəaliyyəti haqqında informasiyanı yalnız xüsusi veb-saytlar 

və portallar vasitəsilə deyil, həm də kütləvi informasiya vasitələri və QHT şəbəkələri vasitəsilə ictimaiyyətlə 

paylaşır.   

 

Büdcə prosesinin şəffaflığının artırılması istiqamətində görülməli işlər də çoxdur. Açıq Büdcə İndeksinə əsasən, 

Azərbaycan 2006-cı ildə maksimum 100 baldan 30 bal, 2008-ci ildə 37, 2010-cu ildə 43 və 2012-ci ildə 42 bal 

toplamışdır
255

. Bu haqda daha ətraflı məlumat hesabatın Ali Audit İnstitutları haqqında digər bölməsində 

verilmişdir.  

 

Qanunvericiliyin dövlət qulluqçularından əmlakları haqqında məlumatın açıqlanmasını tələb etməsinə və 

vətəndaş cəmiyyətinin bu yöndə davamlı çağırışlarına baxmayaraq
256

 hüquqi-normativ bazanın və rəsmi 

qaydaların mövcud olmaması nəticəsində bu mexanizm işlək vəziyyətdə deyil.
257

 Bununla belə, vətəndaş 

cəmiyyəti bu məsələdə hökumətlə yaxından əməkdaşlıq edir. Beləki, “Konstitusiya” Araşdırmalar Mərkəzi gəlir 

bəyannaməsi formasının layihəsini hazırlamış və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Komissiyasına, parlamentə və 

Nazirlər Kabinetinə təqdim etmişdir. 
258

 KİV-də yayımlanan bəzi müzakirələrdən belə qənaətə gəlmək olar ki, 

əmlak bəyannaməsi maliyyə amnistiyasından
259

 sonra qüvvəyə minəcək, lakin bu barədə ictimaiyyətə hər hansı 

plan məlum deyil. KİV-də müzakirə olunan amnistiya adı altında dövlət qulluqçularının öz əmlaklarını cinayət 

məsuliyyətinə cəlb olunmaq qorxusundan azad şəkildə edə bilməsi üçün qanunun qüvvəsinin dayandırılması 

nəzərdə tutulur. Bu barədə daha ətraflı məlumat bu hesabatın Dövlət Qulluğu və Anti-Korrupsiya Qurumları 

haqqında digər bölmələrində verilmişdir. 

 

Həmçinin, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri bildirirlər ki, icra hakimiyyəti orqanları ilə, xüsusilə regionlarda 

fəaliyyət göstərən müvafiq qurumlarla, lazımi səviyyədə ünsiyyətin qurulmasına əngəl törədən problemlər 

mövcuddur. Bu çox güman ki, yerli icra hakimiyyəti orqanları arasında hökumətin milli və beynəlxalq səviyyədə 

həyata keçirdiyi proqramlar haqqında məlumat azlığından qaynaqlanır.
260

 Qanunvericiliklə
261

 dövlət orqanlarına 

hansı informasiyanın gizli hesab edilməli olması ilə bağlı geniş qərarvermə səlahiyyəti verilmişdir. Bəzən onlar 

bu səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək dövlət sirlərinin əhatə dairəsini lüzumsuz səbəblərlə genişləndirirlər. 

Dövlət orqanları həssas hesab edilən sualları, məsələn, maliyyə xarakterli informasiya ilə bağlı sorğuları 
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cavablandırmaqdan yayınırlar, ya da  qanunvericiliyə istinadla kifayətlənib sorğuya birbaşa cavab verməkdən 

qaçırlar
262

.  

 

Bununla belə, bu sahədə ciddi irəliləyişlər müşahidə edilməkdədir. Bu irəliləyişlər yeni təqdim olunmuş müxtəlif 

informasiya texnologiyaları layihələri, məsələn, ASAN dövlət xidmətləri mərkəzləri
263

 və hökumətin elektron 

xidmətlərini bir mərkəzdə birləşdirən vahid e-hökumət portalı
264

 nəticəsində mümkün olmuşdur. ASAN xidmət 

mərkəzlərinin əsas məqsədi müxtəlif dövlət xidmətlərinin, o cümlədən hüquqi prosedurlar və dövlət ödənişləri 

barədə informasiyanın  “bir pəncərə” sistemi vasitəsilə verilməsidir. Həmçinin, Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı 

Təşəbbüsü Milli Fəaliyyət Planının ilk ilində icrası çərçivəsində informasiyaya əlçatanlıq asanlaşdırılmışdır. 

Vətəndaş cəmiyyətinin qiymətləndirməsinə əsasən 2013-cü ilin sentyabrınadək Fəaliyyət Planı 24% icra 

edilmiş,
265

  hökumətə görə isə 2013-cü ilin sonuna olan layihənin  icra vəziyyəti 76% olmuşdur.
266

 Hökumətin 

özünü-qiymətləndirməsinin nəticəsi vətəndaş cəmiyyətininki ilə müqayisədə daha iltifatlı olsa da, bu istiqamətdə 

müəyyən tərəqqinin olması faktdır. 

 

Hesabatlıq (qanunda): 75 
 

İcra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələrinin hesabatlılığını və əməllərinə görə məsuliyyətliliyini təmin etməli 

olan qaydalar nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Azərbaycan Konstitusiyası və qanunvericiliyində icraedici hakimiyyətin hesabatlığını tənzimləyən müvafiq 

müddəalar mövcuddur. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Konstitusiyaya əsasən icraedici hakimiyyət Prezident 

qarşısında hesabat verir
267

. Eyni zamanda, Nazirlər Kabineti nazirliklər və digər icra hakimiyyəti orqanlarının 

fəaliyyətinə rəhbərlik edir. İcra hakimiyyəti orqanlarına nəzarət “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasında sənədlərlə iş barədə Təlimat"ın təsdiq edilməsi haqqında” haqqında Prezident Sərəncamı 

ilə tənzimlənir
268

. Təlimatın 16-cı hissəsi icra hakimiyyəti orqanları nümayəndələrinin fəaliyyətinə məhkəmə və 

qanunverici hakimiyyət tərəfindən nəzarətin qaydalarını müəyyənləşdirir. Prezident fərman və sərəncamlarının 

icrasının vəziyyətinə nəzarət isə Prezident Administrasiyasının xüsusi  idarələri tərəfindən həyata keçirilir. 

 

İcraedici hakimiyyətin fəaliyyətinə nəzarət, bu hesabatın digər müvafiq hissələrində də göstərildiyi kimi, 

parlament, məhkəmə və parlament qarşısında hesabatlı olan Hesablama Palatası tərəfindən həyata keçirilir.   

 

Ölkə Konstitusiyasına görə parlamentin əsas funksiyalarından biri də ayrıca qanunla
269

 tənzimlənən 

parlamentin Nazirlər Kabinetinə etimad votumudur.
270

 Bu qanunun 1-ci maddəsində bəyan edilir ki, Nazirlər 

Kabineti illik hesabatını parlament sessiyasının 5-ci iclasında təqdim etməlidir. Parlament həmçinin Nazirlər 

Kabinetinə onun səlahiyyətləri çərçivəsində olan məsələlər haqqında sorğu göndərə bilər və həmin sorğu 

Kabinetin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən 1 ay ərzində cavablandırılmalıdır. Eləcə də, parlament üzvləri 

Kabinet və nazirliklərə sorğu göndərmək hüququna malikdir. 
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Konstitusiya Məhkəməsinin rolu isə icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilmiş qərarların Konstitusiyaya 

uyğunluğunu təmin etmək və qanunvericilikdə üzə çıxan boşluqlarla əlaqədar qərar qəbul etməkdir.
 271

 

 

Qanunvericiliklə
272

, 
273

 Hesablama Palatasına dövlət büdcəsinin hazırlanması və icrasına, o cümlədən 

büdcədənkənar fondların və büdcə xərclərinə nəzarəti həyata keçirmək səlahiyyəti verilmişdir. Ümumilikdə, 

Açıq Büdcə Sorğusuna əsasən,
 274

 qanunvericilikdə dövlət büdcəsinə nəzarətlə bağlı müddəalar kifayət qədər 

öz əksini tapmamışdır. Eyni zamanda, hazırda hökumət dövlət orqanlarında səmərəli daxili audit sisteminin 

yaradılması prosesindədir
275

,
276

, 
277

, lakin bu strukturların Hesablama Palatası ilə əməkdaşlığı məsələsi 

qanunvericiliklə kifayət qədər təmin edilməmişdir.
 278

   

 

Baş nazir cinayət başında yaxalanma hallarından başqa cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilməz. Baş nazirin 

toxunulmazlığına Prezident, Ali Məhkəmənin təqdimatı əsasında xitam verə bilər.
 279

  

 

Qanunvericiliklə icra hakimiyyətidən fəaliyyəti ilə əlaqədar ictimaiyyət və ya xüsusi qruplarla məsləhətləşmək 

tələb olunmur, lakin icraedici hakimiyyətin təmsilçiləri törətdikləri qanun pozuntularına görə məsuliyyət 

daşıyırlar.  

 

Hesabatlılıq (təcrübədə): 25 
 

Təcrübədə icraedici hakimiyyətin fəaliyyətinə nəzarət nə dərəcədə səmərəli təşkil olunmuşdur?  

 

Praktikada icra hakimiyyəti orqanlarının hesabat sistemi və onlara nəzarət sahəsində görüləsi işlər çoxdur. Bu 

işlər ləng şəkildə olsa da, hökumətin qəbul etdiyi 2 mühüm Fəaliyyət Planı çərçivəsində baş verir.
 280

,
281

 Əksər 

dövlət orqanları nailiyyətləri və problemleri haqqında məlumatları əks etdirən illik hesabatlar hazırlayır və öz 

elektron səhifələrində yerləşdirirlər, həmçinin, vətəndaş cəmiyyəti və KİV-lə ilin nəticələrinə həsr olunmuş 

görüşlər keçirirlər. Lakin bu hesabatların mahiyyəti və formatını tənzimləyən vahid standart və qaydalar yoxdur. 

Bu hesabatlar həm də təfsilatlı tərtib edilmirlər.
 282

   

 

Nazirlər Kabineti illik hesabatlarını parlamentə təqdim etsə də, KİV-də onların işıqlandırılmısının səviyyəsinə 

əsasən demək mümkündür ki, onlar ciddi müzakirə edilmir və tənqid edilmir. İctimaiyyətin bu hesabatların tam 

formasına əlçatanlığı təmin olunmamışdır və bu hesabatlar dövlət orqanlarının üzləşdiyi problemlər və onların 

qarşılarına qoyduğu, lakin çatmadığı məqsədlər haqqında ətraflı məlumat vermir.
 283
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AZƏRBAYCAN 2014-cü il 

Hesablama Palatası apardığı auditlər haqqında parlamentə rüblük və illik hesabatlar təqdim edir. Baxmayaraq 

ki, Hesablama Palatasının fəaliyyətinə dair hesabatlar qurumun elektron səhifəsində mövcuddur, bu 

hesabatların məzmunu daha çox ümumi məlumatlardan ibarətdir. Hesablama Palatası tərəfindən həyata 

keçirilən fərdi auditlərə dair hesabatların ictimaiyyətə açıqlanması qanunvericilikdə tələb olunmadığı üçün
284

, 
285

 

bu barədə cüzi informasiya KİV-ə yalnız təsadüfi hallarda və ya Palatanın istəyi ilə sıza bilir. Həmçinin, 

Hesablama Palatası qanunvericiliklə auditləri yalnız illik plan və hüquq mühafizə orqanlarının müraciəti 

əsasında keçirdiyi üçün
286

 KİV-də işıqlandırılan və ictimaiyyətə məlum olan şübhələrlə əlaqədar korrupsiya və 

dələduzluq faktlarına dair audit planlaşdırmır və həyata keçirmir.
 287

 Nəhayət, hökumət təcrübədə dövlət 

büdcəsi haqqında ictimai müzakirələr təşkil etmir
288

,
289

 və parlamentin iqtisadi siyasət komissiyasının 

müzakirələri ilə kifayətlənir.      

 

 

Dürüstlük (qanunda): 50 
 

İcraedici hakimiyyət təmsilçilərinin dürüstlüyünü təmin etməli olan mexanizmlər nə dərəcədə mövcuddur? 

 

İcra hakimiyyəti orqanları əməkdaşlarının dürüstlüyünü təmin edən adekvat müddəalar qanunvericilikdə 

mövcuddur. Dürüstlük haqqında qaydalar “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Qanunla
290

 

və xidmət-spesifik kodekslərlə tənzimlənir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında müddəalar, o cümlədən 

hədiyyələrin verilməsi və alınması, imtiyazların qəbul edilməsi və sair dövlət qulluqçularının Etik Davranış 

Kodekslərinə daxil edilmişdir. Buna görə də, dövlət qulluqçuları qərarlarına təsir edə biləcək heç bir növ əlavə 

hədiyyə, mükafat və bəxşiş tələb və ya qəbul edə bilməzlər. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Qanunun 

8.2-ci maddəsində qeyd edilir ki,
291

 dövlət qulluqçusu qonaqpərvərlik məqsədi ilə 55 Azərbaycan Manatı (70 

ABŞ dolları) məbləğindən çox olmayan hədiyyə ala bilər. Dəyəri göstərilən məbləğdən yuxarı olan hədiyyələr 

dövlət qulluqçusunun çalışdığı orqanın əmlakı hesab olunur.  

 

Maraqlar toqquşmasının qarşısını almaqla əlaqədar dövlət qulluqçularının öhdəlikləri “Dövlət qulluqçularının 

etik davranış qaydaları haqqında” Qanunun 15-ci maddəsində öz əksini tapmışdır.
292

 Həmin maddədə bəyan 

olunur ki, dövlət qulluqçusu maraqlar ziddiyəti yarada biləcək halın ortaya çıxmasına və şəxsi mənfəət üçün 

xidməti vəzifəsindən sui-istifadəyə imkan verməməlidir.    

 

Həmçinin, qanunvericilikdəki boşluqlardan biri də icraedici hakimiyyətdə çalışan yuxarı vəzifəli şəxslərin, o 

cümlədən nazirlər və nazir müavinlərinin dürüstlüyünü təmin etmək haqqında konkret qaydaların mövcud 

olmamasıdır. 2012-2015-ci illər üzrə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Milli Fəaliyyət Planının 2.3-cü maddəsinə 

müvafiq olaraq, Ali Məhkəmə, Ədliyyə Nazirliyi və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Komissiya korrupsiya 

halları haqqında məlumat verən şəxslərin qorunmasına dair qanun layihəsinin hazırlanması prosesinə cəlb 

olunmuşdur.
293

 Fəaliyyət Planında yalnız qanun layihəsinin hazırlanmasından söhbət gedir, qanunun özünün 

qəbulu isə daha uzun müddət çəkə bilər. Bununla belə, qanun layihəsinin hazırlanması sahəsində həlledici rola 

malik Ali Məhkəmə nümayəndələrinin fikrincə, korrupsiya halları ilə əlaqədar məlumat verən şəxslərin 

müdafiəsinin təminatı vacibdir. 
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AZƏRBAYCAN 2014-cü il 

 

Hazırda nazir vəzifəsi tutmuş şəxslərin vəzifə müddəti başa çatdıqdan sonra məşğul ola biləcəyi sahələrlə bağlı 

məhdudiyyət mövcud deyil.  

 

Dürüstlük (təcrübədə): 50 
 

İcraedici hakimiyyət təmsilçilərinin dürüstlüyü təcrübədə nə dərəcədə təmin olunmuşdur? 

 

Etik davranış kodeksləri ilə tanışlıq və onlara riayət edilməsinə nəzarəti müvafiq qurumlar, o cümlədən Dövlət 

Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya həyata keçirir. Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya təlimlər təşkil edir 

və Etik Davranış Kodeksi haqqında məlumatı icra hakimiyyəti orqanları üzvlərinə çatdırır. Komissiya ictimai 

maarifləndirmə fəaliyyətləri və Kodeksə əməl edilməsi vəziyyəti haqqında illik hesabatlar hazırlayır. 2013-cü il 

hesabatına əsasən müxtəlif icra hakimiyyəti orqanlarında çalışan 390 dövlət qulluqçusuna inzibati cəzalar 

verilmişdir
294

. 

 

“Fırlanan qapı” fenomeninin bəzi simptomları icra hakimiyyəti orqanlarında mövcuddur, beləki bu qurumların 

bəzi təmsilçiləri və onların ailə üzvləri KİV-də işıqlandırılan məlumatlara görə qanunvericiliklə qadağan 

olunmağına baxmayaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğuldurlar.
 295

 Lakin icra hakimiyyəti orqanlarında çalışan 

yuxarı vəzifəli məmurlarla bağlı sübut olunmuş maraq toqquşması hallarına rast gəlinmir. Ancaq demək çətindir 

ki, gerçəklikdə bu cür hallar mövcudmu deyil yoxsa ona lazımi nəzarətmi yoxdur. 

 

İcraedici hakimiyyətə nəzarət: 50  
 

İcraedici hakimiyyət yaxşı idarə olunan dövlət sektorunu inkişaf etdiməyə nə dərəcədə cəlb olunub? 

 

Dövlət sektorunda idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 2 vacib sənəddə öz əksini tapmışdır: Açıq Hökumət 

Təşəbbüsü Milli Fəaliyyət Planı
296

 və 2012-2015-ci illər üçün Korrupsiyaya qarşı Mübarizə haqqında Milli 

Fəaliyyət Planı
297

.  

 

İcra hakimiyyəti orqanları elektron xidmətlərin və ASAN mərkəzlərinin təqdim edilməsi nəticəsində (sonuncu 

2013-cü ilin yanvarında yeni yaradılmış dövlət orqanı Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 

Agentliyi tərəfindən qurulmuşdur) aşağı səviyyədə korrupsiyanın azaldılması istiqamətində müəyyən nailiyyətlər 

əldə etmişdir
298

. ASAN mərkəzlər dövlət xidmətlərinin çevik və şəffaf göstərilməsi məqsədilə “bir pəncərə” 

prinsipi əsasında fəaliyyət göstərən qurumlardır.
 299

 Eyni zamanda, ASAN xidmətlərlə rəqabət müvafiq dövlət 

orqanlarını da eyni xidmətləri daha səmərəli və korrupsiyaya imkan vermədən göstərməyə təşviq edir.
 300
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AZƏRBAYCAN 2014-cü il 

Azərbaycan hökumətinin elektron xidmətlərin təqdim edilməsi haqqında strateji qərarına müvafiq olaraq,
301

 

eləcə də elektron xidmətlərin (e-xidmətlərin) siyahısının qəbul olunması
302

 və onların hazırlanması tələblərinin 

müəyyənəşdirilməsinin ardından Azərbaycan Respublikası mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları öz elektron 

səhifələrində elektron xidmətlərlə bağlı bölmələr hazırlamağa başlamışdır. Hazırda 41 dövlət orqanı tərəfindən 

elan olunmuş elektron xidmətlərin sayı 448-dir.
 303

 Lakin bu hesabatın digər hissələrində də qeyd edildiyi kimi 

bu xidmətlərin əksəriyyəti interaktiv deyil, məlumatlandırma xarakterlidir.   

 

Azərbaycan həmçinin e-hökumət infrastrukturunun yaradılmasına müvəffəq olmuşdur ki, bu da e-xidmətlərin 

gələcək inkişafına imkan verə bilər. Vergilər Nazirliyi yüksək keyfiyyətli xidmətlər göstərsə də bir çox xidmət 

aktiv deyil və yaxud onlar məlumatlandırma xarakteri daşıyır. Ümumi əhaliyə göstərilən e-xidmətlərin 

hazırlanmasına böyük ehtiyac var ki, bu da daha çox sərmaye tələb edir.
304

     

 

Hər iki Fəaliyyət Planı daxili nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsini və hökumət qurumlarının maliyyə və texniki 

imkanlarının gücləndirilməsini nəzərdə tutur. Bəzi dövlət orqanları işçilərinin fəaliyyətini yoxlamaq məqsədilə 

artıq daxili nəzarət şöbələri təsis etmişlər.
 305

,
306

 Bu qurumların geniş səlahiyyətləri vardır və onlar 

qanunvericiliyə müvafiq olaraq qurumun rəhbərinə hesabat verirlər.
307

  

 

Dövlət qulluqçularının fəaliyyəti və ya fəaliyyətsizliyi haqqında informasiya Dövlət Qulluğu Komissiyasına 

təqdim olunmalıdır.
 308

 İş Komissiya tərəfindən təhlil edildikdən sonra nəticələr ictimaiyyətə açıqlanır. Yuxarıda 

sadalanan işlərlə bağlı informasiya 2013-cü il üzrə Etik Davranış Kodeksinin icrasının nəticələri haqqında 

hesabatda öz əksini tapmışdır.
309

 Lakin Komissiyanın insan və maliyyə resursları ona dövlət xidmətinə 

qəbuldan əlavə olaraq icra hakimiyyəti orqanlarının etik qaydalara əməl etməsinə yaxından nəzarət etmək üçün 

kifayət etmir və artırılmalıdır.     

 

Son bir neçə ildə vətəndaş cəmiyyəti ilə dövlət orqanları arasında əməkdaşlıq yaxşılaşmışdır. Beləki, dövlət 

orqanları tərkibində vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə ictimai nəzarət şuraları yaradılmış və bəzi 

sahələrdə qurumların fəaliyyəti vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq şəklində həyata keçirilir.
 310

 Son zamanlar, 

dövlət orqanları (xüsusilə sosial sferada fəaliyyət göstərən qurumlar, məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi və Səhiyyə Nazirliyi) qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq layihələrinə daha çox vəsait 

ayırmağa meyl göstərirlər. 

 

Qanunvericilik islahatları: 75 
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2004-cü ildə “Korrupsiyaya qarşı Mübarizə haqqında” Qanunun qəbul edilməsindən sonra hesabatlılığın və 

korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi istiqamətində layihələr artmışdır.
311

 Korrupsiyaya gətirib-çıxaran 

halların qarşısının alınması üçün, “2004-2006-cı illər üçün Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Proqramı”, 

“Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya və onun 2007-2011-ci illərdə icrası 

üzrə Milli Fəaliyyət Planı” hökumət tərəfindən qəbul edilmişdir. BMT-nin Korrupsiyaya qarşı Konvensiyasının 

müddəalarına əməl edilməsi məqsədilə xüsusi qurumlar – Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Komissiya 

(korrupsiyayla mübarizənin siyasət aspektləri ilə məşğul olmaq üçün) və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş 

İdarəsi (korrupsiya halları ilə bağlı istintaq və təhqiqat fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə) qurulmuşdur. 

Prezident Administrasiyasının rəhbəri eyni zamanda Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Komissiyanın 

sədridir.
312

 

 

8 aprel 2011-ci il tarixli Prezident fərmanında Nazirlər Kabinetinə tapşırılmışdır ki, Korrupsiyaya qarşı Mübarizə 

Baş İdarəsinin elektron informasiya bazasının  real vaxtda istifadəsini təmin etmək üçüm hüquqi sənədlərə 

edilməli olan dəyişiklilərin layihəsini hazırlasın. Lakin bu funksiyalarla əlaqədar ciddi problemlər mövcuddur. 

Beləki, istintaq və ittihamlar adətən orta və aşağı vəzifəli məmurlara qarşı yönəlir.
 313

  

 

Azərbaycanın Korrupsiya Qavrama İndeksində mövqeyi
314

 ürəkaçan olmasa da (2013-cü ildə 177 ölkə 

arasında 127-ci yeri tutub), Qlobal Korrupsiya Barometri sorğusunda iştirak etmiş azərbaycanlıların 68%-i 

hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini səmərəli hesab edir.
 315

   

 

Tövsiyələr:  
 

 İki əhəmiyyətli hökumət proqramı, Korrupsiyaya qarşı Mübarizə və Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı üzrə 

Milli Fəaliyyət Planları çərçivəsində fəaliyyətlərin icrası sürətləndirilməli; 

 Elektron xidmətlərin hazırlanmasına effektiv nəzarət olunmalı; dövlət orqanları arasında təhlükəsiz 

məlumat mübadiləsi təmin olunmalı; və elektron xidmətlərin istifadəsi ilə bağlı əhali 

məlumatlandırılmalıdır; 

 Ölkə və yerli səviyyələrdə ictimai nəzarət şuralarının yaradılması vasitəsilə ictimaiyyətin geniş çevrələri 

korrupsiyaya qarşı mübarizəyə cəlb olunmalıdır.  
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 Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Qanun, 13 yanvar 2004-cü il, www.e-qanun.az  
312

Prezident Administrasiyasının “Şəffaflıq Azərbaycan” tərəfindən göndərilmiş informasiya sorğusuna cavabı, 11 yanvar 2014-cü il. 
313

 Müəllifin Əliməmməd Nuriyevlə müsahibəsi, 29 noyabr 2013-cü il 
314

 Corruption Perception Index 2013, publication by Transparency International, www.transparency.org   
315

 Global Corruption Barometer 2013, publication by Transparency International, www.transparency.org   
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3. MƏHKƏMƏ 

 

Xülasə 
 

Azərbaycanda üç pilləli məhkəmə sistemi fəaliyyət göstərir: birinci instansiya məhkəməsi, apellyasiya və 

kassasiya instansiyası məhkəmələri. 2000-ci ildən beynəlxalq təşkiltaların dəstəyi ilə bu sahədə  islahatlar 

həyata keçirilsə də, məhkəmə idarəetməsinin müasirləşdirilməsi və səmərəliliyinin artırılması üçün gediləsi 

uzun bir yol var.  

 

Daha çox nailiyyət əsasən resursların inkişaf etdirilməsi sahəsində əldə edilib. Bunlara texniki infrastrukturun 

(məhkəmə binaları və avandanlıqlar) və insan rusurslarının (hakimlərin seçim prosesi və təlimlər) inkişaf 

etdilməsi daxildir. Son 20 ildə məhkəmələrin, hakimlərin və müdafiə vəkillərinin sayında əhəmiyyətli dərəcədə 

artım olsa da,  hələ də bu göstərici orta Avropa standartından aşağıdır və eyni zamanda məhkəmələrin iş yükü 

çox olaraq qalır.  

 

Əvvəlki illərlə müqayisədə internet məkanında vahid məhkəmə portalının yaradılması və yüksək məhkəmə 

instansiyalarının qərarlarının onlayn qaydada dərci yolu ilə məhkəmələrin şəffaflığı artırılsa da, tam şəffaflığa 

yeni təsis ediləcək elektron məhkəmə sistemi ilə nail olunması nəzərdə tutulub.      

 

İşində yol verdiyi qeyri etik davranışa və nöqsana görə hakimlərin cəzalandırılması baş versə də, hakimlərin 

toxunulmazlığı ilə bağlı geniş təminatlar olduğu üçün, onları cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək imkanları 

məhduddur.   

 

Məhkəmələrin müstəqilliyinin artırılması üçün onun dövlətin nəzarət və tarazlıq sistemində effektiv rol oynaması 

imkanları genişləndirilməli, Məhkəmə Hüquq Şurasının (məhkəmənin özünü idarəetmə orqanı) səlahiyyətləri 

artırılmalıdır. Buraya məhkəmələrin öz büdcələri üzərində səlahiyyətə sahib olmaları və vətəndaş cəmiyyəti ilə 

yaxın əməkdaşlıq yaradılması də daxildir.  

 

MƏHKƏMƏ 

Ümumi qiymət  52/100 

MEYAR İNDİKATOR QANUN TƏCRÜBƏ 

Fəaliyyət qabiliyyəti 

62/100 

Resurs 
75 75 

 
Müstəqillik 

75 25 

İdarəçilik 

58/100 
Şəffaflıq 

75 50 

 
Hesabatlılıq 

75 25 

 
Dürüstlük 

75 50 

Şəffaflıq sistemində rol 

37/100 

İcraedici Hakimiyyətə 

nəzarət                    25  

 
Korrupsiya istintaqı 

                   50  
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Struktur və təşkilatlanma 
 

Azərbaycanda üç pilləli məhkəmə sistemi fəaliyyət göstərir: birinci instansiya məhkəməsi, apellyasiya və 

kassasiya instansiyası məhkəmələri.  

Birinci instansiya məhkəmələri kimi rayon (şəhər) məhkəmələri, ərazi yurisdiksiyası üzrə fəaliyyət göstərən 

hərbi, inzibati-iqtisadi məhkəmələr və ağır cinayətlər məhkəmələri fəaliyyət göstərir.  

Apellyasiya məhkəməsi mülki, inzibati və iqtisadi mübahisələrə dair, cinayət və inzibati xətalara dair işlər üzrə 

yuxarı instansiya məhkəməsidir. 

Kassasiya instansiyası kimi fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi ümumi 

və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin icraatına aid olan mülki (o cümlədən inzibati və iqtisadi mübahisələrə dair), 

cinayət işləri və digər işlər üzrə ali məhkəmə orqanıdır. 

Apellyasiya və kassasiya instansiya məhkəmələrində 4 kollegiya fəaliyyət göstərir: mülki, cinayət, hərbi və 

inzibati-iqtisadi kollegiyalar. 

Bununla yanaşı əsas məqsədi Konstitusiyanın aliliyini təmin etmək, hər kəsin əsas hüquq və azadlıqlarını 

müdafiə etmək olan ali konstitusiya ədalət mühakiməsi orqanı kimi Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 

Məhkəməsi fəaliyyət göstərir. 

Hakimlər çoxmərhələli imtahan qaydasında seçilir və Məhkəmə Hüquq Şurasının təqdimatı ilə Azərbaycan 

Respubliksaının Prezidenti tərəfindən təyin edilir. 

Məhkəmə sistemi aşağıdakı diaqramda ətraflı təsvir edilib
316

. 

 

 

  

                                                        
316

 Məhkəmə-Hüquq Şurasının İnternet saytı: http://jlc.gov.az/img/Stuktur_Qurulush.jpg  

http://jlc.gov.az/img/Stuktur_Qurulush.jpg
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Qanunda Andlılar Məhkəməsinin yaradılmasını nəzərdə tutan bənd olsa da, lakin qanunun sözügedən bəndi 

kağız üzərində qalır və hətta müzakirə edilir ki, ləğv edilsin
317

.Başqa bir tərəfdən, e-məhkəmə sisteminin 

elementlərinin yaradılması üçün üçün nomativ hüquqi baza inkişaf etdirilir
318

. 

 

İnsan hüquq və azadlıqlarının pozulmasının qarşısını almaq və ya belə pozuntulara görə kompensasiya tələb 

etmək məqsədilə vətəndaşların məhkəmələrə müraciət etmək hüququ mövcuddur.   

Hüquq və azadlıqların qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktları, bələdiyyə və məhkəmə 

aktları ilə pozulmasından Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət verilir. 

Cinayət işləri də daxil olmaqla, vətəndaşlar bütün yerli məhkəmə instansiyalarını keçdikdən sonra altı ay 

müddətində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək hüququna sahibdir. 

 

 

                                                        
317

Azərbaycanda And lılar  Məhkəməsi yaradılmayacaq, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli,  2 
iyun  2014-cü il, www.qafqazinfo.az 
318

 “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 13 fevral 
2014, www.president.az   
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Qiymətləndirmə 

 

Resurslar (qanunda): 75 
 

Hakimlər üçün münasib vəzifə maaşları və iş şəraitini təmin edən müddəalar nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Məhkəmələrin büdcəsini, o cümlədən hakimlərin vəzifə maaşlarını və digər ödənişləri tənzimləyən hüquqi 

çərçivə kafi qiymətləndirilir və “Məhkəmələr və Hakimlər haqqında” qanuna
319

, “Konstitusiya Məhkəməsi 

haqqında” qanuna
320

 və digər müvafiq qanunvericilik aktlarına
321

 
322

 əsaslanır. “Məhkəmələr və Hakimlər 

haqqında” qanuna əsasən
323

, məhkəmələrin büdcəsi dövlət büdcəsində ayrıca maddə ilə müəyyən edilir, lakin, 

sabit olaraq ümumi büdcənin müvafiq faizinin məhkəmə sisteminə ayrılmasını müəyyən edən hüquqi mexanizm 

mövcud deyil. 

 

Qanuna əsasən yuxarı instansiya məhkəmələri növbəti il üçün öz büdcələri ilə bağlı təkliflərini göndərə bilərlər. 

“Məhkəmələr və Hakimlər haqqında” qanunun 90-cı maddəsinə görə
324

 müvafiq icra hakimiyyəti orqanları 

məhkəmələrin fəaliyyətinin maliyyə və maddi-texniki təminatını vaxtında həyata keçirmək üçün zəruri tədbirlər 

görməlidir. Bu müvafiq icra hakimiyyəti orqanları əlavə normativ aktlarla Nazirlər Kabineti və Ədliyyə Nazirliyi 

olaraq müəyyən edilib
325

,
326

. Birinci instansiya məhkəmələrinin təşkilati strukturu, kadr cədvəli, xərclərin smetası 

və əmək haqları Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir. 

 

Hazırda hakimlərin fəaliyyətlərinə kənar müdaxilələrin qarşısının alınması mexanizmlərinin müəyyən olunması, 

onların müstəqilliyinin daha da gücləndirilməsi məqsədi ilə səlahiyyətləri müddətində maaşlarının 

azaldılmasının qadağan edilməsi, məhkəmələrin büdcə layihələrinin hazırlanmasında Məhkəmə-Hüquqa 

Şurasının iştirakının təmin edilməsi barədə qanun layihəsi hazırlanmışdır
327

,
328

. 

 

Hakimlərin vəzifə maaşları qanunla müəyyən edilir. Buna görə də maaşların azaldılması yalnız Milli Məclisin 

müvafiq qanunlara dəyişikliklər etməsi ilə mümkündür. Hakimlərin məvaciblərinin inflyasiya ilə 

indeksləşdirilməsini müəyyən edən mexanizmlər mövcud olmasa da, bu məvaciblər davamlı olaraq artırılır. 

Məsələn, 2013-cü ildə  ildə Ali Məhkəmənin sədrinin vəzifə maaşı 1,785 manatdan
329

, 2,070 manata  qaldırılıb. 

Digər məhkəmə sədrlərinin maaşları Ali məhkəmənin sədrinə nisbətdə, digər hakimlərin maaşları isə öz 

sədrlərinin maaşlarına nisbətdə müəyyənləşir. Ədliyyə Nazirinin sözlərinə görə, 2000-ci illə müqayisədə 2011-ci 

il üçün hakimlərin vəzifə maaşları  30 dəfə artıb
330

. Hakimlərin vəzifə maaşlarını digər dövlət qulluqçularının 

maaşları ilə əlaqələndirən qanunlar mövcud olmasa da, hakimlər ən yüksək məvacib alan dövlət işçiləri 

                                                        
319

  Məhkəmələr və hakimlər haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Maddə 106, 10 iyun 1997, www.jlc.gov.az  
320

  Konstitusiya Məhkəməsi haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Maddə 71, 23 dekabr 2003, www.e-qanun.az  
321

  Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi və məhkəmə islahatlarının həyata 
keçirilməsinə dair tədbirlər barədə  Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı, 1 dekabr 1998, www.president.az   
322

  Konstitusiya Məhkəməsi haqqında  Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı, 12 fevral 2004, www.president.az  
323

  Məhkəmələr və hakimlər haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Maddə 90, 10 iyun 1997, www.jlc.gov.az  
324

  Məhkəmələr və hakimlər haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 10 iyun 1997, www.jlc.gov.az  
325

  Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi və məhkəmə islahatlarının həyata 
keçirilməsinə dair tədbirlər barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı, 1 dekabr 1998, www.president.az     
326

 Konstitusiya Məhkəməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı, 12 fevral 2004, www.president.az  
327

  Hakimlərin müstəqilliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişikliklər təklif olunub, 525-ci qazeti, 24 may 2014-cü il  
http://www.525.az/site/?name=xeberprint&kecid=1&news_id=18918  
328

 Məhkəmə və Hüquq Şurasının veb səhifəsi, www.jlc.gov.az   
329

 Məhkəmələr və hakimlər haqqında qanun 106-cı maddəsi, 10 İyun 1997-ci il, 2013-cü il  27 dekabr dəyişiklikləri ilə www.e-
qanun.az   
330

 Məhkəmə islahatlarımız beynəlxalq aləmdə yüksək dəyərləndirilir, Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla müsahibə, 23 dekabr  
2011-ci il, www.jlc.gov.az  
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qrupuna daxildirlər. Müqayisə üçün, dövlət qulluqçularının orta əmək haqqı 2012-ci ildə 447 manat təşkil edib 

(2013-cü ilin statistikası bu hesabat hazırlanan zaman hələ məlum deyildi)
331

. 

 

Vəzifə maaşlarından əlavə, hakimlər digər maddi təminatlardan da yararlanır. “Məhkəmələr və Hakimlər 

haqqında” qanun
332

 hakimlərin mənzillə təmin edilməsini nəzərdə tutur. 108-ci maddəyə əsasən,  təyin 

olunduğu yer üzrə mənzilə, həmçinin mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa ehtiyacı olan hakimlər bu vəzifəyə təyin 

olunduğu gündən 6 ay müddətində müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən mənzillə təmin edilməlidir. Həmin 

qanunun 109-cu maddəsi hakimlərin sosial müdafiəsini müəyyən edir. Bu maddəyə əsasən, hakimlərin həyatı 

və sağlamlığı dövlət büdcəsi hesabına onların 5 illik əmək haqqı məbləğində sığorta edilir. Sığortanın 

təfərrüatları əlavə qanunvericilik aktında müəyyən edilib
333

. 2010-cu ildə qəbul edilmiş dəyişikliklərə görə 

səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı xərclərin ödənilməsi üçün (ezamiyyət xərcləri, rabitə xərcləri, gündəlik 

xərclər və s.) hakimlərə  vergilərdən azad olunan aylıq pul təminatı verilir
334

.  

 

Resurslar (təcrübədə):  75 
 

Məhkəmə sistemi səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün təcrübədə müvafiq maliyyə resursları, kadr potensialı və 

infrastruktura sahibdirmi? 

 

Avropa Birliyi ölkələrinin büdcələri ilə müqayisədə Azərbaycan məhkəmə sisteminin büdcəsi xeyli aşağıdır, 

bununla yanaşı məhkəmələrin büdcəsi ilbəil artır
335

, 2007-ci ildən başlayaraq Dünya Bankının dəstəyi ilə
336

 

ölkədə məhkəmə infrastrukturu və resurslarının inkişafına yönəlmiş bir neçə iri miqyaslı layihələr həyata keçirilir 

və bu layihələrin ümumi büdcəsi 400 milyon dollar həcmindədir
337

. Hazırda bu layihələr çərçivəsində müasir 

tələblərə cavab verən 3 yeni məhkəmə binası inşa edilmiş, 4 məhkəmə binasının və 2 məhkəmə kompleksinin 

inşasına başlanmışdır, habelə 30 yeni məhkəmə binası layihələndirilmişdir. 
338

   

 

Yeni məhkəmə binalarının inşasına iri sərmayə yatırılıb və bu, 2008-2010-cu illər üzrə məhkəmə sisteminin 

bütün büdcəsinin 22,8%-ini təşkil edir
339

. Lakin bəzi yerli və regional məhkəmələrdə kiçik iclas otaqları 

məhkəməyə gələn vətəndaşlar üçün hələ də çətinliklər yaradır
340

. 

 

Yeni təsis edilmiş Ədliyyə Akademiyası hakimlərin hüquqi biliyinin və məhkəmə bacarıqlarının, o cümlədən 

məhkəmə və iş idarəçiliyinin artırılmasına yönəlmiş, eləcə də maraqlar münaqişəsi ilə bağlı yaxşı hazırlanmış 

proqram və kurslar təklif edir. Akademiya 2009-cu ildə Prezident fərmanı əsasında
341

 təsis edilib və məqsədi 

ədliyyə, prokurorluq və məhkəmə orqanları, vəkillik fəaliyyəti üçün ixtisaslı kadrların hazırlanmasıdır. Belə 

hesab edilir ki, Akademiya həm özü, həm də digər dövlət orqanları ilə birlikdə yaxşı təlim proqramları təklif 
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edir
342

. Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti ilə birgə hakimlər və digər hüquq-mühafizə orqanları 

əməkdaşları üçün şübhəli bank əməliyyatlarının aşkarlanması ilə bağlı birgə təlim buna misal ola bilər
343

. 

 

2013-cü ilin sonunda maaşlarının artmasına
344

 baxmayaraq, məhkəmə katibləri və digər məmurlar hələ də 

aşağı məvacib alır, onların bacarıqlarının artırılması üçün xüsusi təlim proqramlarına ehtiyac duyulur
345

.  

 

Mövcud qaydalara görə ödənişli hüquqi yardıma çıxışı olmayan şəxslər dövlət hesabına hüquqi yardımla təmin 

olunur. Lakin Hökumət dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardıma görə hər iş saatı üçün 2 manat müəyyən 

etmişdir ki, bu da olduqca azdır. Tərcüməçi, mütəxəssis və ekspert üçün isə bu məbləğ ümumiyyətlə rəmzi 

xarakter daşıyır: hər iş saatı üçün 0,35 manat.
346

   Bunlarla yanaşı dövlət büdcəsi hesabına hüquqi yardımın 

tənzimlənməsinə dair daha konkret  hüquqi qaydaların olmaması bu cür yardıma çatımlıqda bəzi çətinliklər 

yaradır.
347

 

 

Azərbaycanda ildən ilə məhkəmələrin sayı artır. 2000-2011-ci illərdə ölkədə 20 yeni regional məhkəmə, o 

cümlədən apellyasiya, ağır cinayətlər, inzibati-iqtisadi məhkəmələr təsis edilsə də
348

, hər 100,000 nəfərə 1 

məhkəmə nisbəti ilə Azərbaycanın orta Avropa göstəricisinə çatmasına hələ çox var
349

.  İndiyədək 4 seçim 

prosesində məhkəmələrə daha 307 yeni hakim təyin olunsa da, məhkəmələrin iş yükünün çoxluğu baxımından 

hakimlərin sayının artırılması öz aktuallığını saxlayır.
350

 Müdafiə vəkillərinin sayının artması ümumilikdə 

məhkəmə sisteminin inkişafına xidmət etmiş olar. Odur ki, Vəkillər Kollegiyası ilə vəkillərinin sayının artırılması 

fəal formada təşviq olunmalıdır.
351

. 

 

Hakimlərin hazırkı məvacibi dövlət quluqçuları ilə müqayisədə xeyli yüksək olsa da, praktikası olan vəkillərin 

gəlirləri ilə nisbətdə xeyli azdır. Belə ki, Vəkillər Kollegiyasının geniş təcrübəsi olan üzvləri bir işə görə 300 

manatdan, 5,000 manatadək qonorar alırlar
352

. Onların əmək haqqları ümumilikdə hüquq sahəsində çalışan 

digər peşəkarlarla müqayisədə də o qədər yüksək deyil.
353

 

 

Məhkəmələrin modernizasiya prosesləri getdiyindən, onların komputer və kitabxanalar ilə təchizatı eyni 

səviyyədə deyil
354

. 

 

Müstəqillik (qanunda):  75 
 

Qanunvericiliyə görə məhkəmə sistemi nə dərəcədə müstəqildir? 
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Məhkəmə hakimiyyətinin idarəçiliyi özünüidarə prinsiplərinə əsaslanır və Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən 

həyata keçirilir.
355

  Hakim vəzifəsinə namizədlərin seçkisinin təşkili, hakimlərin ilkin və davamlı tədrisinin təşkili, 

fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, iş yerinin dəyişdirilməsi, vəzifədə irəli çəkilməsi, intizam məsuliyyətinə cəlb 

edilməsi və onların fəaliyyəti ilə bağlı digər məsələlər qanunla bu orqanın səlahiyyətinə aid edilmişdir. 
356

  

 

Konstitusiya məhkəmələrin müstəqilliyini və toxunulmazlığını təmin edir
357

. “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” 

qanunun 14-cü maddəsinə əsasən
358

, Konstitusiya Məhkəməsinin 9 hakimi Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 15 il müddətinə təyin edilir, Sədri 

və Sədrin müavinini isə Milli Məclisin təyin etdiyi hakimlərin sırasından Prezident təyin edir. Vəzifə səlahiyyətləri 

müddəti başa çatdıqdan sonra Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi təkrarən eyni vəzifəyə təyin edilə bilməz. 

 

Hakim vəzifəsinə hakimlər ilk dəfə beş il müddətinə təyin olunurlar. Həmin müddət ərzində onlar ildə ən azı bir 

dəfə tədris kurslarına cəlb edilirlər. Bu müddətin sonunda hakimlərin fəaliyyəti qiymətləndirilir. Qiymətləndirmə 

nəticəsində hakimin fəaliyyətində peşəkar çatışmazlıq aşkar edilməzsə Məhkəmə-Hüquq Şurasının təklifi ilə 

onun səlahiyyətləri son yaş həddinə - 65 yaşınadək uzadılır. Son yaş həddinə çatmış hakimin peşəkarlığından 

istifadə edilməsinə ehtiyac olduqda Məhkəmə-Hüquq Şurasının təklifi ilə onun səlahiyyət müddəti 70 yaşınadək 

artırıla bilər.
359

  

 

Birinci instansiya məhkəmələrinin hakimlərini Azərbaycan Respublikası Prezidenti, apellyasiya və Ali 

Məhkəmənin hakimlərini isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının 

Milli Məclisi təyin edir. Yuxarı instansiya məhkəmələrin hakimi vəzifələrinə bir qayda olaraq ən azı 5 il birinci 

instansiya məhkəmələrinin hakimi işləmiş şəxslər təyin oluna bilərlər.
360

  

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 127-ci və “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” qanunun 97-ci 

maddəsinə əsasən hakimlər səlahiyyət müddətində dəyişilməzdirlər. Qanunla müəyyən edilmiş əsaslar istisna 

olmaqla, hakimlər vəzifədən kənarlaşdırıla və onların səlahiyyətlərinə xitam verilə bilməz. 

 

Müstəqillik (təcrübədə): 25 
 

Məhkəmələr dövlət və ya digər qüvvələrin müdaxiləsi olmadan təcrübədə nə dərəcədə müstəqil fəaliyyət 

göstərir? 

 

Bəzi beynəlxalq
361

,
362

,
363

 və yerli
364

 ekspertlərin rəyinə görə məhkəmə hakimiyyəti dövlətin nəzarət və tarazlıq 

sistemində əsas qollardan biri kimi çıxış edə bilmir. Qanunvericilikdə yuxarıda müzakirə olunan boşluqlar 

olduğundan, icraedici hakimiyyətin Məhkəmə Hüquq Şurasına hakimlərin seçilməsi və məhkəmələrin 

büdcələrinin idarə olunması ilə bağlı incə müdaxilə imkanları mövcuddur.   

 

Bununla belə, bir neçə məhkəmə işi ümidverici təsir bağışlayır və məhkəmələrin tam müstəilliyinin təmin 

edilməsi məqdəsilə islahatların həyata keçirildiyini göstərir. Ümumiyyətlə isə yeni yaradılmış inzibati-iqtisadi 
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məhkəmələrin fəaliyyəti ilə bağlı statistik məlumatlar göstərir ki, bu məhkəmələrdə vətəndaşların dövlət 

orqanlarına qarşı qaldırdıqları iddiaların 80%-dən artığı vətəndaşların xeyrinə təmin olunur
365

,
366

.  

 

Şəffaflıq (qanunda):  75 
 

Məhkəmələrin fəaliyyəti və qərar qəbuletmə prosesləri haqqında ictimaiyyətin müvafiq informasiya əldə 

etməsini təmin edən müddəalar nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Məhkəmə sisteminin şəffaflığı “İnformasiya əldə etmə haqqında” qanunla
367

, müvafiq prosessual 

qanunvericiliklə, eləcə də məhkəmə fəaliyyətinə dair digər normativ aktlarla tənzimlənir. Qanunvericilər 

“Məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya əldə etmək barədə” qanun layihəsinin
 368

 qəbulu ilə bağlı 

əhəmiyyətli dərəcədə cəhdlər göstərsələr də, 2010-cu ilin ortalarında ikinci oxunuşdan sonra heç bir yenilik 

yoxdur. Qanunun 2011-ci ilin yanvarın 1-də qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulmuşdu. 

 

Mövcud hüquqi çərçivə məhkəmələrin açıq keçirilməsini nəzərdə tutur. İstisna hallar kimi dövlət, kommersiya 

və peşə sirləri, şəxsi və ailə məsələləri ilə bağlı məhkəmələr qapalı keçirilir. 

 

“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” qanunun 5-ci maddəsi kassasiya və apellyasiya instansiyası 

məhkəmələrinin bütün qərarlarının qəbul olunduğu gündən bir aydan gec olmayaraq dərc edilməsini və 

elektron daşıyıcılarda yayılmasını nəzərdə tutur. Bu qərarlarla birlikdə aşağı instansiya məhkəmələrinin ləğv 

edilmiş və ya dəyişdirilmiş qərarları da dərc edilməlidir. Birinci instansiya məhkəmələrinin qanuni qüvvəyə 

minmiş qərarları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş üsullarla açıqlanır. 

 

Qanuna əsasən, qapalı məhkəmələrin qərarları da dərc edilməli və ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır. Qanun eyni 

zamanda məhkəmələrin fəaliyyəti və qərarları barədə ictimaiyyətin vaxtında məlumatlandırılmasını nəzərdə 

tutur
369

. 

 

Bunlarla yanaşı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin 

yaradılması haqqında  Sərəncamında  məhkəmə proseslərinin audio, video və digər yazan texniki vasitələrdən 

istifadə etməklə qeydə alınması və onları onlayn rejimdə müşahidə etmək imkanının yaradılması da nəzərdə 

tutulur.
370

 

2005-ci ildə qəbul edilən qanuna əsasən
371

, dövlət məmurları, o cümlədən hakimlər öz gəlir və əmlak 

bəyannamələrini Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasına təqdim etməlidirlər
372

. Hakimlərin gəlir və 

əmlak bəyannamələrini təqdim etməsini təmin edəcək tədbirlər 2008-ci ildə bəyan edilsə də
373

, hüquqi 

mexanizmlər hələ də müəyyən edilməyib – Nazirlər Kabineti bu günə kimi forma və qaydaları müəyyənləşdirə 

bilməyib. Beləliklə, hüquqi çərçivə mövcud olsa da, köməkçi normativ aktların olmaması onun icrasına maneə 

törədir. 
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AZƏRBAYCAN 2014-cü il 

Şəffaflıq (təcrübədə):  50 
 

Məhkəmələrin fəaliyyətinə və məlumatlarına təcrübədə ictimaiyyətin nə dərəcədə çıxışı var? 

 

Yerli QHT-lərdən biri 2012-ci il üzrə bütün məhkəmələrin İnternet saytlarının monitorinqini aparıb və 

məhkəmələrin onlayn şəffaflığı ilə bağlı hesabat hazırlayıb. Hesabatın gəldiyi əsas qənaət
374

 budur ki, 

məhkəmələrin öz saytlarına hansı bilgiləri yerləşdirməli olması barədə vahid forma və qaydalar yoxdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məhkəməsi istisna olmaqla, məhkəmələr öz fəaliyyətləri barədə heç illik 

izahlı hesabat da təqdim etmirlər. Hesabatın nəticələrinə görə
375

, məhkəmələrin orta şəffaflığı 30% ətrafındadır.  

 

Bununla yanaşı vətəndaşlara hüquqi xidmətin yaxşılaşdırılması məqsədilə məhkəmə sisteminin vahid internet 

portalı (www.courts.az) yaradılıb. Bu portal vasitəsilə vətəndaşlara məhkəmələrə onlayn rejimində müraciət 

etmək və cavab almaq, iddia ərizələri və digər məhkəmə sənədlərinin nümunələrini əldə etmək, qəbul günləri 

və s. barədə ətraflı məlumat almaq imkanı yaradılıb
376

. 

 

Qanunda göstərildiyi kimi dövlətə xəyanət və casusluq işləri istisna olmaqla
377

, həm yerli, həm də xarici 

müşahidəçilər təcrübədə məhkəmə proseslərini sərbəst şəkildə izləyə bilirlər
378

. Bunlarla yanaşı məhkəmə 

prosesində audio və videoyazılar aparılmasında müəyyən manelər də mövcuddur.
379

 

 

Hesabatlılıq (qanunda):  75 
 

Məhkəmələrin öz hərəkətlərinə görə hesabatlılığı və cavabdehlik daşımasını təmin edən hüquqi müddəalar nə 

dərəcədə mövcuddur? 

 

Məhkəmə hakimiyyətinin özünüidarə orqanı olan Məhkəmə-Hüquq Şurasının tərkibi 15 nəfərdən ibarətdir və 

əsasən hakimlərdən, habelə ölkə Prezidentinin, Milli Məclisin, Prokurorluğun, Vəkillər Kollegiyasının 

nümayəndələrindən formalaşdırılır. Təəssüf ki, Şurada vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri yoxdur. Şuranın 

vətəndaş cəmiyyətinin rəyini öyrənməsi üçün mexanizmləri də mövcud deyil.  

 

Hakimlər barədə intizam icraatının başlanılması, onların intizam məsuliyyəninə cəlb edilməsi bilavasitə Şura 

tərəfindən həyata keçirilir. Hakim vəzifələrinə namizədlərin seçilməsi üçün isə Şura tərəfindən Hakimlərin Seçki 

Komitəsi yaradılmışdır
380

. 

 

Qanun hakimlərin ədalətsiz qərar (hökm, qətnamə və s.)  çıxarmasına qarşı ciddi məsuliyyət müəyyən edir. 

Cinayət Məcəlləsinin 295-ci maddəsinə görə bilə-bilə ədalətsiz hökm çıxaran hakimlər ən azı 5,000 manat 

cərimə və ən çoxu 3 il həbs cəzası ilə üzləşə bilərlər. Hakimin çıxardığı ədalətsiz hökm azadlıqdan məhrum 

etmə ilə əlaqədar olduqda qərar və hökm başqa ağır nəticələrə səbəb olduqda isə, hakim 5 ildən 8 ilə kimi həbs 

cəzası ala bilər. Milli Məclis bu müddəaları daha da sərtləşdirmək istiqamətində tədbirlər nəzərdə tutur və həbs 

müddətini müvafiq olar 6 ilə, ciddi nəticələr yaranan hallarda isə 8 ildən 12 ilə kimi qaldırmaq istəyir
381

.  
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Hesabatlılıq (təcrübədə): 25 
 

Məhkəmə üzvləri öz hərəkətləri üçün təcrübədə nə dərəcədə hesabatlıdır və cavabdehlik daşıyır? 

 

Təcrübədə hakimlər öz hərəkətlərinə görə cavabdehlik daşıyırlar. Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədrinin (eyni 

zamanda Ədliyyə naziri) sözlərinə görə, Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən  kobud pozuntulara və digər 

neqativ hallara yol verən 70 hakim məhkəmə sistemindən kənarlaşdırılmış, hakimlər barədə 161 intizam icraatı 

başlanılmışdır.
382

  2000-ci ildən hər hansı hakimə qarşı korrupsiyaya görə  hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən 

cinayət işi açılması halına rast gəlinməsə də
383

, hakimlər digər qanun pozuntularına görə cəzalandırılıb
384

. 

 

Bununla yanaşı, bəzi hüquqşünaslar bildirirlər ki, müəyyən hakimlərin qanunsuz əməlləri və qeyri-peşəkarlığı 

barəsində Məhkəmə-Hüquq Şurasına edilən şikayətlər heç də hər zaman müsbət həll olunmur
385

. 

 

Dürüstlük (qanunda): 75 
 

Məhkəmə üzvlərinin dürüstlüyünü təmin edəcək hüquqi mexanizmlər nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Hakimlərin fəaliyyətini tənzimləyən etik normaların prinsip və standartlarından ibarət Hakimlərin Etik Davranış 

Kodeksi mövcuddur. 

 

Hakimlərin seçilməsi proseduru yazılı və şifahi imtahandan, ardınca namizədlər üçün əsaslı təlimdən, 

müsahibədən və sonda hakim vəzifəsinə təyin edilmədən ibarətdir
386

. Bu prosedur Məhkəmə-Hüquq 

Şurasının
387

 formalaşdırdığı Hakimlərin Seçki Komitəsi
388

 tərəfindən həyata keçirilir. Vətəndaş cəmiyyətinin 

nümayəndələrinin fikrincə imtahanlar şəffaf mühitdə təşkil edilir və vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən monitorinq 

olunur
389

. Lakin qanun təlim kursunun müddətini müəyyən etmir. Təcrübədə təlim kursu altı ay çəkir habelə 

daha altı ay məhkəmə praktikası ilə davam edir
390

. Kursu uğurla başa vuran namizədlər son müsahibəyə dəvət 

edilir.  

 

Lakin “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” qanunun 93-3-cü maddəsində göstərilən bu prosedurdan kənar 

hakimlərin təyin edilməsi üçün hüquqi mexanizm də mövcuddur. Həmin qanunun 93-4-cü maddəsində göstərilir 

ki, ümumi tələblərə cavab verən, hüquq sahəsində nüfuza, hüquqşünas ixtisası üzrə 20 illik iş təcrübəsinə, 

yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olan şəxslər bu qanunun 93-3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş 

prosedurlardan kənar Məhkəmə-Hüquq Şurasının təklifinə əsasən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada 

yüksək hakim vəzifələrinə təyin edilə bilərlər. Lakin, son 5 ildə heç bir belə təyinat aparılmamışdır.
391

 

 

Hakimlərin seçilməsi prosedurları şəffaf olsa da, onların vəzifədə yüksəlməsi ilə bağlı prosesdurlar çoxmərhələli 

və mürəkkəbdir.
392

 Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında qanunda ümumi normalar
393

 müəyyən edilsə də 

hakimlərin yuxarı vəzifələrə çəkilməsi qaydaları ətraflı qaydada, tənzimlənmir.  
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Beynəlxalq müşahidəçilərin fikrincə hakimlərin toxunulmazlığını müəyyən edən hüquqi müddəaların dili xeyli 

ümumidir. Hakimlərin törətdiyi iddia edilən qanun pozuntularının ibtidai istintaqı, eləcə də Məhkəmə-Hüquq 

Şurası qarşısında hakimlərin toxunulmazlığına xitam verilməsi üçün hüquq-mühafizə orqanlarının müraciət 

etməsi məqsədilə kifayət qədər materialların toplanmasına imkan yaradılması üçün qanunvericilikdə 

dəyişikliklər edilməlidir
394

. Hazırda hakimlərin toxunulmazlığı prokurorların istintaq aparmasına imkan vermir, 

eləcə də ibtidai istintaq zamanı kifayət qədər sübut toplanmadan prokurorlar hakimlərin toxunulmazlığına xitam 

verilməsi məqsədilə müraciət edə bilmirlər. 

 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının tövsiyələrinə əsasən, Azərbaycan “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə 

dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” çərçivəsində qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklər edəcəyi 

barəsində öhdəlik götürüb
395

 və hal-hazırda əlavə təfərrüatlar məlum olmasa da proses davam etməkdədir
396

.  

 

İş yükünün hakimlər arasında təsadüfi bölüşdürülməsi üçün elektron sistemin tətbiqi təqdirəlayiq addımdır, lakin 

məhkəmə idarəçiliyində ixtiyari qərarların qəbulu hallarının qarşısını almaq məqsədilə prosedurların daha da 

inkişaf etdirilməsinə ehtiyac var
397

. 

 

Dürüstlük (təcrübədə):  50 
 

Məhkəmə üzvlərinin dürüstlüyü təcrübədə nə dərəcədə təmin edilib? 

 

Qlobal Korrupsiya Barometrinin 2013-cü ilin
398

 nəticələrinə görə, səhiyyə sistemi ilə yanaşı məhkəmələr ən çox 

korrupsiyalaşmış qurumlar biri hesab edilir. Məhkəmə hesabatda 5 ballıq sistemlə 3.1 bal ilə qiymətləndirilib. (1 

az korrupsiyalaşmış, 5 çox korrupsiyalaşmış). 2010-cu ildə bu göstərici bir qədər yüksək 3.2 bala 

qiymətləndirilmişdi.
399

  Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə QHT-lərin Məlumatlandırma və Əməkdaşlıq 

Şəbəkəsinin
400

 məlumatına görə vətəndaşların şikayətlərinin əksəriyyəti məhkəmələrdə korrupsiya halları ilə 

bağlıdır.
401

 Bu məlumat “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının 2005-ci ildən bəri əhaliyə pulsuz hüquqi yardın təklif 

edən Hüquq Resurs Mərkəzlərində qarşılaşdığı təcrübə ilə üst-üstə düşür. Lakin bu şikayətlərin əksəriyyətinin 

məhkəmədə uduzan tərəflərin məyusluğundan qaynaqlanmadığını da demək çətindir
402

.  

 

Etika ilə əlaqəli təlimlər hakimlər üçün təşkil edilsə də
403

, bu təlimlərin məzmunu, eləcə də hakimlərin konkret 

situasiyalarda etik prinsipləri pozmamaq üçün davranış qaydaları ilə bağlı necə təlimat alması haqqında 

ictimaiyyətə çox az informasiya məlumdur
404

.  

 

 

                                                                                                                                                                                   
393

 Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında qanun, maddə 13 http://e-
qanun.az/print.php?internal=view&target=1&docid=7303&doctype=0 
394

 Third Round of Monitoring: Azerbaijan, Monitoring Report by OECD, Anti-corruption Network for Eastern Europe and Central 
Asia, Istanbul Anti-corruption Action Plan, Paris, 25 September 2013, www.oecd.org    
395

 Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı, 5 sentyabr 2012, www.president.az  
396

 Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə QHT-lərin Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin əlaqələndiricisi və Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə üzrə Komissiyanın İşçi Qrupunun üzvü Əliməmməd Nuriyevlə bu hesabatın müəllifinə müsahibəsi, 29 noyabr 2013. 
397

 Third Round of Monitoring: Azerbaijan, Monitoring Report, by OECD, Anti-corruption Network for Eastern Europe and Central 
Asia, Istanbul Anti-corruption Action Plan, Paris,  25 September 2013, www.oecd.org    
398

 Transparency International təşkilatının 2013-cü il Qlobal Korrupsiya Barometri, www.transparency.com   
399

 Transparency International təşkilatının 2010-cü il Qlobal Korrupsiya Barometri, www.transparency.com 
400

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin məlumatlandırma və əməkdaşlıq Şəbəkəsi, www.anticornet.az 
401

  “Şəffaflıq Azərbaycan" təşkilatı tərəfindən təşkil edilmiş "Məhkəmələrin şəffaflığının artırılması" mövzusunda dəyirmi masada, 
Caspian Plaza, 30 mart 2011, www.transparency.az      
402

  “Şəffaflıq Azərbaycan" təşkilatı tərəfindən təşkil edilmiş "Məhkəmələrin şəffaflığının artırılması" mövzusunda dəyirmi masada 
Məhkəmə-Hüquq Şurası Aparatının rəhbəri Cavid Hüseynovun “Ədliyyə islahatları” mövzusunda təqdimatı, Caspian Plaza, 30 mart 
2011, www.transparency.az  
403

 Məhkəmə-Hüquq Şurasının İnternet saytı, www.jlc.gov.az 
404

 Third Round of Monitoring: Azerbaijan, Monitoring Report, by OECD, Anti-corruption Network for Eastern Europe and Central 
Asia, Istanbul Anti-corruption Action Plan, Paris,  25 September 2013, www.oecd.org    

http://e-qanun.az/print.php?internal=view&target=1&docid=7303&doctype=0
http://e-qanun.az/print.php?internal=view&target=1&docid=7303&doctype=0
http://www.oecd.org/
http://www.president.az/
http://www.oecd.org/
http://www.transparency.com/
http://www.transparency.com/
http://www.anticornet.az/
http://www.transparency.az/
http://www.transparency.az/
http://www.jlc.gov.az/
http://www.oecd.org/
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İcraedici hakimiyyətə nəzarət: 25 
 

Məhkəmələr icraedici hakimiyyət üzərində səmərəli nəzarəti nə dərəcədə həyata keçirə bilir? 

 

Qanuna əsasən icraedici hakimiyyətin hərəkətlərini məhkəmələrin nəzərdən keçirmək səlahiyyətləri var, lakin 

bu barədə olduqca az informasiya ictimaiyyətə açıqdır. 

 

Korrupsiyaya istintaqı:50 
 

Məhkəmələr istintaq və digər fəaliyyətlər vasitəsilə korrupsiyaya qarşı mübarizəyə nə dərəcədə bağlıdır? 

 

Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsi yeganə dövlət orqanıdır ki, məhkəmələrə 

göndərilən işlərlə bağlı statistik informasiya açıqlayır. Lakin korrupsiya ilə bağlı məhkəmələrin baxdığı işlərlə 

bağlı məhkəmələrin İnternet saytlarında heç bir statistik informasiya yoxdur. 

 

2011-ci ildə korrupsiya cinayətləri ilə bağlı məhkəmə qərarlarının ümumiləşdirilməsi prosesinin başlanması ilə 

bağlı məlumatlar verilirdi. Qeyd olununurdu ki, ümumiləşdirmə zamanı məhkəmələrin bu cinayət işləri ilə bağlı 

qəbul etdiyi qərarlarda yol verilən nöqsanlar və hüquq pozuntularının araşdırılması nəzərdə tutulub
405

.
 
Analizin 

nəticələrinin Ali Məhkəmə tərəfindən dərci nəzərdə tutulsa da planın icrası ilə bağlı məlumat yoxdur.  

 

Tövsiyələr:  
 

Məhkəmə sistemində islahatlar davam etdirilməli və Məhkəmə Sisteminin İslahatı Proqramının müddəti 

uzadılmalıdır.  

 

Qanunvericilikdə dəyişikliklər etməklə: 

 

 məhkəmələrin büdcəsini artırmaq və məhkəmə sisteminin büdcəsi ilə ümumi dövlət büdcəsi arasında 

sabit nisbət yaratmaq və məhkəmələrin büdcəsi üzərində nəzarəti ya məhkəmələrin özlərinə ya da 

Məhkəmə Hüquq Şurasına həvalə etmək.    

 Hakimlərin seçkisində çoxmərhələli və mürəkkəb qaydaları azaltmaq və sadələşdirmək; Hakimlərin 

müsabiqədən kənar təsdiq edilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş mexanizmi aradan 

qaldırmaq;  hakimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsini və onların daha yuxarı vəzifələrə çəkilməsini 

tənzimləyəcək qaydalar qəbul etmək;  

 məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya əldə etmək barədə qanun qəbul etmək və ictimaiyyət 

üçün açıq olan məlumatların aydın standart və formalarını müəyyən etmək; 

 hakimlərin toxunulmazlığının sərhədlərini müəyyən edəcək qanunvericilik aktları hazırlamaq. 

 

Digər addımlar: 

 

 məhkəmə məmurlarını müvafiq təlim proqramları ilə təmin etmək və onların maaşlarını əhəmiyyətli 

dərəcədə artırmaq; 

 məhkəmələrin korrupsiya hüquqpozmaları ilə baxdığı işlərinin statistikasını hazırlamaq və dərc etmək; 

 Məhkəmə-Hüquq Şurasına vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini daxil etmək; Məhkəmə Hüquq Şurası 

tərəfindən müəyyən dövrüliklə məhkəmə qərarlarının monitorinqini aparılmaq və bu prosesə vətəndaş 

cəmiyyəti təşkilatlarının nümayəndələrini cəlb etmək; 

                                                        
405

 Azərbaycanda Korrupsiya cinayətləri ilə bağlı ümumiləşdirmə aparılır, milli.az xəbər agentliyi, 12 oktyabr 2011-ci il, 

news.milli.az/soceity/73872.HTML 
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 hakimlər arasında iş yükünün təsadüfi bölüşdürülməsi üçün elektron sistemi daha da təkmilləşdirmək;  

 Məhkəmələrin iş yükünə müvafafiq olaraq hakimlərin sayını artırmaq 

 Dövlət hesabına hüquqi yardımın göstərilməsinə dair ayrıca qanun qəbul etmək və vəkillərin sayını 

artırmaq. 

 əhalinin məhkəmə sisteminə münasibətini və bu münasibətin səbəblərini öyrənmək məqsədilə ölkə 

ərazisində ictimai rəy sorğusu aparmaq.  
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4. DÖVLƏT SEKTORU (o cümlədən, Dövlət Satınalmaları) 

 

Xülasə 
 

Azərbaycan hökumətinin son illərdə dövlət sektorunda həyata keçirdiyi bir sıra islahatlar nəticəsində dövlət 

qulluqçularının işə qəbulu və dövlət orqanları tərəfindən bir neçə sahədə xidmətlərin göstərilməsi qaydaları 

təkmilləşdirilmişdir. Bununla belə, hökumətin dəfələrlə dövlət orqanlarında hesabatlılığının artırılacağı və 

korrupsiyaya qarşı mübarizənin möhkəmləndiriləcəyi barədə verdiyi vədlərə baxmayaraq, aparılan islahatların 

sürəti və miqyası dövlət xidmətinin bir çox sahələrində korrupsiyanın köklərinin tamamilə aradan qaldırılması 

üçün kifayət etməmişdir. Bəzi mühüm addımların atılması hələ də gözlənilməkdədir, beləki maraqlar 

toqquşması və korrupsiya barəsində məlumat verənlərin müdafiəsi haqqında qanunlar hələ qəbul 

olunmamışdır. Həmçinin, dövlət qulluqçuları tərəfindən hazırlanmalı olan maliyyə hesabatlarının, o cümlədən 

əmlak bəyannaməsinin normativ-hüquqi mexanizmləri hələ də hazırlanmamış qalmaqdadır. Eyni zamanda, 

dövlət satınalmaları sisteminin şəffaflığı və hesabatlılığının artırılması istiqamətində işlər görülməldir.  

 

DÖVLƏT SEKTORU 
Ümumi qiymət 58/100 

MEYAR INDİKATOR QANUN TƏCRÜBƏ 

Fəaliyyət qabiliyyəti 

75/100 

Resurs 
- 75 

 
Müstəqillik 

75 75 

İdarəçilik 

62/100 
Şəffaflıq 

75 50 

 
Hesabatlılıq 

75 50 

 
Dürüstlük 

75 50 

Şəffaflıq sistemində rol 

38/100 

İctimai maarifləndirmə 
                  50  

 

Dövlət satınalmalarında 

dürüstlüyün təmin 

olunması ilə korrupsiya 

risklərinin azaldılması  

                  25  
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Resurslar (təcrübədə): 75 
 

Azərbaycanda dövlət sektorunda çalışanların əmək haqları son illərdə davamlı artsa da, istedadlı gəncləri, 

xüsusilə, təhsilini xaricdə almış vətəndaşları dövlət qulluğuna cəlb etmək üçün kifayət etmir.
406

 Ölkədə dövlət və 

özəl sektorlarda ödənilən məvaciblərin müqayisəsini aparmaq çətindir, çünki hökumət kommersiya subyektləri 

tərəfindən ödənilən maaşlarla bağlı etibarlı statistik məlumatlara malik deyil. Ancaq əgər analogiyanı ölkə 

ərazisində fəaliyyət göstərən beynəlxalq şirkətlər və təşkilatlar tərəfindən verilən əmək haqları ilə 

məhdudlaşdırsaq, onda görərik ki, dövlət orqanlarında təklif edilən məvaciblər yüksək ixtisaslı kadrların tələbləri 

ilə uzlaşmır. Xüsusilə, dövlət qulluğu vəzifələrinin 5-7-ci təsnifatlarına aid olan vəzifələrdə əmək haqqı 

rəqabətliliyi daha aşağıdır.
407

 

 

2012-ci ilin dövlət büdcəsində Azərbaycanın dövlət sektoru üzrə ödənilmiş məcmu əmək haqlarının həcmi 158 

milyon AZN (1 AZN = 0.92 Avro) olmuşdur.
408

 Həmin il üzrə dövlət qulluqçularının aldığı orta nominal əmək 

haqqı 447 AZN təşkil etmişdir. Yüksək vəzifəli dövlət qulluqçularının aldığı orta əmək haqqı isə 534 AZN 

olmuşdur. Paytaxt və regionlarda çalışan dövlət qulluqçularının maaşları arasında ciddi fərq müşahidə 

edilməkdədir. Beləki, Azərbaycanın regionlarında əmək haqları 300-340 AZN arasında dəyişirsə (Naxçıvan 

istisna olmaqla, orada 400 AZN-dir), Bakı üçün bu rəqəm 600 AZN-dir.
409

  

 

Prezident yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya dövlət qulluqçularına fəaliyyətlərinin keyfiyyət 

göstəricilərinə əsaslanan stimullar vermək məqsədilə onların xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi qaydalarını 

qəbul etmişdir. Qaydalar dövlət qulluqçularının 3-7-ci təsnifatlarına aid olunur.
410

 Təqdim edilən bu yanaşma 

dövlət qulluğu vəzifələrinin rəqabətliliyini artıra və dövlət qulluqçularının əmək haqlarına müsbət təsir edə bilər. 

Hal-hazırda, əksər dövlət orqanları öz işçilərinə 1-3 aylıq əmək haqqı həcmində pul mükafatları da verir. 

"Dövlət qulluqçularının mükafatlandırılmasının növləri və qaydaları haqqında Əsasnamə”nin 2-ci hissəsində 

qeyd olunur ki,  mükafatın müəyyən edilməsi üçün götürülən dövr (hesablaşma dövrü) və mükafatlandırmanın 

şərtləri dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən müəyyən edilir. Həmin 

Əsasnamənin 12-ci hissəsinə əsasən isə dövlət qulluqçularının mükafatlandırılması məqsədi ilə hər il növbəti il 

üçün təsdiq olunan dövlət büdcəsində bu orqanlarda dövlət qulluqçuları üçün müəyyən olunmuş aylıq əmək 

haqqı fondunun 3 misli həcmində əlavə vəsaitlər nəzərdə tutulur. Ancaq bu mükafatların bir qismi dövlət 

büdcəsindən gələn vəsaitlər hesabına formalaşır, digəri isə bəzi dövlət orqanları tərəfindən toplanan 

büdcədənkənar ödənişlər hesabına yığılır.
411

 

 

Dövlət orqanları tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi "ASAN xidmət" mərkəzlərində daha səmərəli həyata 

keçirilir. Bu qaydaya əsas istisna ASAN Xidmət Mərkəzləri çətiri altında toplanmış xidmətlərdir. 2012-ci ildə 

Azərbaycan Respublikası Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi 

nəzdində yaradılmış "ASAN xidmət" müxtəlif dövlət orqanlarının vətəndaşlara göstərdiyi xidmətləri öz çətiri 

altında birləşdirən vahid pəncərə sistemidir.
412

 

 

Müstəqillik (qanunda): 75 
 

                                                        
406

Nation Building and State Building in Azerbaijan: the Challenges of Education Abroad,  byMuradIsmayilov and Michael Tkacik, the 
article  builds and expands on Michael Tkacik and MuradIsmayilov, Education Abroad, Civil Society and Nation-Building: The Case 
of Azerbaijan, Current Politics and Economics of the Caucasus Region, Vol. 2, Issue 3 (October 2008),  
http://www.esiweb.org/pdf/esi_turkey_tpq_vol8_no4_murad-ismayilov.pdf  
407

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyadan “Şəffaflıq Azərbaycana”daxil olmuş, 01/07-2 nömrəli, 2 dekabr 2013-cü il tarixli 
məktub 
 
408

Dövlət qulluqçularının əmək haqqı cədvəli: 2012-ci il üzrə dinamika  http://www.stat.gov.az/source/labour/ 
409

Dövlət qulluqçularının əmək haqqı cədvəli: 2012-ci il üzrə dinamika    http://www.stat.gov.az/source/labour/ 
410

Dövlət qulluqçusunun xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları, 10 fevral 2014, http://www.csc.gov.az 
411

Vergilər Nazirliyinin büdcədənkənar mədaxili birinci yarımildə 200 mln manat olub,  30 iyul 2013 
http://www.contact.az/docs/2013/Economics&Finance/073000044284en.htm#.UvHpsWKSzno  
412

 ASAN Xidmət, http://www.asan.gov.az/ 

http://www.esiweb.org/pdf/esi_turkey_tpq_vol8_no4_murad-ismayilov.pdf
http://www.stat.gov.az/source/labour/
http://www.stat.gov.az/source/labour/
http://www.csc.gov.az/
http://www.contact.az/docs/2013/Economics&Finance/073000044284en.htm#.UvHpsWKSzno
http://www.asan.gov.az/
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Son bir neçə ildə dövlət qulluğuna qəbul qaydaları təkmilləşdirilmişdir.
413

Bu xüsusilə Dövlət Qulluğu Məsələləri 

üzrə Komissiyanın yaradılması və dövlət qulluğunun aşağı kateqoriyalarına qəbul üçün mərkəzləşdirilmiş və 

şəffaf müsabiqə qaydalarının təqdim olunması sayəsində mümkün olmuşdur. Həmçinin, “Dövlət qulluğu 

haqqında” Qanunun müəyyən müddəaları dövlət qulluqçularının siyasi mənsubiyyətini qadağan edir və bu işə 

qəbul zamanı siyasi tərəfkeşlik hesab oluna biləcək faktorların azalmasına gətirib çıxarmalıdır.  

 

Dövlət qulluqçularının müsabiqə yolu işə qəbul edilməsi işçilərin seçilməsi zamanı fərdi mülahizələrə az yer 

saxlayır. Vətəndaşların inzibati vəzifələrin ən aşağı pilləsi olan beşinci-yeddinci təsnifatlarına uyğun olan vakant 

vəzifələrə qəbulu məqsədilə Komissiya iki mərhələli müsabiqə keçirir.  Son vaxtlar mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının, xüsusilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun  rəhbər 

vəzifəli şəxsləri olan yerli bölmələrinin rəhbərləri vəzifələrinin tutulması üçün də Komissiya tərəfindən müsabiqə 

və ya müsahibə elan edilir. Mövcud qaydalara əsasən müsabiqə test imtahanından və imtahandan uğurla 

çıxmış namizədlərlə müsahibədən ibarətdir. Komissiya tərəfindən təşkil olunan test imtahanın yad təsirlərdən 

qorunması və şəffaf keçirilməsi üçün proses kompüterləşdirilib. Vətəndaş cəmiyyətinin tövsiyələrinə uyğun 

olaraq Komissiya vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini, o cümlədən “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatını 

imtahanları müşahidə etməyə dəvət edir.
414

 Komissiya tərəfindən təqdim olunan məlumatda bildirilir ki, 2013-cü 

ilin sonlarından başlayaraq test imtahanını internet vasitəsilə canlı izləmək imkanları yaradılmışdır.
415

 

 

Test imtahanından uğurla keçmiş namizədlərlə daha sonra üzvlərinin sayı 3 nəfərdən az olmayan komissiya 

tərəfindən müsahibə keçirilir. Komissiya üzvləri Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanı, dövlət qulluğuna 

qəbulu həyata keçirən dövlət orqanını və vətəndaş cəmiyyətini təmsil edirlər.
416

 KİV və vətəndaş cəmiyyəti 

nümayəndələri Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən akkreditə olunduqdan sonra müsahibə 

prosesini izləyə bilərlər.
417

,
418

 Müsahibənin şəffaflığının təmin olunması məqsədilə o videoqeydə alınır və 1 il 

müddətinə arxivləşdirilir.
419

Müsabiqədən müvəffəqiyyətlə keçmiş namizədlər daha sonra Komissiya tərəfindən 

vakant vəzifəyə təyin edilmək üçün dövlət orqanının rəhbərinə təqdim olunurlar. Sonuncu, müvafiq namizədi 1 

illik staj müddətinə dövlət qulluğuna qəbul edir və daha sonra onun barəsində 6 ay sınaq müddəti təyin edir.
420

 

Vakant vəzifəyə təyin olunmaq üçün dövlət orqanının rəhbərinə təqdim olunmuş, lakin vakant vəzifəyə təyin 

edilməyən namizədlər 2 il müddətinə Komissiyada və müvafiq dövlət orqanında ehtiyat kadr kimi saxlanılır. Bu 

müddətin sonunda vakant vəzifələrə təyin olunmamış namizədlər ehtiyat kadrlar siyahısından çıxarılır. 

 

Azərbaycan qanunvericiliyində dövlət qulluğuna qəbul və dövlət qulluğunda yüksəliş zamanı siyasi motivli 

qərarların qarşısını almaq məqsədilə müəyyən zəmanətlər mövcuddur. Dövlət qulluğu məsələlərini tənzimləyən 

əsas sənəd olan “Dövlət qulluğu haqqında” Qanun dövlət orqanlarında siyasi partiyaların və ictimai təşkilatların 

strukturlarının yaradılmasını qadağan edir.
421

 Dövlət qulluqçuları vəzifə borclarını yerinə yetirərkən Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasını, qanunlarını və onlara müvafiq olaraq qəbul edilmiş digər qanunvericilik aktlarını 

rəhbər tutmalıdırlar və siyasi partiyaların və ictimai birliklərin qərarları onların fəaliyyətinə təsir etməməlidir.
422

 

Qanun həmçinin dövlət qulluqçularının vəzifədə olduğu müddətdə siyasi partiyaların fəaliyyətində iştirakını 

                                                        
413

Şəffaflıq Azərbaycanın Dövlət Qulluğu Komissiyasına tövsiyələri, 2 fevral 2011-ci ildə təqdim olunmuşdur, www.transprency.az; 
həmçinin, bu sahədə irəliləyişlərin qiymətləndirilməsinə dair informasiya, www.transparency.az   
414

 Şəffaflıq Azərbaycanın Dövlət Qulluğu Komissiyasına tövsiyələri, 2 fevral 2011-ci ildə təqdim olunmuşdur, www.transprency.az; 
həmçinin, bu sahədə irəliləyişlərin qiymətləndirilməsinə dair informasiya, www.transparency.az  

415
 Komissiyadan Şəffaflıq Azərbaycana daxil olmuş 23 may 2014-ci il tarixli 02/07-07/0826 nömrəli məktub 

  

416
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyadan “Şəffaflıq Azərbaycana” daxil olmuş 01/07-2 dekabr 2013-cü il tarixli məktub 

417
 Bəhram Xəlilovla müsahibə (Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın sədri), Məlahət Nəcəfova, APA TV, 20 yanvar, 2014, 

http://apa.tv/video/5815 
418

 “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı dövlət qulluğuna işə qəbuledilmə prosesini 2010-cu ildən izləyir  
419

Dövlət qulluğuna qəbul və inzibati vəzifələrin tutulması üçün müsahibənin keçirilməsi Qaydaları, 30 iyul 2013, www.csc.gov.az  
420

 Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə prezidentin 24 iyun 2009-cu 
il tarixli fərmanı, www.csc.gov.az 
421

 Dövlət qulluğu haqqında Qanun, maddə 4.2, Bakı, 21 iyul 2000, No 926-IQ,  
www.commission-anticorruption.gov.az 
422

 Dövlət qulluğu haqqında Qanun, maddə 4.3, 21 iyul 2000, www.csc.gov.az 
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qadağan edir.
423

 Ancaq bununla belə dövlət qulluqçusunun ictimai və siyasi təşkilatların üzvü olması qanunla 

qadağan edilmir ki, bu da əvvəl qeyd olunan məhdudiyyətlərin səmərəli formada tətbiq edilməsinə maneələr 

yarada bilər.
424

 Həmçinin, bir sıra dövlət qurumlarının əməkdaşları, o cümlədən hüquq-mühafizə orqanları, 

Mərkəzi Bank və rayon və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında çalışan şəxslərin status və fəaliyyəti müvafiq 

orqanlara aid aktlarla tənzimlənir.
425

,
426

 

 

Dövlət qulluqçularının xidməti davranışı əsasən “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” 

Qanunla tənzimlənir. Qanun bəyan edir ki, dövlət qulluqçusu qanunun müddəalarını həyata keçirərkən 

“qanunun aliliyini, insan hüquqlarını, demokratik prinsipləri və yüksək etik davranış qaydalarını” rəhbər 

tutmalıdır.
427

 Buna nail olmaq üçün dövlət qulluqçusundan tələb olunur ki, o öz “xidməti vəzifəsini yerinə 

yetirərkən və ya qərar qəbul edərkən qərəzsiz olmalı və bu zaman irqinə, milliyyətinə, dininə, dilinə, cinsinə, 

sosial mənşəyinə, əmlak və qulluq vəziyyətinə, əqidəsinə, ictimai və ya hər hansı digər birliyə mənsubiyyətinə 

görə hər hansı şəxsin və ya şəxslər qrupunun üstünlüyünə və ya belə üstünlüyün əldə edilməsi üçün şəraitin 

yaradılmasına yol verməməlidir.”
428

“Dövlət qulluğu haqqında” Qanunda olduğu kimi bu qanun da xidməti 

fəaliyyət zamanı dövlət qulluqçusundan siyasi neytrallığın təmin olunmasını tələb edir. Nəhayət, qanunda 

dövlət qulluqçusunun şəxsi mənafeyinin və ya maraqlı tərəflərin onun fəaliyyətinə təsiri yolverilməz hesab 

olunur.  

 

Dövlət qulluqçuları ilə bağlı olan etik qaydaların tətbiqi, o cümlədən əsaslandırılmamış işdən çıxarmaların və  

siyasi müdaxilələrin qarşısının alınması üçün müəyyən institusional mexanizmlər mövcuddur. Dövlət Qulluğu 

Məsələləri üzrə Komissiya dövlət qulluğunda qaydalara riayət edilməsinə nəzarət edir. Həmçinin, məsləhətçi 

qurum olan və daha az nəzərə çarpan Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası mövcuddur. Bu qurumun üzvləri 

prezident, parlamentin spikeri və Konstitusiya Məhkəməsinin sədri tərəfindən təyin olunurlar və dövlət 

qulluqçularına aid qaydalar və zəmanətlərin tətbiqinə nəzarət edirlər.
429

  

 

Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçularının xidməti davranış qaydalarının qanunvericiliklə müəyyən olunan etik 

davranış qaydalarına uyğunluğuna nəzarət edən və onun təhlilini aparan məsul şəxsin – Etik məsələlər üzrə 

Müvəkkilin (bundan sonra Etik Müvəkkil) təyin edilməsini nəzərdə tutan institutun formalaşdırılmasına 

başlanmışdır. Vətəndaşların Etik Müvəkkilə birbaşa elektron müraciət edə bilməsi üçün həmin şəxs haqqında 

məlumatlar (həmçinin, etik@csc.gov.az e-ünvanı), o cümlədən Etik Müvəkkilə aid məlumatlarla bağlı 

məlumatlara son dəyişikliklər Komissiyanın rəsmi internet saytında yerləşdirilmişdir. Lakin Müvəkkil yalnız 

intizam tədbirləri haqqında qərar verə bilər və bu qərar müvafiq dövlət orqanının rəhbərinin sanksiyasından 

sonra qüvvəyə minə bilər.
430

 Dövlət qulluqçusu Müvəkkilliyin qərarından Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə 

Komissiyaya və inzibati məhkəmələrə appelyasiya şikayəti təqdim edə bilər. 

 

Müstəqillik (təcrübədə): 75 
 

Əksər Kabinet üzvləri və yüksək vəzifəli dövlət rəsmiləri 10 ildən artıqdır ki, eyni vəzifədədirlər (2003-cü ildən 

bəri 17 nazir hökumətdə qalmağa davam edir, baş nazir isə bu postu 1996-cı ildən bəri tutmaqdadır).
431

 Ona 

görə də əksər dövlət orqanlarının işçi heyətinin tərkibində sistemli dəyişikliklər nəzərə çarpmır. Ancaq 2013-cü 

ilin prezident seçkilərindən öncə və sonra Nazirlər Kabinetində bir neçə dəyişikliklər baş vermişdir. 

 

                                                        
423

Dövlət qulluğu haqqında Qanun, maddə 20.1.6, 21 iyul 2000 www.csc.gov.az 
424

 Dövlət qulluğu haqqında Qanun, maddə 18.1, 21 iyul 2000 www.csc.gov.az 
425

Dövlət qulluğu haqqında Qanun, maddə 2.3; 21 iyul 2000 www.csc.gov.az 
426

 Technical Paper: Country risk assessment – “Azerbaijan. Ethics in Civil Service", Tilman Hoppe, September 2012, Eastern 
Partnership-Council of Europe Facility Project on "Good Governance and Fight against Corruption", www.coe.int   
427

  Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında  Qanun, 31 may 2007, www.csc.gov.az   
428

Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında" Qanun, 31 may 2007, www.csc.gov.az  
429

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə  Qanun, maddə 
2.1.8, www.e-qanun.az  
430

 Technical Paper: Country risk assessment – “Azerbaijan. Ethics in Civil Service, p. 10 
431

 Kabinetin 17 üzvü hökumətə 2003-cü ildən əvvəl gəlib,  23 oktyabr, 2013, Mediaforum, www. mediaforum.az  

mailto:etik@csc.gov.az
http://www.csc.gov.az/
http://www.csc.gov.az/
http://www.csc.gov.az/
http://www.coe.int/
http://www.csc.gov.az/
http://www.csc.gov.az/
http://www.e-qanun.az/


 

69 MİLLİ ŞƏFFAFLIQ SİSTEMİ QİYMƏTLƏNDİRMƏSİ 

AZƏRBAYCAN 2014-cü il 

Belə nümunələrdən biri Təhsil Naziri və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirləri postlarına yeni 

təyinatlardan sonra bu qurumların bürokratik aparatlarının müxtəlif səviyyələrində dövlət qulluqçularının 

işlərində yol verdikləri qüsurlara və korrupsiya iddialarına görə işdən azad edilmələrdir.
432

,
433

, 
434

  

 

Əvvəl də qeyd olunduğu kimi, müsabiqə yolu ilə dövlət qulluğuna qəbul yalnız dövlət qulluqçularının 3 

kateqoriyasına şamil olunur (5-7-ci kateqoriyalar), digər kateqoriyalar üzrə işə qəbul isə müvafiq dövlət orqanı 

rəhbərininin səlahiyyəti daxilindədir. Həmçinin, müraciətçilər dövlət qulluğu üçün müsabiqədən uğurla 

keçdikdən sonra hansı namizədin işə qəbul olunacağı qərarını vermək səlahiyyəti də dövlət orqanı rəhbərinə 

aiddir. 

 

Dövlət orqanı rəhbəri tərəfindən işdən çıxarma barədə verilən qərardan işçi məhkəmə qaydasında şikayət verə 

bilər. Lakin qanunla müraciət üçün müəyyən edilmiş 1 aylıq vaxt məhdudiyyəti qərar haqqında effektiv 

appelyasiya şikayəti vermək üçün kifayət etməyə bilər.  

 

Şəffaflıq (qanunda): 75 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Qanunda dövlət qulluqçusunun xidməti vəzifəsindən sui-istifadə 

etməməsi üçün müəyyən qabaqlayıcı mexanizmlər əks olunub. Buna baxmayaraq, onların həyata keçirilməsini 

təmin edəcək hüquqi mexanizmlər mövcud deyil və onlara riayət olunub-olunmamasını qiymətləndirmək üçün 

statistik məlumatlar yoxdur.
435

 Qanunun müddəalarına müvafiq olaraq dövlət qulluqçuları öz gəlirləri və şəxsi 

əmlakı barəsində informasiyanı açıqlamalıdırlar, əks təqdirdə onlara qarşı hüquqi tədbirlər görülə bilər. Bundan 

əlavə, dövlət qulluqçusu öz yaxın qohumunun birbaşa rəhbərliyi altında çalışa və dəyəri 55 AZN-dən yuxarı 

hədiyyə ala bilməz.  

 

Dövlət qulluqçusu Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Komissiyasına əmlak bəyannaməsi təqdim etməlidir. 

Bəyannaməyə aşağıdakılara dair informasiya daxil edilməlidir:
436

 

 

 mənbəyini, növünü və məbləğini göstərməklə hər il öz gəlirləri barədə, 

 vergitutma obyekti olan əmlakı barədə, 

 kredit təşkilatlarındakı əmanətləri, qiymətli kağızları və digər maliyyə vəsaitləri barədə, 

 şirkətlərin, fondların və sair təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətində səhmdar və ya təsisçi kimi iştirakı, bu 

müəssisələrdə öz mülkiyyət payı barədə, 

 şərti maliyyə vahidinin beş min misli miqdarından yuxarı olan borcu barədə, 

 şərti maliyyə vahidinin min mislindən yuxarı maliyyə vəəmlak xarakterli digər öhdəlikləri barədə. 

 

Korrupsiyaya qarşı Mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət Planında da vəzifəli şəxslərin maliyyə 

xarakterli məlumatları haqqında bəyamnamənin elektron formada təqdim edilməsiilə bağlı təkliflərin 

hazırlanması istiqamətində mühüm tədbirlər nəzərdə tutur
437

. “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondu tərəfindən 

Şəffaflıq Azərbaycan İB-nin Azərbaycan Şəffaflıq Layihəsi çərçivəsində aparılmış qiymətləndirmə göstərmişdir 

                                                        
432

  Səlim Müslümov 14 tibbi-sosial ekspert komissiyasının rəhbərini işdən azad edərək iclasdan qovub, 29 noyabr 2013, APA xəbər 
agentliyi, http://az.apa.az/news/322791 
433

  Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin 5 regional müfəttişliyinin rəisləri işdən azad edilib , APA xəbər agentliyi 
http://az.apa.az/news/325855 
434

 Təhsil Nazirliyində Kimlər Gedib, Kimlər Gəlib?, Who Left The Ministry Of Education, Who Came? Editor.Az, 23 August 2013,  
Http://Editor.Az/?P=292052 
435

 Anonim olaraq dövlət qulluqçusu ilə müsahibə,  14 Oktyabr 2013-ci il  
436

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında  Qanun, 1 yanvar  2005, www.e-qanun.az 
437

Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı, 5 sentyabr 2012-ci ildə təsdiq edilmişdir, 
www.commission-anticorruption.gov.az  
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ki, hökumət maraqlar toqquşması və vəzifəli şəxslərin maliyyə xarakterli sənədləri elektron qaydada təqdim 

etməsi istiqamətində müəyyən addımlar atmışdır.
438

 

 

Azərbaycan qanunvericiliyi həmçinin dövlət qulluqçularından tələb edir ki, öz gəlirləri (o cümlədən, əldə etdikləri 

əlavə gəlirlərin mənbələri, tipləri və məbləği barəsində) və əmlak vəziyyəti haqqında illik maliyyə hesabatını 

müvafiq dövlət qurumunun rəhbərinə təqdim etsinlər.
439

 Qanuna əsasən rəsmilər maliyyə bəyanatını həmin 

dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən təyin olunmuş maliyyə qurumuna (mühasib) təqdim edirlər.
440

 Bu 

informasiya 1 yanvar və 30 yanvar tarixləri müddətindəbildirilməlidir. Dövlət rəsmiləri işə başladıqları tarixdən 

30 gün ərzində maliyyə hesabatını təqdim etməlidirlər.
441

 Nazirlər Kabinetinə bu barədə forma və qaydaların 

hazırlanması barəsində göstəriş verilsə də
442

, hələ ki bu göstəriş həyata keçirilməmişdir. Buna görə də, 

qanunvericiliyin mövcud olmasına baxmayaraq, normativ-hüquqi bazanın olmaması qanunun tətbiqinə imkan 

vermir.
443

 

 

Qanunvericilik cəmiyyətin dövlət orqanlarında olan informasiyanı maneəsiz və vaxtında əldə etmək hüququna 

zəmanət verir. İlk öncə, məlumat azadlığı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit olunan təməl 

hüquqlardan biridir.
444

Konstitusiyanın 50-ci maddəsinəəsasən vətəndaşların “məlumatı qanuni yolla axtarmaq, 

əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq azadlığı vardır”.
445

 Həmçinin, vətəndaşların fərdi və kollektiv 

qaydada dövlət orqanlarına yazılı müraciətlər göndərmək hüququ vardır və müvafiq qurumlar bu müraciətlərə 

“qanunla müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə” cavab verməlidirlər.
446

 2005-ci ildə qüvvəyə 

minmiş“İnformasiya əldə etmək haqqında” Qanun vətəndaşların “açıq cəmiyyətin və demokratik hüquqi dövlətin 

prinsipləri əsasında ... və ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsinə vətəndaşlar tərəfindən nəzarət olunmasına 

şərait (yaradacaq)” şəkildə informasiyaya azad, maneəsiz və bərabər çıxışı üçün hüquqi baza təşkil edir.
447

 Bu 

qanunun 29-cu maddəsi dövlət orqanları tərəfindən ictimaiyyətə açıqlanmalı olan məlumatların növlərini 

sadalayır.
448

 BU qanunun çatışmazlıqlarından biri kimi vətəndaşlar tərəfindən alınması məhdudlaşdırılan 

informasiya çox geniş və qeyri-müəyyən təsvir olunması iddia olunur
449

. Ancaq ən önəmlisi dövlət orqanları 

üçün vahid məlumat verməqaydaları hazırlanmayıb ki, bu da ayrı-ayrı qurumlar tərəfindən təqdim olunan 

informasiyanın həm məzmun, həm də həcm baxımından fərqlənməsinə gətirib çıxarır.
450
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 2012-2015-ci illər üçün Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planının icrasının (2012, sentyabr - 2013, sentyabr 
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 Dövlət qulluğu haqqında Qanun, maddə 18.0.9, www.csc.gov.az  
440
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441
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442

 Mülki Məcəlləyə əlavələr və dəyişikliklər haqqında Prezidentin 9 avqust 2005-ci il tarixli fərmanı, www.e-qanun.az  
443
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Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, maddə 50, 12 noyabr, 1995 (27 noyabrda qüvvəyə 
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Bundan başqa, “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Qanun ümumi informasiyanın təmin 

edilməsində dövlət qulluqçularının rolunu müəyyənləşdirən bəzi hüquqi normativ müddəaları özündəəks etdirir. 

Bu qanunun 7.3 maddəsi bəyan edir ki, dövlət qulluqçusu dövlət orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin 

fəaliyyəti barədə ictimaiyyəti məlumatlandıran KİV nümayəndələrinin qanunla müəyyən edilmiş hallarda və 

qaydada doğru  məlumatlar almasına köməklik göstərməlidir.
451

 

 

Son illərdə, Azərbaycan hökuməti ümumi informasiyanın idarəedilməsi və əlçatanlığının təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində müəyyən nailiyyətlər əldə etmişdir. Bu nailiyyətlərə dövlət xidmətlərinin elektron çatdırılmasını 

mümkün edən qanunvericilik təşəbbüsləri sayəsində nail olunmuşdur. “2010-2012-ci illərdə informasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi” üzrə Dövlət Proqramı qarşısına bir neçə mühim 

məqsədlər qoyulmuşdu. Bu məqsədlər sırasına fiziki və hüquqi şəxslərin dövlət orqanlarının fəaliyyətinə dair 

məlumata, o cümlədən dövlət, ictimai və sektorlarla bağlı məlumat resurslarına əlçatanlılığının 

genişləndirilməsi, hökumət tərəfindən verilən informasiya və kommunikasiya xidmətlərinin miqyasının 

genişləndirilməsi və keyfiyyətinin artırılması da daxil idi.
452

Hökumət daxilində qurumlar-arası informasiyanın 

idarəedilməsinə gəldikdə isədövlət informasiya resursları və sistemlərinin vahid texnoloji standartlar əsasında 

birləşdirilməsi, dövlət orqanları arasında məlumatların etibarlı və təhlükəsiz surətdə mübadiləsinin təşkil 

edilməsi, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları mütəxəssislərinin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində 

müəyyən nailiyyətlər əldə edilmişdir. 

 

Həm “Dövlət qulluğu haqqında” Qanunda, həm də Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın 

Əsasnaməsinda qeyd olunur ki, dövlət qulluğuna qəbul müsabiqə yolu ilə vəşəffaf formada keçirilməlidir.
453

 

 

Şəffaflıq (təcrübədə): 50 

Az sayda dövlət orqanı öz büdcələri haqqında informasiyanı elektron səhifələrində yerləşdirirlər.
454

 Bununla 

belə, son vaxtlarda bu istiqamətdə ciddi irəliləyiş əldə olunmuşdur. Maliyyə Nazirliyi məcmu dövlət büdcəsini öz 

elektron səhifəsində yerləşdirir
455

 və artıq bir müddətdir Açıq Hökumət Təşəbbüsü Milli Fəaliyyət Planı 

çərçivəsində götürdüyü öhdəliklərin tələbi olaraq həm də Vətəndaşın Büdcə Bələdçisini dövlət büdcəsi ilə birgə 

tərtib edir.
456

  

 

“Korrupsiyaya qarşı Mübarizə haqqında” Qanunun 5-ci maddəsinə müvafiq olaraq,
457

dövlət rəsmiləri mütəmadi 

olaraq əmlak bəyannaməsi formalarını təqdim etməlidir. Bu sənəddə şəxsin gəlir məbələri, formaları və 

məbləği, sahib olduğu səhmlər, vergi tutulan bilən əmlak və digər aktivləri barəsində məlumat əks olunmalıdır. 

Bundan başqa, “Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi” Qaydaları
458

 həm 

seçkili, həm də təyinatlı vəzifəli şəxsləri əhatə edir və vəzifəli şəxslərdən maliyyə bəyannaməsini vəzifəyə 

başladıqları gündən 30 gün ərzində təqdim etməsini tələb edir. Daha sonra Nazirlər Kabinetinə göstəriş 

verilmişdir ki, hər iki kateqoriyaya aid rəsmilər üçün bu cür qayda və formaları hazırlasın, lakin bu sənədlər 

hələki hazırlanmamışdır.. Bütün bunlara görə də qanunun mövcudluğuna baxmayaraq əlavə hüquqi normativ 

bazanın olmaması onun icrasına mane olur.  
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Qanunla maliyyə hesabatlarının yoxlanılması mexanizmi formalaşdırılmayıb və qanunvericiliklə icra hakimiyyəti 

orqanlarında təqdim olunan gəlir bəyannaməsi formalarının müstəqil auditinin aparılması təmin edilməyib. 

 

Son illərdə dövlət orqanları öz fəaliyyətləri haqqında ətraflı informasiya verən vebsaytların yaradılmasına 

müvəffəq olmuşlar
459

. Dövlət orqanları tərəfindən vətəndaşlar barəsində saxlanılan informasiyaya gəldikdə, bu 

informasiyanın açıqlanması prosesi hələ yeni başlayıb. Bununla belə, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, o 

cümlədən Şəffaflıq Azərbaycan tərəfindən verilmiş tövsiyələrə uyğun olaraq,
460

 2013-cü ilin noyabrından 

etibarən ünvanlı sosial yardım alan vətəndaşların adları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 

vebsaytında yerləşdirilir.
461

 Azərbaycanda sosial təminat və pensiyaların verilməsini həyata keçirən Dövlət 

Sosial Müdafiə Fondu hazırda vətəndaşların Fonda etdikləri ödənişləri izləyə bilmələri üçün mexanizmləri 

hazırlayır.
462

 

 

Dövlət qulluğunun aşağı kateqoriyalarına Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən işə qəbul şəffaf 

və səmərəli formada həyata keçirilir (yuxarıda qeyd olunan səbəblərə görə). Təəssüf ki, bu inzibati vəzifələrin 

bütün orta və yuxarı təsnifatlarına, yaxud işə qəbulu özləri həyata keçirən hüquq mühafizə orqanlarına aid 

deyil.
463

 

 

Hesabatlılıq (qanunda): 75 
 

Mövcud qanunvericilikdə korrupsiya əməli törətmiş dövlət qulluqçularının məsuliyyətini və hesabatlılığını təmin 

edən müəyyən normativ-hüquqi baza  mövcuddur. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Qanun dövlət 

qulluqçuları tərəfindən törədilə biləcək və intizam, mülki, inzibati və cinayət məsuliyyəti yaradan əməllər və 

hərəkətsizlik hallarını sadalayır. Cinayət Məcəlləsinin 308-312-ci maddələri korrupsiya və dövlət qulluğu ilə 

əlaqədar qanun pozuntularını müəyyən edir və onlara görə veriləcək cəzaları müəyyənləşdirir.  

 

Azərbaycan qanunvericiliyi dövlət orqanlarının həm daxili, həm də xarici auditinin aparılmasını tələb edir. “Daxili 

audit haqqında” Qanunda göstərilir ki, ayrı-ayrı dövlət orqanları daxilində yaradılmış Audit Komitələri daxili audit 

siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsinə və audit nəzarətinin təşkil edilməsinə görə məsuliyyət 

daşıyır.
464

 Həmçinin, Hesablama Palatası da bu qurumların xarici auditinin təşkil edilməsini həyata keçirir. Lakin 

bu qurumun elektron səhifəsində yalnız audit hesabatlarının xülasəsi yerləşdirilmişdir. Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasında ali audit orqanı olan Hesablama Palatasının müstəqilliyini təsbit edən aydın 

müddəa mövcud deyil.  

 

Baş nazir qanunla Kabinetin fəaliyyəti haqqında hər il yaz sessiyasının 5-ci iclasında parlamentə hesabat 

verməlidir.
465

 Lakin nazirliklər ayrılıqda parlamentə hesabat vermirlər. 

 

Azərbaycan qanunvericiliyində korrupsiya halları haqqında məlumat verən şəxslərin statusu ilə bağlı müddəalar 

yoxdur, ancaq hökumət bu barədə qanunun qəbul ediləcəyinə dair niyyətini bəyan etmişdir. 2012-2015-ci illər 

üzrə Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planına müvafiq olaraq Baş Prokurorluq, Ədliyyə Nazirliyi 

və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Komissiyasına 2014-cü ilə qədər korrupsiya haqqında məlumat verən şəxslərin 
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müdafiəsi haqqında qanun layihəsini hazırlamaq üçün tapşırıq verilmişdir.
466

Qanun layihəsi bu hesabatın 

yazıldığı müddətdə hələ hazırlanmamışdır.
467

 

 

Həmçinin, dövlət satınalmaları zamanı baş verən saxtakarlıq/dələduzluq halları barəsində məlumat verən 

şəxslərin müdafiəsini təmin edən qanunvericilik də mövcud deyil. Ancaq “Dövlət satınalmaları haqqında” 

Qanunda tender üçün müraciət edən malgöndərənlərin satınalma qaydaları ilə bağlı şikayət etmələri üçün  

müəyyən mexanizmlər mövcuddur. Səlahiyyətləri sırasında o cümlədən mal, işlər və xidmətlərin rəqabətlilik 

əsasında və tender müqavilələrin qanuniliyinə nəzarət də olan Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi qanun 

pozuntusu müəyyən etdiyi halda tender prosesini 7 bank günü müddətində dayandıra bilər və satınalan 

təşkilatın rəhbərliyi qarşısında tender nəticələrinin ləğv edilməsi məsələsini qaldıra bilər. Həmçinin, əgər 

satınalan tərəf tender prosesinə kontraktor tərəfindən hər hansı müdaxiləni müəyyən edərsə, həmin qurum 

kontraktorun müraciətini ləğv edir, onun gələcək tenderlərdə iştirakına məhdudiyyət qoyur, müvafiq dövlət 

orqanlarını dələduzluq faktını araşdırması üçün informasiya ilə təmin edir və tender təklifinin rədd edilməsi 

haqqında izahatı satınalmalar haqqında hesabata əlavə edir və bu barədə müvafiq kontraktoru 

məlumatlandırır.
468

 

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası vətəndaşların hökumətə müraciət hüququnu təsbit edir və 

qanunvericiliklə bu hüquqdan istifadə üçün mexanizmlər müəyyən olunub. Konstitusiyada göstərilir ki, dövlət 

orqanları vətəndaşlar tərəfindən fərdi və kollektiv qaydada edilmiş müraciətlərə cavab verməlidir.
469

 Dövlət 

qulluğu haqqında Qanun dövlət qulluqçusunun əsas vəzifələri sırasında “”vətəndaşların, müəssisə, idarə və 

təşkilatların müraciətlərinə vaxtında baxmalı və öz səlahiyyətləri hüdudunda onları qərəzsiz həll etməli” 

olmasını qeyd edir.
470

 Şikayətlərə baxılma qaydaları “Vətəndaşların şikayətlərinə baxılması qaydaları haqqında” 

Qanun və “İnzibati İcraat haqqında” Qanunla tənzimlənir.
471

,
472

 “Vətəndaşların şikayətlərinə baxılması qaydaları 

haqqında” qanun vətəndaşlardan tələb edir ki, öz müraciət və  sorğularını müvafiq məsələlərlə məşğul olan 

dövlət orqanlarına yazsınlar. Əgər məsələnin həlli müraciət olunan qurumun səlahiyyəti daxilində deyilsə, 

həmin qurum özünə ünvanlanmış müraciəti 5 gündən gec olmayaraq müvafiq dövlət orqanına göndərir və 

müraciətçini bu barədə məlumatlandırır. Vətəndaşa cavab məktubu müvafiq dövlət orqanının və ya 

müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən imzalanmalıdır. Dövlət orqanlarına ünvanlanan məktubda müraciətçinin 

kimliyi, yaşadığı və ya çalışdığı ünvan göstərilməlidir, çünki dövlət orqanlarında anonim müraciətlərə baxılmır.  

 

Hesabatlılıq (təcrübədə): 50 
 

Qanunvericilikdə əks olunmuş hesabatlılıq mexanizmləri müəyyən müsbət xüsusiyyətlərə malikdir, lakin bu 

qaydaların tətbiqi ilə bağlı müəyyən uğurlarla yanaşı həm də problemlər mövcuddur. Bu problemləri Baş 

Prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinə vətəndaşlar tərəfindən ünvanlanmış çoxsaylı 

şikayətlərdən görmək mümkündür. Bu idarə öz hesabatlarını mütəmadi olaraq ictimaiyyət, vətəndaş cəmiyyəti 

və KİV-ə açıqlayır.
473

  

 

                                                        
466

 Monitoring Report on Implementation of Anti-Corruption Action Plan for 2012-2015, September 2013, publication by Constitution 
research Foundation and Transparency Azerbaijan,  www.transparency.az 
467

 Səmərəli antikorrupsiya siyasəti öz bəhrəsini verir, 23 iyul 2013, Kamran Əliyev, “Azərbaycan” qəzeti, http://www.azerbaijan-
news.az/index.php?mod=3&id=26693   
468

 Dövlət satınalmaları haqqında Qanun, maddə 12, Prezidentin 29 yanvar, 2002, No 668 qərarı ilə təsdiq olunub, 
www.tender.gov.az   
469

 Azərbaycan Respublikasınin  Konstitusiyası, maddə 57, 12 noyabr, 1995 (27 noyabrda qüvvəyə 
minib),http://www.constcourt.gov.az/laws/26 
470

 Dövlət qulluğu haqqında Qanun, maddə 18.0.5 
471

Vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında Qanun, Bakı, 10 iyun 1997, 
, www.e-qanun.az   
472

 İnzibati icraat haqqında Qanun, 1 January 2007, www.e-qanun.az  
473

 Top Azerbaijani prosecutor announces statistics on crimes for this year, Azernews agency, 2 October, 2013, 
http://www.azernews.az/azerbaijan/60190.html 

http://www.transparency.az/
http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=26693
http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=26693
http://www.tender.gov.az/
http://www.constcourt.gov.az/laws/26
http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.azernews.az/azerbaijan/60190.html


 

74 MİLLİ ŞƏFFAFLIQ SİSTEMİ QİYMƏTLƏNDİRMƏSİ 

AZƏRBAYCAN 2014-cü il 

"ASAN xidmət" mərkəzlərinin yaradılması dövlət qurumlarının ön ofislərində korrupsiya probleminin azalmasına 

əhəmiyyətli töhfələr vermişdir. Bu hesabatın hazırlandığı vaxt "ASAN xidmət" mərkəzlərinin fəaliyyətini 

qiymətləndirən sorğular keçirilmiş olmasa da, yeni yaradılmış bu qurum haqqında ictimai rəy təklif edilən 

xidmətlərin keyfiyyətinə görə müsbətdir. Getdikcə daha çox insan dövlətin təqdim etdiyi xidmətlərdən 

yararlanmaq üçün bu mərkəzlərə müraciət edir.
474

 

 

Hökumət aydın şəkildə bildirmişdir ki, korrupsiyayla mübarizə dövlətin əsas prioritetlərindən biridir və bu 

mübarizəni aparmaq üçün siyasi iradə vardır. 10 yanvar, 2014-cü ildə Prezident Nazirlər Kabinetinin iclasında 

qeyd etmişdir ki, korrupsiyaya bulaşmış mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının əməkdaşları işdən azad 

edilməli və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar.
475

 

 

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın 2012-ci il üçün hesabatı göstərir ki, vətəndaşlar tərəfindən 

Komissiyaya dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaların pozuntuları ilə bağlı 23 şikayət daxil olmuşdur. Bu 

şikayətlərdən 3-ü müraciətçilərin xeyrinə həll olunmuş, 11-i araşdırılmaq üçün müvafiq dövlət orqanlarına 

göndərilmiş və 7-si əsassız hesab edilmişdir.
476

 

 

Dürüstlük  (qanunda): 75 
 

2007-ci ildə qüvvəyə minmiş“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Qanun dövlət 

qulluqçularının xidməti vəzifədə etik rəftarını tənzimləyən əsas sənəddir. Qanun həm dövlət qulluğu vəzifəsində 

etik davranış prinsiplərini müəyyən edir, həm də bu prinsiplərin tətbiqi üçün normativ hüquqi mexanizmləri 

müəyyən edir. Maraqlar toqquşması mövzusunda qanun dövlət qulluqçusu tərəfindən xidməti vəzifəsindən 

şəxsi mənafe üçün istifadəni qadağan edir. Dövlət qulluqçusu əgər maraqlar ziddiyəti mövcuddursa, onun 

forması və miqyası haqqında rəhbərliyə məlumat verməlidir. Həmçinin, maraqlar toqquşması ilə əlaqədar 

ayrıca bir qanun layihəsi də mövcuddur ki, artıq uzun müddətdir parlamentdə təsdiqini gözləyir. Hökumət bu 

qanun layihəsinin keyfiyyətinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması üçün Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq 

etsə də, aparılan işlərin sürəti çox aşağıdır.  

 

Həm “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Qanun, həm də “Korrupsiyaya qarşı mübarizə 

haqqında” Qanun dövlət qulluqçularının hədiyyə qəbul etməsi ilə əlaqədar ciddi qaydalar müəyyən etmişdir. Bu 

qanunlardakı oxşar müddəalar dövlət qulluğunda çalışanların xidməti vəzifələrinin qərəzsiz icrasına təsir edə 

bilən və ya bu cür təsir təəssüratı yaradan hədiyyələrin tələb və qəbul edilməsini, o cümlədən dövlət 

qulluqçusunun qohumlarına mükafatların verilməsini qadağan edir. Qanunla dövlət qulluqçusu fiziki və ya 

hüquqi şəxslərdən il ərzində 55 AZN-dən yuxarı dəyərə malik hədiyyələr ala bilməz.
477

Dəyəri göstərilən həddən 

yuxarı hədiyyələr dövlətin mülkiyyəti hesab olunur. Bu müddəalara riayət edilməməsi “Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə haqqında” Qanununa əsasən korrupsiya əməli hesab olunur. 

 

Qanun, həmçinin, dövlət qulluqçusunun dövlət əmlakını xidməti vəzifədən kənar məqsədlər üçün istifadəsini 

qadağan edir. Dövlət qulluqçusu istifadəsində olan dövlət əmlakından, maliyyə vəsaitlərindən, rabitə, 

kompyuter və digər kommunikasiya sistemlərindən, nəqliyyat vasitələrindən və digər maddi-texniki təchizat 

avadanlıqlarından qənaətlə və səmərəli istifadə etməlidir.
478

Dövlət qulluqçusu xidməti fəaliyyəti zamanı əldə 

etdiyi məlumatları şəxsi maraqları üçün istifadə edə bilməz. 
479
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Əksər dövlət orqanları, o cümlədən “Etik davranış qaydaları haqqında” Qanunun əhatə etmədiyi qurumların 

özlərinin davranış kodeksləri mövcuddur və Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın elektron səhifəsindən 

əldə edilə bilər.
480

 

 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Qanunun 9-cu maddəsindəintizam, mülki-hüquqi, inzibati və ya 

cinayət məsuliyyətinə səbəb olan korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar, o cümlədən dövlət qulluqçularının 

rüşvət alması qeyd olunur (10.1). Dövlət satınalmalarına gəldikdə isə tender sənədlərində korrupsiyaya qarşı 

müddəalar - məsələn, Transparency International tərəfindən tövsiyə edilən Dürüstlük Paktı kimi – öz əksini 

tapmamışdır.
481

 

 

Dürüstlük (təcrübədə): 50 
 

Həm Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
482

 və bəzi dövlət orqanları tərəfindən dərc edilən etik davranış 

qaydalarının pozulması haqqında məlumatlara əsasən, həm də mətbuatda işıqlandırılan vəzifəli şəxslərin tez-

tez etik qayda pozuntulara görə işdən azad olunmaları haqqında məlumatları nəzərə alaraq
483

 belə qənaətə 

gəlmək olar ki, qanunun müddəaları heç də həmişə tətbiq olunmur. 

 

Peşə təlimlərini icbari edən qaydalar 1 yanvar, 2010-cu ildə qüvvəyə minmişdir.
484

 Dövlət orqanlarında çalışan 

işçilərə çalışdıqları müvafiq qurumlar tərəfindən təlimlərin keçirilməsi öhdəliyi isə həmin orqanların özlərinin 

qaydalarında əks olunub. Nümunə kimi təlim proqramlarının keçirilməsi haqqında hüquq və öhdəlikləri 

müəyyənləşdirən “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Qanunun 2.9 maddəsini göstərmək 

olar.
485

 Bununla belə, Etik təlimlərin keçirilməsinin mütəmadiliyinin təmin edilməsi məqsədilə Komissiyanın 25 

sentyabr 2012-ci il tarixli, 163K saylı Əmri ilə 2012-2015-ci illər üçün Tədbirlər Planı təsdiq edilmişdir.
486

 

Tədbirlər Planının 10-cu bəndində dövlət qulluqçuları üçün etik davranış məsələləri üzrə mütəmadi tədris 

kursları və treninqlərin təşkil edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Tədbirlər Planına uyğun olaraq  Komissiya 

tərəfindən dövlət orqanlarına etik davranış məsələləri üzrə hər ilin əvvəlində məktublar göndərilir. Həmin 

məktublarda “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Qanunun 20.0.2-ci və 22.1.4-cü 

maddələrinə uyğun olaraq dövlət orqanları tərəfindən mütəmadi və davamlı keçirilməli olan dövlət 

qulluqçularının etik davranışı ilə bağlı məsələləri əhatə edən təlim kursları, etik qaydaların pozulması ilə 

əlaqədar daxil olan şikayətlər və tətbiq edilmiş intizam tənbeh tədbirləri barədə illik məlumatların Komissiyaya 

təqdim edilməsi tələb edilir. Komissiya tərəfindən etik məsələlər üzrə keçirilən təlimlərin vahid standartlarının 

formalaşdırılması ilə bağlı iş aparılmış və etik məsələlər üzrə təlim modulu hazırlanmışdır.
487

 Təlim modulu 

özündə təlim proqramını, etik məsələlər üzrə təqdimatı, metodik vəsaiti, etik qaydalar üzrə video təqdimatı, etik 

bələdçi kitabını birləşdirir. 

Təcrübədə dövlət qulluqçularının həm peşəkar, həm də idarəetmə, o cümlədən etik davranış mövzularında 

kifayət qədər təlimat aldıqları hesab olunur. Bu təlimlər həm dövlət orqanlarının özləri tərəfindən, həm də 

Komissiya tərəfindən həyata keçirilir.
488

Təlimlər haqqında  informasiya Komissiyanın illik hesabatlarına daxil 
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edilir
489

, həmçinin, bir çox dövlət orqanının elektron səhifələrində əks olunur. Lakin təlimlərin toxunduğu 

məsələlər və onların təsiri ictimaiyyətə ətraflı açıqlanmır.
490

 

 

İşçilərlə bağlanılan əmək müqavilələrinin iş təsviri (və ya daxili qaydalar) hissəsində əsas etik dəyərlər 

sadalanır. Bir çox dövlət orqanının özünün etik davranış qaydaları vardır və işçiləri onlardan xəbərdardır.  

 

Tender sənədlərində korrupsiyaya qarşı müddəaların tətbiqinə dair məlumat ictimaiyyətə açıq deyildir. 

 

İctimai maarifləndirmə: 50 
 

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya dövlət qulluğu haqqında informasiya açıqlığının təmin edilməsi 

istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atmışdır. Bu addımlar sırasına, o cümlədən Komissiyanın internet saytına 

məlumatların mütəmadi qaydada yerləşdirilməsi, KİV və vətəndaş cəmiyyəti ilə konstruktiv işçi münasibətlərin 

qurulması da daxildir. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tərəfindən aparılmış qiymətləndirmələrin nəticələri də 

göstərir ki, müxtəlif keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri baxımından Komissiyanın elektron səhifəsi dövlət 

orqanları arasında ən faydalılardandır.
491

 

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair  2012-2015-ci illər üçün  Milli Fəaliyyət Planı
492

 korrupsiya əleyhinə 

mübarizədə və ictimaiyyətin məlumatlandırılmasında dövlət orqanlarının  vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlığı 

nəzərdə tutulur. Vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən aparılmış qiymətləndirmə hesabatı göstərir ki
493

, korrupsiyaya 

qarşı mübarizə barəsində cəmiyyətin maarifləndirilməsi işi uğurlu aparılmışdır. Bu mövzuda vətəndaş cəmiyyəti 

nümayəndələri ilə müzakirələr milli və regional televiziya kanallarında, məsələn Azərbaycan Dövlət 

Televiziyasında “Günün nəbzi” proqamında baş tutur. 

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində hökumət və vətəndaş cəmiyyəti arasında əməkdaşlıq üçün bir neçə 

institusional instrumentlər mövcuddur. Bunlardan ən məşhuru Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı 

Mübarizə İdarəsi ilə bağlanmış memorandum əsasında fəaliyyət göstərən Şəffaflığın Artırılması və 

Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə QHT-lərin Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsidir.
494

Digər instrumentlər 

sırasında (korruspiya ilə mübarizə ilə birbaşa əlaqəsi olmayan) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində 

daxili əmrlə
495

 təsis olunmuşİctimai Şura
496

,
497

 və Ədliyyə Nazirliyində Penitensiar Xidmətə Nəzarət üzrə İctimai 

Komitə vardır.
498

Həmçinin, Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı və Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət 

Planlarına müvafiq olaraq hökumətin öhdəliklərinin həyata keçirilməsinin qiymətləndirilməsinin nəticələrinin 

birgəaçıqlanması üçün 5 avqust, 2013-cü ildə Azərbaycan Şəffaflıq Əməkdaşlığı layihəsi çərçivəsində QHT 

Platforması
499

 yaradılmışdır. Bundan başqa, Komissiya ilə qeyri-hökumət təşkilatları arasında əməkdaşlığın 

inkişaf etdirilməsi və gələcək fəaliyyət istiqamətlərinin müzakirə edilməsi məqsədilə ilə 2013-ci il 26 dekabr 

tarixdə Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə Komissiya və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrindən ibarət olan 
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http://www.president.az/
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Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin toplantısı keçirilmiş və şəbəkənin yaradılması Komissiyanın sədrinin müvafiq əmri ilə 

təsdiq edilmişdir.
500

 

 

Qiymətləndirmənin nəticələri göstərmişdir ki, Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı və Milli Korrupsiyaya qarşı Mübarizə 

Fəaliyyət Planlarının əhatə etdiyi fəaliyyətlərin təxminən 40%-i vətəndaş cəmiyyətinin təklif etdiyi tövsiyələr 

əsasında hazırlanmışdır. Başqa sözlə, əgər keçmişdə hökumət rəsmiləri vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları 

tərəfindən verilən tövsiyələrə skeptik yanaşırdısa, indi tövsiyələr nəzərə alınır. Məsələn, 2010-2013-cü illərdə 

bu təşkilatlar, o cümlədən Şəffaflıq Azərbaycan tərəfindən təqdim olunan təkliflər nəticəsində aşağıdakı hüquqi 

və institusional dəyişikliklər baş vermişdir: 

 Qiymətləndirmənin nəticələri göstərmişdir Hökumət Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən idarə edilən pulsuz 

hüquqi yardım mərkəzləri yaradır. 

 Əksər dövlət orqanları, həmçinin, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları
501

 və kütləvi informasiya vasitələri 

telefon/elektron qaydada qaynar xətlər yaratmışlar.
502

 

 Dövlət qulluğuna qəbul qaydalarının sadələşdirilməsi vəsəmərəli edilməsi üçün (məs., 

müraciətçilərdən tələb olunan sənədlərin sayı azaldılmış, elektron müraciət alətləri təklif olunmuşdur) 

qanunvericiliyəəhəmiyyətli dəyişikliklər edilmişdir. Həmçinin, vətəndaş cəmiyyətinə işə qəbul 

prosesinin bütün mərhələlərinə nəzarət etmək imkanı yaradıldığı üçün işə qəbul prosesinin şəffaflığı da 

xeyli artmışdır (məs., yekun müsahibələrin videoyazıya alınması, müraciətçilərin şikayətlərinə baxan 

komissiyalarda vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları nümayəndələrinə də yer verilməsi). 

 Sayğaclar əsasında bildirişlərin verilməsi və elektron ödəmə vasitələrinin yaradılması nəticəsində 

kommunal xidmətlərin göstərilməsi istiqamətində irəliləyişlər əldə edilmişdir. Təqdim olunmuş bu 

vasitələr yerlərdə müfəttişlərə nəğd ödənişlərin yaratdığı korrupsiya riskini aradan qaldırır.  

 Həssas sosial qruplara verilən sosial yardımın paylanılması üzərində vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən 

nəzarət mexanizmlərinin qurulması, ünvanlı sosial yardım üçün müraciətlərin poçt xidməti və elektron 

vasitələrlə qəbul edilməsi rüşvət tələb edilməsi imkanlarını əhəmiyyətli şəkildə azaldır.  

 Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında təlimata edilmiş son dəyişikliklər notariat 

xidmətinə vətəndaşların adından əmlakın girovda olmaması barədə sənədi almağa imkan verir. 

 Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti vətəndaşlardan daşınmaz əmlakın qeydiyyatı üçün tələb 

olunan müraciət və sənədləri elektron qaydada qəbul etməyə başlamışdır. 

Tövsiyələr 
 

 Maraqlar toqquşması və korrupsiya halları barədə məlumat verən şəxslərin müdafiəsi haqqında qanunların 

qəbulu sürətləndirilməli; 

 Dövlət qulluqçuları tərəfindən maliyyə hesabatlarının açıqlanması üçün tələb olunan hüquqi-normativ baza 

hazırlanmalı və tətbiq edilməli; 

 Dövlət qulluqçularının əmək haqları özəl sektorla müqayisədə rəqabətliliyinin yüksəldilməsi üçün davamlı 

artırılmalı; 

 "ASAN xidmət" mərkəzlərinin sayı çoxaldılmalı və xidmətlər sferası genişləndirilməli; 

 Dövlət orqanları tərəfindən ictimaiyyətin məlumatlandırılması, o cümlədən öz büdcələrinin açıqlanması 

üçün məlumat vermə standartları və qaydaları hazırlanılmalı.  

 

 

Dövlət satınalmalarında korrupsiya riskinin azaldılması: 25 
 

                                                        
500

  Dövlət Qulluğu üzrə Komissiyadan Şəffaflıq Azərbaycana daxil olmuş 23 may 2014-ci il tarixli 02/07-07/0826 nömrəli məktub 
501

 Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Fondu, http://www.aznocorruption.az 
502

 Avtostop radio proqramı 106-3fm.az  

http://www.aznocorruption.az/
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 may 1997-ci il tarixli fərmanı
503

 ilə yaradılmış Satınalmalar üzrə 

Dövlət Agentliyi dövlət vəsaitləri hesabına malların, işlərin və xidmətlərin (bundan sonra “mallar”) satın alınması 

sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirir, ayrı-ayrı satınalan təşkilatlar isə (dövlət orqanları və müəssisələri, o 

cümlədən nizamnamə kapitalında dövlətin payı 30% və yuxarı olan təşkilatlar) bu malların alınmasına 

məsuliyyət daşıyır. Agentliyin vəzifələrini əks etdirən Nizamnaməsi Prezidentin 20 fevral, 2003-cü il sərəncamı 

ilə təsdiq edilmişdir.
504

 Bu qurumun vəzifələri sırasına dövlət satınalmalarını tənzimləyən normativ hüquqi 

bazanın yaradılmasında və təkmilləşdirilməsində iştirak etmək, dövlət təşkilatları tərəfindən malların müsabiqə 

əsasında satın alımasının qanuniliyinə və müqavilələrin icrasına nəzarət etmək, mübahisəli məsələləri 

araşdırmaq və müvafiq qanunvericiliyi pozanlara qarşı tədbirlər görmək, satınalan təşkilatlara metodik və 

təşkilati dəstək vermək, dövlət satınalmaları haqqında sənədlərin ictimaiyyətə çatdırılmasını təmin etmək və 

dövlət satınalmaları üzrə illik hesabatları Prezident və Nazirlər Kabinetinə təqdim etmək daxildir.
505

 

 

Azərbaycanda malların satınalınmasının həyata keçirilməsi ayrı-ayrı dövlət təşkilatlarının səlahiyyətindədir. 

Satınalan təşkilat tərəfindən qurulmuş müvəqqəti işçi qrupları olan Tender Komissiyaları həmin təşkilatın 

adından satınalmaları həyata keçirir.
506

“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna əsasən Komissiya müstəqil 

olmalıdır və qərarlarını qanuna müvafiq qaydada “tam müstəqil” verməlidir.
507

 Komissiyanın sədri və üzvləri öz 

vəzifələrini həyata keçirərkən obyektiv və qərəzsiz olmalıdırlar.
508

 

 

Dövlət satınalmaları haqqında qanunun 17-ci maddəsi bəyan edir ki, satınalınan malların məbləği 

qanunvericiliklə müəyyən olunmuş minimumu keçərsə satınalma açıq tender üsulu ilə baş tutmalıdır. Mövcud 

qanunvericilikdə bu minimum 50 min AZN (62.5 min $) kimi müəyyən olunmuşdur.
509

 Dövlət satınalmalarının 

kotirovka sorğusu üsulu ilə keçirilməsi üçün malların ehtimal olunan qiymətinin minimum və naksimum hədləri 

isə 5 və 50 min AZN-dir (6250 AZN – 62500 $). Bu məbləğdən aşağı olan dövlət satınalmaları prosedurlardan 

azaddır. Ehtimal olunan məbləğ 10 min AZN-dən (12500$) çox olarsa bu barədə bildiriş “beynəlxalq miqyasda 

geniş yayılan mətbuat orqanında və internetdə dərs edilir”.  

 

Bundan başqa, dövlət büdcəsindən 1.5 milyard AZN-dən (1.9 milyard $) çox vəsait alan təşkilatların satın 

aldıqları malların məbləği 5 milyard AZN-dən (6.25 milyard $) çox olarsa, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat və 

Sənaye Nazirliyi və tender predmetinə aidiyyatı olan digər müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının 

nümayəndələri Komissiyada təmsil olunmalıdırlar.
510

 

 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanunda açıq tender dövlət satınalmalarının əsas metodu elan edilmişdir. 

Baxmayaraq ki, açıq tenderdən başqa tender üsulları qanunvericiliklə tənzimlənir, qanun onların sayını 

minimum həddə saxlamır. Qanun açıq tenderdən başqa satınalma metodlarının, o cümlədən iki-mərhələli 

tenderlər, məhdud iştiraklı və qapalı tenderlər, bir mənbədən satınalma metodlarının “bir qayda deyil, istisna 

olmalı” olduğunu birmənalı formada ifadə etmir. Beləliklə, mövcud qanun satınalan təşkilatlara satınalma 

metodunun seçilməsi zamanı geniş qərarvermə səlahiyyəti verir. Aşağıda da qeyd olunduğu kimi, Agentlik 

tərəfindən açıq tenderdən başqa satınalma üsullarının istifadəsinin məhdulaşdırılması barədə təkliflər paketi 

Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir
511

.  

 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanun tenderdə iştirak etmək istəyən kontraktorların cavab verməli olduğu 

tələbləri müəyyən etmişdir. Həmçinin, müsabiqədə iştirak edə bilmək üçün kontraktorlar tərəfindən Tender 

Komissiyasına təqdim olunmalı standart tender sənədlərinin siyahısı da qanunda öz əksini tapmışdır.
512

Qanun, 

                                                        
503

 AR Prezidentinin Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılması haqqında fərmanı, 16 may, 1997, www.president.az  
504

 Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin Nizamnaməsi, 20 fevral 2003, ww.president.az 
505

 Dövlət satınalmaları haqqında Qanun, 29 yanvar, 2002, maddə 4, www.tender.gov.az  
506

 Dövlət satınalmaları haqqında Qanun, maddə 2, 29 yanvar, 2002, www.tender.gov.az 
507

 Dövlət satınalmaları haqqında Qanun, maddələr 2, 38.1 , 29 yanvar, 2002, www.tender.gov.az 
508

 Dövlət satınalmaları haqqında Qanun, maddə 38.1, 29 yanvar, 2002, www.tender.gov.az 
509

 Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı Q-12, 30 may 2013, www.tender.gov.az   
510

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi, www.tender.gov.az 
511

 Satınalmalar üzrə dövlət agentliyinin Aparatın Rəhbəri Quliyev Ələkbərin hesabatın müəllifi  ilə   müsahibəsi, 7 noyabr 2013  
512

 Dövlət satınalmaları haqqında Qanun, maddə 28, 29 yanvar, 2002, www.tender.gov.az 

http://www.president.az/
http://www.tender.gov.az/
http://www.tender.gov.az/
http://www.tender.gov.az/
http://www.tender.gov.az/
http://www.tender.gov.az/
http://www.tender.gov.az/new/?inc=30
http://www.tender.gov.az/
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dövlət satınalmaları haqqında qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş xüsusi hallar istisna olmaqla xarici 

kontraktorlara tenderlərdə iştirak üçün bərabər imkanlar verir.
513

 Satın alan təşkilat satınalma qaydaları 

hesabatına Komissiya tərəfindən qalib namizədlərin seçilmə prosesi barədə məlumatı da daxil etməlidir, lakin 

bu məlumat ictimaiyyətə açıqlanmır.  

 

Komissiyanın mövcud tərkibi satın alan təşkilatın ekspertləri və orada çalışan dövlət qulluqçularından ibarətdir 

(Komissiya sədri isə həmin təşkilatda vəzifəli şəxs olmalıdır). Lakin qanun Komissiyanın işinə müstəqil 

ekspertlərin cəlb edilib-edilməməsi səlahiyyətini müvafiq satın alan təşkilatın rəhbərliyinə həvalə edir. Beləki, 

27.2-ci maddə qeyd edir ki, təşkilat malların qiymətinin müəyyən edilməsi məqsədilə kənardan eksperti “zəruri 

hallarda” dəvət edir. Aydındır ki, dövlət orqanının əməkdaşları heç də həmişə ehtiyacların qiymətləndirilməsi, 

investisiyaların növünün və həcminin seçilməsi kimi vacib təşəbbüslərə hazır olmaya bilərlər. Ona görə də, 

qanunun çatışmazlıqlarından biri də xarici ekspertlərin Komissiyanın işində iştirakını birmənalı tələb 

etməməsidir. Bundan başqa, Komissiyalar vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrini tender prosesinə fəal formada 

cəlb etmirlər
514

. 

 

Qanun tender haqqında məlumatın xülasəsindən başqa, tender təkliflərinin, ofertaların və kotirovkaların 

öyrənilməsinə, qiymətləndirilməsinə və müqayisəsinə aid olan məlumatın (vətəndaş cəmiyyətinin araşdırmalar 

aparması) açıqlanmasını nəzərdə tutmur.
515

 Bu məhdudiyyət dövlət orqanları tərəfindən aparılan satınalmalar 

haqqında vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və digər maraqlı tərəflərin tədqiqat aparmasına maneə törədir
516

. 

Komissiyanın fəaliyyətinə tərəfsiz peşəkarların cəlb edilməsi və ictimaiyyətə açıqlanacaq məlumatın miqyasının 

genişləndirilməsi dövlət satınalmaları prosesi zamanı qərarvermənin hesabatlılığının və şəffaflığına 

artırılmasına kömək edə bilər. 

 

Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi dövlət satınalmaları haqqında əsas statistik məlumatların reyestrini aparır və 

bu məlumatlar elektron qaydada əldə edilə bilər (2012,2013 və 2014-cü illərə aid). Bu məlumatlar satınalan 

təşkilatların və kontraktorların adını, satın alınan malların növünü və qiymətini əhatə edir. Tenderlə bağlı 

sənədlər, tenderə qatılmış malgöndərənlərin adları və qalib kontraktorların seçilməsinin səbəbləri kimi ətraflı 

məlumatlar mövcud deyil.   

 

Elektron tenderin həyata keçirilməsi artıq bir müddətdir Agentliyin gündəmində olsa da, bu istiqamətində hələki 

ciddi irəliləyiş müşahidə edilməmişdir. Agentlik Nazirlər Kabinetinin tələb etdiyi 3 elektron xidməti 

göstərməkdədir,
517

 lakin bu xidmətlər dövlət satınalmaları prosesinin elementar aspektlərini əhatə edir. Agentlik 

elektron tenderi 4 mərhələdə təqdim etməyi planlaşdırır və hal-hazırda yalnız birinci mərhələni 

yekunlaşdırmışdır: 

 

- tender elanlarının elektron səhifədə yerləşdirilməsi, 

- tender sənədlərinin elektron səhifədə yerləşdirilməsi, 

- tender təkliflərinin elektron qaydada təqdim edilməsi, 

- tender təkliflərinin elektron qaydada qiymətləndirilməsi.  

Hesablamalar Palatası dövlət satınalmalarının qiymətləndirməsini təşkil edə bilməmişdir, halbuki tenderləri 

hesbatlı etmək üçün tətbiq ediləcək metod və tədbirlər sağlam nəzarət və tarazlaşdırma sistemi üçün vacib 

əhəmiyyət kəsb edir
518

. 

                                                        
513

 Dövlət satınalmaları haqqında Qanun, maddə 8.1, 29 yanvar, 2002, www.tender.gov.az  
514

   Şəffafliq  Azərbaycanin  "Transparency Ukraine"  Təşkilati Tərəfindən Şərq Tərəfdaşliq  Ölkələrinda  Dövlət  Satinalmalari  Sisteminin  Şəffafliğinin  Müqayisəli  T;əhllil  Mövzusunda 
Təşkil Edilmiş Görüşdə Təqdimat, Oktyabr 2013-Cü Il, Lviv, Ukrayna. 
515

 Dövlət satınalmaları haqqında Qanun, maddə 10.3.2, 10.1.5, 29 yanvar, 2002, www.tender.gov.az 
516

 İqtisadi və Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Vüqar Bayramovun hesabatın müəllifi ilə  müsahibəsi, 25 Aprel 2014-cü il  
517

 Nazirlər Kabinetinin  235 nömrəli 17 oktyabr 2012-ci il  tarixli Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə 
elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydalarının və Elektron xidmət növlərinin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında 191 nömrəli qərara 
dəyişikliklər edilməsi barəsində  qərarı  
518

Azərbaycanda tenderlər şəffafdırmı? İqtisadi və Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rəşad Hüseynovun müsahibəsi, Olaylar 
qəzeti, 21 Yanvar 2103,  http://www.olaylar.az/news/economy/27667 

http://tender.gov.az/new/?inc=13
http://www.tender.gov.az/


 

80 MİLLİ ŞƏFFAFLIQ SİSTEMİ QİYMƏTLƏNDİRMƏSİ 

AZƏRBAYCAN 2014-cü il 

Agentlik “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna korrupsiyaya qarşı tədbirlərin səmərəliliyinin artırılması və 

tender prosesinin şəffaflığının və rəqabətliliyinin artırılması məqsədilə təkliflər paketi hazırlayıb 12 noyabr, 

2012-ci ildə Nazirlər Kabinetinə təqdim etmişdir.
519

 Təklif edilmiş dəyişikliklər sırasına daxildir: 

 

- Satınalmaların planlaşdırılması və satınalma planlarının rəsmi internet saytında    dərc olunması;
520

 

- Elektron satınalmaların tətbiqinin ümumi prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi; 

- İddiaçılara ayrı-seçkiliyin tətbiqini istisna edən mühitin təmin olunması; 

- Ehtimal olunan qiymətin açıqlanması; 

- İddiaçıların sənəd təqdimi prosedurunun sadələşdirilməsi; 

- İddiaçıların təkliflərinin qiymətləndirilməsi zamanı tələb olunmayan göstəricilər üzrə müqayisənin 

istisna edilməsi; 

- Tenderlərdə iştirak haqqının tender elanı xərcləri, tender sənədlərinin çoxaldılması, paylanması və 

ehtiyac olduğu hallarda tərcüməsi xərcləri ilə məhdudlaşması; 

- Rəqabətsiz metodlardan istifadə imkanlarının məhdudlaşdırılması məsələləri öz əksini tapmışdır. 

 

Bu təkliflərin təsdiq olunması və tətbiqi Azərbaycanda dövlət satınalmaları sisteminin şəffaflığını və 

səmərəliliyini əhəmiyyətli şəkildə artıra bilər. Bu sahədə islahatlar sürətləndirilməlidir. Azərbaycan vətəndaş 

cəmiyyətinin apardığı monitorinqə əsasən, Korrupsiya əleyhinə Milli Fəaliyyət Planı çərçivəsində satınalmalar 

sahəsində 3 il 6 ay ərzində nəzərdə tutulmuş şəffaflıq tədbirlərinin yalnız 17 %-i birinci ilin sonunda yerinə 

yetirilmişdir.
521

  

 

Tövsiyələr: 

 
 “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna dəyişikliklər edilərək satınalmaların bütün mərhələlərində 

Tender Komissiyalarının işində kənar ekspertlərin iştirakı məcburi edilməsi; 

 Prezident və Nazirlər kabinetinə bütün satınalan təşkilatlar tərəfindən təqdim olunan satınalma 

prosedurları haqqında hesabat, o cümlədən tenderlə bağlı sənədlər, tenderdə rəqabət aparan 

kontraktorların adları və qalib kontraktorların seçilməsi səbəbləri ictimaiyyətə açıqlanması; 

 Dövlət Satınalmalarının Hesablamalar Palatası tərəfindən qiymətləndirilməsinin aparılması və 

təkmilləşdirilməsi; 

 E-xidmətlərin təqdim edilməsi prosesi sürətləndirilsin və səmərəli elektron satınalmalar sistemi 

yaradılmas; 

 “İctimai iştirakçılıq haqqında” Qanuna
522

 müvafiq olaraq dövlət satınalmaları prosesində vətəndaş 

cəmiyyəti ilə məsləhətləşmələr aparılsın və prosesin qiymətləndirilməsində onun iştirakına imkan 

yaradılsın. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
519

Azərbaycan Respublikasının dövlət müəssisə və təşkilatları tərəfindən 
2012-ci il ərzində keçirilmiş dövlət satınalmalarının nəticələrinə dair hesabat, www.tender.gov.az 
520

 Əksər dövlət orqanlarının qısa və uzunmüddətli satınalmalar planları yoxdur ki, bu da onlar tərəfindən satınalmaların 
proqnozlaşdırılmasını çətinləşdirir. 
521

 2012-2015-ci illər üçün Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Milli Fəaliyyət Planının icrasının (2012, sentyabr - 2013, sentyabr 
arası) qiymətləndirilməsi hesabatı, Bakı, 2013, Konstitusiya Araşdırmalar Fondu və Şəffaflıq Azərbaycanın birgə nəşri, 
www.transparency.gov.az   
522

 Dövlət satınalmaları haqqında Qanun, 22 noyabr 2013-cü ildə qəbul olunmuş və 1 iyun 2014-cü ildə qvvəyə minəcəkdir. 

http://www.tender.gov.az/
http://www.transparency.gov.az/
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5. HÜQUQ MÜHAFİZƏ ORQANLARI 

Xülasə 
 

Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları islahatlar prosesindən keçir. İslahatların müsbət nəticələri hiss olunsa 

da, hüquq mühafizə orqanlarının səmərəliliyinin və əhalinin arasında etimadının artırılmasına ehtiyac 

qalmaqdadır.   

 

Azərbaycanda səkkiz hüquq mühafizə orqanı var. Əsas hüquq mühafizə orqanları Azərbaycan Respublikasının 

Prokurorluğu, ölkə polisinə rəhbərlik edən Daxili İşlər Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyidir. 

 

Məhkəmə hakimiyyətinin tərkib hissəsi olan Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu istintaq aparmaq, 

əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçirmək, digər hüquq mühafizə  orqanları tərəfindən qanunların icra və 

tətbiq edilməsinə nəzarət etmək və məhkəmələrdə dövlət ittihamını müdafiə etmək, məhkəmədə iddia 

qaldırmaq; məhkəmə qərarlarından protest vermək səlahiyyətlərinə sahibdir. Daxili İşlər Nazirliyi ictimai 

qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi, cinayətlərin qarşısının alınması və açılması sahəsində 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.  

Hüquq mühafizə orqanlarında korrupsiyadan tam azad olmasalar da, son illərdə hökumətin polis sistemində 

mövcud vəziyyəti yaxşılaşdırmaq istiqamətində atdığı addımlar özünü doğruldub və bunlar Transparency 

International təşkilatının 2013-cü Qlobal Korrupsiya Barometrində öz əksinin tapıb.  

 

Qanuna görə, hüquq mühafizə oranları müstəqil olsalar da, bir sıra ekspertlərin rəyinə görə, qanunun icrasına 

nəzarət və istintaq fəaliyyətində siyasi qüvvələr və ya hökumət tərəfindən, təsirlərin olması ehtimalı mövcuddur.  

 

Bu hesabatın hazırlanması prosesində Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) kifayət qədər məlumat təqdim 

etsələr də, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi (MTN) bizim sorğumuzu cavablandırmayıb. Bundan əlavə, həm 

Prokurorluq, həm də Daxili İşlər Nazirliyi MTN-dən fərqli olaraq öz faəliyyətləri ilə bağlı məlumatları hər altı 

aydan bir ictimaiyyətə və mediaya təqdim edir və öz rəsmi İnternet saytlarında dərc edirlər.  

 

Aşağıdakı qiymətləndirmə sütunu Azərbaycanın iki əsas hüquq mühafizə orqanını onların fəaliyyət qabiliyyəti, 

idarə olunması və Milli Dürüstlük Sistemindəki rollarına görə dəyərləndirir. Haqqında praktiki olaraq heç bir 

informasiya əldə etmək mümkün olmadığından MTN bu dəyərləndirməyə daxil edilməyib.  

 

HÜQUQ MÜHAFIZƏ ORQANLARI 

Ümumi qiymət 61/100 

MEYAR İNDİKATOR QANUN TƏCRÜBƏ 

Fəaliyyət qabiliyyəti 

75/100 

Resurslar 
- 100 

 
Müstəqillik 

75 50 

İdarəçilik 

58/100 
Şəffaflıq 

75 50 

 
Hesabatlılıq 

75 50 

 
Dürüstlük 

75 25 
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Şəfafflıq sistemində rol 

50/100 

Korrupsiya istintaqı 
                     50  

 

 

Struktur və təşkilatlanma 
 

Azərbaycanda səkkiz hüquq mühafizə orqanı var. Əsas hüquq mühafizə orqanları Azərbaycan Respublikasının 

Prokurorluğu, ölkə polisinə rəhbərlik edən Daxili İşlər Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyidir. 

 

Məhkəmə hakimiyyətinin tərkib hissəsi olan Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu istintaq aparmaq, 

əməliyyat-axtarış tədbirləri həyata keçirmək, digər hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qanunların icra və 

tətbiq edilməsinə nəzarət etmək və məhkəmələrdə dövlət ittihamını müdafiə etmək, məhkəmədə iddia 

qaldırmaq; məhkəmə qərarlarından protest vermək səlahiyyətlərinə sahibdir.
 523

 “Prokurorluq haqqında” 

qanuna
524

 görə Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu  ərazi və ixtisaslaşdırılmış prokurorluqların 

Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroruna tabeliyinə əsaslanan vahid mərkəzləşdirilmiş orqandır. 

Daxili İşlər Nazirliyi ictimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi, cinayətlərin qarşısının alınması və 

açılması sahəsində mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.
 525

 Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat 

fəaliyyəti, dövlət sirrinin mühafizəsi, cinayətlərin aşkarlanması, qabaqlanması, qarşısının alınması və açılması 

sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətləri həyata keçirən 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır
526

. Korrupsiya hallarının araşdırılmasını Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya 

qarşı Mübarizə Baş İdarəsi həyata keçirir.  

 

Yuxarıda sadalanan üç orqan geniş əhatəli səlahiyyətlərə malikdir, digər beş hüquq mühafizə orqanı isə öz 

spesifik sahələrində baş verən cinayətləri daxili təhqiqatlar idarələri vasitəsilə araşdırmaq üzrə 

səlahiyyətləndirilib. Bu dövlət orqanlarına aşağıdakılar aiddir: Vergilər Nazirliyi, Gömrük Komitəsi, Ədliyyə 

Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti və Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Hesab edilir ki, bu cür əks mərkəzləşmə effektiv 

istintaq fəaliyyətinin qurulmasına mane olur
527

.    

 

Qiymətləndirmə 
 

Resurslar (təcrübədə): 100 
 

Hüquq mühafizə orqanları səmərəli fəaliyyət göstərmələri üçün adekvat maliyyə resurslarına, kadrlara və 

infrastruktura təcrübədə nə dərəcədə sahibdir? 

 

Bütün hüquq mühafizə orqanları öz əsas vəzifələrini və mandatlarını həyata keçirmək üçün kifayət qədər büdcə 

vəsaitlərinə sahibdirlər. Daxili İşlər Nazirliyindəki məvaciblər qonşu ölkələrin müvafiq nazirliklərindəki 

məvaciblərdən daha yüksəkdir
528

. Bu sahədəki ən əsas çatışmazlıqlardan biri Daxili işlər Nazirliyinin 

əməkdaşları və onların ailə üzvlərinin tam tibbi sığorta ilə təmin olunmamalarıdır.
529

 Hətta qonşu Gürcüstanda 

belə bu hal aradan qaldırlıb və polis əməkdaşları və ailələri tam olaraq tibbi sığortaya cəlb olunublar.  Son 20 il 

                                                        
523

 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası , 133-cü maddə, 12 noyabr 1995 (qüvvəyə minmə tarixi – 27 noyabr 1995), 
http://www.constcourt.gov.az/laws/26  
524

 “Prokurorluq haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunu, 2-ci maddə 
525

 Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi İnternet saytı, http://www.mia.gov.az/ 
526

 Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmi İnternet saytı, http://www.mns.gov.az/en/ 
527

 Müstəqil hüquqşünas-  Samir İsayevin hesabat müəllifinə müsahibəsi, 22 Aprel 2014-cü il   
528

 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirinin Müavini, Baş Təşkilati-İnspeksiya İdarəsinin rəisi Fazil Quliyevin 002-659-1213 
nömrəli, 28 iyun 2013 tarixli məktubu. 
529

 Müstəqil hüquqşünas-  Samir İsayevin hesabat müəllifinə  müsahibəsi, 22 Aprel 2014-cü il  

http://www.constcourt.gov.az/laws/26
http://www.mia.gov.az/
http://www.mns.gov.az/en/
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ərzində Daxili İşlər Nazirliyinə ayrılan büdcə vəsaitləri 12 dəfə artmışdır
530

. Ümumilikdə, bu vəsaitin 81%-ini DİN 

əməkdaşlarının məvacibləri və digər sosial müavinətlər təşkil edir. Bununla yanaşı, DİN həm də yeni və müasir 

avadanlıqlarla təchiz edilir
531

.  

 

Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu da müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş, peşəkar kadrlarla 

formalaşdırılmışdır. Misal olaraq, Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsini göstərmək 

olar. Belə ki, idarənin maddi-texniki təminatının gücləndirilməsi və işçi heyətinin yeni kadrlarla 

komplektləşdirilməsi  istiqamətində müvafiq tədbirlər görülmüş, 30 sentyabr 2013-cü il tarixdə Baş İdarənin yeni 

inzibati binasının açılış mərasimi keçirilmişdir. 
532

. 

 

Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları mütəmadi olaraq beynəlxalq, regional və yerli tədbirlərə qatlır. 

Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası və BMT, NATO, ATƏT kimi beynəlxalq təşkilatlar  tərəfindən keçirilən 

təlim kursları da daxil olmaqla bir sıra təlimlərlə cəlb edilirlər
533

,
534

. 

 

Müstəqillik (qanunda): 75 
 

Hüquq mühafizə orqanları qanunlara əsasən nə dərəcədə müstəqildir? 

  

Qanunvericilik hüquq mühafizə orqanlarının bitərəfliyinin və müstəqilliyinin təmin edilməsi ilə bağlı kifayət qədər 

geniş öhdəliklər müəyyən edir. Prokurorluq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 5-ci maddəsi 

göstərir ki, Prokurorluğun fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən biri siyasi bitərəflikdir
535

. “Prokurorluq haqqında” 

Qanunun 36-cı maddəsində qeyd edilmişdir ki, prokurorluq işçisi xidməti fəaliyyətində müstəqildir və bu 

Qanunda nəzərdə tutulmuş hallardan və qaydadan başqa vəzifəsindən kənarlaşdırıla, azad oluna və ya 

prokurorluqdan xaric edilə bilməz. Prokurorluq işçisinin xidməti vəzifələrinin icrasına mane olmaq, onun şərəf 

və ləyaqətini alçaltmaq, hədələmək, müqavimət və zorakılıq göstərmək, özünün və ailə üzvlərinin həyatına, 

səhhətinə və əmlakına qəsd etmək Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş 

məsuliyyətə səbəb olur.  

 

Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 5-ci maddəsi "insan və vətəndaş hüquq və 

azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində" polisin fəaliyyətini tənzimləyir və göstərir ki, polis qulluq mövqeyinə və 

siyasi partiya mənsubiyyətinə baxmayaraq bütün şəxslərin hüquqlarını və qanuni mənafelərini qoruyur
536

. 

Qanuna görə polis əməkdaşları siyasi cəhətdən bitərəf olmalı, heç bir siyasi partiyanın üzvü olmamalıdır.
537

 

Bundan başqa qanunla səlahiyyət verilmiş şəxslərdən başqa, hər hansı şəxsin istənilən səbəbdən polisin 

qanuni fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyması, təsir və müdaxilə etməsi yolverilməzdir.
538

  Hüquq-mühafizə 

orqanlarının əməkdaşları öz hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi məqsədi ilə məhkəməyə müraciət etmək 

hüququna malikdir. 
539

,
540

 

 

                                                        
530

 Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi İnternet saytı, http://www.mia.gov.az/?/en/news/view/474/ 
531

 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirinin Müavini, Baş Təşkilati-İnspeksiya İdarəsinin rəisi Fazil Quliyevin 002-659-1213 
nömrəli, 28 iyun 2013 tarixli məktubu. 
532

 Korrupsiyaya qarşı Mübarrizə İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev imzası ilə “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının məktubuna 03.04.2014-
cü il tarixli, 02-113ÇIX-14 nömrəli cavab məktubu 
533

 Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Kamran Əliyevin 23 iyul 2013-cü il tarixində Baş 
Prokurorluğun təlim mərkəzində vətəndaş cəmiyyəti və mətbuata 2013-cü ilin birinci yarısındakı fəaliyyətlər haqqında təqdimatı. 
534

 Daxili İşlər Nazirliyinin  Şəffaflıq Azərbaycan  təşkilatına  002 – 639-1214 nömrəli , 30  may  2014-cü il  tarixli məktubu 
535

 Prokurorluq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 7 dekabr 1999-cu il , www.genprosecutor.gov.az  
536

 Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 28 oktyabr 1999, (son dəyişikliklərin tarixi – 23 fevral 2010), 

www.mia.gov.az  
537

 Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 32-ci maddə, 28 oktyabr 1999, (son dəyişikliklərin tarixi – 23 fevral 2010) 
538

 Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 8-ci maddə, 28 oktyabr 1999, (son dəyişikliklərin tarixi – 23 fevral 2010) 
539

 Prokurorluq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 37-ci maddə, 7 dekabr 1999 
540

 Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 34-cü maddə, 28 oktyabr 1999, (son dəyişikliklərin tarixi – 23 fevral 2010), 
www.mia.gov.az 

http://www.mia.gov.az/?/en/news/view/474/
http://www.genprosecutor.gov.az/
http://www.mia.gov.az/
http://www.mia.gov.az/
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Prokurorluq orqanlarına qəbul test imtahanları əsasında müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. Prokurorluğa işə 

qəbul olunmaq üçün namizədlərlə müsabiqə keçirilməsinin ümumi qaydaları Azərbaycan Respublikası 

Konstitusiyasında öz əksini tapıb.
541

  Test imtahanını Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət komissiyası keçirir. Müsahibə 

isə Baş Prokurorluğun 7 nəfərdən ibarət Müsabiqə Komissiyası tərəfindən aparılır. Müsabiqənin nəticəsi ilə razı 

olmayan namizədlər Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroruna şikayət edə bilərlər.
542

 2002-ci ildən 

başlayaraq Prokurorluğa qəbul test imtahanı əsasında aparılmış, hazırda prokurorluq işçilərinin 52%-i test 

imtahanlarını uğurla keçmiş gənc kadrlardan ibarətdir.
543

 Bu isə təqdirəlayiq haldır. İmtahanların yazılı 

hissəsinin vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin monitorinqi altında, dürüst və şəffaf şəkildə keçirilməsi faktı hamı 

tərəfindən qəbul edilsə də, yekun müsahibələr bağlı qapılar arxasında baş tutur və işə qəbulun meyarları qeyri-

müəyyən olaraq qalır
544

. 

 

Daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul test imtahanlarından və söhbətdən ibarət olan müsabiqə əsasında 

aparılır. Müsabiqədə iştirak etmək ilə bağlı bütün qaydalar və tələblər “Azərbaycan Respublikasının daxili işlər 

orqanlarında xidmət keçmə haqqında” Əsasnamədə qeyd olunub. Müsabiqədə polis əməkdaşının müvafiq 

təhsilə və fiziki göstəricilərə malik olması əsas götürülür. 
545

 Şəffaflığın təminatı üçün müsahibədə namizədlərin 

valideynlərinin də iştirakına şərait yaradılsa da
546

, müsabiqə prosesi bütünlüklə vətəndaş cəmiyyəti üçün 

qapalıdır. DİN əməkdaşlarının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və karyerada yüksəlişi müvafiq Əsasnaməyə 

əsasən keçirilən attetasiya əsasında aparılır.
547

 Bununla yanaşı polis əməkdaşlarının karyerada yüksəlişini 

təmin etmək məqsədilə DİN-in Q12-001-13 nömrəli 19.04.2013-cü il tarixli qərarı ilə Təlimat təsdiq edilmişdir.
548

  

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 133-cü maddəsinə görə, Baş Prokuroru Milli Məclisin razılığı 

əsasında Prezident təyin edir və vəzifədən azad edir
549

. Prokurorluq haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 16-cı maddəsinə görə
550

 Baş Prokurorun səlahiyyət müddəti beş ildir. Əvvəllər bir vəzifəyə eyni 

şəxs iki dəfədən artıq təyin edilə bilməzdi. Lakin 2009-cu ilin 20 oktyabrında Prokurorluq haqqında qanuna 

dəyişiklik edildi
551

 və prokurorların təyinatına tətbiq olunan müddət məhdudiyyəti aradan qaldırıldı. Bununla 

belə, müddət məhdudiyyətinin aradan qaldırılması ərazi və ixtisaslaşdırılmış prokurorlara şamil edilmədi
552

.  

 

Dövlət ittihamçılarının müstəqilliyinin təmin edilməsi məqsədilə, Cinayət-Prosessual Məcəllənin 84.4-cü 

maddəsində göstərilir ki, “Cinayət işi üzrə ibtidai istintaq aparmış prokuror məhkəmə baxışında dövlət 

ittihamçısı qismində iştirak edə bilməz.” Dövlət ittihamının müdafiəsini isə Baş Prokurorluğun müstəqil idarəsi- 

Dövlət İttihamının Müdafiəsi idarəsi həyata keçirir. 

 

Müstəqillik (təcrübədə): 50 
 

Hüquq mühafizə orqanları təcrübədə nə dərəcədə müstəqildir? 

 

                                                        
541

 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 109-cu maddəsinin 32-ci bəndi 
542

 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun 03 dekabr 2007-ci il tarixli 10/101 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Prokurorluğa işə 
qəbul olunmaq üçün namizədlərlə müsabiqənin keçirilməsi Qaydaları”nın 2-ci bəndi www.genprosecutor.gov.az  
543

 Korrupsiyaya qarşı Mübarrizə İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev imzası ilə “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının məktubuna 03.04.2014-
cü il tarixli, 02-113ÇIX-14 nömrəli cavab məktubu 
544

 İşə qəbul prosesinin “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı tərəfindən aparılan monitorinqinin nəticələri.  
545
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546

  Daxili İşlər Nazirliyinin  Şəffaflıq Azərbaycan  təşkilatına  002 – 639-1214 nömrəli , 30  may  2014-cü il  tarixli məktubu 
547
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549

 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 133-cü maddə, 12 noyabr 1995 (qüvvəyə minmə tarixi – 27 noyabr 1995), 
http://www.constcourt.gov.az/laws/26  
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Qanunvericiliyə əsasən hüquq mühafizə orqanları kənar təsirlərdən uzaq fəaəliyyət həyata keçirməlidir, lakin bir 

sıra ekspertlərin rəyinə görə, istintaq və hüquq mühafizə fəaliyyətlərinə siyasi qüvvələr və ya hökumət 

tərəfindən, təsirlərin olması ehtimalı mövcuddur
553

.  

 

Hökumət hüquq mühafizə orqanlarının vasitəsilə 2012-ci ildə bir neçə etiraz aksiyasını dağıtmış
554

 (bu aksiyalar 

bir çox hallarda hakimiyyət orqanları ilə əvvəlcədən razılaşdırılmadan keçirilib) və dinc etirazçılara qarşı 

lazımsız güc tətbiq etmişdir
555

. 2013-cü ildə də siyasi fəalların fərqli itihamlarla həbsi prosesi davam etmişdir
556

.  

 

Azərbaycanda bəraət hallarının da aşağı olması
557

,  hakimlərin əksərən məhkəmə zamanı prokurorların 

ittihamını dəstəkləməsi ilə bağlıdır.
558

 Əgər Birləşmiş Krallıq ilə müqayisə etsək, 2010-cu ildə bu ölkədə ümumi 

işlərin 7.17%-nə bəraət verilibsə, Azərbaycanda bu rəqəm yalnız 0.25%-dir
559

. 

 

Həm müstəntiqin, həm də məhkəmədəki prokurorun birbaşa olaraq eyni təsisata bağlı olması, bəzi hallarda 

dövlət ittihamçılarının müstəqillik imkanlarını məhdudlaşdırır, onların cinayət işində maraqlı tərəf olmaq riski ilə 

qarşı-qarşıya qoyur. 

 

Hüquq Mühafizə orqanlarının tam müstəqilliyinin təminatı istiqamətində islahatlar davam etdirilməlidir.   

 

Şəffaflıq (qanunda): 75 
 

Hüquq mühafizə orqanları haqqında ictimaiyyətin informasiya əldə etməsini təmin edən hüquqi müddəalar nə 

dərəcədə mövcuddur? 

 

2005-ci ildə Azərbaycan “İnformasiya əldə etmək haqqında” qanun qəbul edərək Konstitusiyanın 50-ci 

maddəsinin də tələb etdiyi kimi informasiyaya azad, məhdudiyyətsiz və bərabər çıxışı təmin etmək, eləcə də 

dövlət idarəetməsində vətəndaş nəzarətinə şərait yaratmaq məqsədi ilə hüquqi çərçivəni formalaşdırıb
560

. 

Hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin əmlak və gəlirləri barəsində mütəmadi deklarasiya təqdim etmələrini 

tələb edən qanun olsa da, bu informasiya qanunun tələbinə görə ictimaiyyətə açıqlana bilməz
561

. Əlavə 

qanunverici normaların mövcud olmaması da bu qanunun təcrübədə tətbiqinə imkan yaratmır
562

. 

 

Cinayət-Prosessual Məcəllənin 27-ci maddəsi cinayət mühakimə icraatının aşkarlığını təmin edir, yəni dövlət, 

peşə, kommersiya, şəxsi və ailə sirlərinin qorunması halları istisna olmaqla cinayət işləri və cinayət təqibi ilə 

bağlı materiallar ictimaiyyətə açıq olmalıdır
563

. Digər tərəfdən də 2012-ci ilin 12 iyununda Milli Məclis şirkətlərin 

məlumatlarına ictimai çıxışı məhdudlaşdıran qərar qəbul edib
564

. Bundan sonra şirkətlərin məlumatları yalnız 

həmin şirkətlərin razılığı əsasında ictimaiyyətə təqdim oluna bilər. Şirkətlərin məlumatlarının açıqlanmasına 

tətbiq edilən bu məhdudiyyət isə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən istintaqı aparılan bir çox işlərə, o 

cümlədən dövlət məmurlarının əmlakı və gəlirləri, korrupsiya əməlləri ilə bağlı olan işlərə ictimaiyyətin çıxışını 

aradan qaldırır. Millət vəkili Asim Mollazadə bu dəyişikliyə etiraz edərək bildirmişdi ki, qanunun dəyişdirilməsi 
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 Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun Prezidenti- Müzəffər Baxışovun hesabat müəllifinə  müsahibəsi, 17 may 2013. 
559

 Trial Monitoring Report 2010 OSCE Office in Baku, www.osce.org.baku  
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 Bu məsələ dövlət qulluğu haqqında hesabatda ətraflı müzakirə olunur. 
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 Cinayət-Prosessual Məcəllə, 1 sentyabr 2000, www.e-qanun.az  
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korrupsiyaya və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizəyə mənfi təsir göstərəcək və Avropa ölkələrinin 

qanunvericiliyində də heç bir oxşar müddəaya rast gəlinmir
565

. 

 

“Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Qanununa görə
566

 vətəndaşların müraciətlərinə 

baxılma müddəti qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla və qanunvericiliklə başqa müddət 

nəzərdə tutulmamışdırsa, bir aydır; əlavə öyrənilməsi və yoxlanılması tələb edilməyən müraciətə baxılma 

müddəti isə ən geci 15 gündür. 

 

Şəffaflıq (təcrübədə): 50 
 

Hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətləri və qərar qəbulu mexanizmləri təcrübədə nə dərəcədə şəffafdır? 

 

“İnformasiya əldə etmək haqqında”
567

 qanuna əsasən cinayət işi və ya inzibati xətalar haqqında iş üzrə 

toplanmış informasiya iş məhkəməyə verilənədək və ya işin icraatına xitam verilməsi barədə qərar qəbul 

edilənədək xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulmuş hesab edilir və hüquq mühafizə orqanları bu qanunu əsas 

gətirərək istintaq prosesinə aid informasiyanı açıqlamırlar. Lakin, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru 

yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi və DİN keçirilmiş əməliyyat tədbirləri, başlanmış və ibtidai 

istintaqı tamamlanaraq məhkəmələrə göndərilmiş cinayət işləri barədə öz veb səhifələrində və kütləvi 

informasiya vasitələrində mütəmadi olaraq məlumatlar verir.  

 

67 dövlət orqanının rəsmi İnternet saytlarının monitorinqi əsasında Media Hüququ İnstitutunun 2011-ci ildə 

hazırladığı “Dövlət qurumlarının onlayn şəffaflıq hesabatı”nda
568

 Baş Prokurorluq ən şəffaf qurum kimi birinci 

yeri tutur. Son illər ərzində Daxili İşlər Nazirliyinin İnternet saytı da xeyli inkişaf etdirilib. DİN-in mütəmadi 

yenilənən İnternet saytında rəsmi görüşlər, kriminal xəbərlər, iş elanları, müxtəlif xidmətlərə görə tariflər və 

müvafiq müraciət formaları yerləşdirilir. DİN öz saytında həm də illik və aralıq statistik informasiya ilə birgə 

hüquq mühafizə orqanlarının cinayətkarlıqla mübarizə, ictimai təhlükəsizlik və ictimai asayişi təmin etmə 

sahəsində işlərinin təhlilini dərc edir. Nazirlik mobil telefon vasitəsilə onların saytına giriş imkanı yaratmaq üçün 

hal-hazırda yeni alətlər üzərində işləyir
569

.  

 

Onlayn qaydada xeyli sayda məlumat verilsə də, ictimaiyyəti daha çox maraqlandıran, korrupsiya və digər 

hüquq pozuntularına görə cəzalandılmış hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları barədə ətraflı məlumat 

verilmir,bunun əvəzinə ümumi, verilən cəzanın sayı və cəza növləri kimi statistik məlumatların əks olunduğu 

məlumat ictimaiyyətə çatdırılır.   

 

Digər bir problem polis bölmələrində cinayət hallarının qeydiyyatı ilə bağlıdır. Qanunun tələbinə əsasən polis 

hər bir cinayətin qeydiyyatını aparmalı və bu haqda şikayətçiyə yazılı bildiriş verməlidir. Təəssüf ki, çoxsaylı 

məlumatlara görə yerli polis bölmələrində cinayət statistikasını azaltmaq məqsədilə vətəndaşların şikayəti 

əsasında cinayət hallarının qeydiyyatını aparmağa həvəssiz yanaşır 
570

 ,
571

. Bununla belə, DİN-in 102 nömrəli 

qaynar xəttinə edilən müraciətlər dərhal qeydiyyata alınır. Qurumdan verilən məlumata görə il ərzində bu 

xidmətə 13 mindən çox müraciət qəbul olunur. 
572
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Hesabatlılıq (qanunda): 75 
 

Hüquq mühafizə orqanlarının öz hərəkətlərinə görə hesabat verməsi və məsuliyyət daşımasını təmin edəcək 

hüquqi müddəalar nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Qanununa əsasən Baş Prokurorluq məhkəmə  hakimiyyətinə daxildir və müstəqil struktura malikdir. Prokurorlar 

cinayət təqibi aparmaq və ya aparmamaq barədə heç bir digər dövlət orqanına izahat verməyə borclu deyillər. 

Prokuror aktlarından yuxarı prokurora və məhkəmə nəzarətini həyata keçirən məhkəməyə şikayət verilə bilər. 

Cinayət işinin ədalətli aparılmasına əmin olmaq məqsədilə, təqsirləndirilən şəxs və müdafiəçi cinayət işinin 

materialları ilə cinayət prosesinin digər iştirakçılarından əvvəl tanış olur və bu tanışlığı birlikdə və ya ayrı-

ayrılıqda aparmaq hüququna malikdirlər. 
573

 Habelə, zərər çəkmiş şəxs, mülki iddiaçı və ya mülki cavabdeh 

cinayət işinin materialları ilə öz nümayəndəsi ilə birlikdə tanış olmaq hüququna malikdir.  

 

Polis haqqında qanunun 12-ci maddəsinə görə polis orqanlarının fəaliyyətinə həm daxili (DİN tərəfindən), həm 

də xarici (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən) nəzarət mövcuddur. Polis tərəfindən 

qanunvericiliyin yerinə yetirilməsinə nəzarət Prokurorluq və məhkəmələrin səlahiyyətindədir
574

.  

 

Polis haqqında qanuna əsasən vətəndaşlar polisin özbaşınalığı barəsində inzibati qaydalarla Daxili İşlər 

Nazirliyinə şikayət edə bilərlər. Bundan əlavə, Ombudsman haqqında qanuna
575

 əsasən Ombudsmana da 

şikayət göndərmək mümkündür. Polis haqqında qanunun 33-cü maddəsinə əsasən polis əməkdaşları öz 

əməllərinə görə məsuliyyət daşıyırlar, bu əməllərə görə istintaqa cəlb edilə və cinayət təqibinə məruz qala 

bilərlər.  

 

Qanunvericiliyə əsasən Prokurorluq digər hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən aparılan istintaq, təhqiqat və 

əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsində qanunların düzgün icra edilməsinə nəzarət edir
576

, lakin bu 

orqanların desentralizasiyası onlara nəzarəti xeyli çətinləşdirir
577

.  

 

Hesabatlılıq (təcrübədə): 50 
 

Hüquq mühafizə orqanları öz hərəkətlərinə görə təcrübədə nə dərəcədə hesabat verir və məsuliyyət daşıyırlar? 

 

Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi kütləvi informasiya vasitələri və QHT-lər üçün 

yarım illik mətbuat konfransları təşkil edir, öz fəaliyyətlərinə dair illik və yarımillik hesabatlarını təqdim edir
578

,
579

. 

Daxili İşlər Nazirliyi də son illər vətəndaş cəmiyyəti ilə münasibətləri daha da artırıb
580

. 

 

DİN qeyd edir ki, qanunları pozduğuna görə polis əməkdaşlarına qarşı sanksiyalar tətbiq edilir
581

. Daxili İşlər 

Nazirinin müavini bildirir ki, əgər polis əməkdaşları qanunun tələblərini pozarsa, onlar “Daxili İşlər Orqanlarında 

xidmət keçmə haqqında” Əsasnamənin 114 və 114.1-ci maddələrinə
582

 uyğun olaraq xidməti məsuliyyətə cəlb 

                                                        
573

  AR Cinayət-Prosessual Məcəllə, 285.3-cü maddəsi 1 sentyabr 2000, www.e-qanun.az  
574

 Polis haqqında qanun, 28 oktyabr 1999 (son dəyişikliklərin tarixi – 23 fevral 2010), www.mia.gov.az  
575

 Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında qanun, 28 dekabr 2001, www.e-qanun.az 
576

 AR  Cinayət-Prosessual Məcəllə, 1 sentyabr 2000, www.e-qanun.az  
577

 Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun Prezidenti- Müzəffər Baxışovun hesabat müəllifinə müsahibəsi, 17 may 2013 
578

 Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Kamran Əliyevin 02/1-2247xio/ 13/168cix nömrəli, 12 iyul 
2013-ci il tarixli məktubu. 
579

 “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının fərdi təcrübəsi 
580

 “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının fərdi təcrübəsi  
581

 29 İyun 2001-ci il tarixli prezident fərmanı ilə  təsdiqlənmiş Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə 
haqqında Əsasnəmə, 29 İyun 2001-ci il tarixli prezident fərmanı ilə   
582

 Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Orqanlarında xidmət keçmə haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu, 29 iyul 2001, http://www.mia.gov.az/index.php?/az/content/196/  

http://www.e-qanun.az/
http://www.mia.gov.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.mia.gov.az/index.php?/az/content/196/
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olunurlar. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunma tələb edən hallarda istintaq aparılması üçün iş Baş Prokurorluğa 

təqdim edilir
583

.  

 

12 may 2011-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə 

Baş İdarəsinin strukturunda  “Daxili təhlükəsizlik xidməti” yaradılmışdır. Bu xidmətə hüquq-mühafizə orqanları 

əməkdaşlarının korrupsiya hüquqpozmalarının araşdırılması həvalə edilmişdir.
584

 2013-cü ildə Baş 

Prokurorluğun Daxili təhlükəsizlik xidmətində araşdırılmış 82 müraciət  üzrə 55 - cinayət işi başlanmışdır.
585

  

 

Qanun hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarını cinayət məsuliyyətindən azad etməsə də və onların qeyri-

qanuni əməllərinə görə məsuliyyət daşıdığını göstərsə də, qeyri-qanuni əməllər törətmiş əməkdaşlar  təcrübədə 

bəzi hallarda öz rəhbərləri tərəfindən müdafiə olunurlar
586

. Təcrübədə isə Proqrorluq əməkdaşları və digər 

hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları, əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı yol verdikləri prosessual 

pozuntulara görə heç də hər zaman cəzalandırılmırlar
587

. 

 

Dürüstlük (qanunda): 75 
 

Hüquq mühafizə orqanlarının dürüstlüyü qanunla nə dərəcədə təmin olunur? 

 

Hüquq-mühafizə orqanlarının dürüstlüyü qanunla kifayət qədər təmin edilir. Prokurorluq işçiləri üçün etik 

davranış kodeksi
588

 və Daxili İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının etik davranış kodeksi
589

 uzun müddətdir ki, 

mövcuddur. Hər iki kodeks maraqlar konfliktini, hədiyyələri və qonaqpərvərlik kimi məsələləri tənzimləyir. 

Kodekslər tələb edir ki, maraqlar münaqişəsi yaranarsa polis və prokurorluq işçiləri öz səlahiyyətlərindən şəxsi 

maraqlar üçün sui-istifadə etməməli və öz rəhbərliyini bu barədə məlumatlandırmalıdır
590

.   

 

Bununla yanaşı ayrıca olaraq “Polisin post-patrul xidmətinin nizamnaməsi”, “Yol-patrul xidməti haqqında”, “Polis 

sahə inspektorlarının və polis sahə rəislərinin işinin təşkilinə dair”, “Kütləvi tədbirlər zamanı ictimai asayişin 

təmin edilməsi” barədə vəzifə təlimatları da mövcuddur və polisin fəaliyyətinin tənzimlənməsində vacib 

əhəmiyyət daşıyır. 
591

 

 

Dürüstlük (təcrübədə): 25 
 

Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının dürüstlüyü təcrübədə nə dərəcədə təmin olunur? 

 

Bir neçə il bundan əvvəlki dövrlə müqayisədə polisə olan inam artsa da, hüquq-mühafizə orqanlarının, xüsusilə 

də polis orqanlarının
592

,
593

 dürüstlüyü təcrübədə heç də arzuolunan səviyyədə deyil. Siravi vətəndaşlar 

polislərin qanunsuz fəaliyyəti ilə bağlı videolar çəkərək onu internet şəbəkəsində yayırlar.
 594

,
595

 Bununla belə 

vurğulanmalıdır ki, videolarda göstərilən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları haqqında dərhal ölçü 

                                                        
583

 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirinin Müavini, Baş Təşkilati-İnspeksiya İdarəsinin rəisi Fazil Quliyevin 002-659-1213 
nömrəli, 28 iyun 2013 tarixli məktubu. 
584

 Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Kamran Əliyevin 02/1-2247xio/ 13/168cix nömrəli, 12 iyul 
2013-ci il tarixli məktubu. 
585

 Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev imzası ilə “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının məktubuna 03.04.2014-
cü il tarixli, 02-113ÇIX-14 nömrəli cavab məktubu    
586

 “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının ALAC məlumat bazası. 
587

 Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun Prezidenti- Müzəffər Baxışovun hesabat müəllifinə müsahibəsi, 17 may 2013 
588

 Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu işçilərinin etik davranış kodeksi, 8 fevral 2008, www.genprosecutor.gov.az  
589

 Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının etik davranış kodeksi, 8 aprel 2005, www.mia.gov.az  
590

 Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu işçilərinin etik davranış kodeksi, 8 February 2008, www.genprosecutor.gov.az  
591

 Daxili İşlər Nazirliyinin  Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatına  002-639-1214  nömrəli , 30 may 2014-cü tarixli məktubu 
592

 Azerbaijan Country Profile 2013 by Business Anti-corruption Portal, ww.business-anti-corruption.com 
593

 Country Reports on Human Rights Practices for 2012: Azerbaijan, report by US Department of State,  www.state.gov 
594

 http://silent.az/maraqli-yazilar/747-azerbaycan-polisi-qudurub-video.html 
595

 http://www.youtube.com/watch?v=4c92d_mSLXw 

http://www.genprosecutor.gov.az/
http://www.mia.gov.az/
http://www.genprosecutor.gov.az/
http://www.youtube.com/watch?v=4c92d_mSLXw
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götürülür. Daxili İşlər Nazirliyinin 102 saylı qaynar xətti operativliyinə və müraciətlərə baxılma səviyyəsinə görə 

əksər qurumlardan fərqlənir və qaynar xəttə edilən müraciətlər üzrə araşdırmalar bir çox hallarda ədalətli həll 

olunur. 
596

 

 

Daxili İşlər Nazirinin müavininin sözlərinə görə, Nazirlik mütəmadi peşə təlimləri zamanı öz əməkdaşlarına 

korrupsiyaya qarşı mübarizə və etik davranışa dair xüsusi təlimlər keçir
597

. Xüsusilə də 2012-ci ilin mayında 

Bakıda keçirilən Avroviziya öncəsi Daxili İşlər Nazirliyinin kadr siyasətində baş verən dəyişiklik aydın sezilir. 

Polis orqanlarına daha çox qadın əməkdaşların cəlb olunmasına başlanılıb, aşağı vəzifəli polis əməkdaşlarının 

(yol polisi, post-patrul xidməti) əhali ilə davranışında etiketə əməl etmələri, eləcə də onların fiziki hazırlığı 

artmaqdadır. 

 

Polis əməkdaşlarının vəzifə təlimatları olsa da, xüsusən ictimai asayişin təmin edilməsi ilə məşğul olan polis 

əməkdaşları vəzifə səlahiyyətlərinin dairəsi barədə az məlumatlıdırlar.
598

 

 

Yol hərəkətinin idarəedilməsini yaxşılaşdırmaq və şəffaflığını artırmaq məqsədilə hökumətin müəyyən cəhdləri 

olub. Sürücülük vəsiqəsi almaq üçün imtahanların şəffaflığını artırmaq, eləcə də yol qəzalarının və digər qayda 

pozuntularının araşdırılmasında korrupsiyanın qarşısını almaq üçün daha sərt nəzarət ehtiva edən prezident 

fərmanı verilib
599

. Mətbuatın cəhdləri – Azad Azərbaycan 106.3 FM radiostansiyasının
600

 yol hərəkəti qaydaları 

ilə bağlı canlı hüquqi məsləhətləri də bu məsələyə lazımi diqqəti cəlb edir. Polis orqanlarında korrupsiya 

hallarının hiss olunacaq dərəcədə azalması (Əgər 2010-cu Qlobal Korrupsiya Barometrində polis 5 baldan 3.6 

bal almışdısa, 2013-cü ildə bu göstərcici 2.9 bala enib)
 601

 yol polisi sistemində həyata keçirilən islahatlar və 

əsas küçələr və yollarda “təhlükəsiz şəhər sistemi”-nin qurulması ilə əlaqəlidir ki, bunun köməkliyi ilə polislərin 

fəaliyyəti kameralar tərəfindən qeydə alınır.  Bu təcrübə həmçinin digər qurumların da tətbiq edə biləcəyi 

şəffaflıq standartını müəyyən edir.  

Korrupsiyaya istintaqı: 50 
 

Hüquq mühafizə orqanları ölkədə korrupsiya hallarını nə dərəcədə aşkarlayır və təhqiq edir? 

 

Korrupsiya hüquqpozmaları ilə əlaqədar istintaq fəaliyyətinin və araşdırmaların  aparılması Azərbaycan 

Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin müstəsna səlahiyyətidir və 

bu hesabatın Antikorrupsiya Qurumları ilə bağlı bölməsində bununla bağlı ətraflı məlumat verilmişdir.  

 

Tövsiyələr:   
 

 İstintaq, əməliyyat axtarışı, hüquq mühafizə orqanları üzərində nəzarət funksiyalarını məhkəmə ittihamlarının 

müdafiəsindən ayrılması ilə əlaqədar olaraq qanunvericiliyə dəyişikliklər edilməsi; 

 istintaq fəaliyyəti (mülli təhlükəsizlik xarakterli - MTN-nə aidiyyəti olan işlər istisna olmaqla) bir dövlət orqanında 

mərkəzləşdirilməsi; 

 cinayət işlərinin və cinayətkarlığın qeydiyyatı ilə bağlı prosedurlar təkmilləşdirilməsi.  

 hüquqi mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının və ailə üzvlərinin dövlət hesabına məcburi tibbi sığortası tətbiq 

edilməsi; 

                                                        
596

 “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının ALAC məlumat bazası. 
597

 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirinin Müavini, Baş Təşkilati-İnspeksiya İdarəsinin rəisi Fazil Quliyevin 002-659-1213 
nömrəli, 28 iyun 2013 tarixli məktubu 
598

 Müstəqil hüquqşünas - Samir İsayevin hesabat müəllifinə müsahibəsi, 22 Aprel 2014-cü il  
599

Yol-nəqliyyat hadisələri ilə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi və yol hərəkətinin tənzimlənməsi sahəsində 
idarəetmənin şəffaflığının artırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında 26 dekabr 2012-il tarixli Prezidentinin Sərəncamı, www.president.az  
600

 Azad Azərbaycan Teleradio Kampaniyasına məxsus106 fm radiosunun veb saytı , http://106fm.az/ 
601

 Global Corruption Barometer 2010 as compared to Global Corruption barometer 2013, publications by Transparency 
International, www.transparency.org  

http://www.president.az/
http://www.transparency.org/
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 Polis orqanlarının insan resursu sahəsində islahatlar davam etdirilsin, daha çox qadın əməkdaşlar, gənc 

mütəxəssislər işə cəlb olunsun, işə götürülən əməkdaşların fiziki və etik davranış qaydaları ilə bağlı təlimlərə 

cəlb edilməsi artırılsın;  vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri hüquq mühafizə orqanlarına işə qəbul üçün keçirilən 

müsabiqə prosesinin bütün mərhələrinin monitorinqinə dəvət olunması; 

 Vətəndaş cəmiyyəti üzvləri polis və prokurorluq tərəfindən idarə olunan qaynar xəttlərin fəaliyyətininin 

monitorinqini aparmağa dəvət edilməsi.   
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6. SEÇKİ KOMİSSİYASI 

Xülasə 
 

  

Seçki Administrasiyası Orqanı (SAO) - Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) - seçkilərin texniki hazırlığı və 

keçirilməsini effektiv idarə etmək üçün kifayət qədər resurslara malikdir. O, vəzifələrini qanunla müəyyən 

edilmiş vaxt çərçivəsində icra edir və açıq şəkildə fəaliyyət göstərir.  

 

Hərçənd, hakim partiya MSK-da qərarverici hakimiyyətə malikdir və SAO-nun tərkibi onun müstəqilliyi və 

bitərəfliyini inamı azaldır. Hesabatlılıq və şəffaflığı tənzimləyən mövcud qaydaların və təcrübələrin xüsusilə, 

şikayətlərinin həlli prosedurlarının və maliyyə hesabatlarının dərci istiqamətində təkmilləşdirilməyə ehtiyac var. 

 

Seçiciləri qeydiyyatı, mənətəqə və dairə seçki komisiyalarının texniki imkanlarının artırılması və təlimlərin 

keçirilməsi istiqamətində apardığı işlərə baxmayaraq, fəaliyyətində baş verən prosedural pozuntuların aradan 

qaldırılması üçün təkmilləşdirilməyə ehtiyac var.   

 

Aşağıdakı cədvəl SAO-nun milli bütövlük sistemindəki imkanı, idarəetməsi və rolununun ümumi 

qiymətləndirilməsini təqdim edir. Cədvəlin ardınca müvafiq indikatorlar keyfiyyət üzrə dəyərləndirilir. 

SEÇKİ KOMİSSİYASI 
Ümumi qiymət 52/100 

MEYAR İNDİKATOR QANUN TƏCRÜBƏ 

Fəaliyyət qabiliyyəti 

58/100 

Resurs 
- 75 

 
Müstəqillik 

50 50 

İdarəçilik 

50/100 
Şəffaflıq 

75 50 

 
Hesabalılıq 

50 25 

 
Dürüstlük 

50 50 

Şəffaflıq sistemində rol 

50/100 

Kampaniyanın 

tənzimlənməsi                    50  

 
Seçki İdarəçiliyi 

                   50  

 

 

 

 

 

Struktur və təşkilatlanma 
 

Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK), Dairə Seçki Komissiyaları (DSK) və Məntəqə Seçki 

Komissiyalarından (MnSK) ibarət olan üç pilləli seçki administrasiyasına malikdir. Seçki administrasiyasının 

hüquqi statusu və səlahiyyət çərçivəsi Seçki Məcəlləsində təsvir olunub. MSK digər komissiyalar üçün ali 

instansiyadır və on səkkiz üzvdən idarətdir: doqquz üzv parlamentdəki çoxluq tərəfindən irəli sürülür, doqquz 
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üzv parlamentdəki digər siyasi partiyaları təmsil edir, son doqquz üzv isə partiya üzvü olmayan millət vəkilləri 

tərəfindən irəli sürülür. MSK üzvləri ilk iclasda sədr, sədrin müavini və iki katib seçir. Sədrin namizədliyi 

parlamentəki çoxluq tərəfindən irəli sürülür. Katiblərdən biri parlamentəki azlığı, digəri isə partiya üzvü olmayan 

millət vəkillərini təmsil edir.
602

 

 

Komissiyanın katibliyi MSK-ya ekspert, hüquqi, texniki və digər dəstək göstərir. Katiblik on bölmədən ibarətdir. 

Katibliyin tərkibində doqquz şöbə: Təşkilat, Hüquq, Beynəlxaalq Əlaqələr, Ümumi, Monitorinq, Media və İctimai 

Əlaqələr, Redaksiya və Nəşr, Maliyyə, Təsərrüfat, həmçinin seçkilərin keçirilməsinə informasiya texnologiyaları 

xidməti göstərən və Dövlət Avtomatlaşdırılmış İnformasiya Sisteminə məsul olan İnformasiya Mərkəzi fəaliyyət 

göstərir.
603

 

 

Qiymətləndirmə 
 

Resurslar (təcrübədə) - 75 
 

MSK qanunla müəyyən edilmiş vəzifələrini icra etmək üçün yətərli maliyyə və texniki resurslara malikdir. MSK 

seçki komissiyalarının illik fəaliyyəti üçün dövlət büdcəsindən üç nov maliyyə alır. Komissiyanın insitusional 

xərcləri dövlət büdcəsində ayrıca xəttlə qeyd olunub. MSK həmçinin 125 DSK-nın saxlanılması və seçici 

siyahılarının dəqiqləşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan maliyyəni idarə edir. Son illərdə seçici 

siyahılarının dəqiqləşdirilməsinə yönələn maliyyə stabil qalıb, aşağı seçki komissiyaların saxlanılması xərcləri 

isə azalıb, MSK-nın institusional xərcləri isə 32% faiz artıb (Cədvəl 1). Bu artım əsasən texniki təminatın 

yaxşılaşdırılmasına yönəlib və MSK üzvlərinin maaşları 2006-cı ildən bu yana yalnız 2013-cü ilin sonunda 

artıb
604

.   

 

Seçki illərində dövlət MSK-ya fərqli məbləğdə əlavə malliyyə ayırır. MSK 2010-cu ildə parlament seçkilərinin 

təşkilinə 39,8 milyon manat (49.458.877 ABŞ dollar), 2013-cü il prezident seçkilərinin təçkilinə isə 44,9 milyon 

manat (57.339.558 ABŞ dollar) alıb. Seçkilərin qiyməti hər seçiciyə müvafiq olaraq 7.8 manat (10$) və 8.6 

manat (11$) olub.
605

 

 

MSK işini təşkil etmək üçün kifayət qədər insan resurslarına, əməliyyat strukturlarına və təchizata malikdir.
606

 

ATƏT/DTİHB Seçki Müşahidə Missiyasının (SMM) rəyinə əsasən, MSK son üç seçkinin texniki hazırlıqlarını 

səmərəli idarə edib
607

,
608

,
609

  

 

ATƏT/DTİHB-in uzunmüddətli müşahidəçiləri DSK-ların fəaliyyətini "seçki prosesinin texniki hazırlıqlarının idarə 

edilməsi baxımından ümumilikdə səmərəli və peşəkar" dəyərləndirib.
610

 

 

                                                        
602

 Seçki Məcəlləsi, 11 noyabr 2003-cü ildə qəbul edilib, maddələr 19 və 24 , www.msk.gov.az 
603

 Mərkəzi Seçki Komissiyası katıbliyinin nizamnaməsi, 2 fevral 2012-ci ildə qəbul edilib, maddə 3 
604

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 dekabr 2013-cü il tarixli Sərəncamı  
605

 İFES/BMTİP CORE tədqiqatı, 2005, www.undp.org   
606

 Keçmiş MSK üzvü Gülağa Aslanlının hesabat müəllifi ilə müsahibəsi, 5 dekabr 2013-cü il 
607

 ATƏT/DTİHB SMM İlkin Faktlar və Nəticələr üzrə Bəyanat, Azərbaycan Respublikası prezident seçkiləri, 9 oktyabr 2013-cü il  
608

 ATƏT/DTİHB SMM Yekun Hesabat, Azərbaycan Respublikası parlament seçkiləri, 7 noyabr 2010-cu il, www.osce.org   
609

 ATƏT/DTİHB SMM Yekun Hesabat, Azərbaycan Respublikası prezident seçkiləri, 15 oktyabr 2008-ci il, www.osce.org   
610

 ATƏT/DTİHB SMM Yekun Hesabat, Azərbaycan Respublikası parlament seçkiləri, 7 noyabr 2010-cu il, www.osce.org   
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MSK üzvlərinin əksəriyyəti hüquqşünasdır.
611

 Komissiyanın katibliyində 118 dövlət qulluqçusu çalışır
612

. MSK 

üzvləri və işçiləri daimi fəaliyyət göstərir, mütəmadi təlimlər keçir, beynəlxalq seminarlar və seçki müşahidə 

missiyalarında iştirak edir. Onların əksəriyyəti öz vəzifəsində bir neçə il çalışır və bu, institusional yaddaşın 

davamlılığı üçün əlverişlidir. 2010-cu ildə MSK geniş sahəyə malik, sistematik arxiv və kitabxanası olan binaya 

köçüb.
613

 

 

Hərçənd, qadınların və milli azlıqların təmsilçiliyinə bərabər şəraitin yaradılması üçün səylər göstərilməlidir. 

MSK-nın on səkkiz üzvündən yalnız dördü qadındır. Rəhbərlikdə təmsil olunan dörd nəfərdən yalnız biri 

qadındır.
614

 Milli azlıqların MSK-da təmsilçiliyinə dair dəqiq məlumat yoxdur, hərçənd Xarici İşlər Nazirliyi bəzi 

milli azlıqların MSK-da çalışdığını bəyan edib.
615

 

 

Müstəqillik (qanunda) -  50 
 

Hüquqi çərçivə seçki komissiyalarının müstəqilliyini təmin edən maddələrə malikdir. Müharibə şəraitində 

prezident seçkilərinin təxirə salınmasını nəzərdə tutan 101.5-ci maddədə istisna olmaqla, Azərbaycanın 

Konstitusiyası MSK-nı xüsusi olaraq qeyd etmir. Bu halda, "seçkilərin keçirilməsini təmin edən dövlət orqanı" 

Konstitusiya Məhkəməsinə prezidentin səlahiyyətlərinin hərbi əməliyyatların sonunadək uzaldılması barədə 

təklif verir.
616

 

 

Seçki Məcəlləsi seçki komissiyalarının statusunu Konstitusiyanın 3-cü maddəsi (referendum), 83-cü maddəsi 

(parlament seçkiləri), 101-ci maddəsi (prezident seçkiləri), 142-ci maddəsində (bələdiyə seçkiləri) nəzərdə 

tutulan funksiyaları həyata keçirən daimi dövlət orqanları kimi müəyyən edir.
617

 Daha sonra qanun vurğulayır ki, 

seçki komissiyaları seçkilərin təşkili və keçirilməsini, səslərin sayılması və müəyyənləşdirilməsini, həmçinin 

                                                        
611

 Seçki Məcəlləsinin 24.3-cü maddəsinə əsasən bitərəf millət vəkillərinin MSK üzvlüyünə irəli sürdüyü namizədlər hüquqşünas 
olmalıdır. Siyasi partiyalardan irəli sürülən namizədlərə isə belə tələb qoyulmayıb.  
612

 MSK-nin 17/54 nömrəli qərarı, 23 dekabr 2011-ci il, www.msk.gov.az  
613

 MSK veb saytı, www.msk.gov.az   
614

 MSK veb saytı, www.msk.gov.az   
615

 MSK veb saytı, www.msk.gov.az   
616

 Konstitusiya, 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul olunub, sonuncu dəfə 18 mart 2009-cu ildə əlavələr edilib, maddə 101.5, www.e-
qanun.az   
617

 Seçki Məcəlləsi, maddə 18.3, www.msk.gov.az   

Mənbə: "Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il Dövlət Büdcəsi haqda" prezident sərəncamı No.187, 26 
noyabr 2009-cu ildə qəbul edilib; "Azərbaycan Respublikasının 2011-ci il Dövlət Büdcəsi haqda" prezident 
sərəncamı No.358 24 noyabr 2010-cu ildə qəbul edilib; "Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il Dövlət 
Büdcəsi haqda" prezident sərəncamı No.546, 19 dekabr 2011-ci ildə qəbul edilib; "Azərbaycan 
Respublikasının 2013-cü il Dövlət Büdcəsi haqda" prezident sərəncamı No.760, 13 dekabr 2012-ci ildə 
qəbul edilib. 
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vətəndaşların seçki hüquqlarının həyata keçirilməsini və müdafiəsini, həmin hüquqlara riayət olunmasına 

nəzarəti təmin etməlidir.
618

 

 

Seçki Məcəlləsi bəyan edir ki, dövlət qurumlarının, bələdiyyələrin, siyasi partiyaların, qeyri-hökumət 

təşkilatlarının, və digər hüquqi və fiziki şəxslərin seçki komissiyaların işinə qeyri-qanuni müdaxiləsi Cinayət 

Məcəlləsi və İnzibatı Xətalar Məcəlləsinə əsasən cəzalandırılmalıdır.
619

 Bütün dövlət, yerli, siyasi və ictimai 

institutlar seçki komissiyalarının öz səlahiyyətləri çərçivəsində qəbul etdiyi qərarlarını məcburən icra 

etməlidir.
620

 

 

MSK üzvləri vəzifəsindən istefa verə bilər və ya parlament tərəfindən vəzifədən bəzi hallarda uzaqlaşdırıla bilər, 

məsələn əgər seçkidə namizəd olaraq iştirak edirlərsə, vətəndaşlığı dəyişirlərsə və ya məhkəmə qərarı ilə 

məhkum olunublarsa.
621

 Onlar yalnız Baş Prokurorun razılığı ilə saxlanıla və ya həbs oluna bilərlər.
622

 

 

MSK-nın müstəqilliyi və bitərəfliyinə etimadı azaldan əsas faktor onun üzvlərinın təyin olunması prosedurudur. 

MSK-nın tərkibi siyasi partiyaların parlamentdəki təmsilçiliyini əks etdirir. Üzvlərin üçdə biri parlamentdə çoxluq 

təşkil edən siyasi partiya üçün nəzərdə tutulub, üçdə biri bitərəf deputatlar tərəfindən təyin olunur, qalan üçdə 

biri isə parlamentdə azlıq təşkil edən siyasi partiyalara ayrılıb.  

 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının statusu, fəaliyyət istiqamətləri və səlahiyyətləri Seçki Məcəlləsi və öz 

Əsasnaməsi ilə müəyyən olunur. Bununla bərabər, MSK tərəfindən qəbul edilmiş Əsasnamə ilə MSK-nın 

fəaliyyətinin hüquqi, təşkilati, analitik, maliyyə və digər  təminatını həyata keçirən Katibliyi fəaliyyət göstərir. 

MSK-nın Əsasnaməsi, onun Katibliyinin strukturu və ştat cədvəli Komissiya tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra 

dərc edilir. 

 

MSK-nın nominal olaraq kollegial orqan olmasına baxmayaraq onun sədri geniş səlahiyyətə malikdir. Sədr 

müavini, katiblər və üzvlər arasında iş bölgüsünü müəyyənləşdirir. MSK sədri komissiyanın katibliyinə rəhbərliyi 

həyata keçirir, katibliyin müdiri və əməkdaşlarını təyin edir.
623

 

 

Müstəqillik (təcrübədə) - 50 
 

Müxalifət partiyaları, media, vətəndaş cəmiyyəti və beynəlxalq təşkilatlar MSK-nın müstəqilliyi və bitərəfliyini 

SAO-da hökumətyönlü qüvvələrin üstünlük təşkil etməsi səbəbindən birmənalı qiymətləndirmirlər.  

 

2006-2010-cu illərdə bəzi müxalifət partiyaları seçki komissiyalarının təşkili formulunu boykot edib və MSK-da 

parlamentdə azlıqda olan partiyalara ayrılan iki yer boş qalıb.
624

  

 

Qanun MSK üzvlərinin vəzifədən azad olunma prosedurlarını dəqiq nizamlayır və onların səbəbsiz vəzifədən 

çıxarılmasına imkan vermir. Əgər partiyalar MSK-dakı təmsilçilərinin fəaliyyəti ilə razı deyilsə, praktikada 

onların səlahiyətləri bitəndən sonra yenidən namizədliklərini irəli sürmür.
625

 

 

Şəffaflıq (qanunda) -  75 
 

Seçki Məcəlləsində SAO-nun şəffaflığını tələb edən bir çox maddə var. Qanun seçki komissiyalarının seçicilər 

üçün şəffaf fəaliyyət göstərməsini tələb edir.
626

 MSK iclasları namizədlər və onların səlahiyyətli mümayəndələri, 

                                                        
618

 Seçki Məcəlləsi, maddə 17.2, www.msk.gov.az   
619

 Seçki Məcəlləsi, maddə 17.3, www.msk.gov.az   
620

 Seçki Məcəlləsi, maddə 17.4, www.msk.gov.az   
621

 Seçki Məcəlləsi, maddə 22, www.msk.gov.az   
622

 Seçki Məcəlləsi, maddə 27.2, www.msk.gov.az 
623

 MSK katibliyinin nizamnaməsi, maddə 5.2, www.msk.gov.az   
624

 ATƏT/DTİHB SMM Yekun Hesabat, Azərbaycan Respublikası parlament seçkiləri, 7 noyabr 2010-cu il, səh 7, www.osce.org  
625

 MSK-nın keçmiş üzvü Ənvər Əliyevin "Fakt Xəbər" qəzetinə müsahibəsi, 9 may 2011-ci il  

http://www.osce.org/
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yerli və beynəlxalq müşahidəçilər, media təmsilçiləri üçün açıqdır.
627

 Onlar həmçinin MSK-nın cəlb olunduğu 

bütün fəaliyyətləri, məsələn seçki materiallarının çapı və səslərin yenidən sayılmasını müşahidə edə bilər.
628

 

MSK şikayətlərə baxarkən şikayətçi iclasda iştirak etmək hüququna malikdir.
629

 Əgər MSK müşahidəyə icazə 

vermirsə, bu qərardan Apelyasiya Məhkəməsinə şikayət etmək olar.
630

 

 

İctimai və dövlət televiziyası, radio və mətbuatı seçki dövründə MSK-ya qanunvericiliyi izah etmək, ictimaiyyəti 

öz fəaliyyəti haqda məlumatlandırmaq, seçicilərin suallarına cavab vermək üçün ödənişsiz yer  ayırır.
631

 MSK 

bütün qərarlarını 24 saat ərzində dərc etməlidir.
632

 Bundan əlavə, MSK seçkilərin ilkin nəticələrini veb saytında 

dərc edə bilər, yekun nəticələri isə hər bir DSK və MSK üzrə media və veb saytında dərc etməlidir.
633

 

 

MSK namizədlərin seçki qabağı təşviqat kampaniyasının maliyyələşdirilməsinə dair bəzi məlumatları 

ictimaiyyətə açıqlamalıdır. Seçki dövründə MSK siyasi partiyaların və namizədlərin təşviqat büdcəsinin gəlirləri 

və xərcləri haqda iki həftədən bir məlumat verir. MSK həmçinin təşviqat kampaniyasının büdcəsi haqda 

hesabatları aldığından sonra beş gün ərzində ictimaiyyətə açıqlayır.
634

 Lakin MSK-nın irəli sürülən namizədlərin 

şəxsi gəlirləri və əmlakı haqda məlumatları açıqlamasını tələb edən qayda mövcud deyil.
635

 

 

Şəffaflıq (təcrübədə) -  50 
 

Ümumilikdə, MSK-nın fəaliyyətini bəzi seçilmiş məsələlərdə səffaf dəyərləndirmək olar. MSK iclasları 

ictimaiyyət üçün açıqdır və öncədən planlaşdırılan görüşlər haqda məlumat alan media, beynəlxalq və yerli 

müşahidəçilərin iştirakı ilə keçir. MSK-nın müvafiq qanunvericilik, müşahidəçilərin qeydiyyatı qaydaları, MSK-

nın strukturu, seçkilərin müxtəlif aspektlərinə dair qayda və göstərişlər, xəbərlər, mütəmadi fəaliyyət 

hesabatları, seçkilər və namizədlər barədə məlumatları əks etdirən interaktiv xəritələr, DSK və MnSK-lar üzrə 

seçki nəticələrini əhatə edən veb saytı fəaliyyət göstərir.
636

 Axtarış sistemi vasitəsilə seçicilər adlarını seçici 

siyahısında dəqiqləşdirə bilər. Seçicilər MSK-ya onlayn və ya qaynar xətt vasitəsilə müraciət edə bilər.
637

   

 

Bundan əlavə, MSK son Parlament (2010) və Prezident (2013) seçkilərində səsvermə başa çatdıqdan sonra 5-

6 saat ərzində, seçki məntəqələrinin təxminən 80%-dən daxil olmuş məlumatlar əsasında səsvermənin ilkin 

nəticələrini öz rəsmi internet səhifəsində yerləşdirməklə ictimailəşdirmişdir. Eyni zamanda, MSK bir qayda 

olaraq, seçki günündən sonra 45 gün müddətində dairə seçki komissiyalarının protokollarında olan məlumatları 

tam şəkildə kütləvi informasiya vasitələrində dərc edir və internet səhifəsində yerləşdirir. Seçki günündən sonra 

6 ay müddətində isə MSK məntəqə və dairə seçki komissiyalarının protokollarında olan məlumatları öz rəsmi 

nəşrində tam şəkildə dərc edir. 

 

MSK-nın bütün qərarları vaxtında veb saytda və dövlət mətbuatında dərc olunur. Lakin 2010-cu ildə 

ATƏT/DTİHB qeyd edib ki, MSK üzvləri iclasların gündəliyini öncədən almayıb və bu müzakirələrə mənfi təsir 

göstərib.
638

 Lakin bu fakt MSK tərəfindən qəti sürətdə inkar edilir və bildirilir ki, iclasların gündəliyi bir gün 

əvvəldən hazır olur və istəyə uyğun olaraq iştirakçılara təqdim edilir. 

 

                                                                                                                                                                                   
626

 Seçki Məcəlləsi, maddə 40.1, www.msk.gov.az 
627

 Seçki Məcəlləsi, maddə 40.2, 40.4, 43.1, www.msk.gov.az 
628

 Seçki Məcəlləsi, maddə 99.5, 100.7, 108.4, www.msk.gov.az 
629

 Seçki Məcəlləsi, maddə 40.10, www.msk.gov.az 
630

 Seçki Məcəlləsi, maddə 40.6, www.msk.gov.az 
631

 Seçki Məcəlləsi, maddə 20, www.msk.gov.az 
632

 Seçki Məcəlləsi, maddə 28.4, www.msk.gov.az 
633

 Seçki Məcəlləsi, maddə 109, www.msk.gov.az 
634

 Seçki Məcəlləsi, maddə 95, www.msk.gov.az 
635

 Seçki Məcəlləsi, maddə 58.1.4-6, www.msk.gov.az 
636

 MSK veb saytı, www.msk.gov.az   
637

 https://www.infocenter.gov.az/default.aspx 
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 ATƏT/DTİHB SMM Yekun Hesabat, Azərbaycan Respublikası parlament seçkiləri, 7 noyabr 2010-cu il, səh 7, www.osce.org  
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Daxil olmuş şikayət və müraciətlər Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi və Avropa Şurası Venesiya 

Komissiyası ilə birgə işlənib hazırlanmış təlimata
639

 əsasən yaradılan 9 nəfərdən ibarət Ekspert qrupu 

tərəfindən araşdırılır. Müraciət və şikayətlərə baxılması prosesində şəffaflığın təmin olunması məqsədilə 

Ekspert qrupunun fəaliyyəti ərizəçilər və beynəlxalq müşahidəçilər üçün açıq olur, şikayət və müraciətlər 

araşdırılarkən şikayətçilər və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri məlumatlandırılır və prosesi izləməyə 

dəvət olunurlar.
640

 

 

MSK qanunla aydın nizamlanmayan məlumatların ictimaiyyətə açıqlanmasına selektiv yanaşıb. Məsələn, Seçki 

Məcəlləsi şikayətçinin müzakirədə iştirak etmək və sübutlar təqdim etmək hüququnu təmin etsə də, MSK-nın 

barəsində şikayət verilən şəxsin ona qarşı şikayət olunduğu haqda məlumatlandırılması və şikayətə baxan 

ekspertə öz mövqeyini çatdırmaq imkanı verilməsi nəzərdə tutulmayıb. 2013-cü il prezident seçkiləri zamanı 

MSK barələrində şikayət edilən şəxsləri məlumatlandırıb və onlara cavab vermək imkanı yaradıb.
641

  

 

Bununla belə, seçki şikayətlərinin həlli prosedurlarının təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var.  

 

Hesabatlılıq (qanunda) - 50 
 

Hüquqi çərçivə MSK-nın hesabatlılığını yetərincə təmin etmir. Seçki Məcəlləsi seçkilərin "şəffaf və hesabatlı" 

keçirildiyini bəyan edir.
642

 Qanun SAO-nu öz səlahiyyətləri çərçivəsində dövlət, bələdiyyə, siyasi partiya, ictimai 

təşkilat, hüquqi və fiziki şəxslərdən müstəqil bir qurum kimi müəyyən edir
643

 və illik və ya digər hesabat 

verməsini nəzərdə tutmur. Lakin MSK öz qərarlarını və seçkilərin nəticəsi barədə hesabatları ictimaiyyət üçün 

dərc etməlidir.
644

 Seçicilər və digər seçkidə maraqlı tərəflər MSK-nın fəaliyyəti və qərarları barədə onların qəbul 

olduğundan və ya maraqlı tərəfə məlum olduğundan sonra üç gün ərzində Apelyasiya Məhkəməsinə şikayət 

edə bilər.
645

 

 

Qanuna əsasən, vətəndaşlar dövlət qurumlarından məlumat almaq hüququna malikdir.
646

 MSK Katibliyinin 

müvafiq struktur bölməsi qanun çərçivəsində
647

,
648

 vətəndaşlardan daxil olan sorğuların qeydiyyatını aparmağa 

məsuldur.
649

  

 

Qanunvericilikdə MSK-nın maliyyə hesabatlılığına dair bəzi maddələr var. İnstitusional xərclər barədə MSK 

Maliyyə Nazirliyinə aylıq, rüblük və illik hesabat verir.
650

 Hesablama Palatası MSK-ya dövlət büdcəsindən 

ayrılan maliyyənin auditini apara bilər.
651

 Seçki dövründə MSK komissiya üzvlərindən və hökumət 

qurumlarından, Mərkəzi Bankdan olan ekspertlərdən ibarət daxili audit xidməti yaradır və dövlətin seçkilərə 

ayırdığı büdcənin, namizədlərin və siyasi partiyaların seçki kampaniyasının gəlir və xərclərinin monitorinqini 

aparır.
652

 Müstəqil və ya xarici audit tələb olunmur. Seçki nəticələrinin elan olunmasından sonra üç ay ərzində 

MSK dövlət büdcəsindən ayrılan xərclərin və seçki fondlarının xərcləri barədə prezident, parlament və mediaya 
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hesabat təqdim edir.
653

 Korrupsiya Əleyhinə Dövlətlər Qrupu (GRECO) "hökumətin seçki kampaniyası 

fondlarının daha əsaslı və müstəqil monitorinqi üçün səylərini artırmağı" tövsiyyə edib.
654

 

 

Hesabatlılıq (təcrübədə) -  25 
 

MSK-nın mövcud qanunvericilikdəki boşluqları aradan qaldırmaq üçün etdiyi bəzi cəhdlərə baxmayaraq, 

hesabatlılığın təminatı ilə bağlı təkmilləşdirməyə ehtiyac var. Qanunla nəzərdə tutulmasa da, MSK mütəmadi 

fəaliyyət hesabatları dərc edib. Vahid formatda olmasa da, MSK 2007-2010 və 2013-cü illərdə öz vebsaytında  

aylıq və ya illik hesabatlarını yerləşdirib. Hesabatlar MSK-nın seçici siyahılarını dəqiqləşdirməsinə yönələn 

fəaliyyəti, aşağı seçki komissiyaları üçün göstəriş və qaydalar, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq, komissiya 

üzvləri üçün keçirilən təlimlər, seçici maarifləndirilməsi, MSK-nın işinin mediada işıqlandırılması, seçkilərə 

hazırlıq, müşahidəçilərin qeydiyyatı,  baxılmış şikayətlər və digər məlumatları əks etdirib.
655

  

 

MSK-nın öz fəaliyyəti barədə hesabatları mütəmadi şəkildə, Azərbaycan, ingilis və rus dillərində Komissiyanın 

internet səhifəsində yerləşdirilir və elektron poçt vasitəsilə yerli və beynəlxalq qurumlara göndərilir.
656

  

 

MSK həmçinin aşağı seçki komissiyalarına nəzarət etmək üçün Katiblik nəzdində Monitorinq Şöbəsi yaradıb.
657

 

Lakin bu şöbə monitorinqin nəticələri barədə MSK üzvlərinə deyil, sədrə hesabat verir.
658

    

 

Praktikada MSK öz maliyyə hesabatlarını veb saytında yerləşdirməyib və mediaya yalnız seçilmiş maliyyə 

məlumatlarını açıqlayıb.
659

 Seçki kampaniyasının maliyyələşməsi üzrə müstəqil auditinin aparılmaması da 

SAO-nun hesabatlılığına kölgə salır. ATƏT/DTİHB qeyd edib ki, "ictimaiyyət üçün açıq olan məlumatın azlığı və 

auditin olmaması kampaniyanın maliyyələşməsinin şəffaflığı və hesabatlılığını məhdudlaşdırıb."
660

 

 

 

Dürüstlük (qanunda) - 50 
 

MSK üzvləri və əməkdaşları üçün ayrıca davranış kodeksi olmasa da, Seçki Məcəlləsində bütövlüyə dair bəzi 

maddələr mövcuddur. MSK üzvləri və əməkdaşları vəzifədə olarkən bitərəf davranmalıdır. Onlar qanunlara 

riayət etməlidir, seçkidə maraqlı bütün tərəflərə ədalətli yanaşmalıdır, seçicilərə və digər seçki subyektlərinə 

keyfiyyətli xidmət göstərməlidir, hər hansı bir namizədi və ya siyasi partiyanı dəstəkləyən addım atmamalıdır, 

maraqların toqquşmasına yol verməməlidir, seçki kampaniyası iştirakçılarından hədiyyə almamalıdır, qanunsuz 

və ya vəzifələrinə zidd göstərişlərə əməl etməməlidir, hər hansı bir partiyanın simvolunu daşımamalıdır.
661

 

 

Seçki Məcəlləsinə əsasən, MSK üzvü dövlət qulluqçusu ola bilməz.
662

 Dövlət Qulluğu haqqında Qanun xüsusilə 

vurğulayır ki, bu qanun MSK sədri, sədrin müavini, katiblər və üzvlərinə aid edilmir.
663

 MSK katiblərinə və 

üzvlərinə şamil olunmasa da, "Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi 

haqqında" qanun MSK sədrinin və sədrin müavininin Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyaya illik 

hesabat verməsini nəzərdə tutur.
664
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MSK əməkdaşları dövlət qulluqçusudur.
665

 İşəgötürmə qaydaları istisna olmaqla, onlara Dövlət Qulluğu haqda 

Qanun və Dövlət Qulluqçularının Etik Davranış Qaydaları haqda Qanun şamil olunur. Vəzifələrinin icrasına 

başlayarkən onlar Konstitusiyanın prinsiplərinə əməl etməyə, bitərəfliyi və bütövlüyü qorumağa, dövlət sirrini 

qorumağa, qanunlara dəqiq əməl etməyə and içir. Dövlət qulluqçuları maraqların toqquşmasına yol 

verməməlidir, maraqlı tərəflərə keyfiyyətli xidmət göstərməlidir və effektiv işləməlidir. Vəzifəni tərk etdikdən 

sonra MSK əməkdaşları onların tabeliyində olan qurumlarda, məsələn DSK və MnSK-larda işləyə bilməz.
666

 

Dövlət qulluqçusu olaraq onlar siyasi partiyanın üzvü ola bilər,
667

 lakin vəzifədə olarkən siyasi partiyaların 

fəaliyyətində iştirak edə bilməzlər.
668

 Mənfi hal kimi, MSK əməkdaşlarına dövlət qulluqçularının işə götürülmə 

qaydaları şamil olunmur
669

 və bu da işəgötürülmənin şəffaflığını məhdudlaşdırır. MSK sədri əməkdaşları işə 

götürür, vəzifədən azad edir, təltif edir və cəzaladırır.
670

 

 

Dürüstlük (təcrübədə) -  50 
 

İctimaiyyətdə yetərli məlumatın olmaması səbəbindən bütövlüyə dair qanun maddələrinin praktika tətbiqinə dair 

vəziyyətin təhlil edilməsi çətindir. Məlumat azlığının həm müsbət, həm də mənfi səbəbləri mövcuddur. Mənfi 

cəhətdən, qanun bəzi prosedurların şəffaflığını tələb etmir. Məsəslən, MSK sədrinin və sədrin müavininin 

Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyaya təqdim etməli olduğu illik  maliyyə hesabatlarının ictimaiyyətə 

açıq olması tələb edilmir. MSK əməkdaşlarının işə götürülməsinin də şəffəflığı məhduddur, çünki onlar dövlət 

qulluqçularının rəqabətli işə götürülmə prosedurları ilə deyil, MSK sədri tərəfindən təyin olunur. MSK üzvü 

əməkdaşları məsuliyyətli və peşəkar dəyərləndirib, lakin onların sədrdən asılılığını vurğulayıb.
671

 MSK üzvünün 

və ya əməkdaşının vəzifə başında qanunları pozması və ya korrupsiyaya uğraması haqda hesabatların 

olmamasını isə müsbət hal kimi göstərmək olar. MSK-nın keçmiş üzvünə əsasən, bu qurumda peşəkar iş rejimi 

mövcuddur və əməkdaşlar arasında toqquşmalar müşahidə edilməyib.
672

 

 

MSK müxtəlif səviyyələrdə seçki komissiyalarının və dairə seçki komissiyaları katibliklərinin bilik və 

bacarıqlarının artırılması üçün mütəmadi şəkildə layihələr həyata keçirir.
673

  

 

MSK bütün seçki komissiyaları üçün ali instasiya olsa da, o ümumilikdə seçki prosesinin bütövlüyünə məsul 

deyil. Aşağı seçki komissiyaların seçkilərin bütövlüyünə xələl gətirdiyinə görə cinayət və inzibati cəzaya məruz 

qalması halları olub. 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra iki DSK sədri seçki sənədlərini saxtalaşdırdığına 

görə həbs edilib. MSK bütövlükdə 6 DSK və 108 MnSK üzvünü vəzifədən azad edib. Həmçinin, MSK 29 MnSK-

nın fəaliyyətində mümkün cinayət əməli olmasına görə onların işini Baş Prokurorluğa göndərib. ATƏT/DTİHB 

qeyd edib ki, "bu hökümət tərəfindən seçki pozuntularının qarşısını almağın vacibliyinı tanimasına işarə etsə 

də, məsələnin hərtərəfli həlli üçün daha irəli addımlar atılmalıdır".
674

  

 

Kampaniyanın tənzimlənməsi (qanunda və təcrübədə) -  50 
 

Seçki Məcəlləsi kampaniyanın tənzimlənməsi baxımından MSK-ya geniş səlahiyyətlər verir. MSK təşəbbüs 

qrupları və namizədlərin qeydiyyatı, kampaniya zamanı təşviqat yerlərinin siyahısının dərci, kampaniyanın 
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maliyyələşdiriliməsinə nəzarət, mediada namizədlərə yerin ayrılması da daxil olmaqla ümumilikdə seçki və 

referendumun keçirilməsinə məsuldur.
675

 Bu maddələr praktikada bir sıra çatışmazlıqlarla tətbiq edilib.  

 

Prezident seçkiləri və referendum zamanı namizədləri və təşəbbüs qruplarını MSK qeydiyyata alır. Parlament 

və bələdiyyə seçkilərində namizədləri DSK-lar qeydiyyata alsa da, MSK ali seçki instansiyası kimi qeydiyyatı 

ləğv edə bilər və ya imtina olunmuş namizədləri qeydə ala bilər. Məsələn, 2010-cu il parlament seçkilərində 

MSK 35 namizədi öz qərarı ilə, 9 namizədi isə Apelyasiya və Ali məhkəmələrin qərarına əsasən qeydə alıb. O, 

həmçinin bir namizədin qeydiyyatını ləğv edib.
676

 ATƏT/DTİHB müxalifət partiyalarından irəli sürülən 

namizədlərin yarıdan çoxunun qeydə alınmadığını, hakim partiyadan isə sənədlərini təqdim edən bütün 

namizədlərin qeydə alındığını vurğulayıb.
677

 ATƏT/DTİHB tövsiyyə edib ki, "namizədlərin qeydiyyatı prosesi 

əhatəli olsun" və "namizədlərin qeydiyyatdan imtinasına dair qərarlar səbəbli və əsaslandırılmış olsun".
678

  

 

MSK bütün seçki və referendumlarda namizəd və təşəbbüs qruplarının kampaniya qaydalarına riayət etməsinə 

nəzarət edir.
679

 Partiyaların maliyyələşdirilməsi MSK-nın səlahiyyətləri çərçivəsində olmasa da, o seçki 

kampaniyasının maliyyələşdirilməsinə nəzarət edir.
680

 Qeydiyyat üçün müraciət edəndə namizədlər MSK-ya, 

parlament və bələdiyyə seçkilərində isə müvafiq DSK-ya maliyyə və əmlakı barədə məlumat təqdim edir, MSK 

isə bütün hallarda bu məlumatların hansı hissəsinin ictimaiyyətə açıqlanıb-açıqlanmaması barədə qəbul edir.
681

 

Daha sonra namizədlər və təşəbbüs qrupları MSK-nın müəyyən etdiyi bankda seçki hesabı açır, MSK və 

Mərkəzi Bankın razılaşdırdığı qaydalar əsasında fərdi ianələr qəbul edir,
 682

 aralıq və yekun hesabatlar təqdim 

edir.
 683

 Bu arada həmin müvafiq bank seçki hesabatlarına edilən köçürmələr və xərclər barədə MSK-ya həftəlik 

məlumat verməlidir.
684

 MSK və hər bir DSK seçki komissiyası üzvlərindən, dövlət qurumları və Mərkəzi Bankın 

MSK vasitəsi ilə təyin etdiyi nümayəndələrdən ibarət daxili audit xidməti təşkil edir.  

 

Kampaniyanın maliyyələşdirilməsinin dəqiq nizamlanmasına baxmayaraq, həmin məlumatların 

ictimaiyyələşdirilməsinə dair maddələr yetərli deyil və bu prosesin şəffaflığı və hesabatlılığını məhdudlaşdırır 

(Şəffaflıq və Hesabatlılıq bölmələrinə bax). Bundan əlavə, müxalifət partiyaları və bir sıra müstəqil namizəd 

dövlət maliyyələşdirilməsinin mövcud olmaması və bunun "onların fikrincə kampaniya aparmaq imkanlarını 

məhdudlaşdırması" barədə, həmçinin "özəl biznesin açıq şəkildə onlara maliyyə və ya digər dəstək verdiyi 

təqdirdə nəticələrdən qorxduğu" ümumi şərait haqda ATƏT/DTİHB-ə şikayət edib.
685

 

 

Kampaniya dövründə ictimai televiziya və radio, həmçinin dövlət mətbuatı bütün namizədlərə, partiyalara və 

təşəbbüs qruplarına bərabər şərait yaratmalıdır. 60-dan şox dairədə namizəd qeydə almış partiya və seçki 

bloklarına ictimai televiziya və dövlət mətbuatında ödənişsiz yer ayrılır.
686

 Bu maddə dövlət televiziyasına şamil 

olunmur və ATƏT/DTİHB bu qərarı tənqid edib.
687

 MSK-nı məlumatlandırmaqla ictimai və özəl media bütün 

namizədlərə eyni şərtlər əsasında ödənişli efir vaxı ayıra bilər.
688

 MSK mediada ödənişli və ödənişsiz 

kampaniyanın formatını tənzimləyir.
689

 2010-cu il parlament seçkilərində hakim partiyadan başqa heç bir partiya 

mediada ödənişsiz efir almaq şərtlərinə uyğun gəlməyib və MSK hər bir namizədə ictimai televiziyada gündəlik 

dəyirmi masalar formatında keçirilən debatlar üçün dörd dəqiqə vaxt ayırıb. Seçki Məcəlləsinin media ilə 

əlaqədar maddələrinə riayət olunmasına nəzarət etmək üçün MSK öz üzvlərindən və jurnalistlərdən ibarət 

                                                        
675

 Seçki Məcəlləsi, maddə 25-26, www.msk.gov.az  
676

 MSK-nın hesabatı, www.msk.gov.az  
677

 ATƏT/DTİHB SMM Yekun Hesabat, Azərbaycan Respublikası parlament seçkiləri, 7 noyabr 2010-cu il, səh 9, www.osce.org  
678

 ATƏT/DTİHB SMM Yekun Hesabat, Azərbaycan Respublikası parlament seçkiləri, 7 noyabr 2010-cu il, səh 24, www.osce.org  
679

 Seçki Məcəlləsi, maddə 25-26, www.msk.gov.az  
680

 Seçki Məcəlləsi, maddə 25.2.14, www.msk.gov.az  
681

 Seçki Məcəlləsi, maddə 58.3, www.msk.gov.az  
682

 Seçki Məcəlləsi, maddə 94.1, www.msk.gov.az  
683

 Seçki Məcəlləsi, maddə 94.3.2-3, www.msk.gov.az  
684

 Seçki Məcəlləsi, maddə 95.2, www.msk.gov.az  
685

 ATƏT/DTİHB SMM Yekun Hesabat, Azərbaycan Respublikası parlament seçkiləri, 7 noyabr 2010-cu il, səh 11, www.osce.org  
686

 Seçki Məcəlləsi, maddə 77.1-2, www.msk.gov.az  
687

 ATƏT/DTİHB SMM Yekun Hesabat, Azərbaycan Respublikası prezident seçkiləri, 15 oktyabr 2008-ci il,  səh 26, www.osce.org  
688

 Seçki Məcəlləsi, maddə 78.3, www.msk.gov.az  
689

 Seçki Məcəlləsi, maddə 79.1, www.msk.gov.az  
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xüsusi işçi qrup yaradıb.
690

 Bu qrup bəzi seçki yönümlü verilişləri nəzərdən keçirib, şikayətlərə baxıb və 

xəbərdarlıqlar edib, lakin "sistematik media monitorinqi aparmayıb".
691

 

 

Seçki idarəçiliyi (qanunda və təcrübədə) -  50 
 

Seçki administrasiyası seçkilərə texniki hazırlığı, o cümlədən seçici qeydiyyatı, seçicilərin səsvermə yeri və 

vaxtı haqda məlumatlandırılması, seçki bülletenləri və digər materialların çapı və paylanmasını effektiv idarə 

edir.  

 

MSK kompüterləşdirilmiş informasiya sistemi vasitəsilə hər il yenilənən məlumat əsasında vahid milli seçici 

qeydiyyatını idarə edir.
692

 ATƏT/DTİHB qeyd edib ki, "MSK mərkəzləşdirilmiş seçici qeydiyyatını 

təkmilləşdirmək üçün seçici maarifləndirilməsi kampaniyası da daxil olmaqla ciddi səylər göstərib. Bütün seçki 

məntəqələrinin seçici siyahıları MSK-nın veb saytında yerləşdirilib".
693

 Hər seçkidən öncə seçiciləri 

məlumatlandırmaq üçün MSK informasiya posterləri və televiziya çarxları hazırlayıb. 2013-cü ildə MSK 

seçicilərdən veb sayt və telefon qaynar xətti vasitəsilə 4.000 yaxın müraciət qəbul edib.
694

 

 

Seçki məntəqələrində veb kameraların quraşdırılması, seçici maarifləndirilməsi kampaniyaları, aşağı seçki 

komissiyalarına keçirilən təlimlər kimi texniki təkmilləşdirməyə baxmayaraq, bir sıra prosedur pozuntularla bağlı 

çatışmazlıqlar qeydə alınıb.
695

 Bəzi hallarda müşahidəçilər prosesi aydın izləyə bilməyib, beynəlxalq və 

namizədlərin müşahidəçiləri müraciətlərinə baxmayaraq yekun protokollarını əldə edə bilməyib.
696

 Bir MSK 

üzvü pozuntulara etiraz edərək yekun protokoluna imza atmaqdan imtina edib.
697

 

 

Tövsiyyələr:   
 

 Mərkəzi Seçki Komissiyasının müstəqilliyini tam təmin etmək məqsədilə Konstitutsiyaya dəqiq 

öhdəliklər əlavə edilməsi;  

 MSK-da qadınların və milli azlıqların bərabər əsaslı təmsilçiliyini təmin etmək istiqamtində addımlar 

atılması;  

 Hesabatlılığın və şəffaflığın təminatı sahəsində işlər artırılsın, Komissiyanın maliyyə hesabatlarının, 

eyni zamanda namizədlərin seçkilərlə bağlı maliyyə hesabatlarının Komissiyanın veb saytında 

yerləşdirilməsi təmin edilməsi;  

 Seçkinin idarəolunması sahəsində yol verilən procedural çatışmazlıqlar aradan qaldırılması; 

 Yerli və beynəlxlaq müşahidəçilər üçün təlim xaraktrli proqramlar tətbiq olunması.  

 

 

 

 

 

                                                        
690

 MSK qərarı, 28 iyul 2008-ci il, www.msk.gov.az  
691

 ATƏT/DTİHB SMM Yekun Hesabat, Azərbaycan Respublikası parlament seçkiləri, 7 noyabr 2010-cu il, səh 13, www.osce.org  
692

 Seçki Məcəlləsi, maddə 45-46, www.msk.gov.az  
693

 ATƏT/DTİHB SMM Yekun Hesabat, Azərbaycan Respublikası parlament seçkiləri, 7 noyabr 2010-cu il, www.osce.org  
694

 ATƏT/DTİHB SMM İlkin Bəyanat, Azərbaycan Respublikası prezident seçkiləri, 9 oktyabr 2013-cü il, www.osce.org  
695

 ATƏT/DTİHB SMM İlkin Bəyanat, Azərbaycan Respublikası prezident seçkiləri, 9 oktyabr 2013-cü il, www.osce.org 
696

 ATƏT/DTİHB SMM İlkin Bəyanat, Azərbaycan Respublikası prezident seçkiləri, 9 oktyabr 2013-cü il,  
697

 MSK üzvü Akif Qurbanovun hesabatın müəllifi ilə müsahibəsi, 13 dekabr 2013-cü il 
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7. OMBUDSMAN  

Xülasə  
 

Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (Ombudsman) haqqında Azərbaycan 

Respublikasının  Ombudsman haqqında Konstitusiya Qanunuda qeyd olunur ki, ombudsmanın fəaliyyəti 

aşkarlıq, şəffaflıq, qanunçuluq, ədalət və qərəzsizlik prinsipləri əsasında qurulur. Lakin təcrübədə hökumət heç 

də həmişə Ombudsmanın hesabatlarının nəticələrinə görə hərəkət etmir. Ombudsman bir qayda olaraq 

vətəndaşların şikayətlərini müəyyən vaxt müddətində araşdırmaqla məşğuldur. Ombudsman keçən il mülkiyyət 

hüququnun pozulması ilə bağlı 2,287, prokurorluq nəzarəti ilə bağlı 690, yol polisi ilə bağlı 694 və Daxili İşlər 

Nazirliyinin digər strukturları ilə bağlı 266 şikayət qəbul edib. Ombudsman adətən həbsxanalara və saxlanma 

təcridxanalarına baş çəkir.  

 

Cari büdcə Ombudsmanın öz əsas vəzifələrini yerinə yetirməsinə kifayət etsə də , 2011-ci ildən bu instituta 

həvalə edilmiş yeni vəzifələrin icrası üçün yetərli deyil. 

 

Qanunvericiliyə əsasən Ombudsman Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, deputatların və hakimlərin 

fəaliyyətini araşdıra bilməz. Bununla belə Ombudsman icra  hakimiyətinə daxil olan digər strukturların fəaliyyəti 

ilə bağlı daxil olan şikayətləri araşdırmaq səlahiyyətindədir. 

 

Bu institutun səlahiyyətlərinin artırılması məqsədilə əlavə tədbirlərə ehtiyac duyulur. Ümumilikdə, cəmiyyətin 

Ombudsman institutundan gözləntiləri hədsiz yüksəkdir və belə hesab edilir ki,  hətta onun mandatı və fəaliyyət 

qabiliyyəti çərçivəsində olmasa da Ombudsman tərəfindən  bütün problemlər aradan qaldırılacaq.  

 

 

OMBUDSMAN 
Ümumi qiymət 60/100 

MEYAR İNDİKATOR QANUN TƏCRÜBƏ 

Fəaliyyət qabiliyyəti 

50/100 

Resurslar 
- 50 

 
Müstəqillik 

75 25 

İdarəçilik 

67/100 
Şəffaflıq 

75 50 

 
Hesabatlılıq 

75 75 

 
Dürüstlük 

75 50 

Şəffaflıq sistemində rol 

62/100 

Şikayətlərin 

araşdırılması                  50  

 
Yaxşı təcrübələrin 

təşviqi                  75  
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Struktur və təşkilatlanma 
 

Ombudsman institutu konstitusiya qanununa əsasən
698

 və 2002-ci ilin 2 iyul tarixində Milli Məclisin Prezident 

tərəfindən irəli sürülən üç namizəd arasından ilk ombudsmanı seçməsi ilə təsis edilib. Ombudsman 

Konstitusiyada
699

 və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə təsbit olunmuş 

insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasının qarşısını almaq üçün geniş mandata sahibdir. Ölkənin müxtəlif 

bölgələrində Ombudsmanın regional mərkəzləri yaradıla bilər və belə mərkəzlər artıq yaradılıb
700

. Ombudsman 

aparatının və regional mərkəzlərin strukturu, ştat cədvəli və xərclərinin smetası Ombudsman tərəfindən 

müəyyən edilir. 

 

İnsan hüquqları, uşaq hüquqları, informasiya üzrə ayrı-ayrı ombudsman institutları olan bir çox ölkədən fərqli 

olaraq, Azərbaycanda cəmi bir Ombudsman institutu konstitusiyada təsbit edilmiş insan hüquq və azadlıqlarının 

həyata keçirilməsinə nəzarət edir. Vətəndaşların informasiya əldə etmə hüququnun təmin olunmasına nəzarət 

əvvəlcə fərqli bir institut üçün nəzərdə tutulsa da, bu səlahiyyət də sonradan ombudsman institutuna həvalə 

edilib. Maliyyə sektorunda istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və onların problemlərinin asan həlli üçün isə 

ayrıca maliyyə ombudsmanı institutunun təsis edilməsi planları mövcuddur
701

. 

 

Qiymətləndirmə 
 

Resurslar (təcrübədə):  50 
 

Öz hədəflərinə çatmaq üçün ombudsman institutu təcrübədə nə dərəcədə qənaətbəxş resurslara sahibdir? 

 

Ombudsmana mütəmadi olaraq dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır və bu vəsaitlərin illik həcmi bir öncəki ildə 

ayrılan vəsaitlərdən heç vaxt az ola bilməz. Lakin bəzi mütəxəssislər bu vəsaitlərin qənaətbəxş olmadığını 

hesab edirlər
702

. Cari büdcə Ombudsmanın öz əsas vəzifələrini yerinə yetirməsinə kifayət etsə də, 2011-ci ildən 

bu instituta həvalə edilmiş yeni vəzifələrin icrası üçün yetərli deyil. Ombudsman haqqında konstitusiya 

qanununa 2011-ci ildə edilmiş əlavə və dəyişikliklərə əsasən
703

 İnformasiya əldə etmək haqqında Qanunda 

göstərilən tələblərin icrasına nəzarət məqsədilə ombudsman institutuna əlavə səlahiyyətlər həvalə edilib
704

 və 

bu əlavə səlahiyyətlərin yerinə yetirilməsinə nail olmaq üçün institutun büdcəsi artırılmalıdır
705

. Əlavə olaraq, 

Azərbaycanın 2009-cu ildə qoşulduğu
706

 “Əlillərin hüquqları haqqında” BMT konvensiyasının
707

 icrasının 

müstəqil monitorinqi də ombudsmana həvalə edilib, lakin institutun nə büdcəsi, nə də kadrları buna müvafiq 

olaraq artırılmayıb
708

. Ekspertlərin rəyinə əsasən, qurumun işçinin heyətinin sayı bu vəzifənin öhdəsindən 

                                                        
698

 “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 
Qanunu, 28 dekabr 2001, www.e-qanun.az 
699

 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 12 noyabr 1995, www.president.az 
700

 Bakıdakı mərkəzi aparatdan əlavə, Gəncə, Şəki, Lənkəran və Qubada regional mərkəzlər yaradılıb. 
701

 Financial Ombudsman to be created in Azerbaijan, “Ses” Information Agency, 28 November, 2012, 
http://sia.az/ru/news/economy/322909  
702

 Hüquq Dünyası Hüquqi Təbliğat İctimai Birliyindən Nazir Quliyevin hesabatın müəllifi ilə  müsahibəsi, 31 oktyabr 2013 
703

 “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya 
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu, 24 iyun 2011, www.e-qanun.az 
704

“ İnformasiya əldə etmə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 30 sentyabr 2005, www.e-qanun.az 
705

 Ombudsman aparatının “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatına 1/13293-13 nömrəli, 21 oktyabr 2013 tarixli məktubu 
706

 Azərbaycan bu konvensiyanı 8 yanvar 2008-ci il  tarixində imzalayıb və 28 yanvar 2009-cu il tarixində ratifikasiya edib, 
www.teaties.un.org 
707

 http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml  
708

 Ombudsman aparatının “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatına 1/13293-13 nömrəli, 21 oktyabr 2013 tarixli məktubu 
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gəlmək üçün yetərli deyil.
709

 Başqa sözlə, qurum nə kifayət qədər insan resursuna nə də yetərli büdcəyə 

malikdir
710

.  

 

Ombudsman aparatının işçiləri kifayət qədər peşəkardır və çoxsaylı təlim proqramlarında iştirak edir, o 

cümlədən beynəlxalq təcrübə ilə tanış olur
711

,
712

. Digər dövlət orqanlarından fərqli olaraq, ombudsman 

aparatında vətəndaş cəmiyyətindən gələn müstəqil insanların peşəkar karyera qurması üçün daha azad mühit 

mövcuddur
713

 ki, bu da yəqin akademik və QHT keçmişinə sahib Ombudsman Professor Elmira 

Süleymanovanın
714

 şəxsiyyəti ilə bağlı ola bilər.    

 

Müstəqillik (qanunda): 75 
 

Qanunlara görə ombudsman institutu nə dərəcədə müstəqildir? 

 

Qanunverciliyə görə, Ombudsman müstəqildir və yalnız Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və 

qanunlarına tabedir. 2001-ci ildə qəbul olunmuş Ombudsman haqqında konstitusiya qanunu
715

 bu institutun 

müstəqilliyi prinsipini təsbit edir. Ombudsmanın müstəqilliyinə aşağıdakı təminatlar verilir: 

- Ombudsmanın dəyişilməzliyi; 

- Ombudsmanın toxunulmazlığı; 

- Dövlət və ya yerli özünüidarəetmə orqanı, və ya vəzifəli şəxslər tərəfindən onun fəaliyyətinə müdaxilə 

edilməsinin yolverilməzliyi; 

- Ombudsmanın maddi və sosial təminatları; 

- Fövqəladə və ya hərbi vəziyyət zamanı ombudsmanın fəaliyyətinin dayandırılmaması və ya 

məhdudlaşdırılmaması
716

. 

 

Eyni zamanda qanunvericilik Ombudsman vəzifəsinin tutulması üçün peşəkar meyarlar da təyin edir: 

Ombudsman yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə və insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində təcrübəyə malik olmalı, ali 

təhsilli olmalı və yaşı 30-dan aşağı olmamalıdır. Ombudsman Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdim 

etdiyi üç namizəd arasından Milli Məclis tərəfindən səs çoxluğu ilə seçilir. Qanun ombudsmanın siyasi 

fəaliyyətlə məşğul olmasını və siyasi partiya üzvü olmasını qadağan edir. Ombudsman hər hansı qeyri-

hökumət təşkilatının rəhbərliyində də təmsil oluna bilməz
717

. 

 

Ombudsman Aparatında işə qəbul üçün rəqabətli və mərkəzləşdirilmiş imtahanların keçirilməməsi də 

vurğulanmalıdır. Qanuna əsasən
718

, müvəkkilin aparatının və regional mərkəzlərinin işçilərini müvəkkil işə 

götürür və işdən azad edir. Bununla yanaşı dövlət qulluğu haqqında qanunvericiliyə əsasən Müvəkkilin Aparatı 

1-ci kateqoriya dövlət qurumu olduğundan Ombudsman Aparatına dövlət qulluğuna qəbul müsahibə əsasında 

keçirilir ki, bu da müəyyən subyektivliklərin ortaya çıxma riski yaradır. 

                                                        
709
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Ombudsman yeddi il müddətinə seçilir və bu vəzifəyə iki dəfədən artıq seçilə bilməz
719

. 

 

Ombudsmanın aylıq vəzifə maaşı əvvəlcə qanunla 1,800 manat
720

 həcmində müəyyən edilmişdi və bu 

yaxınlarda 2,025 manata
721

 qədər artırılıb. Dövlət sektorunda digər yüksək vəzifə maaşları ilə müqayisə etsək, 

bu rəqəm kifayət qədər yuxarıdır. Məsələn, Prezidentin 9 iyul 2008-ci il tarixli sərəncamına əsasən nazirlərin 

aylıq vəzifə maaşı 1,500 manatdır
722

.  

 

Ombudsman aparatının xərcləri dövlət büdcəsindən qarşılanır. İllik büdcə bir il əvvəlki büdcə ilə müqayisədə 

azaldıla bilməz
723

. Qanuna əsasən, ombudsman aparatının və regional mərkəzlərin əməkdaşları ombudsman 

tərəfindən təyin edilir və işdən azad edilir. Aparatın və regional mərkəzlərin əməkdaşlarının hüquqları, vəzifələri 

və məsuliyyətləri Əmək Məcəlləsi, dövlət qulluğu haqqında qanun
724

 və digər normativ aktlarla müəyyən 

olunur
725

. 

 

Ombudsmana aid tələblər pozulduqda və ya ombudsman öz səlahiyyətlərini icra etmək qabiliyyətini tamamilə 

itirdikdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təşəbbüsü ilə və ya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi səs çoxluğu ilə Ombudsmanın səlahiyyətlərinə 

vaxtından əvvəl xitam verə bilər
726

. 

 

Ombudsman səlahiyyət müddəti ərzində cinayət başında yaxalanma hallarından başqa, cinayət məsuliyyətinə 

cəlb edilə bilməz, tutula və saxlanıla bilməz, onun barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirləri 

tətbiq edilə bilməz, axtarışa məruz qala bilməz, şəxsi müayinə edilə bilməz. Ombudsman cinayət başında 

yaxalanarsa, onu tutan orqan bu barədə 24 saat müddətində Azərbaycan Respublikası Baş prokuroruna və 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə xəbər verməlidir. Ombudsmanın toxunulmazlığına yalnız 

Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin səs 

çoxluğu ilə qəbul edilmiş qərarı ilə xitam verilə bilər. Ombudsmanın toxunulmazlığı həmçinin onun mənzilinə, 

xidməti otağına, nəqliyyat və rabitə vasitələrinə, poçt-teleqraf yazışmalarına, şəxsi əmlakına və sənədlərinə də 

şamil edilir
727

. Qısacası, qanunda ombudsmanın müstəqilliyini təmin edəcək kifayət qədər müddəa mövcuddur. 

 

Müstəqillik (təcrübədə): 25 
 

Ombudsman institutu təcrübədə nə dərəcədə müstəqildir? 

 

Formal zəmanətlərə baxmayaraq, təcrübədə Ombudsmanın siyasi müdaxilələrə qarşı yaxşı 

sığortalanmamasına baxmayaraq həm yerli, həm də beynəlxalq ekspertlərin rəyinə görə son illərdə 

ombudsman insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı münasibətini daha fəal şəkildə ortaya qoyur
728

,
729

. 
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Ombudsman Elmira Süleymanovanın sözlərinə görə bu institut yeni əldə etdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində 

medianın hüquqlarının təmin olunması məqsədilə ciddi addımlar atmaqdadır
730

. Lakin informasiya əldə etmə 

hüququnun təminatı sahəsində ombudsman institutunun fəaliyyətinin nəticələri bu gün üçün də məhdud olaraq 

qalır. Buna əsas səbəb yeni səlahiyyətlərin icrası üçün maliyyə vəsaitinin kifayət etməməsidir. Onsuz da 

Ombudsman dəfələrlə, ən azından insan hüquqlarının kəskin pozulduğu hallarda və əhəmiyyətli işlər zamanı
731

 

tənqidi bəyanatlar səsləndirməyə və müraciətlər etməyə hazır olduğunu nümayiş etdirib, mütəmadi olaraq 

siyasi məhbuslar, həbsdəki jurnalistlər və bloggerlərlə də görüşür
732

.  

 

Lakin o da qeyd edilməlidir ki, cəmiyyətin ombudsman institutundan gözləntiləri hədsiz yüksəkdir. Cəmiyyət elə 

hesab edir ki, onların bütün problemləri Ombudsman tərəfindən aradan qaldırılacaq
733

. Məsələn, vətəndaşlar 

ombudsmandan məhkəmə baxışı dövründə yardım istəyirlər
734

, amma qanunla ombudsmanın məhkəmənin 

işinə nəzarət və ya təsir etmək kimi bir səlahiyyəti yoxdur.  

 

Ombudsman Elmira Süleymanova Azərbaycan bu vəzifəyə seçilmiş ilk şəxs olduğundan ölkə ombudsmanın 

vəzifədən getməsi təcrübəsinə də sahib deyil. 

 

Ümumilikdə, ombudsman institutu qanun yaradıcılığı prosesində  səmərəli fəaliyyət göstərir. 

 

Şəffaflıq (qanunda): 75  

 

Ombudsmanın fəaliyyəti və qərar qəbuletmə prosesləri haqqında ictimaiyyətin informasiya əldə etməsinə 

təminat verən müddəalar nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Qanun ombudsman institutunun şəffaflığını təmin edir və ictimaiyyətin informasiya əldə etmək hüququna 

təminat verir. Qanuna əsasən, cari il bitdikdən sonra 2 aydan gec olmayaraq ombudsman ölkədə insan 

hüquqlarının qorunması haqqında illik məruzəsini Milli Məclisə təqdim edir. Məruzə "Azərbaycan" qəzetində və 

"Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu"nda dərc olunur. Eyni zamanda, qanun ombudsmanın 

müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət sirri təşkil edən məlumatları mühafizə etməsini tələb edir
735

. 

Bundan başqa, qanuna əsasən, şikayətdə göstərilən halların araşdırılması zamanı ərizəçilərin şəxsi və ailə 

həyatı barədə ombudsmana məlum olmuş heç bir informasiya həmin şəxslərin razılığı olmadan açıqlana 

bilməz
736

. Beləliklə, mühafizəyə ehtiyacı olan şəxslərin məxfiliyi həmçinin qanunla müvafiq qaydada təmin 

olunur. 

  

Şəffaflıq (təcrübədə):  50  
 

Ombudsmanın fəaliyyəti və qərar qəbuletmə prosesləri təcrübədə nə dərəcədə şəffafdır? 

 

Ombudsmanın illik məruzələrinin mətni ictimaiyyət üçün açıqdır. Cari il bitdikdən sonra 2 aydan gec olmayaraq 

ombudsman Milli Məclisə öz illik məruzəsini təqdim edir və onu rəsmi “Azərbaycan” qəzetində və “Azərbaycan 
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Respublikasının qanunvericilik toplusunda” dərc edir. İllik məruzələri həm ombudsmanın İnternet saytından
737

, 

həm də Beynəlxalq Ombudsmanlar İnstitutunun İnternet saytından əldə etmək olur
738

. Ümumi qaynar xətt (050 

370 98 96), uşaq hüquq pozuntusu ilə bağlı ayrıca qaynar xətt (916) və vətəndaşları qəbul edən səlahiyyətli 

məmurlar vasitəsilə ictimaiyyətin ombudsman institutuna rahat çıxışı var
739

. Təsis olunduğu gündən 2013-cü ilin 

sonuna kimi ombudsman mətbuat üçün 9,500 açıqlama yayıb və təkcə 2013-cü ildə onların sayı 250 olub
740

. 

 

Hesabatlılıq (qanunda): 75 
 

Ombudsmanın öz hərəkətlərinə görə hesabat verməsi və cavabdehlik daşımasını təmin edən hüquqi 

müddəalar nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Qanunvericilik Prezident və Milli Məclis qarşısında ombudsmanın hesabatlılığını nəzərdə tutur. Qanuna 

əsasən, Ombudsman ölkədə insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə illik məruzəsini Prezidentə təqdim edir və 

gəldiyi nəticələri Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarır. İllik məruzədə insan hüquqlarını pozmuş və Ombudsmanın 

tələblərinə riayət etməyən dövlət və bələdiyyə orqanları və ya vəzifəli şəxslər müəyyən edilir, habelə onlarla 

əlaqədar görülmüş tədbirlər göstərilir. Məruzə həmçinin insan hüquq və azadlıqlarının vəziyyətinin ümumi 

mənzərəsini təklif edir və tövsiyələr verir. Məruzə Nazirlər Kabinetinə, Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə 

və Baş Prokurora təqdim edilir. Bundan başqa, ombudsman Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə üzrə Komissiyasına maliyyə informasiyasını təqdim edir
741

. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, vəzifəli şəxslərin qeyri-qanuni davranışından ombudsman aparatına şikayət yönəldən 

insanların müdafiəsinə zəmanət verəcək heç bir hüquqi müddəa mövcud deyil; nə də ombudsman 

əməkdaşlarının davranış qaydalarını pozmasına tətbiq ediləcək xüsusi müddəalar yoxdur. Ombudsmanın 

əməkdaşları qeyri-etik davranış, onlara həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməməsi və ya lazımi şəkildə 

yerinə yetirilməməsinə görə dövlət qulluqçularının fəaliyyətini təmzimləyən ümumi qanunvericilik qarşısında 

məsuliyyət daşıyırlar
742

. Halbuki, ombudsman əməkdaşları eyni zamanda həm Prezident, həm də Milli Məclis 

qarşısında cavabdeh olduqlarından, onlar dövlət qulluqçusu sayılmamalıdırlar və dövlət qulluqçuları haqqında 

qanunvericilik onlara tətbiq edilməməlidir. 

 

Ombudsmanın məruzələri məhkəmə baxışının predmeti deyil. Digər tərəfdən,   insanlar məlumatsızlıqdan 

yuxarı məhkəmə instansiyalarına müraciət etmək əvəzinə Ombudsmana müraciət edir və məhkəmələrə 

müdaxilə Ombudsmanın səlahiyyətində deyildir
743

. Bu da məhkəmələrdən narazı olan xeyli şikayətçinin həm də  

Ombudsmandan haqsız  narazılığına səbəb olur
744

.  

 

Hesabatlılıq (təcrübədə): 75 
 

Ombudsman təcrübədə öz hərəkətlərinə görə nə dərəcədə məsuliyyət daşıyır və hesabat verir? 

 

Ombudsman Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının vəziyyətinə dair illik məruzə təqdim edir. Məruzədə 

vəzifəli şəxslər tərəfindən pozulan insan hüquq və azadlıqlarının bərpası, insan hüquqlarının müdafiəsi və 

pozuntuların qarşısının alınması, hüquqi maarifləndirmə və elmi-analitik araşdırmaların nəticələri, dövlət 

orqanları, ictimaiyyət və media ilə əməkdaşlıq, eləcə də ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsini 
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 Hüquq Dünyası Hüquqi Təbliğat İctimai Birliyindən Nazir Quliyevin hesabatın müəllifi ilə müsahibəsi, 31 oktyabr 2013 
744
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təkmilləşdirəcək digər məsələlərlə bağlı təkliflər və tövsiyələr yer alır. Milli Məclisdə müzakirələrdən sonra 

hesabat mediada yayımlanır. Lakin, bu məruzənin əsas aspektlərini vurğulamaq və onu ictimaiyyətin diqqətində 

saxlamaq üçün çox az sayda media kampaniyaları təşkil olunur. Təcrübədə, məruzələrin gəldiyi nəticələr 

görüşlərdə və ictimai dinləmələrdə ekspertlər və vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri arasında müzakirə olunur
745

. 

 

Ombudsman institutu illik məruzəsi ətrafında ictimai təqdimatlar və dinləmələr təşkil etsə də, bu tədbirlər daha 

çox baş tutmuş fəaliyyətləri və onların nəticələrini təqdim etmək üçündür, nəinki həmin fəaliyyətlərin 

hədəflərinin, nəticələrinin və çatışmazlıqlarının müzakirəsi üçün. Təəssüf ki, bu, Azərbaycanda bütün dövlət 

qurumları üçün ümumi bir tendensiyadır.  

 

Ombudsmanın maliyyəsi hər il Auditorlar Palatası tərəfindən audit olunur və Ombudsmanın özünün bildirdiyinə 

görə, bu günə qədər heç bir pozuntu aşkar olunmayıb
746

.    

 

Dürüstlük (qanunda):  75 
 

Ombudsmanın dürüstlüyünü təmin edən hüquqi müddəalar nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Ombudsman aparatının əməkdaşlarından dövlət qulluqçularına tətbiq edilən ümumi qaydalara riayət etmək 

tələb olunur
747

,
748

. Bu qanun maddi və qeyri-maddi nemətlərin, imtiyazların və ya güzəştlərin əldə edilməsinə 

yol verilməməsini, korrupsiyanın qarşısının alınmasını, hədiyyə alma, əmlakdan istifadə, məlumatlardan 

istifadə, ictimai və ya siyasi fəaliyyətlərlə əlaqədar məhdudiyyətləri müəyyən edir.
749

. Bu qanun həm də 

maraqlar toqquşmasının qarşısının alınmasını təmin edir. Eyni zamanda, qanuna əsasən, Ombudsman 

əməkdaşları əlavə gəlirlərinin mənbəyi, növü və məbləğini göstərməklə orqanın rəhbərinə öz gəlirləri və əmlak 

vəziyyətləri haqqında illik maliyyə hesabatlarını təqdim etməlidirlər
750

.  

 

Dürüstlük (təcrübədə):  50 
 

Təcrübədə Ombudsmanın dürüstlüyü nə dərəcədə təmin olunub? 

 

Müvəkkil öz fəaliyyətini Konstitusiya Qanunu ilə ona verilmiş səlahiyyətlər çərçivəsində  Paris Prinsiplərinə 

müvafiq olaraq qurur. Müvəkkilin fəaliyyəti Milli İnsan Hüquqları Təsisatlarının Beynəlxalq Əlaqələndirmə 

Komitəsinin ekspertləri tərəfindən qiymətləndirilərək Azərbaycan Ombudsman təsisatına ən yüksək status olan 

“A” statusu verilmişdir
751

. Ombudsman əməkdaşları tərəfindən etik davranış qaydalarının pozulmasına dair heç 

bir şikayət yoxdur. Ombudsman Aparatından verilən məlumata görə
752

, Müvəkkilə 12 illik fəaliyyəti dövründə 

100 mindən çox ərizə və şikayət ünvanlanmış və bunlardan heç biri cavabsız qalmamışdır. Müvəkkil tərəfindən 

fəaliyyəti dövründə insan hüquqlarının daha səmərəli təmini məqsədilə müvafiq dövlət qurumlarına 460 təklif və 

tövsiyə ünvanlamış, onlardan 65% icra olunmuşdur. 

 

Həmçinin, vətəndaş cəmiyyətinin çoxsaylı çağırışlarına baxmayaraq
753

, nə Ombudsman aparatının 

əməkdaşları, nə də digər vəzifəli şəxslər öz maliyyə bəyannamələrini təqdim etmirlər, çünki yüksək vəzifəli 
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 Ombudsman aparatının “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatına 1/13293-13 nömrəli, 21 oktyabr 2013 tarixli məktubu. 
747

“ Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 31 may 2007, www.csc.gov.az 
748

 “Dövlət Qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu, 21 iyul 2000, www.csc.gov.az 
749
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şəxslərin maliyyə hesabatı verməsini tələb edən əlavə qanunvericiliyin olmaması qanunun icrasının qarşısını 

alır
754

. 

 

Şikayətlərin araşdırılması: 50 
 

Ombudsman əhalinin şikayətlərini nə dərəcədə fəal və səmərəli şəkildə araşdırır? 

 

Ombudsman saxlanma təcridxanalarında vəziyyətin monitorinqi üçün Ədliyyə Nazirliyi və istintaq 

proseduralarına nəzarəti təmin etmək üçün isə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq ilə əməkdaşlıq edir
755

. 

Aşkarlanan pozuntular barəsində müvafiq qaydada məlumat verilir və cavab tədbirləri tövsiyə olunur
756

.  

Bundan başqa, qanuna müvafiq olaraq ombudsman xüsusi ictimai əhəmiyyət kəsb edən hallarda və ya öz 

hüquqlarını müdafiə etmək qabiliyyəti olmayan şəxslərin maraqlarını qorumaq üçün öz təşəbbüsü ilə araşdırma 

apara bilər
757

.  

 

Eyni zamanda, Ombudsman aparatının cəlb olunduğu uğurlu işlərə nümunələr də var. Məsələn, bir vətəndaşın 

Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinə şikayəti ombudsmanın həmin idarənin rəhbərinə 

müraciətindən sonra cavablandırılıb (14 mart 2012-ci il tarixli, 2086-12 nömrəli müraciət); və ya Diasporla İş 

üzrə Dövlət Komitəsinə edilən informasiya sorğusuna Ombudsmanın həmin komitənin sədrinə müraciətdən 

sonra cavab verilib (23 yanvar 2012-ci il tarixli, 282-12 nömrəli müraciət)
758

.  

 

Keçən il ombudsman 12,470 şikayət qəbul edib və bu, bir öncəki ildən 210 ədəd azdır. Şikayətlərin azalması 

ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətinin yaxşılaşmasındanmı xəbər verir, yoxsa bu institutun problemləri həll 

etmə qabiliyyətinə ictimai etimadın azalmasından – bu barədə mühakimə yürütmək çətindir. Şikayətlərin 

təxminən 20%-i mülkiyyət hüququnun pozulması iddiaları ilə, 10%-indən çoxu isə hüquq mühafizə orqanları ilə 

əlaqədar olub. Şikayətlərin əksəriyyəti hüquq mühafizə orqanlarına və icra hakimiyyətinə yönləndirilib. Daxili 

İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə əlaqədar 960 şikayətə gəlincə, 268 polis işçisi cəzalandırılıb –onların 231 

nəfərinə qarşı inzibati tədbirlər görülüb, 15 nəfəri isə polis orqanlarından xaric edilib
759

. 

 

Ombudsman hökumət orqanları, QHT-lər, vətəndaş cəmiyyəti və jurnalistlər üçün birgə maarifləndirmə təlimləri 

keçirir, eləcə də faydalı tədris proqramları və modulları hazırlayaraq nəşr edir. Bundan əlavə, “İnformasiya əldə 

etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dair “Hüquqlarını bil və faydalan!” adlı yaddaş 

kitabçası hazırlanıb və regionların media nümayəndələri arasında yayılıb
760

. 

 

İnformasiyaya çıxışın təminatı sahəsində institutun nailiyyətləri daha az diqqət çəkir.  İnformasiya əldə edilməsi 

ilə bağlı informasiya axtaranlara hüquqi yardım mexanizmi yaradılmayıb, informasiya sahiblərinə informasiya 

xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi yönündə təkliflərin verilməsi istiqamətində atılan addımlar barədə isə məlumat 

yoxdur.
761

.    
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Ombudsman institutu Azərbaycanda az sayda dövlət orqanlarından biridir ki, 2003-cü ildə yaradılmış Ekspertlər 

Şurası, eləcə də Biznes və İnsan Hüquqları İşçi Qrupu vasitəsilə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə səmərəli 

əməkdaşlıq edir
762

.   

 

Yaxşı təcrübənin təşviqi: 75 
 

Ombudsman etik davranışın standartları ilə bağlı hökumət daxilində və cəmiyyətdə maarifləndirmə işini nə 

dərəcədə fəal və səmərəli aparır? 

 

Ombudsman cəmiyyət arasında və dövlət müəssisələrində etik davranışın standartları ilə bağlı mümkün qədər 

maarifləndirmə aparsa da, institutun səlahiyyətləri kifayət qədər məhduddur. Adətən Ombudsman Prezident 

yanında Əfv Məsələləri Komissiyasına müraciət edərək müəyyən uğurla əfvə nail ola bilir
763

. Ombudsman 

Aparatının əməkdaşları siyasi səbəblərdən həbs olunması iddia olunan insanların əksəriyyəti ilə görüşür
764

, 
765

, 
766

.  

İctimai informasiyaya çıxışın təmin olunmasında qurumun nailiyyəti nəzərə çarpmır. Belə ki, informasiya əldə 

edənlər üçün hüquqi mexanizmlər hələ işlənib hazırlanılmamışdır 
767

.    

 

Həmçinin, ATƏT-ə əsasən, informasiya əldə etmək haqqında qanunun icrası ilə bağlı etibarlı hökumət 

statistikası və təhlilləri mövcud deyil
768

. 

  

Milli qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədilə, eyni zamanda beynəlxalq konvensiyalarla bağlı Ombudsman 

Milli Məclisə mütəmadi olaraq öz təkliflərini göndərir. Məsələn, Ombudsmanın təkliflərindən sonra “Təhsil 

sahəsində ayrı-seçkiliklə mübarizə haqqında” YUNESKO-nun konvensiyası, Avropa İnsan Hüquqları 

Konvensiyasının 14-cü protokolu, “Əlillərin hüquqları haqqında” BMT konvensiyası və onun əlavə protokolu, 

milli preventiv mexanizmin yaradılmasını nəzərdə tutan İşgəncələr əleyhinə konvensiyanın fakültativ protokolu 

ratifikasiya olunub
769

. Qurumun son qanunvericilik təşəbbüsü İnzibati həbs haqqında qanun olmuş və 

parlamentdə müzakirə edilmişdir
770

.  

 

Tövsiyələr:  
 

 İnformasiya əldəetmə hüququnun təminatı sahəsində yeni səlahiyyətlərlə əlaqədar ombudsman 

institutunun büdcəsini və insan resurslarını artırmaq; 

 İnformasiya əldə edilməsi ilə bağlı informasiya axatarnalara hüquqi yardım mexanizmlərinin yaradılması. 
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 Ombudsman institutuna çıxışı artırmaq və əhali arasında əhatə dairəsinin genişlənməsinə nail olmaq 

(məsələn, bölgələrdə şikayətçilərlə səyyar görüşlər keçirmək, televiziya və radio proqramlarında sosial 

çarxlar yayımlanması). 

 Biznes sektorunda baş verən mübahisələrin həlli, o cümlədən məhkəmələrin yükünü azaltmaq 

məqsədilə maliyyə ombudsmanının yaradılması işini sürətləndirmək. 
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8. HESABLAMA PALATASI  

Xülasə  
 

Azərbaycan post-sovet məkanında ali audit institutu təsis edən sonuncu ölkə olaraq özünün Hesablama 

Palatasını 2001-ci ildə yaradıb. Hesablamala Palatası iki əsas büdcə nəzarəti funksiyasını həyata keçirir: büdcə 

ilə bağlı qanunvercilik layihələrinin təhlili əsasında gözlənilən nəticələrin analizi (ex-ante), eyni zamanda büdcə 

icrasının təhlil edilməsi (ex-post).  Qanunvericilik Hesablama Palatasına nisbətən yüksək səviyyədə müstəqillik 

versə də, təcrübədə o, büdcədənkənar fondlara və özəl sektor tərəfindən icra edilən dövlət vəsaitlərinə nəzarət 

hüququndan tam istifadə edə bilmir.  

 

Hesablama Palatası mətbuatın və vətəndaş cəmiyyətinin mümkün korrupsiya halları barəsində şübhələrinə 

görə hərəkət etmir, nə də layihələrin növbədənkənar auditini həyata keçirmir və vətəntəş cəmiyyəti ilə sıx 

əməkdaşlıq etmir.   Palata öz gördüyü işlər barəsində ictimaiyyəti məlumatlandırsa da, lakin audit etdiyi 

qurumlar haqqında çox ümumi məlumat verir. Hesabatlar yaxşı texniki dildə yazılmışdır və Milli Məclisə vaxtı 

vaxtında təqdim olunur. Belə görünür ki, son illərdə Hesablama Palatası audit aparmaq qabiliyyətini 

təkmilləşdirib. Ölkədə dövlət orqanlarının səmərəli daxili audit  sistemi formalaşma prosesini keçir. 

 

Digər audit institutu – Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası qeyri-dövlət fondlarının auditi ilə məşğul 

olan audit institutlarının işinə nəzarət edir. 

 

 

HESABLAMALAR PALATASI 
Ümumi qiymət 54/100 

MEYAR İNDİKATOR QANUN TƏCRÜBƏ 

Fəaliyyət qabiliyyəti 

58/100 

Resurlar 
 50 

 
Müstəqillik 

75 50 

İdarəçilik 

55/100 
Şəffaflıq 

75 25 

 
Hesabatlılıq 

75 50 

 
Dürüstlük 

50 - 

Şəffaflıq sistemində rol 

50/100 

Effektli maliyyə auditi 
                     50  

 
Pozuntuları aşkarlamaq 

və sanksiyalaşdırmaq                       50  

 
Maliyyə idarəetməsini 

təkmilləşdirmək                        50  
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Struktur və təşkilatlanma  

 

Hesablama Palatası Azərbaycan Respublikasında ali audit institutu kimi fəaliyyət göstərir
771

. Hesablama 

Palatasının hüquqi statusu Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 92-ci maddəsində, təşkilati strukturu, 

səlahiyyətləri və digər əlaqəli məsələləri isə “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

qanunu
772

 və əlaqədar qanunvericilik aktlarında ətraflı təsbit edilib. Hesablama Palatası Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisi qarşısında hesabat verir və başlıca funksiyası dövlət büdcəsinin, o cümlədən 

büdcədənkənar fondların və büdcə xərclərinin formalaşması və icrasına nəzarət etməkdir. Hesablama Palatası 

büdcədən vəsait alan istənilən qurumun audit yoxlamasını təşkil etmək səlahiyyətinə sahibdir
773

 
774

. Hesablama 

palatası dövlət institutları və bələdiyyələrdə auditlərin, o cümlədən daxili auditlərin təşkili və həyata keçirilməsi 

qaydalarını tənzimləyən əlavə hüquqi aktlar qəbul edir və bu aktların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. 

 

Digər audit institutu, Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının əsası isə 1996-cı ildə qoyulub. Bu 

institut ölkədə audit xidmətinin dövlət tənzimlənməsini həyata keçirən müstəqil orqandır. Auditorlar Palatasının 

funksiyalarına auditorların (auditor təşkilatlarının) öz audit fəaliyyətləri zamanı müvafiq qanunvericiliyin 

tələblərinə əməl etməsinə nəzarət daxildir
775

. Auditorlar Palatasının üzvləri dövlət büdcəsindən 

maliyyələşməyən təsərrüfat subyektlərində icbari audit yoxlamalarını həyata keçirir. Lakin dövlət orqanları da 

Hesablama Palatasının planlaşdırılmış auditlərindən əlavə olaraq könüllü əsaslarda öz büdcələrinin imkanları 

çərçivəsində Auditorlar Palatasının üzvlərinin xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. 2010-cu ilin 1 yanvarından 

Auditorlar Palatası  Azərbaycan Respublikası ərazisində Beynəlxalq Audit Standartlarını (ISA) tətbiq edir
776

.  

 

Bu hesabatda göstərilən ballar Hesablama Palatasının dəyərləndirməsinə əsaslanır və Auditorlar Palatasına 

şamil edilmir.  

 

Qiymətləndirmə 

 

Resurslar (təcrübədə): 50 
 

Audit institutu öz hədəflərinə çatması üçün təcrübədə adekvat resurslara nə dərəcədə sahibdir? 

 

Hesablama Palatası üçün nəzərdə tutulmuş məhdud büdcə bu institutun funksiyalarının normal icrası 

qabiliyyətinə öz təsirini göstərir
777

. Bununla belə, hətta bu məhdud büdcə də qeyri-bərabər formada xərclənir. 

2013-cü ilin 3,55 milyon manatlıq büdcəsindən 2,8 milyon manat xərclənmişdir ki, bunun da 2,3 milyon 

manatını əməkdaşların əmək haqqı və əmək haqqı ilə bağlı digər ödənşlər təşkil edir
778

.  Bu dolayısı ilə 

əməliyyat xərcləri üçün ayrılan vəsaitlərin əsasən xərclənməməsi deməkdir. Bundan başqa, personalın inkişafı 

və treyninqi üçün büdcədə heç bir vəsait nəzərdə tutulmayıb. 

 

Hesablama Palatasının auditorları Azərbaycanda hazırlanmış, yerli şəraiti nəzərə alaraq korrupsiya və 

dələduzluq hallarının aşkarlanmasına yönəlmiş təlim proqramlarında iştirak etmirlər; beynəlxalq tədbirlərdə 

                                                        
771

 Hesablama Palatasının İnternet saytı, http://www.ach.gov.az/?/en/content/342/ 
772

 “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu, 9 iyul 1999, www.ach.gov.az 
773

  Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyindən Zöhrab İsmayılla müsahibə, Azadlıq radiosu, Hesablama Palatasını tanıyırıqmı?, 8 
fevral 2014, http://www.youtube.com/watch?v=-X8qPLhqrmA 
774

 Əgər qurumlar təkcə dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşmirsə, onda yalnız həmin qurumların sərəncamında olan dövlət 
vəsaitləri Hesablama Palatası tərəfindən audit yoxlaması keçə bilər. 
775

 Hesablama Palatasının sədri Vahid Novruzovun Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatına 5 Sentyabr 2013-cü il tarixli, N 01-1/051 saylı 
məktubu  
776

 Auditorlar Palatasının üzvü “HLB Azərbaycan”MMC-ın idarəedici partnyoru İslam Bayramov ilə  müsahibə, 7 noyabr 2013. 
777

Hesablama Palataları ilə bağlı beynəlxalq təcrübə və normalar, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin nəşri, Bakı 2013.  
778

 Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası Xərclər smetasının icrası haqqında hesabat, www.ach.gov.az 

http://www.ach.gov.az/?/en/content/342/
http://www.ach.gov.az/
http://www.youtube.com/watch?v=-X8qPLhqrmA
http://www.ach.gov.az/
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iştirak halları istisna olmaqla, belə təlim planlarının mövcud olması barədə məlumat yoxdur
779

. İşdə keyfiyyət 

artımına nail olmaq üçün Hesablama Palatası ilə digər ölkələrin ali audit institutları, məsələn, Bolqarıstanın 

Audit İdarəsi, Fransanın Hesablama Palatası, Polşanın Ali Nəzarət Palatası və s. arasında imzalanmış 

qarşılıqlı anlaşma memorandumlarında təcrübə mübadiləsi də nəzərdə tutulur
780

. 

 

Dünya Bankının Maliyyə Nazirliyi ilə birlikdə keçirdikləri "CAPSAP" layihəsi
781

 çərçivəsində 2007-2014-ci illər 

çərçivəsində Hesablamalar Palatasınının strateji və institutsional inkişafını gücləndirmək üçün treyninqlər təşkil 

edilir. Layihə çərçivəsində baş tutan konsultasiyalar istisna olmaqla
782

, sözügedən layihənin nəticələri 

ictimaiyyətə məlum deyil. 

 

Müstəqillik (qanunda): 75 
 

Audit institutunun formal fəaliyyət müstəqilliyi nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Hesablama Palatasını Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 

məsuliyyətinə aid edir
783

. Konstitusiyanın müvafiq maddəsi ilə yanaşı Hesablama Palatasının statusunu və 

fəaliyyətini tənzimləyən daha üç əsas hüquqi sənəd mövcuddur – “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu
784

, Hesablama Palatasının Daxili Nizamnaməsi
785

 və Hesablama Palatasının işinin 

planlaşdırılması qaydaları
786

. Lakin Konstitusiya Hesablama Palatasının müstəqilliyini açıq formada təsbit etmir 

ki, bu da institutun müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərməsini məhdudlaşdırır
787

. 

  

Hesablama Palatasının Sədri, Sədr Müavini və yeddi auditoru maksimum yeddi il müddətinə təyin olunur. 

Hesablama Palatasına təyinatlar proseduru üçün qanunda aydın mexanizmlər müəyyən edilməyib
788

. Lakin 

qanun açıq şəkildə göstərir ki, Hesablama Palatasının Kollegiyasının üzvləri və onların sayı Hesablama 

Palatasının Sədrinin təqdimatı əsasında Milli Məclisin sədri tərəfindən təsdiq olunur. Onlar Milli Məclisin İqtisadi 

Siyasət Komitəsinin razılığı ilə və Milli Məclisin Sədrinin təqdimatı əsasında Milli Məclis tərəfindən istefaya 

göndərilə bilərlər. Hesablama Palatasının üzvlərinə şamil olunan tələblər və onların təyinatı qaydaları Milli 

Məclisin Daxili Nizamnaməsinin 44-cü maddəsində
789

 və Milli Məclisin Komitələri haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 10-cu maddəsində
790

 təsbit edilib. 

  

Qanuna əsasən
791

 Hesablama Palatasının Sədri elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla digər 

haqqı ödənilən fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Eləcə də bu vəzifəyə namizədliyi irəli sürülən şəxs aşağıdakı 

yüksək rütbəli məmurların birbaşa qohumu ola bilməz: Milli Məclisin Sədri, Baş Nazir, Maliyyə Naziri, Baş 

Prokuror, Ali Məhkəmənin Sədri, İqtisad Məhkəməsinin Sədri və Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin Sədri. Digər 

tələblərə dövlət işində və dövlət nəzarətində, iqtisadiyyat və maliyyə sahəsində minimum 5 illik iş təcrübəsi, ali 

təhsil və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaq aiddir. 
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Third Round of Monitoring: Azerbaijan, Monitoring Report, by OECD, Anti-corruption Network for Eastern Europe and Central 
Asia, Istanbul Anti-corruption Action Plan, Paris, 25 September 2013, www.oecd.org  
780
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781
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782
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783
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784
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785

Hesablama Palatasının Daxili Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu, 5 mart 2002, 
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786
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787
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 İctimai Vəsaitin Monitorinqi Mərkəzinin eksperti Kənan Aslanlının hesabatın müəllifi ilə müsahibəsi, 12 mart 2014. 
789

 Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsi, 17 May, 1996, www.ach.gov.az  
790

 “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin komitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 1 dekabr 2000, 
www.ach.gov.az 
791

 “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu, 2 iyul 1999, www.ach.gov.az 
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Qanuna əsasən Hesablama Palatasının Sədri, Sədr Müavini və auditorları səlahiyyət müddəti ərzində 

toxunulmazlıq hüququna sahibdir, Milli Məclisinin razılığı olmadan tutula, həbs oluna, cinayət məsuliyyətinə 

cəlb edilə bilməz, onlar barəsində məhkəmə qaydasında inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilə bilməz, axtarışa 

məruz qala bilməzlər. Lakin bu müddəalar Hesablama Palatasının digər əməkdaşlarına şamil edilmir, onların 

dövlət qulluqçusu statusları “Dövlət Qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən 

edilir
792

.   

 

Hesablama Palatası mövcud qanunvericiliyə əsasən Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin və Prezident 

Administrasiyasının tövsiyələrini nəzərə alaraq hazırladığı İllik Plana uyğun olaraq audit yoxlamaları aparır
793

. 

Lakin qanun Prezidentin birbaşa tapşırığı əsasında növbədənkənar audit yoxlamasının aparılmasına icazə 

verir. Eyni müddəa həm də Maliyyə Nazirliyinə aiddir
794

 ki, bu da Hesablama Palatasından fərqli olaraq icraedici 

hakimiyyətin bir hissəsidir. Beləliklə, ali audit institutu formal olaraq müstəqil hesab olunsa da, qanunvericilikdə 

icra hakimiyyətinin siyasi motivasiyalı müdaxiləsinə imkan yaradan hüquqi boşluq da qalmaqdadır. 

 

Müstəqillik (təcrübədə): 50 
 

Audit institutu öz işini yerinə yetirərkən kənar müdaxilələrdən təcrübədə nə dərəcədə azaddır? 

  

2013-cü ilin aprelində Hesablama Palatasının keçmiş Sədri Heydər Əsədov Milli Məclisdə 2012-ci ilin 

hesabatını təqdim edərkən demişdi ki, Hesablama Palatası öz fəaliyyəti zamanı heç bir təzyiqlə 

qarşılaşmayıb
795

. Lakin, Açıq Büdcə İndeksinə uyğun olaraq, Hesablama Palatasının təsir gücü 100 baldan 20 

balla, yəni aşağı dəyərləndirilib. Dəyərləndirmə aşağıdakı göstəricilər əsasında aparılıb
796

: 

 ali audit institutunun rəhbərinin vəzifədən azad edilməsi; 

 dövlət maliyyəsinin auditini aparmaq üçün hüquqi səlahiyyətlər; 

 ali audit institutuna ayrılan maliyyə resursları və öz büdcəsini müəyyən etmək səlahiyyəti; 

 peşəkar audit personalının mövcudluğu. 

 

Ali audit institutunun rəhbərlərinin siyasi səbəblərdən vaxtından əvvəl işdən azad edilməsi presedenti yoxdur. 

Hesablama Palatasının ilk Sədri səhhətində olan problemlərə görə 7 illik səlahiyyət müddətinin 6-cı ilində istefa 

verib
797

 – o, həqiqətən də xeyli yaşlı idi; lakin ikinci Sədr səlahiyyət müddəti başa çatmamış nazir vəzifəsinə 

təyin edilib
798

. Bundan əlavə, Sədrin nazir postuna təyinatından əvvəl nə Milli Məclisin onu işdən azad etməsi, 

nə də Sədrin özünün istefası haqqında məlumat yoxdur.  

 

Belə görünür ki, son illərdə Hesablama Palatası öz audit aparmaq qabiliyyətini təkmilləşdirib, əvvəlki kimi bəzi 

dövlət qurumlarının auditə imkan verməməsi hallarına rast gəlinmir
799

. Ümumiyyətlə, Azərbaycan rəsmiləri 

müstəqil auditor təşkilatının varlığını qəbul etməyə hazır hesab olunur
800

.  
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Şəffaflıq (qanunda): 75 
 

Ali Audit İnstitutunun müvafiq fəaliyyəti və qərarları haqqında ictimaiyyətin məlumat almasını təmin edəcək 

hüquqi müddəalar nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Hesablama Palatası hər növbəti il üçün dövlət büdcəsi və büdcədənkənar fondlarla bağlı qanun layihələrinin
801

, 

eləcə də Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin səlahiyyət dairəsində olan digər iqtisadi və maliyyə aktlarının 

hazırlanmasında, müzakirəsində və təsdiqində birbaşa iştirak edir.  

 

Daxili Nizamnamənin 25-ci maddəsinə əsasən
802

 və xüsusi sənəddə təsbit edilən
803

 prosedura uyğun olaraq 

Hesablama Palatası auditini apardığı hər dövlət qurumu üçün ayrıca audit hesabatı hazırlayır, onun nüsxələrini 

həmin qurumlara, əgər Cinayət Məcəlləsinin ehtiva etdiyi pozuntular aşkarlanarsa Baş Prokurorluğa göndərir. 

Hesablama Palatasının hər audit barəsində məlumatları kütləvi informasiya orqanlarına və ya Milli Məclisə 

(əgər sonuncu tələb etməsə) təqdim etməsini müəyyən edəcək heç bir müddəa Hesablama Palatası haqqında 

qanunda mövcud deyil. Lakin digər normativ akt göstərir
804

 ki, audit yoxlamaları və onların nəticələri haqqında 

rəsmi hesabatlar Milli Məclisə təqdim edildikdən sonra Hesablama Palatası bu məlumatları kütləvi informasiya 

vasitələri ilə bölüşə bilər. Bu hesabatların məzmunu və formasını Hesablama Palatasının Kollegiyası müəyyən 

edir. Hesablama Palatası özünün rüblük, yarımillik və illik hesabatlarını təqdim etmək üçün öz istəyi əsasında 

mətbuat konfransları çağıra bilər. 

 

İcbari hesabatlara gəlincə, Hesablama Palatası Milli Məclisə öz fəaliyyəti haqqında rüblük hesabatlar, eləcə də 

dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı yarımillik və illik hesabatlar təqdim etməlidir. Büdcənin icrası ilə bağlı 

hesabatlar büdcə icrasının, yəni əksər dövlət orqanlarının hesablarının müstəqil dəyərləndirilməsini təşkil 

etməlidir. Bu hesabatlar Milli Məclisdə müzakirə olunur və təsdiq edilir. Yarımillik və illik hesabatların təqdimatı 

üçün son tarixlər müvafiq olaraq 15 aprel və 15 oktyabrdır. 

 

İllik hesabatlar “Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Məlumatı”nda dərc edilməlidir. Eyni zamanda, 

ictimaiyyətə təqdim edilən məlumatlar müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə – məsələn, “Dövlət Sirri haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa
805

 və Prezidentin müvafiq fərmanına
806

, eləcə də İnformasiya əldə 

etmək haqqında qanuna
807

 cavab verməlidir. 

 

Şəffaflıq (təcrübədə): 50 
 

Audit institutunun fəaliyyətində və qərarlarında şəffaflıq təcrübədə nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Hesablama Palatasının illik fəaliyyətini əks etdirən və Kollegiyanın təsdiq etdiyi hesabatın Milli Məclisə 

təqdimatından sonra, həmin hesabatın tam mətni qanunvericiliyin tələbinə əsasən “Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinin Məlumatı”nda dərc edilməlidir
808

. Rüblük hesabatlar Milli Məclisə təqdim olunsa 

                                                        
801

Dövlət büdcəsi və büdcədənkənar dövlət fondlarının (təsisatlarının) büdcələri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanun 
layihələrinə Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının rəyinin hazırlanması, baxılması və təsdiq olunması qaydaları, 18 iyun 
2009, www.ach.gov.az 
802

 Hesablama Palatasının Daxili Nizamnaməsi, 5 mart 2002, www.ach.gov.az 
803

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası tərəfindən maliyyə-büdcə nəzarəti tədbirlərinin hazırlanması, keçirilməsi və 
nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi qaydaları, 11 March 2009, www.ach.gov.az 
804

Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının fəaliyyəti barədə məlumatların hazırlanması və Kütləvi informasiya vasitələrində 
yayılması qaydaları, 13 sentyabr 2008, www.ach.gov.az 
805
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806

 “Dövlət sirrinə aid edilən məlumatların siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 3 
iyun 2005, www.president.az 
807

“İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 9 dekabr 2005, www.president.az 
808
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da, tam mətnləri mətbuatda dərc edilmir. Bu hesabatlar beynəlxalq müşahidəçilərin də təsdiq etdiyi kimi dövlət 

büdcəsinin icrası ilə bağlı müstəqil dəyərləndirmələri ehtiva edir
809

. 

 

Aparılan audit yoxlamalarının nəticələri barəsində hesabatların ictimaiyyətə təqdim edilməsi qanunun tələbi 

olmadığından, məlumat məhdud formada mətbuata çıxır. Hesablama Palatası layihələrin növbədənkənar 

auditini həyata keçirmir
810

. 

 

Hesablama Palatası vətəntəş cəmiyyəti ilə əməkdaşlığının səviyyəsi yüksək deyil. Bununla belə qurum, 

müxtəlif QHT-lərin suallarına və informasiya sorğularına vaxtında və dəqiq cavab verir
811

. Hesablama 

Palatasının şəffaflığını təmin edən digər mexanizm isə ictimaiyyəti onun fəaliyyəti barədə məlumatlandıran 

İnternet saytıdır. Hesablama Palatasının öz fəaliyyəti haqqında veb səhifəsində yerləşdirdiyi informasiya çox 

ümumidir. Büdcənin icrası ilə bağlı rüblük hesabatdakı məlumatlar da icmal xarakteri daşıyır, fraqmentardır, 

aşkar edilmiş pozuntular barəsində konkret nəticələr çıxarmağa imkan vermir
812

. Çox maraqlıdır ki, Azərbaycan 

vətəndaş cəmiyyətinin onlayn şəffaflıq hesabatı dövlət orqanlarının 24,36%-lik göstəricisi fonunda Hesablama 

Palatasını 42,29% balla dəyərləndirir və onu onlayn şəffaflıq üzrə liderlərdən hesab edir
813

.  

 

Hesablama Palatasının qavranılması və onun haqqında məlumatlılıq səviyyəsinin öyrənilməsi məqsədi ilə 

vətəndaşlar arasında aparılan sorğunun nəticəsinə görə respondentlərin cəmi 23%-i Hesablama Palatasının 

mövcudluğundan xəbərdardır. Sorğu iştirakçılarının cəmi 11,6%-i isə Hesablama Palatasının hansı məqsədə 

xidmət etdiyi haqqında məlumatlıdır. Sorğunun nəticələrindən məlum olur ki, əhali arasında Hesablama 

Palatası haqqında məlumatlılıq dərəcəsi çox aşağıdır
814

. 

 

Hesabatlılıq (qanunda): 75 
 

Ali audit institutunun öz fəaliyyətinə dair hesabat verməsi və məsuliyyət daşımasını təmin edən hüquqi 

müddəalar nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Hesablama Palatasının Milli Məclisə yarımillik və illik hesabatlar verməsi, eləcə də 

həyata keçirdiyi maliyyə nəzarəti tədbirləri və onların nəticələri barədə parlamenti məlumatlandırması nəzərdə 

tutulub. Bu yarımillik və illik hesabatlar aşağıdakı geniş məsələləri əhatə edir: il ərzində həyata keçirilən 

maliyyə-büdcə nəzarəti tədbirlərinin növləri, onların sayı, audit üçün səbəblər, aşkar edilmiş çatışmazlıqlar və 

pozuntular, eləcə də onların səbəbləri və təklif edilən əks-tədbirlər, həmçinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun 

olaraq Hesablama Palatasının fəaliyyəti barəsində digər müvafiq məlumatlar
815

. Bu hesabatların təqdim 

edilməsi üçün nəzərdə tutulan son tarixlərə bir qayda olaraq əməl olunur. 2013-cü ilin illik hesabatı 2013-cü ilin 

5 aprelində Milli Məclisə təqdim olunub, Milli Məclis onu müzakirə edərək qəbul edib
816

. Eyni zamanda yarımillik 

və illik hesabatlara əlavə olaraq Hesablama Palatası öz fəaliyyəti və dövlət büdcəsinin icrası haqqında hər rüb 

Milli Məclisi məlumatlandırmalıdır.  
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Hesablama Palatası haqqında qanunun 25-ci maddəsinə
817

 və Hesablama Palatasının Daxili Nizamnaməsinin 

17-ci maddəsinə
818

 əsasən Sədr və Sədr Müavini auditorlar arasında iş bölgüsünü həyata keçirir və onların 

fəaliyyətinə nəzarət edir. Bundan əlavə Hesablama Palatasının özünün auditini tələb edən heç bir hüququ 

müddəa yoxdur. 

 

İnzibati Prosessual Məcəllə və Mülki Prosessual Məcəllədə göstərilən ümumi qaydalar istisna olmaqla, dövlət 

qurumlarının ali audit institutunun audit nəticələrini mübahisələndirməsi və ya ondan apelyasiya şikayəti 

verməsi üçün xüsusi prosedur qaydaları yoxdur.  

 

Ali audit institutunun hesabatlılığına dair qanunvericilik məhduddur, lakin qanunlar ali audit institutunun hesabat 

mexanizmlərini tənzimləyən müddəalarla zəngindir.  

 

Hesabatlılıq (təcrübədə): 25 
 

Ali audit institutu öz fəaliyyəti barəsində təcrübədə nə dərəcədə hesabat verir və məsuliyyət daşıyır? 

 

Hesablama Palatasının hesabatları yuxarıda qeyd edilən hüququi tələblərə cavab verir
819

 və hesabatlar yaxşı 

texniki dildə yazılmışdır
820

. Lakin müstəqil mənbələrin dəyərləndirmələrinə görə onların büdcə icrasına dair 

təhlilləri kifayət qədər səthidir
821

 Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsi bu hesabatları qəbul edir, dəyərləndirir və 

Milli Məclisin müzakirəsiə təqdim edir. Başqa sözlə, Palata öz gördüyü işlər barəsində ictimaiyyəti 

məlumatlandırsa da, lakin audit etdiyi qurumlar haqqında çox ümumi məlumat verir. Hesablamalar Palatasının 

veb səhifəsində audit ilə bağlı tədbirlər bölməsi isə ümumiyyətlə işləmir.  

 

Hesablama Palatasını öz fəaliyyətini özü qiymətləndirir. Onların bu formada özünü qiymətləndirməsi isə, 

nəticələrin obyektivliyi və gerçəkliyi ilə bağlı müəyyən mülahizlərin ortaya çıxamasında səbəb olur.
822

 

Qanunvercilik imkan vermədiyinə görə, Azərbaycanda Hesablamalar Palatasının özünün nə parlamentin 

komitəsi, nə də beynəlxalq audit təşkilatı tərəfindən yoxlanılması təcrübəsi yoxdur.  

 

Dürüstlük (qanunda): 75 
 

Audit institutunun dürüstlüyünü təmin edəcək mexanizmlər nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Hesablama Palatasının əməkdaşları dövlət qulluqçuları kimi Hesablama Palatasının etik davranış qaydalarında 

göstərilən dəyər və prinsipləri əsas tuturlar
823

. Bu davranış qaydaları da öz növbəsində dövlət qulluqçularının 

etik davranış qaydalarına əsaslanır
824

. Etik davranış qaydalarını əks etdirən hər iki sənəd özündə peşəkarlıq, 

dürüstlük və qərəzsizlik kimi dəyərləri, maraqlar toqquşmasını, hədiyyələr və qonaqpərvərlik kimi məsələləri 

ehtiva edir. Qulluğu tərk etdikdən sonra tətbiq olunan məhdudiyyətlər isə “Etik Davranış Qaydaları haqqında” 

qanunun 15.3-cü maddəsi və “Dövlət Qulluğu haqqında” qanunla tənzimlənir
825

. Dövlət qulluqçuları onlara 
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həvalə edilən öhdəlikləri yerinə yetirmədikdə və ya məhdudiyyətlərə məhəl qoymadıqda müvafiq nəticələr 

doğuracaq məsuliyyətə cəlb olunurlar.  

 

Eyni zamanda, Sədrin, Sədr Müavininin və auditorların etik davranış qaydalarının tənzimlənməsi ilə bağlı 

qanunvericilikdə boşluqlar var. Onlar dövlət qulluqçusu sayılmadıqlarından yuxarıda sadalanan müddəalar 

onlara şamil edilmir. Hesablama Palatası haqqında qanunun bir neçə müddəasını nəzərə almasaq
826

, onların 

davranışını tənzimləyəcək heç bir holistik və xüsusi sənəd yoxdur.  Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən etik 

davranış qaydalarına əməl edilməsinə nəzarət Hesablama Palatasının Sədrinə və Dövlət Qulluğu Məsələləri 

üzrə Komissiyaya həvalə olunub
827

 
828

.   

 

Dürüstlük (təcrübədə): 50 
 

Audit institutunun dürüstlüyü təcrübədə nə dərəcədə təmin edilir?  

 

Yuxarıda müzakirə edildiyi kimi, qüvvədə olan etik davranış qaydaları Hesablama Palatasının yüksək vəzifəli 

məmurlarına şamil edilmir. Əməkdaşlar etik davranış qaydaları ilə bağlı təlim proqramlarında iştirak edirlər
829

. 

Etik davranış qaydalarına əməl edilməsinə nəzarəti Hesablama Palatasının Sədri və Dövlət Qulluğu Məsələləri 

üzrə Komissiya həyata keçirir. Hələlik heç bir pozuntu qeydə alınmayıb. 

 

Hesablama Palatası barəsində ictimaiyyətin məlumatlılıq dərəcəsi və ya onun fəaliyyətinə maraq 

Azərbaycanda məhdud səviyyədədir
830

, informasiyanın azlığı kənar audit institutunun dürüstlüyünü 

dəyərləndirməyə imkan vermir.  

 

Effektiv maliyyə auditləri: 50 
 

Audit institutu dövlət xərclərinin effektiv auditini nə dərəcədə həyata keçirir?  

 

Qanunvericilik, Hesablama Palatasının audit apardığı qurumun maliyyə idarəetməsi üzərində qanuni və 

mütəmadi nəzarət hüququnu tanıyır. Hesablama Palatası tərəfindən aşkar edilmiş nöqsanların və ya 

pozuntuların auditdən keçən dövlət qurumları tərəfindən aradan qaldırılmasını və sair tədbirləri monitorinq 

etmək üçün müvafiq prosedurları var. Hesablamalar Palatasının rəsmisinin məlumatına əsasən
831

, pozuntular 

aşkar edilmiş qurumda 1 aydan sonra kollegiyanın qərarı əsasında yenidən yoxlamalar aparılır və illik 

hesabatda bu öz əksini tapır. Qurumun hesabatlarında baxdıqda
832

, ümumi olaraq cəzalandırılmış dövlət 

məmurlarının sayı verilsə də, cəzalandırılmış şəxslər barəsində ətraflı məlumat verilmir.  

 

Eləcə də büdcə qanununda olan boşluqlar
833

, məsələn, hökumətin gəlirləri və xərcləri ilə onun siyasi və makro-

iqtisadi hədəfləri arasında aydın ifadə edilmiş əlaqənin olmaması ölkənin inkişafına büdcənin təsirlərini 

öyrənmək üçün kifayət qədər hüquqi əsaslar yaratmır. 

 

                                                        
826

 “Hesablama Palatası haqqında” qanunun 6-11-ci maddələri, 2 iyul 1999, www.ach.gov.az 
827

“Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları”, 11 oktyabr 2007, 
www.ach.gov.az 
828

“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu, 31 may 2007, www.csc.gov.az 
829

 www.ach.gov.az 
830

 Bakı sakinləri arasında Arifə Kazımovanın apardığı mini-sorğu, Azadlıq radiosu, Hesablama Palatasını tanıyırıqmı?, 8 fevral 
2014, http://www.youtube.com/watch?v=-X8qPLhqrmA  
831

 Hesablamalar Palatasının hüquq departamentinin müdiri- Faiq Nəcəfovun hesabatın müəllifi  ilə 7 aprel 2014-cü il tarixdə 
müsahibəsi 
832

 Hesablamalar Palatasının 2012-ci illik hesabatı,  www.ach.gov.az 
833

 “Büdcə Sistemi haqqında” Azərbaycan respublikasının qanunu, 2 iyul 2002, www.ach.gov.az 
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Ümumiyyətlə, Açıq Büdcə Sorğusuna əsasən, qanunvericilik büdcəyə nəzarət üçün əlverişli şərait yaratmır, 

hansı hesabların auditə açıq olmasını aydın şəkildə müəyyən edən təfsilatlı müddəaların qanunvericilikdə 

olmaması səbəbindən Hesablama Palatasının nəzarəti də güclü deyil
834

.  

 

Hesablama Palatası haqqında qanunun 2-ci maddəsi və digər əlaqədar sənədlərə
835

 görə auditlərin predmeti 

“büdcə və büdcədənkənar fondlarının xərcləri” kimi müəyyən edilir. Praktikada Hesablama Palatası dövlət 

büdcəsinin  layihəsinə və icrasına rəy verir, eləcə də cari dövlət büdcəsinin auditini təşkil edir. Palata Dövlət 

Neft Fondu istisna olmaqla, digər büdcədənkənar fondların büdcəsinə də həm rəy verir, həm də auditini təşkil 

edir. Dövlət Neft Fondu ölkənin neft və qaz sərvətlərindən əldə etdiyi əsas gəlirlərin toplandığı başlıca fonddur 

və 1 yanvar 2013-cü il tarixinə burada 34,130 milyard ABŞ dolları həcmində vəsait toplanıb
836

. Mədən 

Sənayesinin Şəffaflıq Təşəbbüs-
837

 çərçivəsində götürülən öhdəliklərə uyğun olaraq Dövlət Neft Fondunun 

auditi tanınmış audit şirkətləri tərəfindən aparılır, Lakin Dövlət Neft Fondunun auditinin Hesablama Palatası 

tərəfindən aparılması Azərbaycan qanunverciliyinin tələbidir. 

 

Hesablama Palatasının təhlilindən kənarda qalan digər qurum isə Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyidir. 

Agentlik hər il dövlət satınalmaları məqsədi ilə təxminən 2,5-3 milyard AZN həcmində tenderlər həyata 

keçirir
838

. Bu xərclərin agentlik tərəfindən yox, dövlət büdcəsindən qarşılandığını nəzərə alsaq, Hesablama 

Palatası dövlət vəsaitlərinin düzgün xərclənməsini təmin etmək üçün bu tenderlərin təşkilini və onların 

nəticələrini audit etməlidir. Hal-hazırda yuxarıda sadalanan hər iki dövlət orqanının auditi barəsində heç bir açıq 

məlumat yoxdur və Milli Məclisə təqdim edilən hesabatlarda da bu haqda informasiya mövcud deyil
839

.  

 

Palata həmçinin dövlət tenderlərində qalib gələn özəl şirkətlərə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin auditini 

təşki etmir
840

.   

 

Pozuntuların aşkarlanması və sanksiyaların tətbiqi: 50 
 

Ali audit institutu dövlət və ictimai vəzifə sahiblərinin qanuna zidd əməllərini nə dərəcədə aşkarlayır və 

təhqiqatını aparır? 

 

Qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən əgər audit yoxlaması zamanı vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, qanun 

pozuntusu və ya dələduzluq halları aşkarlanarsa, audit qrupu bu haqda yerindəcə hesabat hazırlayır, bu 

hesabat Hesablama Palatasının Kollegiyasında təsdiq olunur və Kollegiyanın təsdiqindən sonra inzibati 

pozuntular zamanı yuxarı instansiyalara, pozuntu halları cinayət məcəlləsinin maddələrinin tətbiqi dairəsinə 

düşərsə Baş Prokurorluğa təqdim edilir. Bu prosedurlar xüsusi normativ akt vasitəsiylə tənzimlənir
841

. 

Lakin Baş Prokurorluğun səlahiyyətləri dairəsinə daxil olan cinayət əməlləri barəsində Hesablama Palatasının 

təhqiqat aparmaq səlahiyyətləri yoxdur; bank hesablarının dondurulması və inzibati cərimələrin tətbiqindən 

başqa Hesablama Palatasının digər sanksiyalar tətbiq etmək hüququ mövcud deyil. Sanksiyaların tətbiqi 

                                                        
834

 Hesablama Palataları ilə bağlı beynəlxalq təcrübə və normalar, Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin nəşri, Bakı 2013. 
835
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Hesablama Palatası Kollegiyasının 18 iyun 2009-cu il tarixli Q-42 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 
836

 Dövlət Neft Fondunun 17 aprel 2013-cü il tarixli mətbuat açıqlaması, www.oilfund.az 
837
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838
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839
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məhkəmələrin səlahiyyətindədir. Təcrübədə, 2012-ci ildə Hesablama Palatasının tövsiyəsi ilə 44 dövlət 

qulluqçusu işdən azad olunmuş; 208 nəfərə müxtəlif dərəcəli inzibati tənbeh cəzaları verilmişdir.
842

 

 

Hesablamala  Palatası illik plan və hüquq mühafizə orqanlarının müraciəti əsasında qurumların audit 

yoxlamalarını apara bilər
843

. Belə ki, Hesablama Palatası nə mətbuatın və ictimaiyyətin şübhələri əsasında 

korrupsiya və ya dələduzluq hallarına qarşı hər hansı audit tədbirləri həyata keçirir
844

, nə də  qanunvericilikdə 

quruma  dələduzluq və korrupsiya əleyhinə audit tədbirləri həyata keçirmək səlahiyyəti tanınır. Hesablamalar 

Palatasının rəsmisinə görə isə mediada əksini tapan korrupsiya halları və əvvəlki illərin təcrübələri növbəti illik 

audit planı hazırlananda nəzərə alınır
845

.  

 

Ölkədə dövlət qurumları həm milli səviyyədə-2007-2011 və 2012-2015-ci illər Milli Antikorrupsiya Planı
846

, həm 

də beynəlxalq səviyyədə-Dünya Bankının CAPSAP proqramı
847

 çərçivəsində özlərinin səmərəli audit sistemini 

yaratmaqdadırlar
848

. Dövlət qurumlarının daxili audit şöbələrinin Hesabalamalar Palatası ilə əməkdaşlığı dövlət 

vəsaitlərinin səmərəli xərclənməsinə nəzarəti baxımından əhəmiyyətli olsa da
849

, qanunvercilik bu əməkdaşlıq 

üçün hüquqi əsas yaratmayıb
850

. 

 

Maliyyə idarəetməsinin təkmilləşdirilməsi: 50  
 

Ali audit institutu hökumətin maliyyə idarəetməsinin təkmilləşdirilməsində nə dərəcədə effektivdir? 

  

Hesablama Palatasının Milli Məclisə illik hesabatı təqdim edilməli informasiya haqqında xüsusi qeydlər ehtiva 

edir. Audit yoxlamaları nəticəsində aşkar edilən nöqsanlar və çatışmazlıqlar, qanunvericilikdə hüquqi 

boşluqların aradan qaldırılması məqsədi ilə Hesablama Palatasının təklifləri və tövsiyələrinin hökumət 

tərəfindən yerinə yetirilməsi vəziyyəti də bu hesabatda öz əksini tapır. 

 

Beynəlxalq Büdcə Tərəfdaşlığının hazırladığı Açıq Büdcə Sorğusu metodologiyası
851

 ali audit institutları 

(məsələn, Hesablama Palatası) və ya parlamentlərə tövsiyə edir ki, audit tövsiyələrinə cavab olaraq müvafiq 

icra orqanlarının gördüyü tədbirlər barəsində ictimaiyyətə hesabat təqdim etsinlər. Eləcə də, ali audit institutu 

audit prosesinə ictimaiyyətin verdiyi məlumat və bu məlumatın auditorlara və ya audit prosesinə nə dərəcədə 

təsir göstərməsi barədə informasiyanı ictimaiyyətə təqdim etməlidir. Azərbaycanda bu hesabatlar ictimaiyyət 

üçün açıq deyil
852

.  

 

Tövsiyələr:  
 Konstitutsiyada Hesablama Palatasının müstəqilliyini aydın formada təsbit edilməsi; 

 Qanunvericilikdə Palatanın parlamentin iqtisadi komissiyası və ya etibarlı beynəlxalq audit təşkilatı 

tərəfindən auditinin aparılmasına imkan verən dəyişikliklər edilməsi; 

                                                        
842

Hesablama Palatasının 2012-ci il illik  hesabatı, www.ach.gov.az     
843
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844
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846
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847
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 Dövlət Neft Fondu tanınmış audit şirkətləri tərəfindən auditi keçirilsə də, Dövlət Neft Fondunun 

auditinin aparılması Hesablama Palatası tərəfindən aparılması Azərbaycan qanunverciliyinin tələbidir;  

 Dövlət Satınalmalar Agentliyinin tərəfindən dövlət vəsaitlərinin tenderlər əsasında  özəl sektora verilən 

hissəsinin auditini təşkil edilməsi; 

 Hesablamalar Palatasına antikorrupsiya və dələdəzluq hallarını aşkarlamaq üçün audit yoxlamalarını 

aparması ilə bağlı qanunvercilikdə dəyişiklik etmək, başqa sözlə Hesablama Palatasına ibtidai istintaq 

aparma səlahiyyəti verilməsi (Türkiyə modelində olduğu kimi); 

 Büdcə haqqında qanunda büdcənin gəlir və xərcləri ilə ölkənin makroiqtisadi və siyasi prioritetləri 

arasında əlaqənin aydın ifadə etmək, bununla da Palatanın büdcənin ölkənin inkişafına təsiri haqqında 

rəy verməsi üçün hüquqi əsasın yaradılması; 

 Auditorların peşəkarlıq, xüsusən korrupsiya və dələduzluğun aşkar edilməsi sahəsində bacarıqlarını 

artırılması; 

 Ali audit institutu haqqında geniş ictimaiyyətin maarifləndirilməsi, o cümlədən auditi aparılan dövlət 

orqanları barəsində audit institutunun verdiyi tövsiyələr və bu tövsiyələrə cavab olaraq müvafiq icra 

orqanlarının gördüyü tədbirlər haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırması; 

 Palatanın illik iş planının hazırlanmasında vətəndaş cəmiyyətinin təşkilatlarının təkliflərinin nəzərə 

alınması. 
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9. ANTİKORRUPSİYA AGENTLİKLƏRİ 

XÜLASƏ 

 

Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində iki dövlət qurumu ixtisaslaşıb. Bunlar Korrupsiyaya 

Qarşı Mübarizə Komissiyası (bundan sonra Komissiya) və Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsidir (bundan sonra Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsi). Hər iki dövlət 

qurumunun formalaşdırılmasında əsas məqsəd korrupsiyaya qarşı mübarizənin institusionallaşdırılması və 

səmərəli qurulmasıdır.  

 

Komissiya, korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət siyasətinin 

formalaşdırılması, Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsi isə korrupsiya hüquq pozmaları ilə əlaqədar cinayət 

təqibinin  aparılması sahəsində  ixtisaslaşmış qurum kimi formalaşdırılmışdır. Bu vaxta qədər korrupsiya ilə 

bağlı xeyli sayda istintaq fəaliyyəti həyata keçirilib. Amma idarə daha çox kiçik və orta çinli məmurlarla bağlı 

istintaq işləri aparır ki, bu da vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən ciddi narahatlıqla qarşılanır. Qurumların fərqli 

funksiyalarının olması səbəbindən iki qurum bir-birindən müstəqil fəaliyyət göstərirlər. Bəzi hallarda, 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsi ilə Komissiyanın səlahiyyətləri üst-üstə düşür. Xüsusən bunlar analitik 

tədqiqatlar, ictimai məlumatlandırma və beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı məsələlərdir. 

 

Komissiya tərəfindən 2012-2015-ci illəri əhatə edən Açıq Hökümətin təşviqi və Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə 

dair iki milli fəaliyyət planı qəbul olunub. Vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən aparılan monitorinqlərin nəticələrinə 

görə bu fəaliyyət planları müəyyən gecikmələrlə icra olunur. Ümumilikdə, Komissiyanın fəaliyyətinə siyasi 

təsirlər mövcuddur və təcrübədə komissiyanın bir sıra həssas məlumatların açılmasını hökumətdən tələb etmək 

imkanları yoxdur. Komissiyada vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin təmsil olunmaması və tərkibində dövlət 

nümayəndələrinin çox olması quruma sərbəst fəaliyyət göstərmək imkanı vermir. 

 

Azərbaycan korrupsiyaya görə cinayət məsuliyyətinin tətbiq olunması istiqamətində qanunvericilik islahatları 

həyata keçirib. Bununla belə, qanunvericilikdə olan bir sıra boşluqlar korrupsiyaya görə cinayət işlərinin 

statistikasının süni sürədə artmasına şərait yaradır. Cinayət Məcəlləsində biznes sahəsində baş verən 

korrupsiya cinəyətləri fərqləndirilmir və hökumət bu sahədə baş verən korrupsiya faktları ilə bağlı istintaq və 

məhkəmə qərarları barədə statistikanı açıqlayır. Bu isə dövlət sektoru ilə özəl sahədə korrupsiya faktlarının 

qarışıqlığına gətirib çıxarır.  

 

ANTIKORRUPSIYA AGENTLIKLƏRI 
Ümumi qiymət 61/100 

MEYAR İNDİKATOR QANUN TƏCRÜBƏ 

Fəaliyyət qabiliyyəti 

75/100 

Resurslar 
75 75 

 
Müstəqillik 

100 50 

İdarəçilik 

50/100 
Şəffaflıq 

50 50 

 
Hesbatlılıq 

50 50 

 
Dürüstlük 

50 50 
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Şəffaflıq sistemində rol 

58/100 

Preventiv tədbirlər 
                    50  

 
Maarifləndirmə 

                    50  

 
İstintaq 

                    75  

 

 

Struktur və təşkilatlanma   

 

Azərbaycanda antikorrupsiya siyasəti Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyası
853

 və Azərbaycan 

Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsi
854

 tərəfindən həyata keçirilir. 

Komissiya, "Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Haqqında" qanunun
855

 4.2-ci maddəsi əsasında təsis edilib. Qurum 

ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətini və ona nəzarəti həyata keçirən ixtisaslaşmış qurumdur. 

Komissiya 15 nəfərdən ibarətdir. Onlardan beşi ölkə prezidenti, beş nəfəri Milli Məclis, beş nəfər isə 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən təyin edilir. Dəfələrlə təşviq edilməsinə 

baxmayaraq,
856

 vətəndaş cəmiyyəti üzvləri komissiyada təmsil olunmurlar. Komissiya fəaliyyətini əsasən 

korrupsiya ilə əlaqəli siyasətin formalaşdırılması, hökumət tərəfindən bu istiqamətdə görülən işlərin analizinin 

aparılması, korrupsiyaya qarşı mübarizənin effektivliyinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir.  

 

Komissiyaya hazırda sədrliyi, qurumun üzvləri arasından seçilmiş Prezident Administrasiyasının rəhbəri həyata 

keçirir. Administrasiya rəhbəri ölkə prezidenti tərəfindən təyin olunur və onun istəyi ilə də vəzifəsindən 

uzaqlaşdırıla bilər.  

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsi Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğu sisteminə daxildir. 

Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsi öz fəaliyyəti barədə Baş prokuror vasitəsilə müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanına və Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə Komissiyasına məlumat verir. 

Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinə vəzifəsinə görə Baş prokurorun müavini hesab edilən Baş İdarənin rəisi 

rəhbərlik edir. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin rəisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
857

 133-

cü maddəsinə uyğun olaraq vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir. Baş İdarənin əməliyyat işçilərinin sayı 100 

nəfərdir. Bura idarə rəisi, rəis müavinləri, üç böyük prokuror, prokurorlar, müstəntiqlər və əməliyyatçılar 

daxildir
858

,
859

,
860

. Qurumun mandatına korrupsiya ilə bağlı cinayətlər üzrə ibtidai istintaq və əməliyyat-axtarışın 

keçirilməsi daxildir.  

 

Bəzi hallarda, Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsi ilə Komissiyanın səlahiyyətləri üst-üstə düşür. Xüsusən 

bunlar analitik tədqiqatlar, ictimai məlumatlandırma və beynəlxalq əməkdaşlıqla bağlı məsələlərdir. Analitik 

tədqiqatlarla bağlı, Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsinin Əsasnaməsinin
861

 5.5-ci bəndində göstərilir ki, idarə 

korrupsiyaya qarşı mübarizənin vəziyyətini öyrənir, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı 

məlumatları toplayır, təhlil edir, ümumiləşdirir və korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərəliliyinin artırılması 
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üçün təklif və tövsiyələr hazırlayır; Komissiyanın Əsasnaməsinin ikinci fəslində
862

 də demək olar ki, eyni 

məzmunda maddə yer alır və komissiyanın əsas fəaliyyətlərindən biri kimi mübarizənin səmərəliliyinin 

artırılması istiqamətində analizlərin aparılması göstərilir
863

.  

 

Qiymətləndirmə zamanı hər iki qurum nəzərə alınıb və iki qurumun fəaliyyəti üzrə verilən xallar ümumiləşdirilib.  

 

Qiymətləndirmə 

 

Resurslar (qanunda): 75 
 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış dövlət qurumlarının öz vəzifələrini icra edə bilmələri üçün 

qanunvercilik ilə onlara kifayət qədər resurslar ayrılırmı?  

 

Komisiyanın Katibliyi dövlət büdcəsindən maliyyələşir.
864

 Bu arada, Komissiya öz büdcəsi ilə bağlı Hökumətə 

təklif verə bilər. Hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı göstərdiyi siyasi iradənin, eyni zamanda 

bununla bağlı götürdüyü beynəlxalq və yerli öhdəlikləri nəzərə alsaq, komissiyanın maliyyə stabilliyi ilə bağlı 

təhlükənin mövcudluğu hiss olunmur
865

.  

 

Eyni zamanda, Komissiya aktivlərin müsadirəsi və ya qrantların alınması kimi digər mənbələrdən əlavə maliyyə 

vəsaiti əldə edə bilməz. Komissiya yanında fəaliyyət göstərən Katiblik əməkdaşları dövlət qulluqçıları hesab 

olunurlar və maaş, o cümdələn, təzminat məsələləri dövlət qulluğu haqqında müvafiq qanunlara uyğun olaraq 

aparılır və qaydalar hesabatın müvafiq bölməsində analiz olunub. Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsinin 

əməkdaşları isə prokurorluq orqanlarının işçiləri olduğundan, onların statusu Prokurorluq Haqqında Qanunla 

tənzimlənir
866

.  

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsinin strukturu və büdcəsi Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 

verilən müvafiq sərəncamlarla tənzimlənir. İdarənin büdcəsi eyni zamanda Nazirlər Kabineti tərəfindən 

təsdiqlənir. Prezident sərəncamları ilə idarənin işçilərinin strukturu, əsasnaməsi və qaydaları nizamlanır. 

Maliyyələşdirmə Nazirlər Kabinetinin müvafiq fərmanları əsasında Maliyyə Nazirliyi tərəfindən aparılır. 

Maliyyələşmənin həddi qanunla müəyyənləşdirilmədiyindən, maliyyələşmənin davamlılığına təminat yoxdur. 

Əsas maliyyə ölkənin ümumi büdcəsi formalaşarkən ayrılır.
867

 

 

Resurslar (təcrübədə): 75 
 

Təcrübədə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış dövlət qurumlarının öz vəzifələrini icra edə 

bilmələri üçün kifayət qədər resurs mövcuddurmu?  

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə ixtisaslaşmış hər iki qurumun öz vəzifələrini səmərəli həyata keçirə bilməsi 

üçün kifayət qədər resursa və büdcəyə malikdir
868

, amma bununla belə Komissiyanın əməkdaşlarının sayının 

artırılmasına ehtiyac var.  
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Global Integrity hesabatına görə həm Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasının Katibliyinin, həm də 

İdarənin əməkdaşları kifayət qədər peşəkardırlar.
869

 Prezident Adminstrasiyası daxilində fəaliyyət göstərən 

Katiblik əməkdaşları  (baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi) dövlət qulluqçuları 

hesab edilirlər və beşinci təsnifata daxildirlər.
870

 Qanuna görə onlar işə Dövlət Qulluğu Komissiyası tərəfindən 

təşkil edilən müsabiqə əsasında qəbul olunurlar. Müsabiqə test imtahanından və müsahibədən ibarət olur.
871

  

Lakin təcrübədə Katiblik əməkdaşları digər dövlət qurumlarında çalışan və artıq müəyyən iş təcrübəsi olan 

şəxslər arasından daxili müsahibə yolu ilə seçilir, bu da işə qəbul prosesinin və işə götürülən əməkdaşların 

peşəkarlıq səviyyəsinin tam qiymətləndirilməsinə imkan vermir. Prokurorluğa işə qəbul üçün müsabiqə isə 

ixtisas imtahanları (test imtahanı və yazılı imtahan) və müsahibə əsasında aparılır
872

 proses vətəndaş cəmiyyəti 

tərəfindən izlənilir.
873

  

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası haqqında əsasnaməyə görə, qurum 15 nəfərdən ibarət tərkibdə 

formalaşır və fəaliyyət göstərir. Komissiyanın 5 üzvü Azərbaycan Respublikası Prezidenti, 5 üzvü Milli Məclis, 5 

üzvü isə Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən təyin edilir. Komissiyanın sədri üzvlərinin sadə səs çoxluğu 

əsasında seçilir.
874

 

 

Komissiyanın sədri yalnız təyin edilən üzvlər tərəfindən öz aralarından seçildiyindən, buna ictimaiyyətin hər 

hansı bir təsiri və ya parlament tərəfindən təsdiq olunmur. Nəticə etibarı ilə, yuxarıda göstərilən səbəblərdən, 

komissiyanın və onun üzvlərinin rəqabətliliyi və fəaliyyətlərinin səmərəliliyi ilə bağlı suallar yarana bilər.  

 

Ötən il Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin strukturunda və əməkdaşlarının sayında bir sıra dəyişikliklər 

edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 Mart 2011-ci il tarixli Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsinin 

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə bir sıra tədbirlər haqqında fərmanına əsasən əməkdaşlarının sayı 40 

nəfərdən 100 nəfərə qədər artırılmışdır.
875

 Eyni zamanda texniki işçilərin də sayında əhəmiyyətli dəyişiklik 

edilmişdir. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının artırılması və idarənin 

fəaliyyətinin səmərəli təşkili məqsədilə maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə 

tapşırıq verilib. Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin yeni binası tikilərək istifadəyə verilib. Bina bütün zəruri 

texniki avadanlıqlarla təchiz edilib.
876

 

 

Yeni dəyişikliklərdən sonra, korrupsiya hüquqpozmaları üzrə ilkin araşdırmaların aparılması və informasiya 

təminatı ilə əlaqədar işlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Analitik-informasiya şöbəsinin bazasında Preventiv 

tədbirlər və təhqiqat şöbəsi yaradılıb. Prokurorluq orqanlarında korrupsiya ilə bağlı cinayətlərin qarşısının 

alınması, aşkar edilməsi və açılması, həmçinin cinayət işinin başlanmasını və ya istintaqın aparılmasını təmin 

etmək, idarədə iş yerlərinin və orada yerləşən texniki vasitələrin məlumat sızmasından qorunması, habelə 

məlumat çıxarılması üçün istifadə olunan vasitələrin aşkarlanması və onların zərərsizləşdirilməsi, tədbirlərin 

görülməsi məqsədilə idarənin Daxili təhqiqatlar şöbəsinin bazasında Daxili təhlükəsizlik xidməti təsis edilib. 

Maliyyə, mühasibat, bank, kredit, elm, texnika və digər peşə sahələri ilə əlaqədar icraatda olan ilkin araşdırma 

materialları və cinayət işləri üzrə prokurorlara və müstəntiqlərə ixtisaslı məsləhətlər və tövsiyələr verilməsi və 

bu sahədə yoxlamalar aparılması və yoxlamaların nəticələri üzrə rəy tərtib edilməsi, habelə Korrupsiya ilə 
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əlaqədar cinayətlər barədə Vahid İnformasiya Bazasının idarə olunması məqsədilə İdarədə şöbə səlahiyyətli 

Mütəxəssislər qrupu yaradılıb
877

.   

14 fevral 2014-cü il tarixdə “Prokurorluq”
878

 və “Prokurorluqda qulluq keçmə haqqında”
879

 qanunlarına edilmiş 

əlavə və dəyişikliklərə əsasən, Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsi vəzifəsinə görə Baş prokurorun müavini 

hesab edilən Baş İdarənin rəisi rəhbərlik edir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsinin rəisi Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının 133-cü maddəsinin IV hissəsinə uyğun olaraq vəzifəyə təyin və vəzifədən azad 

edilir.  

 

Müstəqillik (qanunda): 100 
 

Qanunla korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış dövlət qurumları nə qədər sərbəstdirlər? 

 

Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyası, 2004-cü ildə qəbul olunmuş Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Haqqında 

Qanunun 4.2-ci maddəsinə uyğun olaraq 3 May 2005-ci il tarixdə yaradılıb və korrupsiyanın qarşısının alınması 

sahəsində ixtisaslaşmış orqan funksiyalarını həyata keçirir. Komissiya öz fəaliyyətində Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarını və digər normativ hüquqi aktları, habelə Komissiya haqqında 

Əsasnaməni rəhbər tutur.
880

 

 

Komissiya qanuna uyğun olaraq müstəqil qurum kimi təsis edilib. Komissiyanın üzvləri öz fəaliyyətlərində 

müstəqildirlər.
881

 Lakin, bununla belə Komissiyanın fəaliyyətinin icrası zamanı özünü siyasi müdaxilələrdən 

qoruması üçün heç bir mexanizm mövcud deyil.  

 

Komissiyanın Əsasnaməsində qurumun sədrinin və üzvlərinin, o cümlədən Katiblik əməkdaşlarının vəzifə və 

məsuliyyətləri barədə ətraflı öhdəlik göstərilməyib. Ancaq Dövlət Qulluğu Haqqında qanunda
882

 qeyd olunur ki, 

dövlət qulluğunda vəzifələr rəqabətlilik əsasında imtahanlar və müsahiblər yolu ilə tutulmalıdır. Dövlət Qulluğu 

Haqqında qanuna edilən son əlavə və dəyişikliklərlə
883

 dövlət qulluğuna qəbul siyasətinin daha da inkişaf 

etdirilməsi, dövlət qulluqçularının işə qəbulu ilə bağlı rəqabətlilik mexanizmlərinin tətbiqi üçün hüququ bazanın 

formalaşması və dövlət qulluqçularının peşəkarlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi üçün mütəmadi olaraq 

fəaliyyətlərinin təhlilinin aparılması nəzərdə tutulub.  

 

Qanunla Komissiyanın rəhbərinin siyasi fəaliyyətlə məşğul olmasına hər hansı məhdudiyyət qoyulmur. Eyni 

zamanda qanunda Komissiya sədrinin səlahiyyət müddətini tənzimləyən ayrıca qayda mövcud deyil və onun 

vəzifəyə yenidən seçilməsinə hər hansı qadağa və ya razılıq  qanunda yer almayıb. Bundan başqa 

komissiyanın rəhbərinin və üzvlərinin müvafiq əsaslandırma olmadan işdən uzaqlaşdırılmaların qarşısını almaq 

və ya fəaliyyətlərinə görə hər hansı təqibdən azad olmalarını təmin edəcək mexanizm mövcud deyil. Bütün bu 

şərtlər Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin də əməkdaşlarına şamil edilə bilər.  

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 mart 2004-cü il tarixli 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun icrasına dair sərəncamı əsasında yaradılmışdır.
 884

İdarənin 
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 Zakir Qaralov: Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizədə yüksək nəticə göstərib, Azərbaycan Respublikası Baş 
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878
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879
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www.genprosecutor.gov.az 
880

Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasının Əsasnaməsi, 3 May, 2005- ci il, www.antikorrupsiya.gov.az 
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 “Dövlət Qulluğu Haqqında” Qanun, 21 İyul, 2000-cü il, www.csc.gov.az   
883

“Dövlət Qulluğu Haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər”, 20, Aprel 2012-ci il, www.president.az  
884
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tabe olduğu Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Azərbaycan Konstitusiyasına görə müstəqil 

qurumdur.
885

 Qurum məhkəmə hakimiyyətinə daxildir və müstəqil struktura malikdir
886

.  

 

Müstəqillik (təcrübədə): 50 
 

Təcrübədə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış dövlət qurumları nə qədər sərbəstdirlər? 

 

Ümumiyyətlə, yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, Komissiya korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətinin 

formalaşdırılması və dövlət qurumlarının əlaqələndirilməsi sahəsində kifayət qədər geniş səlahiyyətlərə 

malikdir. Onun mandatına dövlət orqanlarına informasiya sorğusu göndərmək və tövsiyələrlə çıxış etmək 

daxildir.
887

 Lakin bir sıra hallarda Komissiya ya resurslarının azlığı, ya da qanunlarda olan boşluqlar səbəbindən 

səlahiyyətlərini tam icra edə bilmir. 2011-ci il Global Integrity Hesabatında Komissiyanın siyasi maneələrdən 

qorunmadığı göstərilir.
888

  

 

Komissiya üzvləri fərqli dövlət orqanlarını təmsil etdiyindən, onları ümumilikdə siyasi cəhətdən tam müstəqil 

hesab etmək olmaz
889

. Eyni zamanda Komissiya üzvlüyünə təyinat peşəkarlıq əsasında deyil, siyasi 

mənsubiyyət əsasında aparılır
890

.   

 

Azərbaycan Respublikasının korrupsiyayla mübarizə sahəsindəki qanunvericiliyi (Keçmiş Sovet İttifaqına daxil 

olan ölkələrin əksəriyyəti kimi) strategiya və fəaliyyət planlarından çox asılıdır və onun əsasında ayrı-ayrı 

nazirliklər üçün qaydalar hazırlamaq çox çətindir.
891

 Yaxşı qanunların təcrübədə tətbiqinə mane olan amillər 

xüsusilə icra hakimiyyəti orqanlarına korrupsiyaya qarşı qaydaların yaradılması üçün yetərli səlahiyyətlərin 

verilməməsi və cinayət, mülki və inzibati məcəllələrə edilən dəyişikliklərin koordinasiya olunmamasıdır.
892

 

 

Qanunvericilikdə Komissiya üzvlərinin səlahiyyət müddəti müəyyən edilməyib və Komissiya üzvləri və ya 

əməkdaşlarının vəzifə müddətləri başa çatmadan vəzifədən uzaqlaşdırılması hallarına rast gəlinmir. 

 

“Əməliyyat- axtarış fəaliyyəti haqqında” və “Prokurorluq haqqında” qanunlara 18 mart, 2011-ci ildə edilmiş 

dəyişiklərə uyğun olaraq Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə təhqiqat aparması üçün 

əlavə səlahiyyətlər verilmişdir.
 893

 8 aprel, 2011-ci il tarixli prezident fərmanı Nazirlər Kabinetindən Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə idarəsinin elektron məlumat bazasının istifadəyə verilməsi üçün müvafiq hüquqi sənədlərə 

dəyişikliklərlə bağlı təkliflərin hazırlanmasını istəmişdir. Lakin bu funksiyalarla bağlı ciddi problemlər 

mövcuddur. Vətəndaş cəmiyyətinin əsas tənqidlərindən biri onunla bağlıdır ki, araşdırma və ittihamların 

subyektləri adətən kiçik vəzifəli məmurlar olur.
894

,
895

 İdarənin bu ittihamlara cavabı odur ki, qurumda yuxarı və 

orta vəzifəli dövlət qulluqçularının qanunsuz fəaliyyətinə dair yetərli fakt və ya sübutlar yoxdur.
 896

 Baxmayaraq 

ki, ciddi korrupsiya halları ilə əlaqədar bəzi ictimaiyyətə məlum dəlillər və media araşdırmaları mövcuddur, 

                                                        
885

 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası,  maddə 133, www.president.az  
886

 Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin Rəisi Kamran Əliyevin "Şəffaflıq Azərbaycana" ünvanlanmış 02-
113GIX-14 nömrəli, 3 aprel 2014-cü il tarixli məktubu 
887

Anti-Corruption Law: Lessons for Former Soviet Countries from Azerbaijan, by B.Michael and Natalya Mishyna, 2008,  
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888

Global Integrity Report  2011: Azerbaijan,  www.globalintegrity.org  
889

 Fuad Ağayev -  müstəqil hüquqşünasın hesabat müəllifi ilə    müsahibəsi, 8 Aprel 2014-cü il  
890

Overview of corruption and anti-corruption in Azerbaijan, 2013, Transparency International, www.transparency.org  
891

Anti-Corruption Law: Lessons for Former Soviet Countries from Azerbaijan, by B.Michael and Natalya Mishyna, 2008, 
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893
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www.genprosecutor.gov.az   
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 Biz niyə rüşvət verməyə meylliyik?  Rəna Səfərəliyevanın müsahibəsi, ANS press, 31 Iyul 2012-ci il, 
http://www.anspress.com/index.php?a=2&lng=az&nid=162887  
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İdarə bu məlumatlara reaksiya bildirmir. Bu onu göstərir ki, İdarə fəaliyyətini həyata keçirərkən siyasi cəhətdən 

tam müstəqil deyil və tam siyasi tərəfsizlik nümayiş etdirə bilmir.
 897

 

 

Şəffaflıq (qanunda): 50 
 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış dövlət qurumlarının həyata keçirdiyi tədbirlər və qərar 

qəbul etmə prosesi ilə bağlı ictimaiyyəti məlumatlandırmaqla əlaqədar  qanunvericilik hansı öhdəliklər müəyyən 

edir?  

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə qurumlarının fəaliyyəti və qərar qəbul etmə prosesi barədə məlumatların alınması 

qanunvericiliklə kifayət qədər tənizmlənir, lakin bir sıra çatışmazlıqlar qalır. Ümumiyyətlə, dövlət qurumlarının 

fəaliyyətinin şəffaflığını tənzimləyən qanunvericilik kifayət qədər güclü hesab olunur. “İnformasiya əldə edilməsi 

haqqında qanun”a
898

 əsasən, korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində çalışan qurumlar da daxil olmaqla, 

bütün dövlət qurumları qanunla qadağan olunan digər hallar istisan olmaqla, öz fəaliyyətləri barədə məlumatları 

açıqlamalı və şəffaflığı təmin etməlidir.
 899

,
900

  Amma Komissiyanın faəliyyətini tnzimləyən Əsasnaməsində 

fəaliyyəti ilə bağlı məlumatların ictimaiyyətə açıqlanması ilə bağlı aydın öhdəliklər nəzərdə tutulmayıb. Bununla 

belə, Komissiya illik hesabatlar hazırlayıb, bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Milli Məclis və 

Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim etməlidir.
901

 Bütün dövlət qurumları korrupsiya ilə mübarizə istiqamətində 

həyata keçirdikləri fəaliyyət ilə bağlı Sentyabr ayına qədər Komissiyaya məlumat verməlidirlər. Komissiya bütün 

dövlət qurumlarından məlumatları toplayır və növbəti ilin Fevral ayına qədər hesabatı hazırlayır
902

 amma 

bununla belə dövlət qurumlarının vahid hesabat formaları mövcud deyil.  Komissiya ictimaiyyət arasında 

sorğular keçirmək, müzakirələr aparmaq və digər bu kimi tədbirlər təşkil etməklə bağlı məsuliyyət daşıyır. 

Komissiyanın eyni zamanda fəaliyyət planlarının yekunlarına dair hesabat hazırlamaqla bağlı da öhdəliyi var
903

.  

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı əsas icraedici orqan olduğundan 

qurumdan ildə iki dəfə hesabatın hazırlanması və bu istiqamətdə görülən işlər, hazırlanan ittihamnamələr, 

verilən cəzalar və xəbərdarlıqlarla bağlı məlumatları ictimaiyyətə açıqlamalıdır. Eyni vaxtda, Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə idarəsindən dövlət qurumları arasında korrupsiyanın vəziyyəti və korrupsiyanın mövcud olduğu əsas 

sahələr barədə məlumatların verilməsi tələb olunur.
904

 

 

Şəffaflıq (təcrübədə): 50 
 

Təcrübədə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış dövlət qurumları həyata keçirdikləri tədbirlər 

və qərar qəbul etmə prosesi ilə bağlı ictimaiyyəti nə dərəcədə məlumatlandırırlar?  

 

Komissiya öz fəaliyyəti ilə bağlı bəzi məlumatları veb səhifəsində yerləşdirir. Qurumun veb səhifəsində 

qanunvericilik, fəaliyyət planları və bəzi xəbərlər yerləşdirilsə də son yenilənmiş hesabatlar, təhlillər, fəaliyyət 

planının yerinə yetirilməsi vəziyyəti ilə bağlı məlumatlar da daxil olmaqla bəzi vacib informasiyalar saytda yer 

almır. Bəzi hallarda məlumatlara müvafiq başlıqlar qoyulsa da, mətn hissəsi boş olur.
905
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Komissiya hesabatları ictimaiyyətə açıqlamalı olsa da bu baş vermir və bir çox hallarda hesabatlar daxili 

sənədlər kimi saxlanılır və vətəndaş cəmiyyəti ilə bölüşülmür
906

. Vətəndaş cəmiyyəti üzvləri və media tərəfindən 

dəfələrlə müraciət olunmasına bamayaraq, Komissiya tərəfindən əldə olunan nəticələr və fəaliyyət planının icra 

vəziyyəti ilə bağlı məlumatların yayımlanmaması vətəndaş cəmiyyəti arasında ciddi narahatçılıq doğurur.
907

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 2007-2011-ci illər üzrə fəaliyyət planının icrası ilə bağlı hesabat komissiyanın 

veb səhifəsində yerləşdirilsə də
908

, bu olduqca gec 2014-cü ilin əvvəllərində baş verib.  

 

Bütün dövlət qurumlarının ümumi problemidir ki, veb səhifəyə qoyulan sənədlərin dili çox texniki olur və siravi 

vətəndaşlar tərəfindən çətin anlaşılır.
909

  

 

Komissiya veb səhifəsində dövlət qurumlarında korrupsiyanın yayılma səviyyəsini öyrənmək məqsədilə onlayn 

sorğu keçirsə də, sorğunun nəticələri ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat verilmir.
910

 Eyni zamanda Komissiya 

tərəfindən Şəffaflığın Artırılması və Korrupsiya ilə mübarizəyə dair strategiyanın inkişaf etdirilməsi məqsədilə, 

korruspiya ilə bağlı müxtəlif tendensiyaları özündə əks etdirən tədqiqatlardan istifadə edir. Bundan başqa 

vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin də fikirləri nəzərə alınır.
911

 Həmçinin Milli Fəaliyyət Planının
912

 əsas 

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində istinad olunan tədqiqat ilə bağlı nəticələr də açıqlanmamışdır. 

 

Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin ayrıca veb səhifəsi mövcud olmasa da, qurum tərəfindən mütəmadi 

olaraq mətbuat konfransları təşkil olunur ki, burada yarım illik və illik hesabatlar ictimaiyyətə təqdim olunur, 

korrupsiya ilə əlaqədar istintaqı aparılan və məhkəmədə baxılan işlər barədə ictimaiyyətə və mediaya məlumat 

verilir
913

. Bu tədbirlərdə daha çox korrupsiyaya dair qanun pozuntularının əhatə dairəsi, vətəndaşların 

korrupsiyaya dair qavramaları, korrupsiya əməllərinin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən aşkarlanması ilə 

bağlı bacarıqları və cinayət axtarış fəaliyyətində əldə edilən uğurları və digər fəaliyyətlər haqqında məlumat 

verilir.
914

 

 

2011-ci il 3 mart tarixində Baş Prokurorluq tərəfindən korrupsiyaya dair məlumat vermənin asanlaşdırılması 

məqsədilə 161 nömrəli qaynar xətt təsis edilib. Pulsuz, eyni zamanda asan istifadə olunan qaynar xəttə 

vətəndaşlar birbaşa olaraq zəng edərək şikayətlərini birdirə bilərlər. Bu qaynar xəttin təsisi ictimaiyyət 

tərəfindən göndərilən şikayətlərin sayının artmasına köməklik göstərib.  

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsi yeni administrativ binasında vətəndaşların istifadəsi üçün müasir və rahat 

təsisatlar qurmuş və bu təsisatlar elektronik köşklərlə təchiz edilmişdir. Köşklərin məqsədi informasiyaya 

çatımlılığı sürətləndirmək, departamentin işçi heyəti ilə telefon əlaqəsi yaratmaq, elektron xidmətlərdən istifadə 

etmək və sairədir.
915

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsinin həmçinin vətəndaşlardan şikayətləri daha səmərəli 

şəkildə qəbul etmək üçün qaynar xətdən (161) istifadə edir. 

 

Hesabatlılıq (qanunda): 50 
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 Zaur Ibrahimli- Konstitutsiya Araşdırmaları fondunun baş ekspertinin hesabatın müəllifi ilə müsahibəsi  19 Sentyabr 2013-cü il  
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911
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 “Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə 2012-2015-ci illər üzrə fəaliyyət planı”,   www.commission-anti-corruption.gov.az  
913

www.genprosecutor.gov.az 
914

“Korrupsiyaya qarşı mübarizə yüksək vəzifəli məmurlara təsir etmir”, Contact, 23 İyul, 2013-cü il, 
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915
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Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış dövlət qurumlarının hesabatlılığı və fəaliyyətləri barədə 

cavabdehliyi qanunla necə müəyyən edilir?  

 

Komissiyanın hesabatlılığının təmin olunması ilə bağlı bir sıra qaydalar qəbul olunub. Komissiya öz fəaliyyətini 

qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyəti ilə birgə əməkdaşlıq şəklində qurur və dövlət korrupsiyaya qarşı 

mübarizə istiqamətində həyata keçirilən fəaliyyət ilə bağlı həmin qurumları məlumatlandırır.
916

 Yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi, qanunvericilikdə Komissiyanın öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə məlumat verib-verməməsi ilə bağlı 

aydın göstərişlər mövcud deyil. Bununla belə, Komissiya illik hesabatları hazırlayır və ölkə prezidentinə, 

parlamentə və konstitusiya məhkəməsinə bununla bağlı məlumat verir.
917

 

 

Komissiyanın əsasnaməsində, qurumun fəaliyyətində hesabatlılığının və dayanıqlılığının qiymətləndirilə bilməsi 

üçün konkret indikatorlar mövcud deyil. Məhz bu cür indikatorların olmaması Komissiyanın hesabatlılığını və 

hazırlanan hesabatların keyfiyyətini qiymətləndirməyə imkan vermir.
918

 Bundan başqa, Komissiyanın fəaliyyəti 

ilə bağlı da şikayətlərin verilməsi üçün aydın qaydalar mövcud deyil, lakin ümumi qaydalara görə hər bir 

vətəndaş məhkəməyə müraciət edə bilər
919

.  

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsinin Əsasnaməsinin 14-cü maddəsində göstərilir ki, qurum illik hesbatlarını 

hazırlamalı və Azərbaycan Respublikası Prezidentinə və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə komisiyaya təqdim 

etməlidir.
920

  

 

Qanunla, korrupsiya faktları barədə məlumat verən dövlət qulluqçularının və özəl sahədə çalışan şəxslərin 

qorunması təmin olunmur. Yalnız cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət mühafizəsi haqqında 

qanununa
921

 istinadən şahidlərin mühafizəsi təmin edilir ki, bu da olduqca ümumi yanaşmadır. (bu yalnız 

istintaq fəaliyyəti dövründə tətbiq olunur)
922

.  

 

 

Hesabatlılıq (təcrübədə): 50  
 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış dövlət qurumlarının hesabatlılığı və fəaliyyətləri barədə 

cavabdehliyi təcrübədə necə tətbiq olunur? 

 

Təcrübədə, Komissiya illik hesabatlarını hazırlayır və bunu Prezidentə, Parlamentə və Konstitutsiya 

məhkəməsinə təqdim edir
923

.  Komissiya fəaliyyəti ilə bağlı illik hesabatlarını mütəmadi olaraq öz veb 

səhifəsində yerləşdirməsə də, görülən fəaliyyət ilə bağlı ümumi icmallar və müxtəlif proqramların icrası ilə bağlı 

qurumun veb səhifəsində məlumatlar yerləşdirilir və bu məlumatlar mediada yayılır
924

. Komissiyanın 

əsasnaməsində vətəndaşlar tərəfindən müraciətlərin cavablandırılması ilə bağlı öhdəlik olmasa da, ictimaiyyət 

arasında ayrı-ayrı Nazirliklər və dövlət qurumlarından daha çox komissiyaya inam var. İctimaiyyət və qeyri 

hökumət təşkilatları tərəfindən Komissiyaya göndərilən sorğuların, şikayətlərin, arayışların və digər 

müraciətlərin sayı bu fikri təsdiqləyir.
925
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Komissiya, Nazirlər Kabineti ilə birgə Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli 

strategiyanın icrasının monitorinqinə məsuliyyət daşıyan iki qurumdan biridir.
926

 Komissiya hüquq-mühafizə və 

digər dövlət qurumlarından topladığı məlumatların analizini aparır və ildə iki dəfə Prezidentə bununla bağlı 

hesabat təqdim edir.
927

 Bu hesabatlar mediada dərc olunur və ictimaiyyət üçün açıqdır.
928

 Komissiya 

Strategiyanın icrasının uğurlu olub olmaması ilə bağlı yekun qərarı verir. Strategiyanın icrasının 

qiymətləndirilməsi məqsədilə Dünya Bankının indikatorlarından istifadə olunacağı qeyd olunsa da, bununla 

bağlı ətraflı məlumat verilmir.
929

 

 

2011-ci il "Global Integrity" Hesabatına görə (2011), bir çox dövlət qurumlarında veb səhifə və ya "qaynar 

xətt"lər yolu ilə məlumat verilməsi üçün imkanlar yaradılsa da, korrupsiya faktları barədə məlumat verən 

şəxslərin qorunması ilə bağlı konkret mexanizmlər mövcud deyil.  

Təcrübədə kənar vətəndaş nəzarəti mövcud deyil. Amma bəzən fərdi qaydada və ya təşkilatlar vasitəsilə 

spesifik məsələlər üzrə müəyyən işlər aparıb, nəticələr əldə etmək mümkündür. QHT-lər Komissiyada təmsil 

olunmadıqlarından vətəndaş cəmiyyəti öz təkliflərini yalnız Komissiyanın yanında fəaliyyət göstərən 

qanunvericilik məsələləri üzrə işçi qrupu vasitəsi ilə quruma çatdıra bilir. Bu işçi qrupunun isə strategiyanın 

monitorinqində heç bir rolu yoxdur.
930

 Rəylərin çatdırılması üçün digər bir vasitə, qərar vermə gücünə malik 

olmasa da, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Qeyri Hökumət Təşkilatlarının Məlumatlandırma və Əməkdaşlıq 

Şəbəkəsidir.
931

 

 

“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının təşəbbüsü ilə yeni təsis edilmiş “QHT-lərin Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı 

Platforması”
932

 hökumətin Korrupsiyaya qarşı mübarizə və Açıq Hökumətin təşviqinə dair fəaliyyət planlarında 

üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrasının monitorinqini həyata keçirməyi qarşısına məqsəd qoyub. Qeyd edək ki, 

fəaliyyət planlarının icrasına nəzarəti məhz Komissiya həyata keçirir. Demək olar ki, Komissiyanın fəaliyyətinə 

ümumi nəzarəti həyata keçirən qurum mövcud deyil. Yalnız Platforma və Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin bu prosesdə 

iştirak edir ki, onun da rolu yalnız monitorinq fəaliyyəti ilə kifayətlənir. Ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyəti 

Komissiyanın fəaliyyətinə nəzarətdə fəal rol oynaya və onun işində birbaşa iştirak edə bilməlidir.
933

.   

 

 

Dürüstlük (qanunda): 50 
 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış dövlət qurumları əməkdaşlarının öz fəaliyyətlərini dürüst 

qurmaları üçün hansı mexanizmlər mövcuddur? 

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə qurumlarının etik davranış qaydalarını tənzimləyən hüquqi mexanizmlər kifayət 

qədər ətraflı və təkmildir, lakin bir sıra aydınlaşdırmalara ehtiyac var.  Bu sahəni tənzimləyən iki əsas qanun 

mövcuddur. Bunlardan biri Dövlət Qulluğu haqqında qanun
934

, bir digəri isə Dövlət Qulluqçularının etik davranış 
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qaydaları haqqında qanundur
935

. Bundan başqa bir çox dövlət qurumları ayrıca olaraq öz davranış qaydalarını 

hazırlayıblar.
936

 

 

 Komissiyanın ayrıca “Etik Davranış Kodeksi” mövcud deyil. Komissiyanın katibliyinin əməkdaşları dövlət 

qulluqçuları hesab edildiyindən bununla bağlı məsələlər dövlət qulluqçularının etika davranış kodeksi ilə 

tənzimlənir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin üzvləri isə fərqli dövlət qurumlarının təmsilçiləri olduğundan 

onlarla bağlı məsələlər, təmsil etdikləri dövlət qurumlarının etik davranış kodeksləri əsasında aparılır. İdarədə 

bu məsələlər Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu işçilərinin Etik Davranış Kodeksi ilə tənzimlənir.
937

 

Kodeksdə qeyd olunur ki, hər bir prokurorluq işçisi «Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında» 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu, digər normativ hüquqi aktlarla və bu Kodekslə müəyyənləşdirilən 

davranış qaydalarına riayət etməlidir.  

 

İşə qəbuldan öncə bütün dövlət qulluqçuları xidmət andını imzalamadırlar. Dövlət Qulluğu haqqında qanun və 

dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında qanun işə qəbul zamanı uyğunsuzluğun baş verməsinə, 

ailə üzvlərinin dövlət qulluqçusunun rəhbəri olmasına, kənardan işçi qəbuluna, vəzifə səlahiyyətlərinin icrası 

zamanı siyasi fəaliyyət ilə məşğul olmağa imkan vermir. Qanunlar eyni zamanda, vəzifəni başa vurduqdan 

sonra fəaliyyət məhdudiyyələri barədə öhdəliklər müəyyənləşdirir, maraqların toqquşması, hədiyyə alma və 

qonaqpərvərlik ilə bağlı məsələləri tənzimləyir.  

 

Dövlət Qulluqçularının Etik Davranış Qaydaları Haqqında Qanun 2007-ci ildə qəbul olunub
938

, lakin bu sahəni 

daha ətraflı tənzimləyəcək olan “Maraqların toqquşması haqqında qanun”, dövlətin beynəlxalq öhdəliklərindən 

biri olmasına baxmayaraq uzun illərdir Milli Məclisin birinci oxunuşundan sonra qəbul olunmayaraq qalır.
 939

  

 

Qanuna görə inzibati və köməkçi vəzifələrdə çalışan dövlət qulluqçuları beş ildə bir dəfədən çox olmayaraq 

attestasiyadan keçməlidirlər. Attestasiyalar zamanı dövlət qulluqçularının etik keyfiyyətləri də 

qiymətləndirilməlidir.
940

 Lakin xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin qərəzsiz həyata keçirilməsi prosedurları 

yeni qəbul olunmuş qaydalarla müəyyən edilmişdir.
941

   

 

Etik Kodeskin ən əsas qayəsi dövlət qurumunda korrupsiyanın qarşısını almaq və dövlət qulluqçularının 

fəaliyyəti zamanı maraqların toqquşmasına imkan verməməkdir. Maraqların toqquşması yuxarıda göstərilən 

qanunda tam tənzimlənmir və daha əhatəli hələ də qəbul olunmayan Maraqların Toqquşması haqqında qanun 

layihəsində öz əksini tapır. 
942

 

 

Dürüstlük (təcrübədə): 50 
 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış dövlət qurumları əməkdaşları fəaliyyətlərində nə 

dərəcədə dürüstdürlər?  

 

Komissiya əməkdaşlarının etik davranış qaydalarını pozması ilə bağlı hər hansı bir fakt mövcud deyil.
943

. 
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Qanunvericiliyə əsasən xeyli sayda dövlət rəsmiləri öz əmlakları barədə məlumatları mütəmadi olaraq 

verməlidirlər. Ancaq, təcrübədə bunu həyata keçirmək üçün lazım olan deklorasiya forması mövcud 

olmadığından, məlumatlar verilmir.
944

 Qanunla hökumət rəsmilərindən maliyyə deklorasiyalarını toplamaq 

məsuliyyəti Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının üzərinə düşür, lakin bununla bağlı aydın mexanizmlər 

mövcud deyil və maliyyə deklorasiyası formasınının nümunəsi daha əvvəldən təqdim olunsa da, sənədi 

hazırlamalı olan Nazirlər Kabineti uzun illərdir ki, bunu etmir.
945

 

 

“Korrupsiyaya qarşı mübazirə haqqında qanun”da
946

 vəzifəli şəxslərin hədiyyə almasını qadağan edilməsi 

barədə maddənin təcrübədə həyata keçirilməsi çox çətindir. Qanunda qeyd olunur ki, vəzifəli şəxs xidməti 

vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar ümumi məbləği əlli beş manatdan yuxarı olan hədiyyə qəbul edə bilməz. Həmin 

məbləğdən yuxarı olan hədiyyələr şəxsin xidməti vəzifəsini həyata keçirdiyi dövlət orqanına və ya yerli 

özünüidarəetmə orqanına məxsus hesab edilir. 

 

Hətta qanunda hədiyyə ilə korrupsiya hesab edilən hədiyyənin aydın fərqləndirilmiş olsa belə, Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə haqqında qanunda hədiyyələrin yoxlanılması və bu hədiyyələrin müsadirəsi ilə bağlı aydın 

mexanizmlər mövcud deyil.
947

 

 

Əməkdaşlar mütəmadi qaydada dürüstlük ilə bağlı təlimlərə cəlb edilmirlər. Fərqli təşkilatlardan olan vətəndaş 

cəmiyyəti üzvlərinin iştirakı ilə bəzi seminarlar keçirilib
 948

 lakin həm Komissiya, həm də İdarə əməkdaşlarına 

dürüstlük ilə bağlı təlimlərə cəlb edilməsi ilə bağlı tam məlumat mövcud deyil.  

 

Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi prosesi yeni başlandığı üçün hələlik onun nəticələri məlum deyil.  

 

Preventiv tədbirlər: 50 
 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış dövlət qurumları korrupsiyaya qarşı mübarizədə 

qabaqlayıcı tədbirlər hansı səviyyədə həyata keçirirlər? 

 

Komissiyanın fəaliyyətinin əsası məhz qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsidir. Qurum, bu fəaliyyəti Korrupsiyaya 

qarşı mübarizə və şəffaflığın artırılması üzrə milli strategiya, strategiyanın tərkib hissələri kimi qəbul olunan 

fəaliyyət planlarının inkişaf etdirilməsi və icrasına nəzarəti həyata keçirmək formasında qurur. Komissiyaya 

parlament tərəfindən təyin edilən Milli Məclisin üzvləri dolayı və qeyri formal olsa da daşıdıqları vəzifədən 

istifadə edərək qanunvericilik ilə bağlı təşəbbüslər ilə çıxış edə bilirlər.
949

 

 

Son olaraq Komissiya tərəfindən 2012-2015-ci illər üzrə Açıq Hökumətin təşviqinə dair və sayca ikinci olan
950

  

Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə iki ayrı milli fəaliyyət planı hazırlanıb
951

. Qəbul edilən hər iki fəaliyyət planı 

Azərbaycan hökumətinin korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətinin icrasında mühüm nailiyyətlərdən hesab edilir. 

Bu fəaliyyət planları çərçivəsində “ASAN” xidmət mərkəzləri yaradılıb
952

 ki, bu mərkəzlər vətəndaşların dövlət 

tərəfindən göstərilən xidmətlərdən istifadə müqabilində vaxt itkisinin qarşısını alır və ölkədə korrupsiyaya qarşı 

                                                        
944

 Əliməmməd Nuriyev- Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin məlumatlandırma və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatorunun 
hesabatın müəllifi ilə 29 Noyabr 2013-cu il tarixli müsahibəsi 
945

 Overview of corruption and anti-corruption in Azerbaijan, 2013, Transparency International, www.transparency.org   
946

 “Korrupsiyaya qarşı mübazirə haqqında” qanun, 13 Yanvar 2004-cü il  
www.commission-anticorruption.gov.az  
947

 “ Korrupsiyaya qarşı mübazirə haqqında”  qanun, 13 Yanvar 2004-cü il  
www.commission-anticorruption.gov.az 
948

 Support to the Anti-Corruption Strategy of Azerbaijan” AZPAC Project Evaluation Report 2009, www.coe.int  
949

 Vasif Mövsümov- Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktorunun hesabatın müəllifi ilə müsahibə si, 25 Sentyabr 
2013-cü il 
950

 İlk fəaliyyət planı 2007-2011-ci illəri əhatə edir    
951

 Hər iki fəaliyyət Planı 5 Sentyabr 2012-ci il tarixində təsdiq edilib, www.president.az  
952

 ASAN mərkəzləri Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə dövlət agentliyi yanında vahid pəncərə formasında fəaliyyət 

göstərir. Hazırda Bakı, Sumqayıt və Gəncədə 4 mərkəz fəaliyyət göstərir. 
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mübarizəyə töhfə verir. 
953

 vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən aparılan müstəqil monitorinqin nəticələri onu göstərir 

ki, 2013-cü ilin sentyabr ayına qədər olan müddət ərzində “Açıq Hökumətin təşviqinə dair milli fəaliyət planı”nın 

ümumilikdə 25%-i icra olunub.
954

 “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair milli fəaliyyət planı”nda eyni göstərici 

34% həcmindədir.
955

 

 

“Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasının Əsasnaməsi”nə
956

 görə qurumun səlahiyyətləri dövlət 

qurumlarına məlumat üçün müraciət etmək və bəzi tövsiyələr verməklə kifayətlənir. Amma “Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə haqqında qanun”da göstərilir ki, Korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində ixtisaslaşmış orqan 

funksiyalarını Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası həyata keçirir.
 957

 

Qısaca, Komissiya antikorrupsiya fəaliyyətini koordinasiya etsə də, müvafiq fəaliyyət planlarında göstərilən 

müddəaların icrasını tam təmin etmək gücünə malik deyil.   

 

Komissiya, çox az sayda olsa da, təhlil və qiymətləndirmələr yolu ilə tədqiqatlar aparır.  Baxmayaraq ki, 

komissiyanın nəznində tədqiqatlar və bu kimi digər fəaliyyət ilə məşğul olacaq qurum mövcud deyil.
958

 

Komissiya tərəfindən hazırlanan hesabatlar daha çox prezidentə və parlamentə təqdim edilir. Məsələn, 2007 və 

2009-cu ilin sentyabr aylarında ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini, onu yaradan səbəbləri və xüsusiyyətlərini, 

eyni zamanda daha çox hansı sahələrin korrupsiyalaşdığını daha aydın görə bilmək üçün təhlillər aparıb.
959

 

Komissiya bu fəaliyyəti Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin məlumatlandırma və əməkdaşlıq 

şəbəkəsinə həvalə edib.
 960

 Amma yuxarıda da qeyd olunduğu kimi bu təhlillərin nəticələri geniş ictimaiyyətə 

təqdim olunmayıb.  

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq Baş Prokurorluqla 

Daxili İşlər Nazirliyi arasında “Korrupsiya ilə mübarizə sahəsində prokurorluq və daxili işlər orqanları arasında 

qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında” 15 aprel 2009-cu il tarixli birgə əmr imzalanıb və iki qurum arasında sıx işgüzar 

münasibətlər mövcuddur. İki qurum qarşılıqlı əməkdaşlıq şəklində korrupsiya cinayətlərinin istintaqını və 

araşdırmasını həyata keçirir.
 961

 Bu əməkdaşlıq Azərbaycanda dövlət qurumları arasında nadir olan ən yaxşı 

əməkdaşlıq nümunələrindən biridir. 

 

Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Komissiyanın səlahiyyətlərinə dövlət qurumlarına informasiya sorğuları 

göndərmək və tövsiyələr vermək daxildir. 

 

Maarifləndirmə: 50 
 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış dövlət qurumları korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı 

maarifləndirmə tədbirlərinə hansı səviyyədə cəlb olunur? 

 

Korrupsiyaya qarşı Mübarizə İdarəsinin Əsasnaməsinin 5.11-ci maddəsində göstərilir ki
962

, İdarənin 

vəzifələrindən biri korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə və profilaktik tədbirləri həyata 
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“AİƏT Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətini bəyənir”, Azernews, 1 Oktyabr 2013-cü il 
http://www.azernews.az/azerbaijan/60170.html 
954

Açıq Hökumətin Təşviqinə dair milli fəaliyyət planının icrasının monitorinq hesabatı (Sentyabr 2012- 2013), İqtisadi tədqiqatlar 
mərkəzinin Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatı ilə birgə nəşri, Noyabr 2013-cü il, www.transparency.az 
955

Korrupsiyaya Qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət planının icrasının monitorinqi hesabatı (Sentyabr 2012-2013), Konstitusiya 
Araşdırmaları Fondunun “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı ilə birgə nəşri, Noyabr 2013-cü il, www.transparency.az  
956

Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının Əsasnaməsi, 3 May, 2005-ci il,  
957

 “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” qanun, 13 Yanvar, 2004-cü il , www.commission-anticorruption.gov.az  
958

 Zaur Ibrahimli-Konstitutsiya Araşdırmaları fondunun baş eksperti ilə müsahibə  19 Sentyabr 2013-cü il 
959

www.anticornet.az  
960

 “Korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqqamətində Azərbaycan Respublikasının həyata keçirdiyi əsas fəaliyyət”  Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə komissiyasının məlumatlandırma vərəqəsi  
961

 A Overview of corruption and anti-corruption in Azerbaijan, 2013, Transparency International, www.transparency.org  
962

 “Azərbaycan Respublikası Prokuroru Yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin yaradılması haqqında “ qanun. 28 Oktyabr 
2004-cü il, www.commission-anticorruption.gov.az 
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keçirməkdir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının əsasnaməsində qeyd olunur ki,
 963

 qurum korrupsiya 

ilə bağlı ictimai rəyin öyrənilməsi və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirməni həyata 

keçirməlidir.  

 

Təcrübədə, korrupsiyaya dair məlumatlandırma ilə bağlı tədbirlər və proqramlar, dövlət qulluqçuları və hüquq 

mühafizə orqanlarının əməkdaşları arasında xüsusilə hüquqi məsələlər və hesabat vermə ilə əlaqədar təlimlər 

hökumət və vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən aparılır. Amma bu sahədə hərtərəfli yanaşma tələb olunur. 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində preventiv tədbirlərin görülməsi və mübarizənin effektiv qurulması üçün 

təcrübi bacarıqların artırılması, təlimlərin ictimaiyyət və biznes qurumları arasında da keçirilməsinə ehtiyac 

var.
964

 

 

Komissiya mütəmadi olaraq korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bukletlər və flayerlər hazırlayır və bu 

materialları dövlət qurumları, yerli icra hakimiyyətləri, QHT, media və universitetlər arasında yayır. Korrupsiyaya 

Qarşı Mübarizə İdarəsi də öz növbəsində həyata keçirdikləri fəaliyyətin nəticələri ilə bağlı bukletlər hazırlayır. 

Buna misal olaraq 2007 və 2009- cu illərdə korrupsiya cinayətləri ilə əlaqədar istintaq və əməliyyat tədbirləri 

barədə məlumat kitabçaları hazırlanıb.  

 

Komissiyanın üzvləri, prokurorlar və müstəntiqlər antikorrupsiya fəaliyyəti ilə bağlı olaraq mütəmadi qaydada 

mediaya müsahibələr verirlər.  

Bundan başqa, ictimai maraqların qorunması ilə bağlı bir sıra digər fəaliyyətlər də həyata keçirilib. Bunlara 

korrupsiya faktları barədə məlumatların verilməsi üçün qaynar xəttlərin formalaşdırılması, korrupsiyaya qarşı 

mübarizə ilə bağlı broşurların və məlumatlandırma vərəqələrinin dərci, radio və televiziya kanallarında “Talk 

Show”ların və müzakirələrin təşkili daxildir. Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin 

iştirakı ilə təsis edilən işçi qrupu və Prokurorluq İdarəsi, Daxili İşlər Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi və Milli 

Təhliükəsizlik Nazirliyinin təlim mərkəzləri bu korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı tədris planı hazırlayıblar. 

Prokurorluq İdarəsi və ABŞ səfirliyi 2007 və 2009-cu illərdə korrupsiya cinayətlərinin istintaqının aparılması ilə 

bağlı mütəmadi təlimlər keçiriblər. 
965

 Görülən bu kimi işlərə baxmayaraq, bunları hər tərəfli ictimai 

məlumatlandırma hesab etmək mümkün deyil. Yuxarıda göstərilən fəaliyyətlərin nəzərə çarpma səviyyəsi elə 

də yüksək deyil.  

 

İctimai məlumatlandırmanın artmasına, dövlət qulluqçuları üçün təlimlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsinə 

baxmayaraq, bu istiqamətdə çatışmazlıqlar qalmaqdadır. Media ilə ictimai əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün, 

Komissiya vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə hərtərəfli və davamlı ictimai məlumatlandırma proqramı işləyib 

hazırlanmalıdır. Komissiya eyni zamanda dövlət qulluğunda çalışan vəzifəli şəxslərin etika məsələləri və 

maraqların toqquşmasının qarşısının alınması ilə bağlı, rüşvətə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadəyə görə 

cəzanın verilməsi, korrupsiya risklərinin və daxili korrupsiyadan qorunmaq üçün preventiv tədbirlərlə bağlı 

davamlı təlim sistemin qurulmasına rəhbərlik etməlidir. Komissiyanın ən böyük uğurlarından biri kimi, hökumət 

qurumları tərəfindən göstərilən çoxsaylı xidmətlərə görə qoyulan qiymət və tariflər barədə ətraflı məlumatın 

verildiyi www.rusum.az internet səhifəsinin yaradılması olmuşdur.
966

 

 

İstintaq: 75 
 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış dövlət qurumları korrupsiya ilə bağlı istintaq işlərini hansı 

səviyyədə qurur?  

 

                                                        
963

 Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasının Əsasnaməsi, 3 May, 2005, www.antikorrupsiya.gov.az 
964

 Rəna Səfərəliyeva- “ Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının icraçı direktorunun  29 Noyabr 2013-cü il tarixli, 23.00-23.40,  “ Xəzər” 
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Azərbaycanda korrupsiya ilə əlaqədar cinayət əməllərinin təqibi ilə bağlı vacib irəliləyişlər əldə olunub.
967

 Dövlət 

strukturunda aktiv və passiv korrupsiya, nüfuz alveri, qeyri- maddi fayda əldə etmək və üçüncü şəxs vasitəsilə 

rüşvət alma müvafiq beynəlxlaq standartlara əsasən korrupsiya əməli hesab edilir.  

 

Azərbaycan Respublikasının Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə əməliyyat-

axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi səlahiyyətləri verildikdən sonra ildən ilə  cinayət işlərinin sayının artması 

müşahidə olunur.  Bundan savayı, qanunvericilikdə olan bəzi boşluqlar korrupsiyaya qarşı mübarizə 

istiqamətində əldə edilən nailiyyətlərin statistikasının süni şişirdilməsinə gətirib çıxarır. Ənənəvi olaraq 

korrupsiya daha çox yalnız dövlət sektoru ilə assosiasiya olunur və son illər beynəlxalq təcrübədə özəl sektorda 

korrupsiya cinayət əməli olaraq ayrıca fərqləndirilir.  

 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində özəl sektorda korrupsiya fərqləndirilmədiyindən, 

Azərbaycan hakimiyyət orqanları mövcud qanunvericiliyə əsaslanaraq özəl sektorda mənimsəmə və korrupsiya 

ilə bağlı xeyli cinayət işləri barədə məlumat verirlər. 

 

Azərbcaycan korrupsiya cinayətlərindən əldə edilmiş gəlirin konfisikasiya ilə bağlı beynəlxalq standartlara 

qoşulsa da, konfisikasiya qərarının təcrübədə istifadəsi arzulanan səviyyədə deyil.
968

  

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə orqanlarına araşdırma səlahiyyəti verən qanunda (məsələn maliyyə 

deklorasiyaların qiymətləndirilməsi kimi) boşluqlar və digər qərarlar arasında ziddiyyət mövcuddur. Məsələn, 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının əsasnaməsində
969

 quruma maliyyə deklorasiyalarının 

monitorinqini aparmaq səlahiyyəti verilib. Lakin “Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların 

təqdim edilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqından qanun”un
970

 3.4-cü maddəsində qeyd olunur ki, “Yerli 

özünüidarə orqanlarına seçilmiş şəxslər maliyyə xarakterli məlumatları müvafiq icra hakimiyyəti orqanına, yerli 

özünüidarə orqanlarında təşkilati-sərəncamverici və ya inzibati-təsərrüfat funksiyalarını həyata keçirən şəxslər 

isə yerli özünüidarə orqanına təqdim edirlər.” 

 

Digər müvafiq qurumlardan fərqli olaraq Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin daha yaxşı istintaq səlahiyyəti 

var və bu ona cinayət və daxili istintaqın aparılmasına köməklik göstərir.
 971

 2013-cü ilin ilk 9 ayı ərzində 322 

cinayət işinin istintaqı aparılıb və onlardan 132-si məhkəməyə göndərilib. Tamamlanan cinayət işlərinin 

nəticəsində 3,358 milyon manat məbləğində vəsait müsadirə olunub.
 972

  

 

Hər bir nazirlik və dövlət qurumu korrupsiya faktlarına görə onlarla işçini vəzifələrindən uzaqlaşdırdığına dair 

məlumat yaysa da
973

, bunlar əsasən kiçik və orta çinli məmurlardır.  Yüksək vəzifəli məmurların korrupsiya 

faktlarına görə cəzalandırılmamaları vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən daim səsləndirilir və bu antikorrupsiya 

siyasətinin effektiv icrasına mane olmaqla yanaşı
974

, cəmiyyət arasında hüquq mühafizə orqanlarına olan inamı 

azaldır
975

. Məsələn, 1992-2012-ci illərdə 22,332 tələbə qeyri-qanuni yollarla ya universitetlərə qəbul edilib, ya 

da digər ali məktəbə köçürülüb
976

. Bu cinayətə görə yalnız Təhsil Nazirliyinin maliyyə şöbəsinin keçmiş müdir 

                                                        
967

 Third Round of Monitoring: Azerbaijan, Monitoring Report, by OECD, Anti-corruption Network for Eastern Europe and Central 
Asia, Istanbul Anti-corruption Action Plan, Paris,  25 September 2013, www.oecd.org    
968

 Third Round of Monitoring: Azerbaijan, Monitoring Report, by OECD, Anti-corruption Network for Eastern Europe and Central 
Asia, Istanbul Anti-corruption Action Plan, Paris,  25 September 2013, www.oecd.org    
969

 Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasının Əsasnaməsi, 3 May, 2005, www.antikorrupsiya.gov.az 
970

 “Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında “qanun,  24 
İyun, 2005-ci il, www.commission-anticorruption.gov.az   
971

 www.genprosecutor.gov.az  
972

 “Baş Prokuror bu ilki cinayətlər ilə bağlı statistikanı açıqlayıb”, Azer news,  2 Oktyabr, 2013-cü il. 
http://www.azernews.az/azerbaijan/60190.html 
973

 “ How serious is Azerbaijan's anti-corruption campaign?”, by Scott Rosenblum, Central Asia –Caucasus Analyst, Vol 13, No 4 , 2 
March 2011 http://www.silkroadstudies.org/new/docs/publications/110302analyst.pdf  
974

 “Korrupsiyaya qarşı mübarizə yüksək vəzifəli məmurlara təsir etmir”, Contact, 23 İyul, 2013-cü il 
http://www.contact.az/docs/2013/Politics/072300043411en.htm#.UmfKWHATDGw 
975

 Global Corruption Barometer  2013, publication by Transparency International, www.transparency.org   
976
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müavini məsuliyyətə cəlb edilib 
977

və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadəyə görə Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1, 

311.3.2, 311.3.3 və 308.2-ci maddələri ilə mühakimə edilib
978

. Qeyd etmək lazımdır ki, nə “Təhsil haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu, nə də “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında” 

Əsasnamə Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının qaydalarından kənar universitetə tələbə qəbul etmək
979

, 

ya da digər universitetə köçürmək səlahiyyəti vermir. Tələbələrin universitetlərə qeyri-qanuni qəbulu və 

köçürülməsi Təhsil Nazirliyinin yüksək vəzifəli məmurları və universitet rektorları
980

,
981

 arasında olab 

sövdələşmə əsasında baş tuta bilərdi.  Amma bir məqam xüsusilə vurğulanmalıdır ki, yüksək vəzifəli məmurlar 

korrupsiya əməllərində özləri bir başa iştirak etmədikləri üçün onların haqqında bununla bağlı cinayət işinin 

aparılması çətin prosesdir. Onların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün mötəbər sübutlar əldə olunmalıdır ki, bu da 

korrupsiya prosesinin gizliliyi səbəbindən heç də asan deyil.
982

    

 

Mediada məmurlar barədə korrupsiya faktlarına görə aparılan cinayət işləri haqqında məlumatlar getsə də, 

onlarla bağlı çıxarılan yekun qərar və cəzalar barədə ətraflı məlumat verilmir. Bununla yanaşı, Cinayət 

Prosesual Məcəllənin 226-cı maddəsinə əsasən
983

, törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər barədə kütləvi 

informasiya vasitələrinin məlumatları istintaqın başlanması üçün əsas yaradır lakin, hüquq mühafizə orqanları 

heç də hər zaman araşdırmalar aparmırlar.
984

 

 

Tövsiyələr  
 

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə fəaliyyət planının icrası ilə bağlı Komissiyanın koordinasiya 

faəliyyətini və nəzarətini artırılmasına böyük ehtiyac var. Komissiya görülən işlərlə bağlı dövlət 

qurumlarında məlumatları yalnız ilin sonunda illik hesabatlar üçün deyil, eləcə də mütəmadi qaydada 

məlumat almaq üçün mexanizm hazırlamalıdır. Bu, çatışmazlıqların və onların səbəblərinin vaxtında 

müəyyən edilməsi  və qarşısının alınması üçün əlavə fəaliyyətin görülməsinə xidmət etmiş olar.  

 

 Maraqların toqquşmasının qarşısının alınması və Korrupsiya faktları barədə məlumat verən şəxslərin 

müdafiəsi haqqında qanunlar qəbul olunmalıdır. Bu qanunların effektiv icrası üçün konkret 

mexanizmlər hazırlansın və dövlət məmurların maliyyə xarakterli məlumatlarının toplanması üçün daha 

əvvəl qəbul olunmuş qanun yenilənsin və icra olunsun.  

 

 Qanunvericiliyə dövlət və özəl sahədə korrupsiya hallarını fərqləndirən maddələr əlavə edilsin  

 

 Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlıq genişləndirilməlidir. Xüsusən qanun layihələri, qayda və 

meyarların hazırlanması, məlumatandırma və maarifləndirmə işlərində əməkdaşlıq artırılmalıdır. 

Vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin Komissiyanın tərkibinə daxil edilməsi məqsədəuyğundur.  

 

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qurumlarda və digər dövlət orqqanlarında şəffaflıq səviyyəsini 

artımaq üçün mediada korrupsiya faktları barədə verilən məlumatlar İdarə tərəfindən araşdırılmalı və 

bununla bağlı ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Komissiyanın veb səhifəsi mütəmadi olaraq 
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yenilənməli və lazımi hesabatlar vaxtlı-vaxtında yerləşdirilməlidir. Dövlət qurumları üçün korrupsiya ilə 

bağlı hesabatların vahid forması hazırlanmalıdır.  

 

 Komissiyanın mövcud və nəzərdə tutulan vəzifələrini (maliyyə bəyənnamələrinin toplanması və 

yoxlanması, korrupsiya pozuntuları ilə dövlət orqanlarının vahid hesabat formasının hazırlanması) 

uğurlu yerinə yetirməsi üçün həm insan, həm də texniki resurslarının artırılmasına ehtiyac var.     
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10. SİYASİ PARTİYALAR 

Xülasə  
 

Əsas müxalifət partiyaları arasında siyasi ideologiya və yanaşma ilə bağlı fərqlilik yoxdur. Əksəriyyəti, partiya 

proqramlarında aydın ideoloji yanaşma ortaya qoymayıblar. Bu partiyalar siyasi fəaliyyətilərinin seçki 

proqramları və ideoloji yanaşmadan daha çox partiya liderinin fərdi keyfiyyətləri əsasında qururlar. Buna əsas 

səbəb kimi onu göstərmək olar ki, bu partiyaların əsası Sovetlər birliyi dövründə 1980-ci illərin sonlarında əsas 

aparıcı müxalif qüvvə olan və müstəqil Azərbaycan dövlətinin ilk illərində hakim   partiya olan Xalq Cəhbəsi 

əsasında qurulub.   Azərbaycanın siyasi mənzərəsində üstünlük təşkil edən partiyalar əsasən mərkəz sağ və 

milliyətçi ideologiyalara sahib olan partiyalardır. Qeydiyyata alınmış partiyaların sayının çoxluğu ümumilikdə bu 

sahədə müxtəliflikliyin olduğu kimi görünsə də, siyasi səhnədə əsas üstünlük hakim partiyaya məxsusdur.   

 

SİYASİ PARTİYALAR 
Ümumi qiymət 46/100 

MEYAR İNDİKATOR QANUN TƏCRÜBƏ 

Fəaliyyət qabiliyyəti 

50/100 

Resurslar 
75 25 

 
Müstəqillik 

75 25 

İdarəçilik 

50/100 
Şəffaflıq 

75 25 

 
Hesabatlılıq 

75 25 

 
Dürüstlük 

75 25 

Şəffalıq sistemində rol 

38/100 

Təmsilçilik 
                 50  

 
Antikorrupsiya öhdəçiliyi 

                  25  

 

Struktur və təşkilatlanma   

 

Azərbaycanda 50-dən çox partiya qeydiyyata alınıb. Amma onlardan çox azı siyasi səhnədə fəaldırlar. Ən 

böyük partiya ölkə prezidenti İlham Əliyevin sədrlik etdiyi hakim Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Müxalifət 

partiyaların əksəriyyəti prezident seçkiləri ilə əlaqədar 2013-cü ilin iyun ayında təsis edilən Demokratik 

Qüvvələrin Milli Şurası adlandırılan blokda cəmləşmişdilər. Bu partiyaların əksəriyyətinin kökü müstəqilliyin ilk 

illərində mövcud olan Xalq Cəhbəsi Hərəkatına bağlıdır. Amma bu partiyalardan çox azı tanınmış partiyalardır 

və azsaylı vətəndaşlar tərəfindən dəstəklənirlər. Ölkədə Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa ən çox tanından 

partiyalar Müsavat
985

, Xalq Cəbhəsi, Liberal Partiyası və Demokrat partiyasıdır.  Bunlardan başqa Ana Vətən 

və Sosial Rifah Partiyası kimi hökumət yönümlü bir sıra kiçik partiyalar fəaliyyət göstərir. Böyük Quruluş 

Partiyası, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Demokratik İslahatlar Partiyası, Ədalət, Vətəndaş 

Həmrəyliyi və Ümid Partiyası da Milli Məclisdə təmsil olunan partiyalar sırasındadır. Müxalif partiyalar arasında 

ən böyük dəstəyə malik partiyalar Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyalarıdır.  

 

 
                                                        
985

 Musavat (Bərarəblik) 1911-ci ildəə təsis edilmiş tarixi partiyadır. 1992-ci ildə yenidən təsis edilib.  
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Qiymətləndirmə  
  

Resurslar (qanunda):  75 
 

Qanunvericilikdə siyasi pariyaların təsisi və fəaliyyəti üçün  nə kimi imkanlar nəzərdə tutulub?  

 

Siyasi partiyaların təsisi və idarə olunması ilə bağlı qanunveciliyi kifayət qədər güclü hesab etmək olar. Siyasi 

partiyaların fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası, Siyasi Partiyalar Haqqında qanun
986

 və 

Seçki Məcəlləsi
987

 ilə tənzimlənir. Bununla yanaşı, siyasi partiyaların təsisi və fəaliyyətlərinin əsasını azad 

toplaşmaq, üzvlərinin bərabər hüquqluluğu, özünü idarəetmə, qanunilik və açıqlılıq kimi prinsiplər təşkil edir. 

Azərbaycanda siyasi partiyalar təsis qurultayları yolu ilə formalaşırlar. Qanuna görə, siyasi partiyanın 

nizamnaməsi və proqramının qəbul olunması, rəhbər və nəzarət-təftiş orqanlarının formalaşdırılması təsis 

qurultayı tərəfindən aparılmalıdır.
988

 Bunun üçün, siyasi partiyanın yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edən şəxslər 

tərəfindən təşkilat komitəsi yaradılmalıdır. Təşkilat komitəsi siyasi partiyanın qurulması üçün tələb olunan işləri 

həyata keçirməli, partiyanın orqanları, nizamnaməsi və proqramı partiyanın ali rəhbər orqanı-Qurultayı 

tərəfindən təsdiq edilməlidir. Qurultay ən azı beş ildə bir dəfə keçirilməlidir.
989

 

 

Siyasi partiyaların qeydiyyatı, “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” qanunla
990

 

aparılır. Siyasi partiyanın təsis olunduğu gündən bir ay müddətində “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və 

dövlət reyestri haqqında” Qanuna uyğun olaraq, partiya üzvlərinin sayını təsdiqləyən sənəd əlavə edilməklə, 

siyasi partiyanın dövlət qeydiyyatına alınması üçün müraciət olunur. Qeydiyyat üçün minimal üzv sayı 1000 

nəfərdir.  Siyasi partiyanın nizamnaməsini və proqramını qəbul etmiş, yetkinlik yaşına çatmış tam fəaliyyət 

qabiliyyətli Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları siyasi partiyaya üzv ola bilərlər. Siyasi partiyalar 

tərəfindən üzvlərinin qeydiyyatı aparılır.
 991

 

 

Qanunda partiyaların regional və yerli əsasda formalaşdırılmasına heç bir məhdudiyyət yoxdur, lakin partiyalar 

öz fəaliyyətini ümumölkə səviyyəsində qurmalıdırlar. Regionlarda fəaliyyət yalnız quruma məxsus rayon 

təşkilatları vasitəsilə həyata keçirilməlidir. Hətta öz konstitutsiyası, parlamenti, məhkəmə və icra orqanları olan 

Naxçıvan Muxtar respublikasında da regional partiyaların yaradılmasına icazə verilmir. Başqa bir nümunə kimi 

göstəriləcək fakt, xarici ölkə vətəndaşları və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər siyasi partiyanın üzvü ola 

bilməzlər. Amma QHT-lər də belə bir məhdudiyyət yoxdur. Yalnız 18 yaşına çatmış Azərbaycan vətəndaşları 

siyasi partiya üzvü ola bilərlər. QHT-lər də isə yaş məhdudiyyəti nəzərdə tutulmayıb. (yalnız QHT-nin təsisçiləri 

18 yaşında olmalı, gənclər təşkilatının təsisçiləri isə 16 yaşında ola bilərlər) 
992

, 
993

.  

 

Əgər qanunun ilkin variantı qeydə alınmayan partiyaların fəaliyyətini açıq şəkildə qadağan etmirdisə, yeni 

dəyişiklərdə (adıçəkilən  qanunun 14-cü maddəsi) bunu aydın şəkildə bəyan edən müddəalar mövcuddur.  
994

 

 

Siyasi partiyaların mülkiyyətində binalar, avadanlıq, nəşriyyatlar, mətbəələr, nəqliyyat vasitələri, habelə 

nizamnamə vəzifələrini yerinə yetirmək üçün lazım olan digər əmlak ola bilər. Siyasi partiyalar borc və ya icarə 

barəsində başqa şəxslərlə bağladıqları müqavilələrə uyğun olaraq binalardan və başqa əmlakdan istifadə edə 

bilərlər. Bununla belə, siyasi partiyaların mülkiyyətində torpaq, sənaye müəssisələri, istehsal birlikləri və 

kooperativlər ola bilməz, siyasi partiyalar təsərrüfat və ya kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməzlər. 
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 “Siyasi Partiyalar Haqqında” qanun,  3 İyun 1992-ci il, 20 Aprel 2012-ci ildə əlavə və dəyişikliklər edilib,  www.e-qanun.az  
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Siyasi partiyalar haqqında Qanuna edilmiş əlavə və dəyişikliklərdən
995

 sonra partiyaların dövlət tərəfindən 

maliyyələşdirilməsi həyata keçirilir. Bu zaman əsas meyar partiyanın qeydiyyat keçməsi deyil. Burada nəzərə 

alınan əsas məqam partiyanın Milli Məclisə keçirilən seçkilərdə göstərdiyi nəticələrdir.  Dövlət büdcəsindən 

ayrılmış vəsaitin 10 faizi irəli sürdüyü namizədlər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə keçirilmiş son 

seçkilərdə etibarlı səslərin azı 3 faizini qazanmış, lakin Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində təmsil 

olunmayan siyasi partiyalar arasında qazanılmış səslərin sayına proporsional olaraq bölünür. Vəsaitin 40 faizi 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində təmsil olunan siyasi partiyalar arasında bərabər, 50 faizi isə 

seçilmiş deputatlarının sayına proporsional olaraq bölünür.  Siyasi partiyalar Milli Məclisə keçirilmiş son 

seçkilərdə siyasi partiyalar bloku tərkibində iştirak etdikdə, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait partiyalar arasında 

ayrıca olaraq bölünür. 
996

 

 

Qanuna edilən son dəyişikliklər, siyasi partiyaların maliyyələşməsi ilə bağlı mühiti bir qədər şəffaflaşdırsa da, 

ümumilikdə məhdudlaşdırıcı xarakter daşıyır.
997

 Qanuna görə, siyasi partiyaların bələdiyyə orqanları və onların 

tabeliyində olan qurumlardan, xarici dövlətlər və xarici hüquqi şəxslərdən, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan 

şəxslər, yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər, soyadını, adını, atasının adını, şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz 

edən sənədinin seriyasını və nömrəsini göstərməyən fiziki şəxslər, hərbi hissələr, ictimai birliklər və fondlar, dini 

qurumlar və hüquqi şəxslərdən tərəfindən maliyyələşməni qadağan edir.  

 

Resurslar (təcrübədə):  25 
 

Siyasi mübarizədə partiyaların effektiv fəaliyyətinin qurulması üçün maliyyə imkanları nə dərəcədədir?    

 

Partiyalar arasında rəqabət bərabər əsaslarda deyil. Bunun əsas səbəblərindən biri partiyaların maliyyə 

qaynaqlarıdır. Partiyaların əksəriyyəti nə dövlət, nə də hər hansı bir biznes subyektindən kifayət qədər maliyyə 

vəsaiti almır. Buna əlavə olaraq, ölkədə siyasi təzyiqlərdən ehtiyatlanan şəxslər üzvlüyə yazılmır və bu 

səbəbdən toplanan üzvlük haqqları tam açıq olmur, bir çox vaxtlarda bu vəsait ümumilikdə partiyanın 

maliyyələşməsi üçün kifayət etmir. Son illər bir neçə kiçik partiyalar yaradılsa da, onların çox azının ölkənin 

siyasətinə real təsir imkanları mövcuddur. Bu partiyaların bir çoxu çox kiçikdir, maliyyələşmələri məhduddur və 

ictimaiyyət tərəfindən dəstəkləri olduqca aşağıdır. 
998

 

 

Fərdi biznesmenlər müxalifət partiyalarını maliyyələşdirməkdən çəkinirlər.
999

 Ölkədə ümumi ölkə üzrə və 

regional şəkildə yayımlanan televiziya kanalları olsa da, əsas müxalifət partiyalarının bu kanallara çıxıb, öz 

siyasi fikirlərini səsləndirmək imkanları məhduddur. Müxalifət partiyaları daha çox onlayn resurslardan və 

internet mediadan istifadə edirlər. Lakin ölkədə əhali informasiyanı əsasən televiziya kanallarından əldə edir.  

Bu səbəbdən, vətəndaşlar hakim partiyanın fəaliyyətindən kənar siyasi yanaşmalar barədə az məlumatlıdırlar. 

Bundan fərqli olaraq, hakim partiya televiziya kanalları tərəfindən heç bir məhdudiyyətlə qarşılaşmır. Son 

prezident və parlament seçkilərində qeydə alınmış namizədlərə öz təbliğatlarını aparmaq üçün, yalnız debatda 

iştirak edən şəxslərin sayına bərabər olaraq əvvəlcədən müəyyən edilmiş efir vaxtı ayrılıb. Siyasi partiyalar eyni 

zamanda mediada reklamın  kifayət qədər baha olmasından və buna şirkətlərin həvəs göstərməməsindən 

şikayətlənirlər.
1000
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Partiyaların ictimai-siyasi fəaliyyətinin həyata keçirilməsində ən vacib məqamlardan biri də onların 

qərargahlarının olmasıdır. Lakin Azərbaycanda bununla bağlı problemlər var. Yalnız hakim Yeni Azərbaycan 

Partiyasının qərargahı müasir standartlara cavab verən və faəliyyətin normal idarə olunmasına imkan verən 

vəziyyətdədir. Bir çox partiyaların ya ümumiyyətlə qərargahları mövcud deyil ya da qərargahların şəraiti, maddi-

texniki təminatı kifayət səviyyədə deyil. Bəzi partiyaların qərargahları sahibkarlardan və ya dövlətdən icarəyə 

götürülən binalarda yerləşir. Ancaq bir sıra partiyalar bu kimi ofisləri də çətinliklə əldə edə bilirlər
1001

.  

 

Müstəqillik (qanunda):  75 
 

Siyasi partiyaları fəaliyyətləri ilə əlaqədar kənar təsirlərdən qorumaq üçün qanunda nə kimi qabaqlayıcı 

müddəalar mövcuddur?  

 

Qanunla dövlət instutlarının siyasi partiyaların fəaliyyətinə müdaxilə etməsinə imkan verilmir. Belə ki, qanunla 

nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin siyasi partiyaların fəaliyyətinə 

qarışması qadağandır. Lakin bu qadağanın pozulmasına, yəni siyasi partiyaların fəaliyyətinə qanunsuz 

qarışmağa görə hüquqi məsuliyyət müəyyən edilməmişdir. 

Partiyanın fəaliyyətinə yalnız partiyanın qurultayının və məhkəmənin qərarı ilə son qoyula bilər.  Siyasi 

partiyanın ləğvi barədə məhkəmə qərarı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının ərizəsi əsasında Azərbaycan 

Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsinə uyğun olaraq qəbul edilir.
 1002 

Siyasi partiyaların təsisi və 

fəaliyyəti ilə bağlı aşağıdakı qadağalar mövcuddur.:   

 

 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya quruluşunu və dünyəvi xarakterini zorakılıqla dəyişdirməyə, ərazi 

bütövlüyünü pozmağa cəhd göstərmək  

 müharibəni, zorakılığı və qəddarlığı təbliğ etmək  

 irqi, milli və dini ədavəti qızışdırmağa yönəlmiş fəaliyyətlə məşğul olmaq  

 

Qanunda eyni zamanda partiyaların hansı fəaliyyət ilə məşğul ola bilməyəcəkləri də öz əksini tapır. Siyasi 

partiyalar haqqında qanun və dövlət qulluğu
1003

 haqqında qanunvericilikdə dövlət və yerli özünüidarəetmə 

orqanlarında siyasi partiyaların təşkilatlarının yerləşdirilməsinə yol verilmir.
1004

  

 

Bütün səlahiyyəti müddətində bütün məhkəmələrinin sədrləri, sədr müavinləri və hakimləri, İnsan hüquqları 

üzrə müvəkkili (ombudsman), hərbi qulluqçular, köməkçi-texniki heyət istisna olmaqla, prokurorluq, ədliyyə, 

daxili işlər, milli təhlükəsizlik, sərhəd xidməti, gömrük, maliyyə, vergi, feldyeger rabitəsi, fövqəladə hallar, 

miqrasiya orqanlarının, dövlət mətbuatı orqanlarının işçiləri, İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin 

Yayım şurasının üzvləri, baş direktoru və onun müavinləri, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə 

Heyətinin üzvləri, din xadimləri siyasi partiyaların üzvü ola bilməzlər.
1005

  

 

Müstəqillik (təcrübədə): 25 
 

Siyasi partiyalar təcrübədə fəaliyyətləri ilə əlaqədar olaraq özlərini kənar təsirlərdən nə dərəcədə qoruya 

bilirlər?  

 

Ölkənin əsas müxalifət partiyaları olmasına baxmayaraq, Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyaları 

2010-cu ildən Parlamentdə təmsil olunmurlar. Müxalif partiyaları bəyan edirlər ki, azad toplaşmaq və ifadə 
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azadlığı kimi ən təməl azadlıqları məhdudlaşdırılır. Eyni zamanda, maliyyələşləmələrinə və ictimai televiziyanın 

efir məkanından istifadə ilə bağlı da məhdudiyyətlərin olduğu qeyd olunur.   

 

Bundan başqa Parlamentdə konstruktiv” müxalifət adlanan partiyalar var.
1006

  Siyasi partiyalar haqqında 

Qanuna zidd olaraq, ikinci növ partiyalara şamil edilən partiyalardan birinin – Demokratik Maarifçilik 

Partiyasının sədri Elşən Musayev ölkə üzrə yayımlanan kanallardan birinin - “Lider” televiziyasının efirində 

siyasi motivli verilişin aparıcılığını edir. Onun verilişində yalnız əsas müxalif partiyaların faəliyyəti tənqid 

olunur
1007

. 

 

Müxalifət partiyalarının üzvləri bəyan edirlər ki, onların seçki ilə əlaqədar ictimaiyyət arasında seçki təbliğatı 

aparmasına hökumət polis və siravi vətəndaşlardan istifadə etməklə süni manelər yaradır.
1008

  

 

Bundan başqa Musavat başqanının müavini Tofiq Yaqublu və REAL hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədovun 

2013-cü il Fevral ayının 4-də həbs olunması da müxalifət partiyalarına təzyiq vasitəsi kimi qiymətləndirilir. Onlar 

həmin ilin yanvar ayında İsmayıllı şəhərində keçirilən etiraz aksiyalarının təşkilində günahlandırılırlar.
1009

  

 

Şəffaflıq (qanunda):  75 
 

Qanunvericilikdə siyasi partiyaların öz maliyyə məlumatlarını ictimaiyyətə açıqlamaları ilə bağlı nə kimi 

öhdəliklər mövcuddur?  

 

Qanunvericilikdə siyasi partiyaların öz fəaliyyətlərini müstəqil şəkildə qurmalarına heç bir məhdudiyyət 

qoyulmur. Partiyalar qanun çərçivəsində öz fəaliyyətlərini azad şəkildə qura bilərlər. Partiyalar müvafiq normativ 

aktlar
1010

 əsasında maliyyə mənbələri haqqında məlumatları  verməlidirlər.   

 

Siyasi Partiyalar Haqqında qanuna 2012-ci ildə edilmiş dəyişikliklərə
1011

 görə, partiyalar öz proqramlarını 

Ədliyyə Nazirliyinə qeydiyyat üçün müraciət etdikləri zaman təqdim etməlidirlər. Proqrama sonradan ediləcək 

dəyişikliklər barədə müvafiq quruma məlumat verilməlidir. Eyni zamanda partiyalar illik maliyyə hesabatlarını 

hər il aprelin 1-dən gec olmayaraq təqdim etməlidirlər.  Siyasi partiyalar mühasibat uçotunu və maliyyə 

hesabatlarını “Mühasibat uçotu haqqında” Qanununa
1012

 uyğun olaraq tərtib etməlidirlər. Siyasi partiyalar illik 

maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə kütləvi informasiya vasitələrində dərc etməyə məsuliyyət daşıyırlar. 

Eyni zamanda qanuna görə, üzvlük haqqı ödəyən siyasi partiya üzvlərinin sayı maliyyə hesabatında qeyd 

edilməlidir. Yeni qanun dəyişikliklərinə görə ölkədən kənarda Azərbaycan vətəndaşları partiyanın 

maliyyələşdirilməsində iştirak edə bilməzlər. Partiyaya ianə vermək istəyən ölkə ərazində yaşayan vətəndaşlar 

isə öz şəxsiyyətlərini açıqlamalıdırlar. Yeni dəyişikliklər partiyaların maliyyə mənbələrini xeyli məhdudlaşdırır. 

   

Şəffaflıq (təcrübədə):  25 
 

İctimaiyyət partiyaların maliyyə məlumatları barədə nə dərəcədə informasiya almaq imkanına malikdir?  

 

Transparency International tərəfindən açıqlanan dünya üzrə vətəndaşlar arasında keçirilən sorğunun nəticələri 

əsasında korrupsiyanın səviyyəsini öyrənən 2013-cü il Qlobal Korrupsiya Barometrinin nəticələrinə görə 
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Azərbaycanda rəyi soruşulan respondentlərin 28%-i siyasi partiyaların korrupsiyalaşdığını bildirir.
1013

 Müstəqil 

ekspert Zəfər Quliyev siyasi partiyaların öz maliyyələri barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat vermədiyini bildirir. 

O, eyni zamanda partiyaların əsasən üzvlük haqqları və ianələr hesabına maliyyələşməsini çətin hesab edir.
 

1014
 Bəzi vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları partiyalara edilən yardımların heç də hər zaman müvafiq qaydada 

qeydiyyata alınmadığını və hesabatlara daxil edilmədiyini bildirirlər
1015

. Partiyaların maliyyələşməsi ilə bağlı 

şəffaflıq adətən aşağı qiymətləndirilir.
 1016

 Siyasi partiyaların maliyyə məsələlərini və edilən yardımların 

məbləğini izləmək çətinlik yaradır. Bu isə onunla bağlıdır ki, bu cür yardımlar adətən nağd formada həyata 

keçirilir. Heç bir partiya onlara edilən yardım və xərclər barədə ətraflı məlumatı veb səhifəsində və ya digər 

mənbələrdə yerləşdirmir. Bu səbəbdən, ictimaiyyətin bu kimi məlumatlara çıxış imkanları çox məhduddur.
1017

. 

Bugünədək partiyaların maliyyələşmədə yol verdikləri nöqsanlara görə onlar haqqında hər hansı inzibati və ya 

cinayət xarakterli işə rast gəlinməyib
1018

. 

 

Hesabatlılıq (qanunda):  75 
 

Müvafiq dövlət qurumu tərəfindən siyasi partiyaların maliyyə idaretməsinə nəzarətin aparılması üçün qanunda 

nə kimi əsaslar mövcuddur?  

 

Qanuna görə siyasi partiyalar illik maliyyə hesabatlarını müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim etməlidirlər. 

Bundan başqa vergi qanunvericiliyinə əsasən vergi orqanları siyasi partiyaların gəlirlərinin mənbələrinə, əldə 

etidikləri qazancın mənbəyinə və vergilərin ödənişinə nəzarət etmək səlahiyyəti var.
1019

 

 

Seçki Məcəlləsinə görə, Mərkəzi Seçki Komissiyası
1020

 tərəfindən seçki kampaniyası dövründə şəffaflığın təmin 

edilməsi məqsədilə, Xüsusi seçki hesablarının açılmasının və aparılmasının uçotu, hesabatı qaydası, habelə 

namizədlərin, qeydə alınmış namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının, referendum üzrə 

təşviqat qruplarının seçki fondlarına vəsaitlərin daxil olması və xərclənməsi qaydası Mərkəzi Bankla 

razılaşdırılmaqla, səsvermə gününə azı 55 gün qalmış müəyyənləşdirilir. Qanuna görə namizəd, qeydə alınmış 

namizəd, siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku, referendum üzrə təşviqat qrupu öz seçki vəsaitlərinin daxil 

olmasının və xərclənməsinin uçotunu aparmağa borcludur.  

 

Mövcud qanuna əsasən namizədlər ilkin maliyyə hesabatını Mərkəzi Seçki Komissiyasında seçki günündən 30-

50 gün qabaq qeydiyyat üçün zəruri sənədlərlə birgə təqdim etməlidirlər. Bu hesabata hesabatda göstərilmiş 

tarixə 2 gün qalmışdan əvvəlki dövr üçün məlumatlar daxil edilir. İkinci ilkin maliyyə hesabatı səsvermə gününə 

ən tezi 20 gün qalmış və səsvermə gününə ən geci 10 gün qalmış təqdim edilir; bu hesabata orada göstərilmiş 

tarixə 7 gün qalmışdan əvvəlki dövr üçün məlumatlar daxil edilir. Yekun maliyyə hesabatı seçkilərin 

nəticələrinin rəsmi dərc edildiyi gündən ən geci 10 gün sonra təqdim edilir; yekun maliyyə hesabatına seçki 

fonduna vəsaitlərin daxil olmasını və xərclənməsini təsdiq edən ilkin maliyyə sənədləri qoşulur.
1021

 

 

Siyasi partiyaların maliyyə mənbələri tam olaraq təyin olunmayıb və onlar ətraflı qaydada tənzimlənmir. Hətta 

bəzən, qeyri müəyyən formada “digər gəlirlər” anlayışdan istifadə olunur. İanə termininin ətraflı izahı verilmir. 

Burada göstərilən öhdəliklər əsasında müəyyən olunmayan gəlir mənbələrinin növlərinin də 

aydınlaşdırılmasına da ehtiyac var. Qanunla xeyriyyə məqsədilə verilən ianələrin də kommersiya xarakteri 

                                                        
1013

 Qlobal Korrupsiya Barometri 2013. Transparency International təşkilatının hesabatı,  İyul 2013-cü il, www.transparency.org 
1014

 Zəfər Quliyev-siyasi məsələlər üzrə ekspertin hesabatın müəllifi  ilə müsahibəsi, 6 Sentyabr, 2013-cü il 
1015

 Məşvərət Qrupunun görüşü, 19 iyul, 2013-cü il 
1016

 Məşvərət Qrupunun görüşü, 19 iyul, 2013-cü il  
1017

 Zəfər Quliyev-siyasi məsələlər üzrə ekspertin hesabatın müəllifi ilə müsahibəsi, 6 Sentyabr, 2013-cü il 
1018

 GRECO-nun 48-ci Plenar iclasında hazərlanmış Azərbaycanda partiyaların maliyyə şəffaflığının vəziyyəti barədə qiymətləndirmə 
hesabatı, 1 Oktyabr 2010. 
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 “Siyasi Partiyalar Haqqında” qanun,  3 İyun 1992-ci il, 20 Aprel 2012-ci ildə əlavə və dəyişikliklər edilib,  www.e-qanun.az   
1020
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1021
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daşıyıb, daşımadığını aydınlaşdırmaq çətindir. Üzvlük haqqları ilə bağlı yeganə öhdəlik isə ondan ibarətdir ki, 

partiyalar illik hesabatlarında üzvlük haqqı verən üzvlərinin sayını göstərməlidirlər
1022

. 

 

Əgər partiyanın maliyyələməsi və şəffafflığın təminatı ilə bağlı pozuntular baş verərsə bununla bağlı Ədliyyə 

Nazirliyinin xəbardarlıq vermək səlahiyyəti var. Əgər  bu pozuntu təkrarlanarsa, Nazirlik bununla bağlı 

məhkəmə qarşısında vəsadət qaldıra və məhkəmə partiyanın gələcək fəaliyyəti ilə bağlı qərar qəbul edə bilər. 

Azərbaycan qanunverciliyinə görə siyasi partiyalar yol verdikləri pozuntulara görə cinayət, inzibati, maliyyə və 

digər kodekslərə görə məsuliyyət daşıyırlar. Maliyyə hesabatını tərtib etməməyə görə, partiyalar qanun 

qarşısında məsuliyyət daşıyırlar.
1023

 Qüvvədə olan qanunvericiliyə görə
1024

 siyasi partiyalar qanunla qadağan 

olunmuş vəsaitin, o cümlədən ianələrin qəbul edilməsi, ianələr barədə məlumatın maliyyə hesabatına daxil 

edilməməsi və ianə edilən pul vəsaitlərinin nağd şəkildə qəbul edilməsi kimi maliyyə pozuntulara görə inzibati 

məsuliyyətə cəlb edilə bilərlər. 

 

Hesabatlılıq (təcrübədə):  25 
 

Təcrübədə siyasi partiyalar üzərində maliyyə nəzarəti nə dərəcədə effektivdir?  

 

Qanunla, siyasi partiyalar maliyyə hesabatları təqdim etmək məcburiyyətində olsalar da, təcrübədə, partiyaların 

bu formal sənədləri təqdim etməsi halına rast gəlinmir. Bəyan edilməyən maliyyə- nağd ianə, hüquqi 

çərçivədən kənar edilən ödəniş və xeyriyyə məqsədilə edilən yardımlar ilə bağlı olaraq seçki kampaniyası 

dövründə bu maliyəyə effektiv nəzarət etmək mümkün deyil.   Bu günə qədər partiyaların maliyyə hesabatlılığı 

sahəsində və ya seçki kampaniyalarının maliyyələşməsi zamanı şəffaflığın təminatı sahəsində yol verdikləri 

pozuntulara görə cinayət, inzibati vəya mülki sanksiyaya cəlb olunmaları ilə bağlı məlumata rast gəlinməyib
1025

.  

Bu onunla izah oluna bilər ki, partiyaların üzərinə qoyulan bu öhdəliklərin ətraflı izahı Nazirlər Kabinetinin 30 

Avqust 2013-cü il tarixli “Siyasi partiyalarda sadələşdirilmiş mühasibat uçotunun aparılması qaydaları”nın təsdiq 

edilməsi haqqında qərarında
1026

  göstərilib və yeni qaydalara görə maliyyə hesabatları 2014-cü il yazında 

təqdim olunmalıdır. Əgər sanksiyalar tətbiq olunacaqsa bu 2014-cü il Aprel ayından sonrakı tarixə təsadüf 

edəcək.   

 

Dürüstlük  (qanunda): 75 
 

Əsas partiyaların daxili demokratik idarəetmə ilə bağlı qaydalarını tənzimləyən təşkilat daxili qaydalar nə 

səviyyədədir?   

 

Siyasi partiyalar daxili idarəetmələrini müvafiq nizamnamələri əsasında qururlar. Təcrübədə heç bir partiyanın 

nizamnamədən başqa Davranış Kodeksi vəya üzvlərinin hüquq və öhdəliklərini özündə əks etdirən başqa bir 

sənəd yoxdur. Nizamnamələr müxtəlif partiyalar üçün eyni model ( Siyasi partiyalar haqqında Qanun) əsasında 

hazırlanır və partiya daxili idarəetməni, seçki prosedurunu və partiya ideologiyasını  tənzimləyir. Siyasi 

Partiyalar haqqında qanun partiya üzvlərinin hüquqlarını aşağıdakı formada təsbit edir.   

 

 siyasi partiyanın üzvləri onun rəhbər orqanlarına seçilmək və seçmək;  

 siyasi partiyanın və onun rəhbər orqanlarının fəaliyyəti haqqında məlumat almaq; 
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1023

 “Siyasi Partiyalar Haqqında” qanun,  3 İyun 1992-ci il, 20 Aprel 2012-ci ildə əlavə və dəyişikliklər edilib,  www.e-qanun.az  
1024

 İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 49-4, 247-4 və 247-5-ci maddələri 
1025

 GRECO-nun 48-ci Plenar iclasında hazərlanmış Azərbaycanda partiyaların maliyyə şəffaflığının vəziyyəti barədə qiymətləndirmə 
hesabatı, 1 Oktyabr 2010 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2010)2_Azerbaijan_Two_EN.pdf 
1026

 “Siyasi partiyalarda sadələşdirilmiş mühasibat uçotunun aparılması qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 
qərarı. 30 Avqust 2013-cü il, www.president.az  

http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2010)2_Azerbaijan_Two_EN.pdf
http://www.president.az/


 

146 MİLLİ ŞƏFFAFLIQ SİSTEMİ QİYMƏTLƏNDİRMƏSİ 

AZƏRBAYCAN 2014-cü il 

 partiyanın nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş qaydada rəhbər orqanların qərarlarından şikayət etmək; 

 siyasi partiyanın nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər hüquqlara malikdirlər.  

 

Siyasi partiyanın nizamnaməsini və proqramını qəbul etmiş, yetkinlik yaşına çatmış tam fəaliyyət qabiliyyətli 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları siyasi partiyaya üzv ola bilərlər. Siyasi partiyalar tərəfindən üzvlərinin 

qeydiyyatını aparmalıdırlar. Qanuna görə heç kəs hər hansı siyasi partiyaya daxil olmağa və ya onun 

üzvlüyündə qalmağa məcbur edilə bilməz
1027

. Siyasi partiyaya daxil olmağa və ya onun üzvlüyündə qalmağa 

məcbur etmə cinayət məsuliyyətinə səbəb olur.
1028

 

 

Dürüstlük (təcrübədə): 25 
 

Təcrübədə təşkilatın daxili idarəetməsini tənzimləyən qaydalara nə dərəcədə effektivdir? 

 

Bu gündədək partiya liderlərinin seçilməsi ilə bağlı hər hansı bir şikayətə rast gəlinməyib. Amma partiya 

üzvlyünə cəlb edilmə və onun üzvlyündə qalmağa məcbur edilmə ilə bağlı hallar mövcuddur.  Siyasi partiyalar 

öz fəaliyyətlərini nizamnamələri əsasında qururlar, lakin bununla belə partiyaların rəhbərliyində dayişiklik vəya 

qərarvermə prosesində üzvlərin fikirlərinin və təkliflərinin nəzərə alınması ilə bağlı aydın məlumatlar mövcud 

deyil. Belə ki, uzun illərdir ki, siyasi partiyaların rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər eynidir və onların dəyişilməsi 

ilə bağlı faktlara çox nadir hallarda rast gəlinir. Bundan başqa siyasi partiyaların qərar qəbul etmə 

mexanizimləri ilə bağlı aydın yanaşmalar mövcud deyil. Siyasi partiyaların keçiridiyi iclaslar və verilən qərarlar 

bir çox hallarda ictimaiyyətin diqqətindən kənarda baş verir və bu hal daxili idarətemənin qiymələndirilməsini 

çətinləşdirir.    

 

Maraqların ifadəsi və təmsilçilik: 50 
 

Siyasi sahədə partiyalar ictimai maraqları bir araya gətirib təqdim etmək bacarıqlarına nə qədər malikdirlər?  

 

Partiyaya nəzarətdə aydın partiya proqramlarının olmaması, siyasi partiyalara sosial maraqları siyasi arenada 

ədalətli şəkildə təmsil etmələrinə və cəmləşdirməyə imkan verməyən əsas iki problemdir. Bu hal eyni zamanda 

vətəndaşlar arasında partiyaların mövqeyinin tam aydın anlaşılmasına maneə yaradır. Partiya rəsmiləri 

seçicilərindən daha çox partiya lideri qarşısında hesabatlııdırlar. Bu isə ölkədə siyasi laqeydliliyə səbəb olur.   

 

Azərbaycanda siyasi cəhətdən üzdə olan şəxslərin zəif və parçalanmış olması, ölkə siyasətində partiyaların 

əsas rol oynamasına şərait yaradır. İnsanların partiyalarının platformalarından daha çox liderlərinin şəxsiyyəti 

barədə məlumatlıdırlar. Təsadüfi deyil ki, insanların partiyalara dəstəyi olduqca aşağıdır.  

 

Siyasi partiyaların ölkədə dəyişikliklər üçün ictimai vəkillik funsiyasını həyata keçirməsi imkanları çox 

məhduddur və bunu əksər vaxtlar vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları icra edilər
1029

. Bir çox qanun layihələri siyasi 

partiyalardansa, vətəndaş cəmiyyəti ilə müzakirə olunur. Hazırkı Azərbaycan reallıqlarında QHT rəhbərlərinin 

əksəriyyəti bu sahəyə siyasətdən gəliblər
1030

 və bu işi yeni formada davam etdirirlər. Siyasi partiyalar ölkənin 

siyasi həyatında əsasən seçki qabağı dövrdə daxil olurlar.   

    

Siyasi Partiyalar haqqında qanunun iki maddəsi ekspertlər tərəfindən ziddiyətli və bir-birinə tqarşı hesab olunur. 

Bir tərəfdən qanunun 5-ci maddəsində
1031

 partiyaların siyasətə təsir imkanları göstərilir.  Belə ki, siyasi 

partiyalar 
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  ictimai məsələlər ilə bağlı rəylərini dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına çatdıra;  

 nizamnamələrinə uyğun olaraq qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyətinə təsir göstərə;  

 siyasi və sosial proqramlar hazırlamaq yolu ilə daxili və xarici siyasətin formalaşmasına təsir göstərə 

bilərlər.   

 

Amma digər tərəfdən, başqa bir maddə partiyaların dövlət orqanlarına və rəsmilərinə müdaxiləni qadağan edir. 

Siyasi partiya tərəfindən dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin fəaliyyətinə müdaxilə edilməsinə görə inzibati 

məsuliyyət nəzərdə tutulur. 

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə öhdəliklər: 25 
 

Siyasi partiyalar ictimai hesabatlılığa və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə nə qədər diqqət ayırırlar?  

 

"Siyasi partiyalar haqqında" Qanunda partiyaların əsas fəaliyyət formalarından birinin ölkənin əhəmiyyətli 

problemləri barədə vətəndaşların maarifləndirilməsi göstərilsə də
1032

, siyasi partiyalarda ictimai hesabatlılıq və 

korrupsiyaya qarşı mübarizə aktual mövzulardan hesab olunmur. Təcrübədə siyasi partiyalar öz bəyənatlarında 

vəya çıxışlarında bu sahələrlə bağlı çox məhdud məlumat verir və zəif diqqət göstərirlər.     

 

Şəffaflıq və hesabatlılıq həm hakim, həm də müxalifət partiyalarının öz proqramlarında toxunmalı olduğu 

məsələlərdir.
1033

 Amma yuxarıda da qeyd olunduğu kimi partiyalar öz fəaliyyətini proqram hazırlayaraq ona 

uyğunlaşdırmaqdansa, əsasən nizamnamələri əsasında qururlar. Aydın olduğu kimi, nizamnamələr siyasi 

partiyaların korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətini tam aydın əsk etdirə bilməz. Nəticədə heç bir siyasi 

partiyanın korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün aydın proqramı və yanaşması mövcud deyil.  Müxalifət partiyaları 

öz araşdırmalarını aparmaqdansa, daha çox media və vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən qaldırılan korrupsiya 

iddialarına münasibət bildirirməyə üstünlük verirlər.  

 

Hakim partiya hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini uğurlu və vətəndaşlar arasında populyar hesab etsə 

də, müxalifət partiyaları bunu kəskin tənqid edirlər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası korrupsiyaya qarşı 

mübarizə ilə bağlı hökumətin həyata keçirdiyi siyasətə dəstək verməklə kifayətlənir, lakin partiyanın ayrıca 

bununla bağlı aydın yanaşması vəya proqramı mövcud deyil. Bu mənada hökumətin korrupsiyaya qarşı 

mübarizə siyasətini hakim partiyanın siyasi platforması kimi qəbul etməklə bağlı tərəddüdlər mövcuddur.      

 

Təcrübədə siyasi partiyalar öz çıxışlarında və sənədlərində korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı məsələlərə 

çox az vəya heç yer ayırmırlar. Yalnız seçki dövründə korrupsiyaya qarşı şüarlardan istifadə olunur ki, bu da 

bəzən populist səbəblərdən baş verir
1034

.   

 

Tövsiyyələr  
 

 Siyasi partiyaların fəaliyyətinə qanunsuz qarışmağa görə hüquqi məsuliyyət müəyyən edilməsi; 

 Siyasi partiyalar proqramlarını hazırlamalı və bu proqramlar geniş ictimaiyyətə təqdim edilməsi;  

 Siyasi partiyaların korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı siyasi proqramlarının hazırlanmasına ehtiyac 

var və hər bir partiyanın bununla bağlı aydın yanaşmasını özündə əsk etdirən sənədi hazırlaması 

məqsədəuyğun olardı; 

 Siyasi partiyaların fəaliyyəti, onların həyata keçirdiyi tədbirlər, proqramları və siyasi xətti ilə yaxından 

tanış ola bilmək üçün partiyaların veb səhifələri yaradılmalı və inkişaf etdirilməlidir. Partiya barədə 

məlumatlar onların rəsmi veb səhifəsi tərəfindən yayılmalıdır;   

                                                        
1032

 “ Siyasi Partiyalar Haqqında qanun”, 5-ci maddə,  3 İyun 1992-ci il, 20 Aprel 2012-ci ildə əlavə və dəyişikliklər edilib,  www.e-
qanun.az 
1033

 Fuad Süleymanov- müstəqil ekspertin hesabatın müəllifi ilə müsahibəsi, 7 Aprel 2014-cü il   
1034

 Fuad Süleymanov- müstəqil ekspertin hesabat müəllifi ilə  müsahibəsi, 7 Aprel 2014-cü il   

http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
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 Bir çox siyasi partiyaların daxili idarəetmə ilə bağlı sənədləri (məs. davranış kodeksi) mövcud deyil. 

Partiya daxili və kənar proseslərə effektiv və çevik reaksiya verə bilmək üçün bu kimi sənədlərin 

tərtibinə və fəaliyyətlərində bu sənədlərə istinad etmək məqsədə uyğun olardı; 

  Partiyalar maliyyə hesabatlarını ictimaiyyət üçün açıq etməli və bununla bağlı qanunun öhdəliklərinə 

əməl etməlidirlər; 

 Siyasi Partiyalar ölkənin ictimai-siyasi həyatında əhəmiyyət kəsb edən daxili, xarici siyasət, hüquqi, 

iqtisadi və sosial məsələlərə çevik reaksiya verməli və bu məsələrlə bağlı hüquqi və siyasi təhlillərini 

ictimaiyyətə təqdim etməlidirlər;  

 Siyasi Partiyalar yalnız seçki dövründə deyil mütəmadi olaraq cəmiyyətdə aktivlik nümayiş 

etdirməlidirlər. 
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11. MƏTBUAT 

Xülasə  
 

Azərbaycanda 5000-ə yaxın kütləvi informasiya vasitəsi qeydiyyatdan keçib. Hazırda ölkə səviyyəsində 50-dən 

çox jurnal, 36-dan çox gündəlik qəzet, 100-dən çox həftəlik qəzet, rayonlarda isə 80-ə yaxın qəzet işıq üzü 

görür.  

Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri (bundan sonra KİV) haqqında qanunvericiliyi mətbuat azadlığı üçün 

vacib olan təməl zəmanətləri təmin etsə də, bəzi hüquqi və praktiki məhdudiyyətlər müstəqil və müxalif 

yönümlü mətbuatın bu hüququndan istifadəsini əngəlləyir. Azərbaycanda mətbuata tətbiq edilən senzura 1998-

ci ildə ləğv edilmişdir və 2000-ci ildə qəbul edilmiş “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Qanun, fövqəladə 

vəziyyətlər zamanı bəzi media fəaliyyətlərinə qoyulması mümkün məhdudiyyətlər istisna olmaqla istənilən 

senzura aktını qadağan edir. Bununla belə, diffamasiya qanunvericiliklə cinayət əməli hesab olunur. Bu 

müddəaların qüvvədə qalması və tətbiq edilməsi jurnalistlərin fəaliyyətlərində yad təsirlərə məruz qalmasına və 

özünüsenzuraya  səbəb ola bilər.  Digər tərəfdən, jurnalistlərin peşə etikası və özünə-nəzarət mexanizmləri 

yaxşı inkişaf etməmişdir. 

 

Ölkədə çap və internet mediası çox şaxəli olmasına baxmayaraq, KİV-in, xüsusilə yayım mediasının 

müstəqilliyinin artırılması istiqamətində görüləsi işlər çoxdur. Yayım tezliklərinə görə lisenziya verilməsi 

məqsədilə müsabiqələr keçirilsə də, prosesin ümumilikdə şəffaflaşırılmasına ehtiyac var. Ümumilikdə 

Azərbaycanda KİV-in müstəqilliyinə zəmanət verən səmərəli hüquqi-institusional mexanizm inkişaf 

etdirilməlidir. KİV-in, xüsusilə yayım mediasının korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında ictimai maarifləndirmə 

proqramları məhduddur. 

KİV-in idarə edilməsinin maliyyə aspektlərinin, o cümlədən onların maliyyə xərclərinin şəffaflığının 

təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var.  

Azərbaycanın reklam bazarının kiçik olması və  şirkətlərin öz reklamlarını müxalif qəzetlərdə yerləşdirməkdən 

çəkinmələri müxalifət mediasının maliyyə imkanlarını məhdudlaşdırır.  

 MƏTBUAT 
Ümumi qiymət:  46/100 

MEYAR İNDİKATOR QANUN TƏCRÜBƏ 

Fəaliyyət qabiliyyəti 

50/100  

Resurslar 
75 50 

 
Müstəqillik 

50 25 

İdarəçilik 

46/100  
Şəffaflıq 

50 25 

 
Hesabatlılıq 

50 25 

 
Dürüstlük 

75 50 

Şəffalıq sistemində rol 

42/100 

Korrupsiya hallarının 

araşdırılması və ortaya    

çıxarılması:  

İctimaiyyəti korrupsiya 

və onun təsirləri 

                   25, 50, 50  
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haqqında 

məlumatlandırma:  

İctimaiyyəti idarəçilik 

məsələləri haqqında 

məlumatlandırma:  

 

Struktur və təşkilatlanma 
 

Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun bildirdiyinə görə, Ədliyyə Nazirliyində 5000-ə yaxın kütləvi 

informasiya vasitəsi qeydiyyatdan keçib, ancaq onların əksəriyyəti fəaliyyət göstərmir. O qeyd edib ki, hazırda 

ölkə səviyyəsində 50-dən çox jurnal, 36-dan çox gündəlik qəzet, 100-dən çox həftəlik qəzet, rayonlarda isə 80-

ə yaxin qəzet işiq üzü görür.
1035

 İREX-in Media Dayanıqlılığı Indeksinə əsasən, Azərbaycanda aktiv fəaliyyət 

göstərən media qurumlarının sırasına 36 gündəlik, 200 həftəlik və 85 aylıq çap mətbuat orqanı, 9 am və 17 fm 

tipli radio stansiya, 23 televiziya kanalı, o cümlədən ölkə ərazisində yayımlanan 9 və regional səviyyədə 

göstərilən 14 telekanal daxildir.
1036

 

 

Azərbaycan ərazisində televiziya və radio yayımını tənzimləyən hüquqi baza mövcuddur. “Televiziya və radio 

yayımı haqqında” Qanun 2002-ci ilin iyununda 25-də qəbul edilmişdir.
1037

 Milli Televiziya və Radio Yayım 

Şurası  5 oktyabr, 2002-ci ildə təsis edilmişdir. Şura televiziya və radio kanallarına lisenziyaların verilməsi və 

onların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə dövlət siyasətini həyata keçirir.
1038

 Nəhayət, 2003-cü ildən fəaliyyət 

göstərən Mətbuat Şurasının məqsədi mətbuat və ifadə azadlığının qorunmasıdır.
1039

  

 

Qiymətləndirmə 

Resurslar (qanunda): 75 

Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri (bundan sonra KİV) haqqında qanunvericiliyi mətbuat azadlığı üçün 

vacib olan təməl zəmanətləri təmin etsə də, bəzi hüquqi məhdudiyyətlər müstəqil və müxalif yönümlü mətbuatın 

bu hüququndan istifadəsini əngəlləyir.  

 

Azərbaycanda mətbuata tətbiq edilən senzura 1998-ci ildə ləğv edilmişdir
1040

 və 2000-ci ildə qəbul edilmiş 

“Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Qanun, fövqəladə vəziyyətlər zamanı bəzi media fəaliyyətlərinə 

qoyulması mümkün məhdudiyyətlər istisna olmaqla istənilən senzura aktını qadağan edir.
1041

 Həmçinin, 

“Televiziya və radio yayımı haqqında” Qanun Azərbaycanda yayımın azad olmasını vurğulayır və dövlətin 

informasiyanı qanuni yolla əldə etmək və paylamaq hüququnun təmin edilməsi üçün informasiya azadlığının 

qorunmasındakı rolunu qeyd edir.
 1042

 

 

Adıçəkilən qanun çap mətbuat vasitəsi yaratmaq istəyən fiziki və ya hüquqi şəxsdən dövlət orqanlarından rəsmi 

icazə almasını istəməsə də, həmin qurum tərəfindən nəşr edilməmişdən 7 gün öncə müvafiq icra hakimiyyəti 

                                                        
1035

 Azərbaycanın media statistikası, http://www.mediaforum.az/az/2014/04/11/Azərbaycanın-media-statistikası-062644788c08.html   
1036

 Media Sustainability Index 2012: Azerbaijan, IREX, www.irex.org 
1037

 Televiziya və radio yayımı haqqında Qanun, 25 iyun 2002, www.e-qanun.az 
1038

 Azərbaycan Respublikası Milli Televiziya və Radio Şurası, http://www.ntrc.gov.az/ 
1039

 Mətbuat Şurası, www.presscouncil.az  
1040

 Azərbaycan Respublikasında söz, fikir və məlumat azadlığının təmin edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında AR 
Prezidentinin fərmanı,    6 avqust 1998, www.e-qanun.az 
1041

 Kütləvi informasiya vasitələri haqqında Qanun, 7 dekabr 1999,  www.e-qanun.az  
1042

 Milli Televiziya və Radio Şurası, www.ntrc.gov.az  

http://www.irex.org/
http://www.e-qanun.az/
http://www.ntrc.gov.az/
http://www.presscouncil.az/az/show.page.php?guid=cb15883f-92ef-102d-a8c1-66a2f6edc0f8
http://e-qanun.az/files/framework/data/7/f_7512.htm
http://e-qanun.az/files/framework/data/7/f_7512.htm
http://www.ntrc.gov.az/?/az/content/212/
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orqanına rəsmi məlumat verilməsini tələb edir.
1043

 Hesab olunur ki, Azərbaycanda yayım mediasına nisbətən 

çap mediasının yaradılması üçün daha əlverişli şərait mövcuddur. Çap mətbuatı orqanının təsis edilməsi və 

vergi qaydaları iqtisadiyyatın digər sahələri ilə müqayisədə həm ədalətli, həm də əlverişli olması ilə seçilir. 

Məsələn, qəzetlər idxal etdikləri kağız üçün 18% vergidən azaddırlar.
1044

  

 

Əksər azərbaycanlıların informasiya əldə etdiyi dövlət və özəl yayım kanallarının (kabel televiziyaları vasitəsilə 

xarici televiziya kanalları da daxil olmaqla) fəaliyyətini tənzimləyən iki qanun “İctimai televiziya və radio yayımı 

haqqında” 
1045

 və “Televiziya və radio yayımı haqqında” qanunlardır.
1046

 Hökumət İctimai Televiziya və Radio 

Yayımları Şirkətini 2005-ci ildə “Azərbaycan Respublikası əhalisinin – bütövlükdə cəmiyyətin, habelə onun ayrı-

ayrı təbəqələrinin keyfiyyətli informasiyaya olan ümumi maraqlarını təmin etmək və informasiyanın söz və fikir 

azadlığı kimi anlayışlar əsasında hazırlanılması və yayılması” məqsədilə yaratmışdır. 
1047

 Müvafiq qanun ictimai 

yayımın rəhbər tutmalı olduğu əsas prinsiplər sırasında, “müstəqillik, informasiyanın tərəfsizliyi, qərəzsizliyi və 

doğru-dürüstlüyü, plüralizm” kimi dəyərləri sadalayır. 

 

Təcrübə onu göstərir ki, qəzeti Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirmək yayım aparmaq üçün tələb olunan 

lisenziyanı almaq qədər problemli deyil.
1048

 “Televiziya və radio yayımı haqqında” Qanuna görə, özəl yayımçılar 

yayım üçün Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən təşkil olunmuş tenderdə iştirak edərək lisenziya əldə 

etməlidirlər. Tender prosesi ümumilikdə qeyri-şəffafdır. Qiymətləndirmə meyarları çox genişdir və şəxsi 

mülahizələrə açıqdır. Şuranın üzvləri icra  hakimiyyəti tərəfindən təyin olunurlar ki, bu da formal cəhətdən 

müstəqil olan bu qurumu qeyri-müəyyən vəziyyətə salır. Yayıma nəzarət edən qurumun ictimaiyyətə hesabatlı 

olmasının vacibliyi nəzərə alsaq, Şura üzvlərinin təyinatının qanunverici orqan tərəfindən həyata keçirilməsi 

daha optimal variantdır.
1049

 

 

Qanunvericiliyə edilmiş son bir neçə dəyişiklik KİV-lər tərəfindən ictimaiyyətə fərqli fikirlərin çatdırılmasına və 

jurnalistlərin üzləşdiyi problemlərin həllinə maneə törədir. Mətbuat azadlığına ən böyük zərbələrdən biri 2012-ci 

ilin iyununda təsdiqlənmiş və korporativ təşkilatlar barədə məlumatlara çıxış imkanını məhdudlaşdıran  

qanunvericilik dəyişiklikləridir. Bu dəyişikliklər ictimaiyyətin kommersiya qurumlarının sahibləri, onların 

nizamnamə kapitalı, mülkiyyət strukturu kimi məlumatlara çıxışını məhdudlaşdırmışdır.
1050

  

 

Hökumət, həmçinin, İnformasiya məsələləri üzrə Müvəkkilin yaradılmasını nəzərdə tutan qanuna dəyişikliklər 

etmiş və onun səlahiyyətlərini başqa bir quruma, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilə həvalə etmişdir. Hökumətin 

bu qərarını tənqid edənlər də var. Onların fikrincə İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin onsuz da kifayət qədər 

öhdəlikləri var və yeni bir vəzifənin quruma həvalə edilməsi, iş yükünü artırır və işin effektivliyini azaldır. 
1051

 

 

Resurslar (təcrübədə): 50 

Təcrübədə müxtəlif problemlər, o cümlədən qanunvericilikdən doğan məhdudiyyətlər KİV-in səmərəli fəaliyyət 

göstərməsinə mənfi təsir göstərir. Bu problemlərdən biri əksər qəzetlərin nəşr olunduğu və dövlətə məxsus olan 

“Azərbaycan” Nəşriyyatının xidmətlərinin təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilməsidir. Bir çox qəzetlər, o cümlədən 

“Azadlıq” və “Yeni Müsavat” kimi əsas müxalifət qəzetləri, “Azərbaycan” nəşriyyatında çapdan çıxırlar. Bu 

nəşriyyatın cəlbediciliyi ondadır ki, onun xidmətləri üçün təklif etdiyi qiymətlər sayı artmaqda olan özəl çap 

                                                        
1043

 Kütləvi informasiya vasitələri haqqında Qanun, 7 dekabr 1999,  www.e-qanun.az  
1044

 Media Sustainability Index 2012: Azerbaijan, IREX, www.irex.org  
1045 İctimai televiziya və radio haqqında Qanun,  28 Sentyabr 2004, e-qanun.az  
1046 Televiziya və radio yayımı haqqında Qanun  25 İyun 2002, e-qanun.az  
1047 İctimai televiziya və radio haqqında Qanun, 28 Sentyabr 2004, www.e-qanun.az  
1048

 Azerbaijan Country Report 2006: Integrity Scorecard Report, Sub-Category: Media, Global Integrity: Independent Information on 
Governance & Corruption, http://back.globalintegrity.org/reports/2006/azerbaijan/scorecard.cfm?subcategoryID=7&countryID=3  
1049

 Media Development Indicators: A framework for assessing media development, 2008, Intergovernmental Council of the 
International Programme for the Development of Communication, UNESCO, www.unesco.org   
1050

 İnformasiya əldə etmək haqqında Qanuna 5 mart 2013 tarixli dəyişikliklər, e-qanun.az  
1051

Media eksperti -Fərid Qəhrəmanovun hesabatın müəllifi  ilə müsahibəsi, Turan İnformasiya Agentliyi, 11 aprel 2014-cü il 

http://e-qanun.az/files/framework/data/7/f_7512.htm
http://www.irex.org/sites/default/files/u105/EE_MSI_2012_Azerbaijan.pdf
http://e-qanun.az/files/framework/data/7/f_7512.htm
http://e-qanun.az/files/framework/data/7/f_7512.htm
http://www.e-qanun.az/
http://back.globalintegrity.org/reports/2006/azerbaijan/scorecard.cfm?subcategoryID=7&countryID=3
http://www.unesco.org/
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şirkətləri ilə müqayisədə daha sərfəlidir.
1052

 Lakin, nəşriyyat bəzi hallarda qeyri-siyasi əsaslar gətirərək qəzeti 

çap etməkdən imtina edir. Nəşriyyat, 2013-cü ildə yığılmış borclarını ödəyə bilmədiyinə görə Azərbaycanın 

əsas müxalifət qəzetlərindən biri olan “Azadlıq” qəzetini də çap etməkdən imtina etmişdi. Qəzetin 

nümayəndələri bildirmişlər ki, “Azadlıq”ın borclanmasının səbəbi qəzetin paylanılmasına məsul “Qasid” Açıq 

Səhmdar Cəmiyyətinin ona olan 40,000 AZN həcmində olan borcunu ödəyə bilməməsi olmuşdur.
1053

 Yerli 

sahibkar Kəbirə Məmmədovanın və Bakı Metropoliteninin sabiq rəhbəri Tağı Məmmədovun qəzetə qarşı 

məhkəmədə qaldırdığı böhtan iddialarını qazanmaları isə məsələni daha da qəlizləşdirmişdir. Beləki, bu 

məhkəmə işləri nəticəsində “Azadlıq”ın bank hesabı dondurulmuş və qəzet administrativ xərclərini ödəyə 

bilməyəcək vəziyyətə düşmüşdür.
1054

  

 

Mətbuata qarşı təzyiqin digər forması isə bəzi məmurların özləri haqqında tənqidi məqalələr dərc edən mətbuat 

orqanlarına qarşı qisas xarakterli tədbirlər görməsidir. Məsələn, belə cavab tədbirlərindən biri ötən il “Yeni 

Müsavat” qəzetinin Bakı metrosunda satışının qadağan olunmasıdır. İddialara görə, qəzet Bakı metrosunun 

sabiq rəhbəri haqqında tənqidi fikirlər çap etdikdən sonra metro stansiyalarında satışı dayandırılmışdı.
1055

 Daha 

sonra isə metroda ümumiyyətlə qəzetlərin satışı dayandırılmışdı.  

 

Ölkədə televiziya və radio yayımı sektoruna daxil olmaq imkanları məhduddur. Yayım fəaliyyəti ilə məşğul 

olmaq üçün lisenziya alınması qaydaları mürəkkəb və tender prosesi qeyri-şəffafdır. Milli yayım tezlikləri üçün 

keçirilən tenderləri hökumətə loyallıq göstərməyən media orqanları və ya şəxslərin qazanması imkanları 

məhduddur. Məsələn, bir neçə il öncə Turan Xəbər Agentliyi və Obyektiv TV
1056

 radiotezlik üçün lisenziya 

almaq üçün müsabiqəyə qatılmış, lakin müsabiqənin qalibi kimi əvvəllər media fəaliyyəti ilə məşğul olmayan bir 

şirkət seçilmişdir.
1057

 

 

Baxmayaraq ki, beynəlxalq təcrübədə yayıma nəzarət edən orqanın parlament vasitəsilə ictimaiyyətə hesabatlı 

olması tövsiyə olunur, Azərbaycanda bu nəzarəti icraedici hakimiyyət həyata keçirir. Milli Televiziya və Radio 

Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmlinin fikrincə bu ona görədir ki, Azərbaycan prezidentli respublikadır və 

nəticə etibarilə icraedici hakimiyyət idarəçilik məsələlərində həlledici rola malikdir, o cümlədən Şura üzvlərini 

təyin etmək məsələsində.
1058

 

 

Azərbaycan yayımçıları fərqli siyasi baxışlara öz kanallarında yer verməkdən çəkinirlər. Reportyorların Azadlığı 

və Təhlükəsizliyi İnstitutu (RATİ) tərəfindən, “Azad Teleyayım” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilmiş 8 

telekanalın - AzTV, Lider, ANS, Azad Azərbaycan (ATV), Space, Xəzər TV, İctimai TV (ITV) və  Idman-

Azerbaycan - monitorinqinin nəticələri bu kanallarda siyasi plüralizmin olmaması və siyasi məlumatlandırmanın 

əsasən qeyri-düzgün və qərəzli olduğunu göstərmişdir.
1059

 Bundan başqa, 2009-cu ilin yanvar ayında xarici 

yayımçıların Azərbaycanın tezliklərindəki fəaliyyəti dayandırılmış və nəticədə BBC, Azad Avropa 

Radiosu/Azadlıq Radiosu (RFE/RL) və Amerikanın Səsi stansiyaları kimi asanlıqla əlçatan beynəlxalq 

informasiya mənbələri milli yayımdan qaldırılmışdır.
1060

 

 

Bəzilərinin fikrincə adları Mətbuat Şurası tərəfindən hazırlanan “qara siyahı”ya daxil edilən media qurumlarının 

maliyyə vəsaiti tapması çətinləşir. Mətbuat Şurası mütəmadi olaraq “reket” fəaliyyəti ilə məşğul olan və ya 

peşəkar jurnalist etikasına riayət etməyən bu qəzetlərin “qara siyahısı”nı nəşr edir. Bir qeyri-hökumət təşkilatı 
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olaraq Mətbuat Şurasının reket qəzetlərin siyahısını hazırlaması hüquqi və etik baxımdan birmənalı 

qarşılanmır. Beləki, reketlik fəaliyyəti (dələduzluq, hədə-qorxu ilə tələb etmə, vəzifəli şəxslərin səlahiyyətlərinin 

mənimsənilməsi və sair) Azərbaycan qanunvericiliyi ilə cinayət əməli hesab olunur və Şuranın məhkəmələrin 

əvəzindən hansısa qurumları reketlikdə ittiham etməsi qanunla ziddiyət təşkil edir.
1061

  

 

Dövlət 2009-cu ildə təsis olunmuş Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu (bundan 

sonra Fond) vasitəsilə yerli mətbuat orqanlarına maliyyə dəstəyi verir. Fondun Nizamnaməsində əsas 

məqsədlərindən biri kimi fikir, söz və məlumat azadlığının, plüralizmin inkişaf etdirilməsi bəyan olunsa da, 

gerçəklikdə maliyyə dəstəyinin əhəmiyyətli hissəsi hökumət yönümlü KİV-lərə yönəldilir.
1062

 2014-cü ilin yanvar 

ayından etibarən Fond yardım etdiyi azsaylı müxalif qəzetlərdən olan “Azadlıq” qəzetinə göstərdiyi dəstəyi 

dayandırmışdır.
1063

  

 

Hökumət bu yaxınlarda 155 jurnalistə, o cümlədən müxalif mətbuatın 15 nümayəndəsinə mənzillər paylamışdır 

(mənzillərin yerləşdiyi binanın tikintisi hökumətə 5 milyon manata başa gəlmişdir).
1064

 Hökumət bildirmişdir ki, 

aztəminatlı jurnalistləri evlə təmin etmək təşəbbüsü onların xarici təsirlərdən azad şəkildə işləməsinə imkan 

verəcəkdir.
1065

 

 

Müstəqillik (qanunda): 50 
 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və mətbuatın fəaliyyətini tənzimləyən “Kütləvi informasiya vasitələri 

haqqında” Qanun söz və mətbuat azadlığına zəmanət verir, lakin Cinayət Məcəlləsinin təhqir və böhtanla bağlı 

müddəaları mətbuat azadlığını məhdudlaşdırır və dövlətin ali qanunu ilə ziddiyət təşkil edir.  

İnformasiya azadlığı haqqında Konstitusiyanın 50-ci maddəsi bəyan edir ki, KİV azaddır və dövlətin mətbuata 

senzurası qadağandır. “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Qanunun 1-ci maddəsi Konstitusiyanın ruhuna 

uyğun şəkildə dövlətin mətbuat azadlığının təminatındakı rolunu vurğulayır. Qanunun 8-ci maddəsi isə KİV-in 

dövlət qurumlarından informasiya əldə etmək hüququnu bəyan edir və dövlət orqanlarından media tərəfindən 

onlara ünvanlanan informasiya sorğularına cavab verməsini tələb edir. Qanunun 50-ci maddəsi dövlət 

qurumlarında akkreditə olunmuş jurnalistlərin maneəsiz tədbirlərdə iştirak etməsi və informasiya əldə edə 

bilməsi müddəasını əks etdirir. Lakin reallıqda bu mövzuların hər biri ilə bağlı ciddi problemlər qalmaqdadır.  

Problemlərdən biri Diffamasiyanın qanunvericiliklə cinayət əməli hesab olunmasıdır. Cinayət Məcəlləsinin 147-

ci və 148-cü maddələri şəxsin, 323-cü maddəsi isə Azərbaycan Respublikası prezidentinin şərəf və ləyaqətini 

ləkələyən və ya onu nüfuzdan salan məlumatların yayılmasını qadağan edir.
1066

 Bu müddəaların qüvvədə 

qalması jurnalistlərin fəaliyyətlərində yad təsirlərə məruz qalmasına səbəb olur və özünüsenzuraya  gətirib 

çıxarır.
1067

 2010-cu ildə jurnalistlərə qarşı böhtanla bağlı 36 cinayət işi açılmış, ancaq heç biri həbslə 

nəticələnməmişdir. Həmin ildə, mətbuat sahəsində çalışan iki QHT böhtan və diffamasiya haqqında qanun 

layihələrini parlamentə təqdim etmiş, lakin bu hesabatın nəşr olunduğu tarixədək heç biri qəbul olunmamışdır.  

Hökumət dəfələrlə Diffamasiyaya görə cinayət məsuliyyətini ləğv edəcəyini bildirsə də, qanunvericiliyin 

diffamasiya üçün nəzərdə tutduğu cəzalar, bir ekspertin ifadə etdiyi kimi, “Azərbaycan jurnalistikasının başı 

üzərində Demokl qılıncı kimi qalmağa davam edir”.
1068

 Bu yaxınlaradək hökumət rəsmiləri bəyan edirdilər ki, 
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mətbuat diffamasiya haqqında qanun qəbul edilməsinə hazır deyil.
1069

 2013-cü ilin dekabrında 1news xəbər 

agentliyinə verdiyi müsahibədə parlamentin insan hüquqları üzrə komitəsinin rəhbəri Rəbiyyət Aslanova 

söyləmişdi ki, diffamasiya haqqında qanun yalnız jurnalistlər etik davranış göstərdikləri zaman qəbul olunacaq. 

Xanım Aslanova bildirmişdi ki, “Yalnız Azərbaycanlı jurnalistlər yazdıqlarına görə məsuliyyət daşıdıqları və 

yüksək jurnalistika prinsiplərinə riayət etdikləri zaman, biz bu qanun layihəsini qəbul etməyə razı olacağıq”. 

Parlamentin 14 may, 2013-cü ildə Cinayət Məcəlləsinin 147-ci və 148-ci maddələrinə etdiyi dəyişikliklərlə 

Diffamasiyaya görə cinayət məsuliyyətini internetdəki çıxışlara da şamil etməsi, bu istiqamətdə yaxın 

zamanlarda islahatların baş verməsi ehtimalını xeyli azaldır.
1070

 

Azərbaycanda teleradio yayımının müstəqilliyinə zəmanət verən səmərəli hüquqi-institusional mexanizm 

mövcud deyil. Bu hesabatın əvvəlində qeyd olunduğu kimi yayım tezliklərinə görə lisenziya verilməsi məqsədilə 

müsabiqələr keçirilsə də bu prosesin şəffaflığı artırılmalı və qiymətləndirmə meyarları daha da 

konkretləşdirilməlidir.   

 

Şura televiziya kanallarının peşə etikası və əxlaq normalarını pozan davranışlarına ikili standartlar 

prizmasından yanaşır. Beləki, hökuməti tənqid edən jurnalistlər və müxalifət nümayəndələri ilə bağlı televiziya 

kanallarından bəzilərində aparılan qarayaxma kampaniyalarına Şura əksər hallarda birmənalı reaksiya 

göstərmir.
1071

  

 

Müstəqillik (təcrübədə): 25 

Azərbaycanda KİV-lərin üzləşdiyi siyasi, hüquqi və maliyyə problemləri onların azad və müstəqil fəaliyyət 

göstərməsinə ciddi əngəl törədir. Jurnalistlərə qarşı ittihamlar zamanı həm diffamasiya, həm də Cinayət 

Məcəlləsinin digər maddələrinə istinad edilir. Diffamasiyaya görə jurnalistlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb 

edilməsi hallarına son zamanlar daha az rastlansa da, bu problem olaraq qalmaqdadır. Ötən illərdə, Cinayət 

Məcəlləsinin 147-ci (böhtan) və 148-ci (təhqir) maddələri əsasında bir neçə jurnalistə, o cümlədən Eynulla 

Fətullayev, Fərəməz Allahverdiyev, Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadəyə qarşı cinayət işləri açılmışdır.
1072

  

 

Bu yaxınlarda, Cinayət Məcəlləsinə edilmiş, internetdə böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyəti yaradan 

mübahisəli əlavə əsasında ilk məhkəmə qərarı verilmişdir (Cinayət Məcəlləsinin 147.1 maddəsi).
1073

 Mikayıl 

Talıbov adlı bir şəxs keçmiş iş yeri olan bank  haqqında internetdə məlumatlar yaymışdı.  Bank rəhbərliyinin 

“böhtan” hesab etdiyi yazılarla bağlı yerli məhkəməyə müraciətindən sonra məhkəmə Talıbovu internetdə 

yerləşdirdiyi fikirlərinə görə cəzalandırmış
1074

, Appelyasiya Məhkəməsinin müdaxiləsindən sonra isə bu qərar 

ləğv olumuşdu
1075

.  

Jurnalistlərə qarşı müxtəlif ittihamlarla cinayət işlərinin açılması mətbuatın müstəqilliyinə manelər yaradır və 

jurnalistlərin arasında özünüsenzuraya səbəb olur. Media Hüquqları İnstitutu 2010-cu ildə jurnalistlərə qarşı 

106 zorakılıq aktı qeydə almışdır.
1076

 Reportyotların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun bildirdiyinə (İRFS) 

görə 2011-ci ildə jurnalistlərə 50 hücum və ya təhdid aktı baş vermişdir.
1077
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Mətbuata digər dolayı müdaxilə forması icazəli reklam siyasətidir. İddialar göstərir ki, şirkətlər öz reklamlarını 

müxalif qəzetlərdə yerləşdirməkdən çəkinirlər. 
1078 

Ancaq onu da vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanın reklam 

bazarının kiçik olması da problemlər sırasındadır. 2012-ci ilin rəqəmləri göstərir ki, Azərbaycanın çap 

mediasında reklam satışlarının qiyməti 2 milyon Avro həcmində olmuşsa, əhali və ərazisi təxminən 

Azərbaycanla bənzər olan Macarıstanda 160 milyon Avroya çatıb.
 1079

 

 

Şəffaflıq (qanunda): 50 

 “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Qanuna görə çap media sahiblərinin kimliyi ictimaiyyətə 

açıqlanmalıdır.
1080

 Ancaq mətbuatın gəlirlərinin şəffaflığını, yayım siyasətini tənzimləyən qanun yoxdur. Eləcə 

də, Milli Televiziya və Radio Şurasının, onun görüşlərinin, gündəliyinin və qərarlarının şəffaflığını təmin edən 

qaydalar mövcud deyil. 

Şəffaflıq (təcrübədə): 25 

KİV-lərdən bir qisminin, xüsusilə özəl televiziya və radio kanallarının məxsus olduğu şəxs(lər) və ya şirkət(lər) 

haqqında ətraflı informasiya əldə etmək çətindir.
1081

 Özəl yayımçılardan yalnız ANS TV-nin təsisçilərinin adları 

və digər müvafiq məlumatlar qurumun elektron səhifəsində göstərilib.
1082

 Başqa teleradio yayımçıları bir qayda 

olaraq belə informasiyanı ictimaiyyətə açıqlamırlar.Əsas KİV-lər maliyyə xarakterli hesabatlar dərc etmirlər. 

Hesabatlılıq (qanunda): 50 

Mətbuat orqanlarının hesabatlılığını təmin etməli olan Jurnalistlərin Peşə Etikası Kodeksi və medianın 

“özünütənzimləməsini” həyata keçirən Mətbuat Şurası mövcuddur. 2003-cü ildə təsis olunmuş Mətbuat 

Şurasının missiyası jurnalistlərin öz peşə fəaliyyətlərində qanunvericiliyin tələblərinə, Jurnalistlərin Peşə Etikası 

Kodeksinə əməl etməsinə ictimai nəzarətin həyata keçirilməsi, dövlət orqanları və ictimaiyyətlə mətbuat 

arasında əlaqənin və etimadın möhkəmləndirilməsi, söz, fikir və məlumat azadlığına daha geniş imkanlar 

yaradılmasından ibarətdir.
 1083 

 

 

Qurumun əsas fəaliyyəti KİV-lərlə bağlı daxil olmuş şikayətləri araşdırmaq, şikayətçi və cavabdeh təşkilat 

arasında anlaşma əldə edilməsinin mümkünlüyünü müəyyən etməkdir. Qurumun jurnalistika etikasını 

pozanlara (“reket” jurnalistika ilə məşğul olanlara) qarşı istifadə etdiyi əsas cəza vasitəsi onların adlarının Şura 

tərəfindən tərtib olunan “qara siyahıya” salınmasıdır. Bu cür ictimai qınaqdan “peşə prinsiplərinə tam laqeyd 

yanaşan, yazılarında tənqid obyektinin şərəf və ləyaqətini ləkələyən, işgüzar nüfuzuna bilərəkdən ziyan vuran” 

KİV-lərə qarşı istifadə olunur.
1084

 2013-cü ilin iyul ayına olan “qara siyahıya” 84 mətbuat orqanı daxildir.
1085

 

 

Jurnalistlərin Peşə Etikası Kodeksinin ATƏT və Mətbuat Şurası tərəfindən birgə yenilənmiş forması 2010-cu 

ildə ictimaiyyətə təqdim olunmuşdur. Bu sənəd jurnalist və KİV-dən tələb edir ki, səhvi kimin müəyyən 

etməsindən asılı olmayaraq KİV-lər buraxdıqları səhvləri ən qısa zamanda düzəltsinlər. Düzəliş açıq şəkildə 

göstərməlidir ki, nəşr edilən informasiya tam yoxsa qismən yanlış olub.
1086

 Bəzi ekspertlərin fikrincə Kodeks 
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“kağız üzərində” qalmış və hesabatlılığın təmin edilməsi istiqamətində hər hansı müsbət dəyişikliyə gətirib 

çıxarmamışdır.
1087

  

Azərbaycanın yayım məkanında hesabatlılığı təmin etməli əsas qurum Milli Televiziya və Radio Şurasıdır. 

Şuranın vəzifələri “televiziya və radio yayımlarının fəaliyyətini tənzimləmək, onların müstəqilliyini və yayım 

zamanı ictimaiyyətin maraqlarını qorumaq, televiziya və radio yayımı haqqında qanunvericiliyə əməl edilməsi 

üzərində nəzarəti həyata keçirməkdir”.
 1088

,
1089

 

Xüsusi vurğulanmalıdır ki, hazırda dövlət kanalı tərəfindən dövlət vəsaitlərinin səmərəli idarə edilməsini təmin 

edən mexanizmlər yoxdur. Azərbaycan Televiziyası (AzTV), rəsmi dövlət kanalı, 2011-ci ildə dövlət 

büdcəsindən 35 milyon AZN həcmində vəsait alsa da, bu pulların necə xərclənməsinə dair hesabat 

verməyib.
1090

  

Hesabatlılıq (təcrübədə): 25 

Mətbuat  Şurasının KİV-lər arasında hesabatlılığın təmin edilməsi yönündəki fəaliyyətinə birmənalı münasibət 

yoxdur. “Ayna-Zerkalo” müstəqil qəzetlərinin redaktoru Elçin Şıxlı qeyd edir ki, Şura minlərlə mübahisənin 

məhkəməyə çatmadan həllinə nail ola bilmiş və beləliklə bir çox jurnalistin həbsə girməsinin qarşısını 

almışdır.
1091

 Təkcə 2011-ci ildə Şuraya 651 müraciət edilmiş, bunlardan 499-u media vasitələrindən şikayət 

olmuşdur.
1092

 Hesab olunur ki, şikayətlərin bir çoxunun Şura səviyyəsində həlli potensial məhkəmə işlərinin 

qarşısını alır və beləliklə jurnalistləri ifrat cərimələrdən, o cümlədən həbslərdən qurtarır.
1093

  

Hesabatın əvvəlində də qeyd olunduğu kimi, Şuranın ümumiyyətlə “reket qəzetlərin” siyahısını hazırlamaq kimi 

bir səlahiyyətinin olmaması barəsində müxtəlif mövqelər var. Bundan başqa, “reket qəzetlər” sırasına bir qayda 

olaraq kiçik tirajlı, oxucu sayı az olan qəzetlər daxil edildiyi üçün “qara siyahının” bu cür KİV-ləri tanıtdırmaqdan 

başqa bir məqsədə xidmət edə bilməyəcəyini düşünənlər var. 

Əsas KİV-lərin jurnalistlərinin və bəzi redaktorların ictimaiyyətlə ünsiyyəti üçün imkan yaradan interaktiv bloqları 

var. Əsas kommunikasiya kanalı sosial media, xüsusilə Facebookdur. “Azadlıq” qəzetinin redaktoru Qənimət 

Zahid, “Yeni Müsavat” qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu və “Trend” xəbər agentliyinin (hökumət yönümlü) 

redaktoru İlqar Həsənov sosial mediadan istifadə edən media nümayəndələrinin yalnız bir neçəsidir. Eyni 

zamanda, Azərbaycanın əsas KİV-lərinin elektron və Facebook səhifələrində oxucuların şərh və rəylərini 

paylaşması üçün imkanlar olur.  

Azərbaycanda ayrıca mətbuat obmudsmanı təsisatı mövcud deyil. Parlament tərəfindən 2005-ci ildə qəbul 

olunmuş İnformasiya əldə etmək haqqında Qanunun tələbinə əsasən qanun qəbulundan 6 ay ərzində 

İnformasiya üzrə Müvəkkillik instititunun yaradılması nəzərdə tutulurdu.
1094

 Lakin qanunun bu müddəası 

gerçəkləşmədi və 2010-cu il 21 dekabrda İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil haqqında Konstitusiya Qanununa 

edilmiş dəyişikliklərlə İnformasiya Müvəkkili üçün nəzərdə tutulmuş vəzifələr İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilə 

həvalə edildi. Ayrı-ayrı mətbuat orqanlarına gəldikdə isə bu hesabatın nəşr olunduğu vaxtda heç birinin ayrıca 

ombudsman institutu yoxdur. 

Yanlış məlumatı yayan KİV-lər bir qayda olaraq iddianı geri götürmək əvəzinə aydınlaşdırma ilə kifayətlənir. 

Haqqında şikayət edilmədiyi halda isə jurnalistlər/KİV-lər məsələnin üzərini örtməklə kifayətlənirlər. 
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Dürüstlük  (qanunda): 75 

ATƏT və Mətbuat Şurasının birgə yenilədiyi Jurnalistlərin Peşə Etikası Kodeksi etik jurnalist fəaliyyətinin əsas 

prinsiplərini əhatə edir.
1095

 Kodeksin adıçəkilən yeni şəkli informasiyanın əldə edilməsi və açıqlanması, 

cinayətlə bağlı məlumatlandırma və təqsirsizlik prezumpsiyası, redaktorların müstəqilliyi və jurnalistlərin 

hüquqları kimi məsələləri daha ətraflı əhatə edir.
 1096

 Kodeksin müəyyənləşdirdiyi jurnalist etikasının 4 ümumi 

prinsipi həqiqətlərin çatdırılması, düzgünlük və obyektivlik; informasiya mənbələrinə hörmət edilməsi; şərəf və 

ləyaqətin qorunması, şəxsi həyatın toxunulmazlığı və jurnalistlərin və onların çalışdığı KİV-lərin reputasiyasının 

qorunmasıdır.
1097

 

Kodeksdə vurğulanır ki, jurnalistlər məlumatın çatdırılması zamanı onların obyektivliyinə mənfi təsir edə biləcək 

istənilən şəxsi, siyasi və maliyyə töhfələrini almaqdan imtina etməlidirlər.  

Dürüstlük: (təcrübədə): 50 

Baxmayaraq ki, Jurnalistlərin Peşə Etikası Kodeksində dürüstlüyü təmin etməli olan müəyyən müddəalar var, 

ancaq heç də hər zaman jurnalistlər bu tələblərə uyğun davranmırlar.  

Bu müəyyən mənada ondan qaynaqlanır ki, əslində “aşağıdan” tələblə yaranmalı olan ortaq etik qaydalar 

“yuxarıdan” hazırlanıb tətbiq edilməyə çalışılır. Mətbuatın üzləşdiyi maliyyə vəsaiti çatışmazlığı nəticəsində bir 

çox jurnalist etik prinsiplərə barmaqarası baxır və hökumət və ayrı-ayrı məmurlardan asılı vəziyyətə düşür.  

Azərbaycanda jurnalistlərin aldığı əmək haqqı aşağıdır. Azərbaycanlı Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının 37 yerli 

qəzet, 5 informasiya agentliyi, 3 xəbər portal, 18 həftəlik qəzet (8 regional, 10 milli) və 7 televiziya kanalı 

arasında apardığı sorğu müəyyən etmişdir ki, onların işçilərinin orta aylıq əmək haqqı 400-500 AZN 

arasındadır. Araşdırma göstərir ki, banklar bir qayda olaraq jurnalistlərə kredit verməkdən imtina edir. 

Jurnalistlər həm də ipoteka kreditlərindən faydalana bilmirlər, çünki borcverənlər tərəfindən tələb olunan aylıq 

minimum 500 AZN-dən az əmək haqqı alırlar.
1098

  

Jurnalistlərin müstəqilliyinə kölgə salan digər amil isə onların əmək müqaviləsi olmadan işləməsidir ki, bu da 

işəgötürənin arzusuna uyğun olaraq jurnalistin işə götürülməsinə və işdən çıxarılmasına səbəb olur.
1099 

Bu 

şərtlərdə, peşə fəaliyyətini işəgötürənin iradəsindən müstəqil şəkildə həyata keçirmək çətindir.  

Rəsmilər diffamasiyaya görə cinayət məsuliyyətinin aradan qaldırılmasının ləngiməsini tez-tez əksər 

jurnalistlərin etik davranmaması ilə əsaslandırır, halbuki, hökumət jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması üçün 

adekvat tədbirlər görməlidir. Bir çox halda, beynəlxalq təşkilatlar KİV-də çalışanlar üçün təlim imkanları 

yaradırlar. Ancaq hətta bu vasitələr bəzən kifayət etmir, çünki mətbuatda bir çox işəgötürənlərin özləri 

peşəkarlığın artmasında maraqlı deyillər.
1100

 

Korrupsiya hallarının araşdırılması və ortaya çıxarılması: 25 

Ölkədə korrupsiya mövzusunda tutarlı araşdırma yazıları o qədər də çox jurnalist tərəfindən aparılmır. Bu isə 

onunla izah oluna bilər ki, korrupsiya faktlarını araşdıran jurnalistlər müxtəlif formalı təzyiqlərlə üz-üzə qalmaq 

riski ilə qarşı-qarşıyadılar.
1101

  Korrupsiya sahəsində dərin araşdırmaların aparılması çox vaxt və resurs tələb 
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etdiyi üçün bir çox jurnalist bu mövzuya geniş diqqət ayıra bilmir.
1102

 Bundan başqa, hüquq-mühafizə orqanları 

müstəqil KİV-lər tərəfindən araşdırılmış konkret korrupsiya halları ilə bağlı təhqiqat aparmaqda maraqlı 

görünmürlər.  

 

İctimaiyyəti korrupsiya və onun təsirləri haqqında məlumatlandırma: 50 
 

Kütləvi informasiya vasitələrində korrupsiya və onun nəticələri ilə bağlı məlumatlar verilir. Lakin bu 

informasiyalar daha çox çap və onlayn mediada yer alır. Televiziya və radio kanalları bu səpkili proqramlara 

daha az yer ayırırlar.
 1103

 Yayımlanan bəzi proqramlar daha çox vətəndaşları qanunun öhdəlikləri ilə bağlı 

məlumatlandırma xarakteri daşıyır. Bu istiqamətdə ən çox dinlənilən proqram  106.3 FM  tezliyində yol hərəkəti 

qaydaları ilə bağlı yayımlanan verilişdi.  Bundan başqa digər bir neçə radioda da buna oxşar verilişlər 

mövcuddur. Ümumilikdə bu verilişləri bir başa korrupsiya və onun təsirləri barədə hazırlanmış proqramlar yox, 

daha çox insanları məlumatlandırmaqla korrupsiyanın qarşısına almağı çalışan verilişlər kimi xarakterizə etmək 

olar. Ara-sıra bəzi televiziya kanallarında vətəndaş cəmiyyətinin və hökumət nümayəndələrinin iştirakı ilə 

antikorrupsiya mövzusunda debatlar təşkil olunur, lakin bu verilişlərin sayı və keyfiyyəti ictimaiyyətin arzuladığı 

səviyyədə deyil.   

 

İctimaiyyəti idarəçilik məsələləri haqqında məlumatlandırma: 50 

Baxmayaraq ki, bəzi mənbələrdə yayım mediasının əsasən hökumətə loyal olması barədə məlumatlar verilir, 

artmaqda olan internet televiziya layihələri dövlət siyasətinin nisbətən balanslı təsvirini verməkdədir. Lakin 

onların izləyici kütləsi nə qədər genişdir sualına indiki mərhələdə aydın cavab vermək çətindir.
1104

  

 

İdarəçiliklə bağlı xəbərlərin verilməsi sahəsində ən əsas problemlərdən biri odur ki, “İnformasiya əldə etmək 

haqqında” Qanunun müvafiq müddəalarına baxmayaraq, dövlət qurumları öz fəaliyyətlərinin mühüm məqamları 

ilə bağlı KİV-ə məlumat verməkdə maraqlı deyillər.
1105

 Bundan başqa, dövlət orqanları məlumatı paylaşarkən 

KİV-lərə bərabər münasibət göstərmirlər. Ayrı-ayrı qurumlar bir qayda olaraq yeni məlumatı birinci hökumətə 

yaxın KİV-lərlə bölüşürlər.
1106

  

 

Tövsiyələr: 
 

 Milli Televiziya və Radio Şurasının fəaliyyətinin şəffaflığı, xüsusilə yayım lisenziyalarının verilməsi üçün 

tender prosesinin şəffaflığı təmin edilməli və ictimai nəzarət imkanları genişləndirilməli; üzvlərinin təyin 

olunma prinsip və qaydalarının obyektivliyi və konkretliyi təmin olunmalıdır; Milli Televiziya və Radio 

Şurasının, onun görüşlərinin, gündəliyinin və qərarlarının şəffaflığını təmin edən qaydalar müəyyən 

olunmalıdır. 

 KİV-nin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun fəaliyyətində ictimai iştirakçılıq artırmalı; KİV-lərin 

layihələrinin qiymətləndirilməsi üçün Fondda təşkil olunan komissiyalara müstəqil ekspertlərin cəlb 

edilməsi qaydaları müəyyən olunmalıdır. 

 Əsas mətbuat orqanlarının, o cümlədən Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Şirəti və İctimai 

Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinə vəsaitlərinin xərclənməsinin şəffaflığı təmin edilməlidir. 
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 KİV-lərin peşə davranışı etikasına riayət etməsini təşviq etmək üçün jurnalist peşəkarlığı ilə bağlı 

təlimlərin keçirilməsi və mətbuata daha səmərəli özünə-nəzarət mexanizmlərinin formalaşdırılması 

lazımdır ki, Cinayət Məcəlləsinin diffamasiyani cinayət əməli elan edən müddəaları ləğv edilə bilsin. 

 Korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı teleradio məkanında ictimai maarifləndirmə proqramları təşviq 

olunmalı. 
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12. VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİ 

Xülasə  
 

Müstəqilliyin bərpasından sonrakı mərhələdə bir sıra demokratik təsisatlar kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının da  

formalaşması prosesi başlayıb.  

 

Ölkədə 3000-ə qədər qeydiyyatdan keçmiş QHT və xeyli sayda qeydiyyatsız qrup mövcuddur. Ölkədə mövcud 

QHT-lərin sayını  nəzərə alsaq, orta hesabla hər  3000 vətəndaşa təxminən bir QHT düşdüyünü qeyd etmək 

olar
1107

. Kəmiyyət prizmasından qiymətləndirsək Azərbaycan kimi müstəqillik yoluna yeni qədəm qoymuş 

ölkələr üçün bu pis göstərici deyil. 

 

Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlıq üçün Azərbaycan hökuməti son illərdə bir sıra ciddi addımlar atıb. 

Yerli və xarici QHT-lərə qrantların ayrılması və informasiya dəstəyinin verilməsi məqsədilə Azərbaycan 

hökuməti 2007-ci ildə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasını təsis edib və Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət dəstəyi 

Konsepsiyası təsdiq edilib.  Dövlət orqanları nəzdində yaradılmış ictimai nəzarət şuralarını, QHT və hökumət 

təmsilçilərindən formalaşan şəbəkələri və işçi qruplarını da hökumətin vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlığına 

nümunə göstərmək olar.  

 

Digər tərəfdən, 2013 və 2014-cü illər ərzində Milli Məclis QHT-lərin hökumət qarşısında hesabatlılığını artıran 

bir sıra qanunvericilik dəyişiklikləri qəbul edib. Qrant vəsaitlərinin xərclənməsi üzərində bankların nəzarəti də 

artırılıb. Bu dəyişikliklər  QHT-lərin fəaliyyətində hesabatlılığın və  şəffaflığın artırılmasına xidmət etsə də, yeni 

öhdəliklərin icrası adminstativ problemlər yaradır ki, bu problemləri də həll etmək üçün bütün tərəflərin iştirakı 

ilə cəhdlər göstərilir.   

  

Vətəndaş cəmiyyəti idarəetmə, menecment və maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi sahələrində ixtisaslaşmış 

kadrlara, institusional potensialının artırılmasına, həmçinin şəffaflığın və hesabatlılığın inkişaf etdirilməsinə 

ehtiyac duyur. Maliyyələşmənin davamlı olmaması QHT-lərin ictimai həyatda fəal iştirakına ciddi maneələr 

yaradır və ölkənin ictimai-siyasi gündəliyinə təsir imkanlarını azaldır. 

 

Vətəndaşları ictimai məsələlər barəsində məlumatlandırmaq, ortaq problemlərin həlli üçün insanların 

təşkilatlanma, resursları səfərbər etmə və birgə işləmə potensialını inkişaf etdirmək, hüquqi yardım göstərmək 

istiqamətində vətəndaş cəmiyyəti daha uğurlu fəaliyyət göstərə bilir. Vətəndaş cəmiyyəti büdcənin 

formalaşdırılması və büdcə xərcləri üzərində nəzarət imkanları, hökumətin hesabatlılığına nail olunması və 

hökumətin siyasətinin formalaşmasında iştirakını artırmalıdır.   

 

Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti hələ tam yetkin deyil, o, institusional potensialının artırılması və 

konsolidasiya kimi ağrılı proseslərdən keçir. Eyni zamanda, vətəndaş cəmiyyəti öz siyasi təmayülü və 

hökumətlə əməkdaşlıq dərəcəsi baxımından qütbləşib.  
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 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası. Azərbaycan 
Respublikasında QHT-lərin vəziyyəti haqqında Milli Hesabat. Bakı 2010. www.cssn.gov.az  

http://www.cssn.gov.az/
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VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİ 
Ümumi qiymət:  46/100 

MEYAR İNDİKATOR QANUN TƏCRÜBƏ 

Fəaliyyət qabiliyyəti 

50/100  

Resurslar 
50 50 

 
Müstəqillik 

50 50 

İdarəçilik 

50/100 
Şəffaflıq 

- 50 

 
Hesabatlılıq 

- 50 

 
Dürüstlük 

- 50 

Şəffaflıq sistemində rol 

38/100 

Hökuməti hesabatlı 

tutmaq                   25  

 
Siyasət islahatları 

                  50  

 

Struktur və təşkilatlanma  
 

Azərbaycan qanunvericiliyi universal olaraq qeyri-hökumət təşkilatları kimi tanınan qurumlara ya ictimai 

birlik
1108

, ya da fond
1109

 anlayışlarını şamil edir. Qanuna əsasən ictimai birlik ümumi məqsədlər əsasında 

birləşmiş bir neçə fiziki və ya hüquqi şəxsin təşəbbüsü ilə yaradılmış qeyri-kommersiya qurumudur, fond isə bir 

və ya bir neçə fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən əmlak haqqı əsasında təsis edilə və sosial və ya digər 

ictimai-faydalı məqsədlər daşıya bilər.  

 

Beynəlxalq təcrübədə tez-tez rast gəlinən, bir neçə təşkilatın ümumi məqsədlər ətrafında birləşərək yaratdığı 

forum, platforma və ya koalisiya kimi geniş anlayışlar Azərbaycan qanunvericiliyində mövcud deyil.  Lakin 

qanunvericilikdə “ittifaq” kimi təşkilati-hüquqi forma nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da bir neçə hüquqi şəxslərin 

birləşməsini mümkün edir. QHT birlikləri öz hədəflərinə çatmaq, maliyyə əldə etmək məqsədilə ictimai birlik 

formasında qeydiyyatdan keçməyə cəhd edirlər, çünki bu həm qanunun tələbidir, həm də donorlar tərəfindən 

maliyyələşmək üçün bir qayda olaraq QHT-lərin hüquqi qeydiyyatı ilkin şərtdir
1110

. QHT-lər aldıqları qrant 

vəsaitlərini də rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçirməlidirlər.  

 

Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti xeyli fəaldır. Ölkədə 3000-ə qədər qeydiyyatdan keçmiş QHT
1111

 və xeyli 

sayda qeydiyyatsız qrup mövcuddur
 1112

. 

 

Yerli və xarici QHT-lərə qrantların ayrılması və informasiya dəstəyinin verilməsi məqsədilə Azərbaycan 

hökuməti 2007-ci ildə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasını təsis edib
1113

.  

                                                        
1108

 Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Maddə 2.1, 13 iyun 2000, 
www.cssn.gov.az 
1109

 Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Maddə 2.2, 13 iyun 2000, 
www.cssn.gov.az  
1110

 Emin Amrullayev, The Report on the Assessment of the Organizational and Management Capacity of NGOs in Azerbaijan by 
Democracy Learning Public Association, February 2012 http://dlpu.az/senedler/Azerbaijan.pdf  
1111

 Ədliyyə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi www.justice.gov.az  
1112

 NGO Law Monitor: Azerbaijan, International Center for Non-profit Law, last updated 7 February 2014  
http://www.icnl.org/research/monitor/azerbaijan.html 
1113

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının vebsaytı,  
http://www.cssn.gov.az/  

http://www.cssn.gov.az/
http://www.cssn.gov.az/
http://dlpu.az/senedler/Azerbaijan.pdf
http://www.justice.gov.az/
http://www.icnl.org/research/monitor/azerbaijan.html
http://www.cssn.gov.az/
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Qiymətləndirmə 
 

Resurslar (qanunda): 50 
 

Qanunvericilik vətəndaş cəmiyyəti üçün əlverişli mühiti nə dərəcədə təmin edir? 

 

Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə ciddi ehtiyac 

var. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası və QHT-lər mütəmadi olaraq  qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 

təkliflərlə çıxış edirlər.  Məsələn, Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı çərçivəsində Azərbaycanda 17 may 2012 tarixində 

təşkil olunmuş 1-ci Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu
1114

 digər tövsiyələrlə yanaşı, həm də qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər paketini hökumətə təqdim edib. 

 

Birləşmək hüququ Azərbaycanda Konstitusiyanın 58-ci maddəsi
1115

 və Avropa İnsan Hüquqları 

Konvensiyasının 11-ci maddəsi
1116

 ilə təmin olunub. QHT-lərin fəaliyyətinin hüquqi çərçivəsi Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyası, Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında
1117

, Qeyri-

hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında
1118

, Qrant haqqında
1119

, Könüllü fəaliyyət haqqında
1120

 

qanunlar, Qrant alınması (verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların) qeydiyyata alınması Qaydaları
1121

 və sair 

normativ aktlarla müəyyən edilir. 

 

QHT-lərin fəaliyyət göstərməsi üçün qeydiyyatdan keçməsini Azərbaycan qanunvericiliyində açıq tələb edən 

müddəa əvvəllər mövcud deyildi, lakin 15 fevral 2013 tarixində Milli Məclis Qrant haqqında
1122

 və QHT-lər 

haqqında
1123

 qanunlara bir sıra dəyişikliklər edərək QHT-lərin fəaliyyət göstərməsi üçün qeydiyyatdan keçməsi 

şərtini açıq şəkildə təsbit etdi. 15 fevral 2013-cü il tarixində İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə
1124

 

görə isə 200 manatdan artıq vəsaitlər üçün donorla qrant müqaviləsi imzalanmalıdır; qrant müqaviləsi olmadan 

maliyyə vəsaiti və ya başqa maddi formada yardımın qəbul edilməsinə görə inzibati xətanın bilavasitə obyekti 

olmuş vəsait və əşyalar müsadirə olunmaqla vəzifəli şəxslər 2,500 manatdan 5,000 manatadək, hüquqi şəxslər 

isə 8,000 manatdan 15,000 manatadək miqdarda cərimə ediləcək.  

 

17 Dekabr 2013-cü il tarixində QHT-lərin fəaliyyəti  bağlı növbəti qanun dəyişiklikləri qəbul edilib.
1125

 
1126

 
1127

. Bu 

dəyişikliklərdən biri – İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 223-1.4-cü maddəsinin yeni redaksiyası Ədliyyə Nazirliyində 

                                                        
1114

 "Azərbaycanda vətəndaş çəmiyyəti: dəyişikliklər üçün Milli Gündəlik” mövzusunda 1-ci Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu, www.eap-
csf.eu/en/national-platforms/azerbaijan/  
1115

 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, 12 noyabr 1995 (qüvvəyə minmə tarixi: 27 noyabr 1995), 
http://www.constcourt.gov.az/laws/26  
1116

 Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası, Maddə 11, 2001-ci ildə Azərbaycan tərəfindən ratifikasiya olunub, 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_AZE.pdf  
1117

 Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 12 dekabr 2003, 
www.justice.gov.az  
1118

 Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 13 iyun 2000, 
www.cssn.gov.az  
1119

 Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 31 avqust 2009, www.cssn.gov.az  
1120

 Könüllü fəaliyyət haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 31 avqust 2009, www.cssn.gov.az  
1121

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 fevral 2004-cü il tarixli 27 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Qrant alınması 
(verilməsinə) dair müqavilələrin (qərarların) qeydiyyata alınması Qaydaları (21 dekabr 2009-cu ilin dəyişiklikləri ilə), 
www.president.az  
1122

 Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 15 
fevral 2013, http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2265  
1123

 Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi 
barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 15 fevral 2013, http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2266  
1124

 Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 
15 fevral 2013, http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2267   
1125

 “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda  
dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 17 dekabr 2013, 
http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2554  
1126

 “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə, 17 dekabr 2013, 
http://www.meclis.gov.az/?/az/legislation/view/2549  
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qeydiyyata alınmamış qrant müqavilələri üzrə bank və digər əməliyyatların aparılmasına görə vəzifəli şəxslər 

üçün 2,500 manatdan 5,000 manatadək, hüquqi şəxslər isə 5,000 manatdan 8,000 manatadək miqdarda 

cərimə nəzərdə tutur. 

 

17 Dekabr 2013-cü il dəyişikliklərindən, sonra 17 Mart 2013-cü il tarixində Mərkəzi Bankın İdarə heyətinin 

qərarı qəbul olunub.
1128

 Banklara tapşırılıb ki, qrant verilməsi və ya alınması ilə bağlı nağdsız hesablaşma və 

pul köçürmələri əməliyyatları yalnız qrant verilməsi və ya alınması haqqında hər bir müqavilənin qeydə 

alınmasını təsdiq edən sənəd təqdim olunduqda aparılsın. Bu da bankların qeydə alınmamış qrant müqavilələri 

üzrə əməliyyatların keçirilməsinə görə cərimələnməsindən ehtiyatlanması ilə bağlı olmuşdur. Son 

dəyişikliklərdən sonra qrantı Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçirdikdən sonra qurumdan alınan bildirişi 

müvafiq banka tədim etmək və bunun əsasında maliyyə əməliyyatının aparılmasına nail olmaq olar. Bu sahədə 

əsas problem ondan ibarətdir ki, Mərkəzi Bankın qərarında açıq şəkildə sənədin təqdim edilməli olduğu 

bildirilsə də, qanunda
1129

 vəya Prezidentin  fərmanında
1130

 belə bir öhdəlik göstərilmir.  Ədliyyə Nazirliyi 

tərəfindən qrantların səmərəli onlayn reyestri aparılır və bu məlumatlar ictimaiyyətə açıqdır.
1131

 Banklar isə 

Mərkəzi Bankın qərarını əsas gətirərək məlumatları sənəd formasında tələb edirlər,  hətta bəzi  hallarda artıq 

qeydiyyatdan keçmiş qrantlara da rəsmi bildiriş tələb edərək yeni tənzimləmələrin qüvvəsini geriyə tətbiq 

edirlər. Həmçinin bəzi banklar qeydiyyata alınmış qrant müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan vəsaitlər hər dəfə hesaba 

köçürülən zaman, yəni hər tranş zamanı yenə  bildirişlər  tələb edirlər. Bəzən bu tənzimləmələr Azərbaycan 

hökuməti tərəfindən verilən qrantlara da şamil edilir, halbuki qanuna əsasən bu qrantları donor təşkilatlar özləri 

qeydiyyatdan keçirməlidir
1132

. Yeni dəyişikliklər QHT-ləri öz fəaliyyətlərini və xərclərini daha şəffaf və hesabatlı 

göstərməyə sövq etsə də, digər tərəfdən qanunun təcrübədə tətbiqi onların fəaliyyətlərində ləngimələrə səbəb 

olur. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası bəzi vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları ilə birlikdə bu problemlərin həllinə nail 

olmaq üçün işçi qrupu təşkil edib
1133

 
1134

. 

  

Müvafiq qanunvericiliyə əsasən qeydiyyat qaydalarına görə qrant müqaviləsinin notariusda təsdiq edilmiş 

nüsxəsi Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməlidir.
1135

 Ümimiyyətlə isə qrantların notariuslar tərəfindən qeydiyyatı 

prosesində təkmilləşdirməyə  ehtiyac var. Ədliyyə Nazirliyi isə bürokratik prosedurların  əngəl olmaması  üçün 

“Fərdi elektron pəncərə” elektron məlumat sistemi yaratmışdır. Bəzi hallarda notariuslar qrant müqavilələrinin 

müəyyən edilmiş tələblərə cavab vermədiyini əsas gətirərək onları təsdiq etməkdən ehtiyatlanırlar. 

Qanunvericilikdə donorla, qrant alan arasında imzalanan qrant müqavilələrinin dəqiq formatı haqqında aydın 

qaydalar mövcud deyil. Qanunda qeyd olunur ki, müqavilədə (qərarda) qrantın məqsədi, məbləği, predmeti 

və əgər donor tərəfindən resipiyent qarşısında hansısa şərtlər qoyulmuşdursa, həmin şərtlər göstərilməlidir.
1136

 

Bundan savayı hər donorun ayrı qrant müqaviləsi forması mövcuddur.  Digər bir çətinlik Azərbaycandan 

kənarda yerləşən donorlarla imzalanan qrant müqavilələrinin təsdiqi ilə bağlıdır.  Belə ki, texniki cəhətdən bir 

çox hallarda qrant müqavilələrinin orijinal nüsxələrini əldə etmək çətin olduğundan onu skanlanmış versiya 
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1128

 Nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında təlimatda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 
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əvəz edir. Dəyişikliklərdən sonra yaranan bürokratik problemlərin aradan qaldırılması üçün Ədliyyə Nazirliyi 

QHT-lər üçün vahid elektron pəncərə sistemini tətbiq etməyə başlayıb.
1137

.  

 

Korrupsiyaya qarşı islahatları təşviq edəcək potensial və koalisiya imkanlarını müəyyən etmək məqsədilə 

Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının vətəndaş cəmiyyəti (QHT rəhbərləri və üzvləri) arasında apardığı son 

sorğudan belə məlum olur ki, vətəndaş cəmiyyəti vergi sistemini orta qiymətləndirir. Qanuna əsasən əmək 

haqlarına görə 22% həcmində məcburi dövlət sosial sığorta haqqı istisna olmaqla QHT-lər hüquqi şəxs kimi 

qrantlardan heç bir vergi ödəmirlər
1138

. Texniki olaraq QHT-lər ƏDV-dən azad deyil, ancaq 0% həcmində ƏDV 

ödəyirlər ki, bu da vergi orqanlarına əlavə hesabatların verilməsini tələb edir. İşçilər həmçinin gəlir vergisi 

verir
1139

 və sosial müdafiə ödənişləri edir
1140

. Lakin bir çox qrant müqaviləsi qısa müddəti əhatə etdiyindən (orta 

hesabla altı aydan bir ilə kimi), QHT-lər öz əməkdaşlarını əmək müqaviləsi yox, müvəqqəti xidmət müqaviləsi 

əsasında işə götürürlər və işçilər sadələşdirilmiş sistemlə vergi ödəyirlər
1141

. Xidmət göstərən şəxslər vergi 

orqanlarında qeydiyyatdan keçir və fərdi VÖEN-ə sahib olur, öz vergi
1142

 və sosial müdafiə ödənişlərinə
1143

 görə 

özləri məsuliyyət daşıyırlar.
 
 

 

2011-ci ildə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi məqsədilə bir sıra qanun layihələri hazırlayıb və müzakirəsini keçirib. Onlardan İctimai 

iştirakçılıq haqqında qanun bu yaxınlarda qəbul edilib
1144

. Peşə birlikləri haqqında qanunun qəbulu isə bu 

hesabatın hazırlandığı müddət ərzində hələ gözlənilirdi. “Sosial sifarişlər haqqında” qanun layihəsi də 

parlamentin gündəliyinə daxil edilib. 

 

Resurslar (təcrübədə): 50 
 

Səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərmək üçün vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları müvafiq maliyyə və insan resurslarına 

təcrübədə nə dərəcədə sahibdirlər? 

 

Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının keçirdiyi sorğuya
1145

 əsasən QHT-lər islahatların təşviqi yönündə fəaliyyət 

göstərmək üçün nisbətən azaddır (sorğuda iştirak edə QHT təmsilçilərinin 60%-i belə düşünür, 22% isə tam 

azad olduqlarını hesab edir). Ümumilikdə, hökumət konstruktiv tənqidlə məşğul olan QHT-lərlə könüllü 

əməkdaşlıq edir, lakin müxalif yönümlü hesab etdiyi vətəndaş cəmiyyəti qrupları ilə əməkdaşlığa bir qədər 

ehtiyatla yanaşır.  

 

                                                        
1137
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Dayanıqlı maliyyə axınlarının olmaması Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının qarşılaşdığı əsas 

çətinliklərdən biridir. Azərbaycanda xeyriyyəçilik fəaliyyəti geniş yayılmayıb və buna görə də əksər QHT-lər 

yalnız qrant vəsaitləri hesabına fəaliyyət göstərir
1146

. 

 

Bir sıra mənbələrin məlumatına əsasən
1147

,
1148

,
1149

, yerli təşkilatların yaxın zamanlara qədər aldığı qrant 

vəsaitlərinin əksər hissəsi xarici donorlardan – qeyri-kommersiya qurumlarından və xarici hökumətlərin yardım 

agentliklərindən qaynaqlanırdı. Azərbaycan hökumətinin maliyyə yardımı, o cümlədən 2007-ci ildə təsis 

edilmiş
1150

 QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası
1151

 vasitəsilə ayrılan vəsaitlər QHT-lərə maliyyə yardımının dörddə 

birindən az hissəsini təşkil edirdi. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin hesablamalarına əsasən 2012-ci ildə, 

qeydiyyatdan keçmiş QHT-lər xarici və yerli donor təşkilatlarından 1,054 qrant vasitəsilə 39,5 milyon manat 

həcmində maliyyə yardımı əldə edib. Bu donor təşkilatlarının 18-i yerli təşkilatlardır və onların da 10-u dövlət 

orqanlarıdır
1152

. 2012-ci ildə Azərbaycan hökuməti QHT-lərə ümumilikdə 10 milyon manat həcmində vəsait 

ayırıb
1153

, QHT-lərin maliyyəsinin dörddə üç hissəsi isə xarici donor təşkilatlarından gəlib.  

 

Bu vəziyyət 2013-cü ildən etibarən kəskin dəyişib. Yerli donorlar əvvəlki illərlə müqayisədə daha artıq rol 

oynamağa başlayıblar. Ədliyyə Nazirliyinin təqdim etdiyi məlumatların
1154

 sadə təhlili göstərir ki, 2013-cü ildə 

67,217,000 manat həcmində 1,817 qrant nazirlik tərəfindən qeydiyyata alınıb. Bu maliyyə vəsaitinin cəmi 35%-i 

və ya 23,551,000 manatı xarici donor təşkilatlar tərəfindən ayrılıb.  

 

Özəl sektordan maliyyə ayrılması, üzvlük haqları və vətəndaşların ianələri son zamanlara qədər QHT-lərin əsas 

gəlir mənbələrindən deyildi
1155

. Lakin bu istiqamətdə də vəziyyət sürətlə dəyişməkdədir. Yeni tələblərə müvafiq 

olaraq qeydiyyatdan keçən qrantlar barəsində Ədliyyə Nazirliyinin təqdim etdiyi rəqəmlərdən
1156

 aydın görünür 

ki, 2013-cü ildə QHT-lərə maliyyə ayıran 29 yerli donor təşkilatının 17-si biznes qurumudur və onlar yeni 

yaranan korporativ sosial məsuliyyət proqramlarına əsasən vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətlərinə yardım 

göstərirlər. Hər üç, ya dörd QHT-dən biri yeni maliyyə qaynaqlarının cəlb edilməsi (fandreyzinq) üzrə məsul işçi 

saxlayır, digər hallarda bu məsuliyyət təşkilatın rəhbərinin üzərinə düşür. 

 

Bir qayda olaraq ixtisaslı insan resurslarının çatışmazlığı QHT-lərin qarşılaşdığı ciddi problemlərdən biridir
1157

, 
1158

, xüsusən də ingilisdilli əməkdaşların azlığı QHT-lərin xarici donor maliyyəsinə çıxışını əngəlləyir
1159

. Bu 

vəziyyətin aradan qaldırılması məqsədilə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının Təhsil və Təlim Mərkəzi 

universitetlərdə vətəndaş cəmiyyətinə kadr hazırlayacaq xüsusi proqramların yaradılması təkliflərini hökumətə 

təqdim edib və bu istiqamətdə hazırlıq işləri görülür
1160

. Bir çox QHT-lər öz fəaliyyətlərinə könüllüləri, adətən 

universitet tələbələrini cəlb edirlər
1161

. QHT-lərdə könüllülərin sayı əməkdaşların sayından iki dəfə çoxdur
1162

. 
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Maliyyə problemləri səbəbindən QHT-lərin ancaq layihə müddətinə işçi götürməyə məcbur olması və nəticədə 

vətəndaş cəmiyyətində məşğulluğun dayanıqsızlığı QHT-lərin iş yeri kimi cəlbediciliyinə mənfi təsir göstərir. 

İnkişaf edən biznes sektorunda
1163

 QHT-lərlə müqayisədə maaşlar daha yüksək və iş yerləri daha stabildir
1164

. 

QHT-lərin ancaq kiçik bir hissəsinin öz ofisi var
1165

 və bu faktor da vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının 

dayanıqsızlığına öz təsirini göstərir. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının öz xidmətləri qarşılığında gəlir əldə 

etmək imkanları qanunvericilikdəki boşluqlarla məhdudlaşdırılıb. Qanun QHT-lərin gəlir əldə etməsini qadağan 

etməsə də, biznes sektorunda olduğu kimi qeyri-kommersiya qurumları üçün də heç bir vergi güzəşti nəzərdə 

tutmur
1166

. Azərbaycanda QHT-lərin təxminən yarısı üçün əhəmiyyətli problemlərdən biri də donor təşkilatların 

tətbiq etdiyi, qrantların kiçik həcmi və ya icazə verilməyən büdcə xərcləri kimi məhdudiyyətlərlə bağlıdır
1167

. 

İrihəcmli xarici qrant müsabiqələrində bir qayda olaraq yerli təşkilatlar deyil, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 

xarici QHT-lər qalib gəlir, çünki yerli QHT-lərin irihəcmli qrantları idarə etmə potensialı aşağıdır, xərclərin 

paylaşılması şərti tətbiq ediləndə isə yerli QHT-lər digər mənbələrdən maliyyə cəlb edə bilmirlər. 

 

Bu vəziyyəti aradan qaldırmaq məqsədilə QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası 2013-2018-ci illəri əhatə edəcək 

“QHT-lərin inkişafı üzrə Milli Fəaliyyət Proqramı” hazırlayıb və hökumətə təqdim edib
1168

. Lakin bu günə kimi 

proqramın qəbulu vəya ictimaiyyətə təqdim olunması ilə bağlı məlumat yoxdur.  

 

Bütün bunlara baxmayaq, Azərbaycan QHT-ləri son 20 il ərzində vətəndaş cəmiyyəti anlayışının özünün yeni 

yarandığı bir zamandan bu yana uzun inkişaf yolu keçib
1169

. 

 

Müstəqillik (qanunda): 50 
 

Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının fəaliyyətlərinə əsassız kənar müdaxilələrin qarşısını almaq üçün hüquqi 

təminatlar nə dərəcədə mövcuddur? 

 

Qanunla QHT-lərin öz fəaliyyət istiqamətləri çərçivəsində fəaliyyətinə müstəqillik verilir. Qeyri-hökumət təşkilatı 

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan olunmayan və qeyri-hökumət təşkilatının 

nizamnaməsində nəzərdə tutulan məqsədlərə zidd olmayan, ölkə daxilində və xaricdə hər hansı fəaliyyət 

növünü həyata keçirə bilər. Qanunda qeyd olunur ki, Qeyri-hökumət təşkilatının hüquqları bütün dövlət 

orqanları tərəfindən qorunur. Qanunda eyni zamanda göstərilir ki, dövlət orqanları qeyri-hökumət təşkilatlarına 

maliyyə və başqa formalarda yardım edə bilərlər.   

 

Son dəyişikliklərə görə Qeyri-hökumət təşkilatlarının, habelə xarici dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının filial 

və ya nümayəndəliklərinin fəaliyyətinin onların nizamnamələrinə (əsasnamələrinə) və Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə uyğunluğunun öyrənilməsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən müəyyən edilir. Qanunun bu bəndində qeyd olunan qaydalar hazırlanır və bu prosesə vətəndaş 

cəmiyətinin də cəlb olunacağı bildirilir.
1170

 .  

 

Bununla yanaşı qeyri hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini dayandırmaq üçün imkanlar artırılıb. Belə ki, son 

dəyişikliklərdən sonra bir il ərzində ikidən çox yazılı surətdə xəbərdarlıq və ya pozuntuların aradan qaldırılması 
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haqqında göstəriş verilərsə QHT müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müraciəti əsasında məhkəmənin qərarı ilə 

ləğv edilə bilər.  

 

Bununla yanaşı qanunvercilikdə dövlətin  QHT-lərin işinə bir-başa müdaxiləsi ilə bağlı qayda mövcud deyil. 

Belə ki, qanunda dövlət nümayəndələrinin QHT-lərin idarə heyətlərində təmsil olunmaları və iclaslarında iştirak 

etmələri ilə bağlı ayrıca öhdəlik nəzərdə tutulmayıb.  

 

Müstəqillik (təcrübədə): 50 
 

Vətəndaş cəmiyyəti əsassız kənar müdaxilə olmadan mövcudluğunu nə dərəcədə davam etdirə və fəaliyyət 

göstərə bilər? 

 

“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının vətəndaş cəmiyyəti üzvləri arasında keçirdiyi son sorğu
1171

 aşkar edib ki, 

QHT-lər hökumətin vətəndaş cəmiyyətinə müdaxiləsini birmənalı dəyərləndirmir. Respondentlərin təqribən 

yarısı QHT-lərin hədsiz hökumət müdaxiləsi olmadan fəaliyyət göstərdiyini hesab edib. Respondentlərin dörddə 

biri müdaxilənin ifrat olduğunu hesab etsə də, digər dörddə biri hökumətin sərt nəzarətinin olmadığı bildirib. 

Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, QHT-lərin bu məsələ ilə bağlı bir mənalı yanaşması mövcud deyil. 

Bundan başqa, vəziyyət paytaxt Bakı şəhərində və QHT-lərin sərbəst fəaliyyəti üçün daha az azadlığın olduğu 

bölgələrdə fərqlədir
1172

.  

 

Qeydiyyata alınması ilə bağlı problem yaşayan, İnsan Hüquqları Klubunun məlumatına görə, bu gün 

Azərbaycanda 1000-ə yaxın fəal QHT qeydiyyatsızdır
1173

. 

 

Hökumətin QHT-lərin fəaliyyətinə təsiri ilə bağlı iddialar mövcuddur.
1174

 Digər tərəfdən, Azərbaycan hökuməti 

neytral hesab etdiyi mötəbər QHT-lərlə müxtəlif mexanizmlər vasitəsilə əməkdaşlıq edir. Bunlara Korrupsiyaya 

Qarşı Mübarizə üzrə QHT-lərin Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsi
1175

, Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı 

Platforması
1176

 , eləcə də dövlət orqanları (məsələn, Vergilər, Ədliyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirlikləri) nəzdində yaradılmış ictimai nəzarət şuralarını misal göstərmək olar. QHT-lərə qarşı ikili 

yanaşmanın mövcudluğunu beynəlxalq tədqiqatçılar da təsdiqləyir
1177

. 

 

Şəffaflıq (təcrübədə): 50 
 

Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları nə dərəcədə şəffafdır? 

 

Təəssüflər olsun ki, QHT-lərin özlərinin şəffaflıq səviyyəsi nümunəvi deyil və bu sahədə şəffaflığın artırılmasına 

ehtiyac duyulur. Fəal QHT-lərin ancaq yarısı qanunvericiliyin tələbinə
1178

 
1179

 uyğun olaraq illik maliyyə 
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hesabatlarını təqdim edir
1180

. Maliyyə auditindən keçən təşkilatlar öz audit hesabatlarını ya İnternet saytlarında 

yerləşdirir, ya da dərc edərək yayırlar
1181

. Beləliklə, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının yarısından az bir hissəsi 

öz gəlirləri və xərcləri barəsində məlumatları ictimaiyyətlə bölüşür
1182

. Lakin QHT-lərin əksəriyyəti öz 

fəaliyyətlərinə dair illik hesabatlar dərc edir, onları İnternet saytları, yerli qəzetlər, sosial şəbəkələr və elektron 

məktublar vasitəsilə ictimaiyyətin nəzərinə çatdırır
1183

.  17 Dekabr 2013-cü il dəyişikliklərin çərçivəsində QHT 

haqqında Qanununa müəyyən edilmişdir ki, qeyri-hökumət təşkilatları öz fəaliyyətlərinin şəffaflığını təmin 

etməlidirlər. 

 

QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası öz qrant müsabiqələri vasitəsilə vətəndaş cəmiyyətinin şəffaflığının 

artırılmasına çalışır. Onların qrant müsabiqələrinin qaydaları şəffaf  qaydalardan hesab olunur. 
1184

 

 

Hesabatlılıq (təcrübədə): 50 
 

Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları öz üzvləri və digər maraqlı tərəflər qarşısında nə dərəcədə hesabatlıdırlar? 

 

Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti geniş dairələri təmsil etmir, ictimaiyyət və QHT-lər arasında bağlar 

zəifdir
1185

. QHT-lər cəmiyyətin əksər kəsimləri ilə işləmir, ictimai iştirak (QHT-lərin üzvlərinin sayı) bütün əhalinin 

1%-dən azdır
1186

. Bundan başqa, fəal QHT-lərin əksəriyyəti paytaxt Bakıda yerləşir və nəticədə, Azərbaycanın 

digər şəhər və rayonları vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə zəif əhatə olunub
1187

, 
1188

. 

 

Sosial xidmətlərin göstərilməsi istiqamətində QHT-lərin tenderlərdə iştirak etməsinə açıq şəkildə yol açan 

Sosial xidmətlər haqqında qanunun
1189

 qəbulundan sonra hökumət, əsasən də Əmək və Əhalinin Sosial 

Müdafiəsi Nazirliyi və Səhiyyə Nazirliyi vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına sosial xidmətlər göstərmək üçün 

qrantlar və tenderlər verməyə başlayıb. Güman ki, bu təcrübə uzun vədədə QHT-ləri adi vətəndaşa daha çox 

yaxınlaşdıracaq və onları daha hesabatlı edəcək. 

 

QHT-lər dövlət qarşısında vergi və maliyyə intizamı məslələrində hesabatlıdır və müxtəlif dövlət orqanlarına 

digər hüquqi şəxslər kimi ətraflı hesabatlar təqdim edirlər.  

 

Dürüstlük (təcrübədə): 50 
 

Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının dürüstlüyü təcrübədə nə dərəcədə təmin olunub? 

 

Geniş ictimaiyyət QHT-lərin dürüstlüyü haqqında yüksək fikirdə deyil
1190

. İctimai rəy QHT-lərin dürüstlüyünü 

orta səviyyədə (5 ballıq cədvəldə 2.5 balla) dəyərləndirir. Ümumilikdə isə geniş ictimaiyyət yeddi il öncəki 

vəziyyətlə müqayisədə vətəndaş cəmiyyəti anlayışı ilə indi daha yaxından tanışdır
1191

. 
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QHT-lər düzgün daxili hesabatlılıq qaydalarına heç də həmişə sahib deyillər. Məsələn, son sorğulardan birinə 

əsasən
1192

 hər üç QHT-dən yalnız biri işçi heyətinin müntəzəm görüşlərini keçirir.  

 

QHT-lərin əksəriyyətinin (95%) rəsmi idarə heyəti və ya qəyyumlar şurası olsa da, strateji qərarların qəbulu 

məqsədilə keçirilən görüşlər qərarların kollektiv qəbulu prosesindən daha çox, sırf formallıq xarakteri daşıyır
1193

.  

 

Təşkilatın sistematik özünənəzarət mexanizmləri Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətində güclü inkişaf etməyib
1194

. 

QHT-lər əksəriyyətində etik kodeks və ya davranış qaydalarını tənzimləyən sənəd mövcud deyil, qanunvericilik 

də dövlət qulluqçularından fərqli olaraq QHT-lər üçün belə bir sənədin mövcudluğunu ehtiva etmir. Lakin bəzi 

aparıcı QHT-lər özünütənzimləmə mexanizmləri yaratmağa cəhd göstərirlər. Məsələn, Azərbaycanın aparıcı 

QHT-lərinin birinin
1195

 təklif etdiyi və QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının da dəstəklədiyi Məsuliyyət Xartiyası 

buna nümunə ola bilər
1196

. 

 

Bütövlükdə, ölkədə nəzarət və tarazlıq sistemi, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti daha çox inkişafa ehtiyac 

duyur
1197

. 

 

Hökuməti hesabatlı tutmaq: 25 
 

Vətəndaş cəmiyyəti hökumətin öz hərəkətlərinə görə hesabatlılığına nail olmaqda nə dərəcədə fəal və 

uğurludur? 

 

Vətəndaş cəmiyyətinin hökuməti hesabatlı saxlamaq imkanları aşağıdır.
1198

 QHT-lər belə hesab edir ki, onların 

ictimai siyasət, xüsusən də yaxşı idarəçilik və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində təsirləri məhdud, lakin 

hissolunandır. Eyni zamanda QHT-lər dövlət orqanlarının fəaliyyətinin monitorinqində fəaldırlar, lakin 

göstərdikləri təsir barəsində əmin deyillər. Vətəndaş cəmiyyətinin ən az uğur qazandığı sahə dövlət büdcəsinin 

müzakirələri istiqamətindədir
1199

,
1200

. Lakin son zamanlar QHT-lərin ictimai vəkillik fəaliyyəti korrupiyaya qarşı 

mübarizə
1201

 və dövlət büdcəsinin müzakirəsi istiqamətdə kiçik, lakin hissolunan uğurlar əldə etməyə imkan 

vermişdir.
1202

 . Bununla yanaşı  vətəndaş cəmiyyəti qərarların qəbulu prosesində vətəndaş cəmiyyətinin və 

geniş ictimaiyyətin iştirakını təmin edilməsini tövsiyyə edir
1203

.  

 

Bu səbəbdən QHT-lər arasında şəbəkələşmə inkişaf etməkdədir, çünki QHT-lər öz güclərinin birlikdə olduğunu 

anlayırlar. Son 10 il ərzində Azərbaycanda şəhər və kənd yerlərində fəaliyyət göstərən müxtəlif QHT-lərin 

iştirakı ilə 17 fərqli koalisiya təsis edilib
1204

. Bu koalisiyalara Azərbaycan Milli QHT Forumu
1205

, Mədən 

                                                        
1192

 Vətəndaş cəmiyyətinin korrupsiyaya qarşı mübarizəyə cəlb edilməsi, “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının nəşri, iyul 2013, 
http://transparency.az/alac/files/bookaz.pdf 
1193

 Vətəndaş cəmiyyətinin korrupsiyaya qarşı mübarizəyə cəlb edilməsi, “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının nəşri, iyul 2013, 
http://transparency.az/alac/files/bookaz.pdf 
1194

 Christine Leiser, “Mapping of Civil Society organization in Azerbaijan,” The European Union’s EIDHR Programme, October 
2010, www.oneglobalexpert.com  
1195

 Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu, www.edf.az  
1196

 “QHT-lər Məsuliyyət Xartiyasını bəyəndilər”, QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının saytı, 
http://cssn.gov.az/xeberler/20110217182651452.html  
1197

 Central Asia-Caucasus Analyst, 2 March 2011, 
http://www.silkroadstudies.org/new/docs/publications/110302analyst.pdf 
1198

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Qubad İbadoğlunun  hesabatın müəllifinə müsahibəsi, 15 aprel 2014. 
1199

 Vətəndaş cəmiyyətinin korrupsiyaya qarşı mübarizəyə cəlb edilməsi, “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının nəşri, iyul 2013, 
http://transparency.az/alac/files/bookaz.pdf 
1200

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Qubad İbadoğlunun  hesabatın müəllifinə müsahibəsi, 15 aprel 2014. 
1201

 “Konstitusiya” Araşdırmalar Fondundan Əliməmməd Nuriyevin hesabatın müəllifinə müsahibəsi, 28 noyabr 2013. 
1202

 İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Qubad İbadoğlunun hesabatın müəllifinə müsahibəsi, 17 sentyabr 2013. 
1203

 "Azərbaycanda vətəndaş çəmiyyəti: dəyişikliklər üçün Milli Gündəlik” mövzusunda 1-ci Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu, www.eap-
csf.eu/en/national-platforms/azerbaijan/ 
1204

 Civil Society Briefs: Azerbaijan, publication by Asian Development Bank, December 2011, www.adb.org  
1205

 Azərbaycan Milli QHT Forumu, www.azngoforum.org  

http://transparency.az/alac/files/bookaz.pdf
http://transparency.az/alac/files/bookaz.pdf
http://www.oneglobalexpert.com/
http://www.edf.az/
http://cssn.gov.az/xeberler/20110217182651452.html
http://www.silkroadstudies.org/new/docs/publications/110302analyst.pdf
http://transparency.az/alac/files/bookaz.pdf
http://www.eap-csf.eu/en/national-platforms/azerbaijan/
http://www.eap-csf.eu/en/national-platforms/azerbaijan/
http://www.adb.org/
http://www.azngoforum.org/


 

170 MİLLİ ŞƏFFAFLIQ SİSTEMİ QİYMƏTLƏNDİRMƏSİ 

AZƏRBAYCAN 2014-cü il 

Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası
1206

, Gənclər Təşkilatları Milli Şurası
1207

, Vətəndaş Nəzarəti 

Şəbəkəsi
1208

, Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu
1209

, Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə QHT-lərin 

Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsi
1210

, Azərbaycan Şəffaflıq Tərəfdaşlığı Platforması
1211

 və digərlərini nümunə 

göstərmək olar. 

  

Korrupsiyaya qarşı islahatlar: 50 
 

Korrupsiyaya qarşı islahat təşəbbüslərində vətəndaş cəmiyyəti nə dərəcədə fəal iştirak edir? 

 

QHT-lərin korrupsiyaya qarşı islahatlar siyasətində oynadıqları rolu birmənalı dəyərləndirmək mümkün deyil.  

Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının siyasi gündəliyə təsir imkanları məhduddur, lakin onların təsiri müxalifət 

partiyalarının təsirindən daha böyükdür
1212

.  Beynəlxalq təşkilatların   vətəndaş cəmiyyəti institutlarının 

Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasında
1213

 təmsil olunması ilə bağlı tövsiyyələri yerinə yetirilməmiş qalıb. 

QHT-lərin bu Komissiyada təmsil olunması, rəsmi proseslərə onların baxışlarının gətirilə bilməsinə kömək etmiş 

olar. Hazırda Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Komissiyanın yalnız Qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üzrə 

işçi qrupunda təmsil olunur.  

 

Buna baxmayaraq, QHT-lər həm Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin Məlumat və Əməkdaşlıq 

Şəbəkəsi
1214

, həm də Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının təşəbbüsü ilə təsis edilmiş Azərbaycan Şəffaflıq 

Tərəfdaşlığı Platforması
1215

 vasitəsilə Komissiyaya öz görüşlərini çatdıra bilirlər.  Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə 

üzrə QHT-lərin Məlumat və Əməkdaşlıq Şəbəkəsi ilə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurounun yanında 

Korrupsiyaya Qarşı Mübraizə Baş İdarəsi arasında 27 yanvar 2012-ci ildə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə 

Sahəsində Əməkdaşlığa dair  Anlaşma Memorandumu imzalanıb.  

 

Vətəndaş cəmiyyəti 2007-2011-ci illəri əhatə edən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə əvvəlki strategiyanın icrası 

ilə bağlı ictimai dinləmələr və dəyirmi masalar vasitəsilə ictimai müzakirələr təşkil edib. 2008-ci ildə bir neçə 

QHT, Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiyanın icrasının alternativ 

monitorinqini aparıb. Monitorinq zamanı QHT-lər Komissiya ilə əməkdaşlıq etmiş, Komissiyanın üzvləri isə 

monitorinq nəticələrinin təqdimatında iştirak edib. Monitorinqin nəticələri, eləcə də QHT-lərin müvafiq tövsiyələri 

Komissiyaya təqdim edib. Komissiya da Milli Strategiyanın illik dəyərləndirilməsində bu nəticələrdən istifadə 

edib.
1216

 

 

Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə və Açıq Hökümətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı 

Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətinin əhəmiyyətli təzahürlərindədir və bu planlar 

hazırlanarkən vətəndaş cəmiyyətinin də rəyləri nəzərə alınıb.
1217

 Bu Fəaliyyət planlarına uyğun olaraq 

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası  tərəfindən illik milli hesabat hazırlanması nəzərdə tutulur və 

onun hazırlanmasında vətəndaş cəmiyyəti institutları tərəfindən təqdim edilən məlumatlardan istifadə 

edilməlidir.  Hər iki, Fəaliyyət Planı hər il üçün “Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatı və onun tərəfdaşları olan 

“Konstitusiya” Araşdırmalar Fondu və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin təsis etdiyi Azərbaycan Şəffaflıq 

Tərəfdaşlığı Platforması tərəfindən monitorinq ediləcək. Hər iki fəaliyyət planının monitorinqinin nəticələrindən 
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ibarət ilk hesabat 2013-cü ilin noyabrında hökumətə təqdim edilib. Vətəndaş cəmiyyətinin hesablamalarına 

görə 2013-cü ilin sentyabrı üçün Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair fəaliyyət planı 34%
1218

, Açıq 

Hökumətin təşviqinə dair fəaliyyət planı isə 25% yerinə yetirilib
1219

. 

 

Bəzi hallarda, xüsusən də sosial məsələlərlə bağlı QHT-lər ekspert rəyi vermək üçün dəvət olunurlar. Dövlət 

proqramlarının, xüsusən də beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə həyata keçirilən proqramların icrasında yardım 

ala biləcəkləri məqamları öyrənmək məqsədilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, həm də Səhiyyə 

Nazirliyi diqqətlə seçilmiş müəyyən QHT-lərlə görüşlər keçirdikləri platformalar yaradıb. Bu iki dövlət orqanı 

sosial xidmətlərin göstərilməsi məqsədilə QHT-lərə tenderlər də ayırır. 

 

Nəticədə onu vurğulamaq olar ki, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti tam yetkinləşməyib, hələ fəaliyyət 

qabiliyyəti, potensialının artırılması və konsolidasiya kimi ağrılı proseslərdən keçir. Vətəndaş cəmiyyəti həm də 

öz siyasi təmayülü və hökumətlə əməkdaşlıq dərəcəsinə görə qütbləşib. 

 

Hökumət üçün tövsiyələr: 

 

 Qanunvericiliyə aydın dəyişikliklər edərək qeyri-kommersiya məqsədi ilə gəlir əldə edən hüquqi şəxs 

statusu təsis etmək, onların öz əməliyyat və fəaliyyətlərini maliyyələşdirməsi üçün əldə etdiyi gəlirlərə 

vergi güzəştləri tətbiq etmək; 

 QHT-lərin vergi yükünü azaltmaq, əmək haqlarına görə 22% həcmində məcburi dövlət sosial sığorta 

haqqını ləğv etmək, eləcə də ƏDV-dən azad olma haqqında hesabat verilməsini aradan qaldırmaq; 

 Vətəndaş cəmiyyəti ilə məsləhətləşmələr əsasında QHT-lərin qeydiyyatı prosesini sadələşdirmək; 

 Dövlət tərəfindən QHT-lərin fəaliyyətinə nəzarət ilə bağlı  prosedura və qaydalarını aydın şəkildə 

formalaşdırmaq müxtəlif orqanların proseduraları arasında olan uyğunsuzluqları aradan qaldırmaq; 

Ədliyyə Nazirliyinin onlayn reyestrinə qrantın daxil olmasını həmin qrantın dövlət tərəfindən qeydiyyatı 

alınması kimi qanunvericilikdə açıq şəkildə təsbit etmək; 

 Vətəndaş cəmiyyəti üçün kadrların hazırlanması məqsədilə universitet səviyyəsində peşəkar təhsilin 

yaradılması prosesini sürətləndirmək; 

 Sosial xidmətlər sahəsinə tender əsasında QHT-lərin cəlb edilməsini və maliyyə davamlılığını təmin 

edəcək proqramları genişləndirmək; 

 Bütün dövlət orqanları nəzdində ictimai nəzarət şuraları təsis etmək və bu təcrübəni yerli icra 

hakimiyyətlərinə də tətbiq etmək: 

 Özəl sektorla VCT-ər arasında dialoqu və əməkdaşlığı dəstəkləmək.  

 

Xarici donorlar üçün tövsiyələr: 

 

 Vətəndaş cəmiyyətinin institusional potensialının və fəaliyyət qabiliyyətinin artırılmasına yönələn, 

xüsusən də hesabatlılıq və maliyyə mənbələrinin tapılması (fandreyzinq) sahəsində proqramları davam 

etdirmək; 

 Fəaliyyətləri dəstəkləməklə yanaşı, dövlətin irəli sürdüyü sərt hesabatlılıq tələblərini qarşılamaq üçün 

QHT-lərin inzibati məsələlərlə məşğul olacaq əməkdaş işə götürməsi üçün maliyyə ayırmaq; 
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Vətəndaş cəmiyyəti üçün tövsiyələr: 

 

 Bölgələrdəki QHT-lərin və təşəbbüs qruplarının fəaliyyət qabiliyyətini artırmaq məqsədilə Bakıda 

yerləşən QHT-lər tərəfindən bölgələrdəki yerli fəallarla koalisiya qurmaq, onları öz yerli tərəfdaşları 

kimi qəbul etmək; 

 İllik maliyyə auditləri aparmaq və bu məlumatları ictimaiyyətlə bölüşməklə QHT-lərin şəffaflığının 

artırılmasına nail olmaq; 

 Sistemli özünənəzarət təcrübəsi tətbiq etmək, davranış kodeksi qəbul etmək; 

 Ümumi maraqlar naminə şəbəkələşməni genişləndirmək;  

 QHT-lər ilə özəl sektor arasında əməkdaşlıq səylərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəal çalışmaq. 
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13. BİZNES 

Xülasə  
 

Özəl sektor Azərbaycan iqtisadiyyatının 85 %-ni təşkil edir. Biznesin qeydiyyatı hüquqi və praktiki nöqteyi 

nəzərdə asandır. Son zamanlar, Vergilər Nazirliyi və "ASAN xidmət" mərkəzlərində kommersiya subyektlərinin 

sürətli qeydiyyatı üçün vahid pəncərə qeydiyyat sistemi yaradılmışdır. Həmçinin, VÖEN almaq və hüquqi şəxsi 

elektron şəkildə yaratmaq mümkündür. Bundan başqa, biznes lisenziya və icazələri ilə bağlı məlumat portalı 

yaradılmışdır. Ədliyyə Nazirliyi biznes subyektlərinin əsassız yoxlamalarını azaltmaq üçün sahibkarlıq 

sahəsində aparılan yoxlamalarının vahid məlumat reyestrini yaratmışdır. Eləcə də yoxlamalar və sahibkarların 

maraqlarının qorunması ilə bağlı yeni qanunun qəbul edilməsi bu sahədə olan problemlərin həlli baxımından 

ümidləri artırır. 

 

Digər tərəfdən isə, kiçik və orta sahibkarlıq əlverişsiz bazar mühitindən əziyyət çəkir. (lisenziyaların baha 

olması, inhisarçılıq, maliyyə resurslarına çıxışın məhdud olması, qeyri-adekvat işçi qüvvəsi, xarici ticarət və 

gömrük tənzimlənməsi, vergi dərəcələri və korrupsiya). Bəzi sahələrdə lisenziya və icazələrin alınması çətindir. 

Bundan başqa, lisenziyaların vahid mərkəzdən verilməsi, eləcə də elektron şəkildə təmin edilməsinə hələ 

başlanılmamışdır. Gömrük sahəsində vahid pəncərə prinsipi tətbiq edilsə də, "Doing Business" 2014-cil 

hesabatına görə bu sahədə Azərbaycanın dünyada mövqeyi zəifdir. Əmlakın qeydiyyatı son illər asanlaşmışdır, 

lakin əmlakla bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Miqrasiya qanunvericiliyi və Torpaq məcəlləsi xarici 

vətəndaşlar üçün  bir sıra  məhdudiyyətlər yaradır. Kiçik biznes öz hüquqları barəsində məlumatsızdır və bu da 

korrupsiyya şərait yaradır.  

 

Korporativ idarəetmə mədəniyyəti aşağı olsa da, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yerli biznes üçün korporativ idarəetmə 

standartları və biznes etikasının nümunəvi formasını hazırlamışdır. Lakin korporativ idarəetmə ilə bağlı tələblər 

qanun ilə təsbit olunmur. Şirkətlər əsasən öz veb-saytlarında maliyyə auditlərinin hesbatlarını yerləşdirmirlər. 

Bundan başqa, 2012-ci il iyun ayında Parlamentin qanuna etdiyi düzəliş kommersiya məlumatlarına çıxışı 

məhdudlaşdırıb. Azərbaycan biznes sektoru ölkədə ciddi şəkildə nə antikorrupsiya fəaliyyətinə cəlb olunub, nə 

də vətəndaş cəmiyyətini bu istiqamətdə dəstəkləyir. 

BIZNES 
Ümumi qiymət 48/100 

MEYAR İNDİKATOR QANUN TƏCRÜBƏ 

Fəaliyyət qabiliyyəti 

63/100  

Resurslar 
75 50 

 
Müstəqillik 

75 50 

İdarəçilik 

42/100 
Şəffaflıq 

50 25 

 
Hesabatlılıq 

50 50 

 
Dürüstlük 

50 25 

Şəffalıq sistemində rol 

38/100 

Antikorrupsiya fəlaiyyəti 
                  25  
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Antikorrupsiya öhdəçiliyi 

                   50  

 

 

Struktur və təşkilatlanma 
 

2013-cü il üçün Azərbaycanın ÜDM-i 73 milyard ABŞ dolları təşkil edir
1220

. İxracatının 92 %-i isə neft və neft 

məhsullarından ibarətdir
1221

. Ölkənin əsas iqtisadi strategiyası neftdən asılığı azaltmaq və qeyri neft sektorunu 

inkişaf etdirməkdir. 2013-cü ildən bəri qeyri-neft sektrou 10 % artmış və hal-hazırda qeyri-neft sektoru 

Azərbaycan ÜDM-nin 57 %-i təşkil etməkdədir
1222

.  

 

2013-cü il üçün özəl sektorun Azərbaycanın ÜDM-ində payı 85 % olmuşdur
1223

. Lakin neft-qaz sektoru özəl 

sektorda əsas pay sahibi olaraq qalır. Neft-qaz sektrorunda hasilatın pay bölgüsü müqaviləsi əsasında ARDNŞ, 

BP, TOTAL, GDF SUEZ, STATOİL, LUKOİL və s. iri tarnasmilli korporasiyalar çalışır
1224

.  

 

Ümumilikdə isə, Azərbaycanda 540 mindən çox kommersiya subyekti fəaliyyət göstərir. Onlardan 84, 1%-i fərdi 

sahibkarlar, 15,9 %-i isə hüquqi şəxslərdir. Hüquqi şəxslərin 80 %-i kiçik, 20 %-i isə orta və böyük 

həcmdədir
1225

.  

 

Azərbaycan biznes sektorunda yerli və xarici şirkətləri təmsil edən Azərbaycan Sənaye və Ticarət Palatası, 

Amerika Ticarət Palatası, Azərbaycan-İtaliya Ticarət Palatası, Azərbaycan Almaniya Ticarət Palatası da 

fəaliyyət göstərir. 

 

Bundan başqa, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Sahibkarlığa Milli yardım Fondu, 

Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti, Azərbaycan İxrac və İnvestisyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO), eləcə də 

Azərbaycan Respublikası Milli Sahibkar Təşkilatları (İşəgötürənlər) Milli Konfederasiyası da Azərbaycanın 

biznes mühitində təmsil olunur. 

 

Qiymətləndirmə 

 

Resurslar (qanunda):  75 
 

Qanunvericilik biznes skubyektlərinin yaradılması və fəaliyyəti üçün necə əlverişli mühit təklif edir? 

 

Biznes sektoru sahəsində qanunvercilik orta səviyyədə inkişaf etmişdir. İki sənəd-Mülki Məcəllənin Hüquqi 

Şəxslərlə bağlı 4-cü fəsli
1226

, Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanunu
1227

 Azərbaycanda sahibkarlıq 

fəaliyyəti (yaradılma, fəaliyyət, iflas və bağlanma) üçün əsas hüquqi çərçivəni müəyyən edir. Bundan başqa, 

1992-ci ildə qəbul edilmiş Sahibkarlıq haqqında Qanun
1228

 sahibkarlıq subyektinin hüquq və vəzifələrini, eləcə 

də sahibkarlığa dövlət himayəsinin metod və formalarını müəyyən edir. Bəzi qanunlar 
1229

,
1230

,
1231

 isə 

                                                        
1220

 Ixracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu, http: // www.azpromo.az / 
1221

 İqtisadiyyat və Sosial İnkişaf Mərkəzinin veb-səhifəsi, http://cesd.az/ 
1222

 İqtisadiyyat və Sosial İnkişaf Mərkəzinin veb-səhifəsi,  http://cesd.az/ 
1223

 İqtisadiyyat və Sənayə Nazirliyinin veb-səhifəsi, http://economy.gov.az/ 
1224

 SOCAR-ın veb səhifəsi, www.socar.az 
1225

 İqtisadiyyat və Sənayə Nazirliyinin veb-səhifəsi, http://economy.gov.az/ 
1226

 Hüquqi Şəxslər barəsində AR-nın Mülki Məcəlləsi, , 28 Dekabr 1999-cu il, www.e-qanun.az  
1227

 Hüquqi Şəxslər barəsində AR-nın Mülki Məcəlləsi,  28 Dekabr 1999-cu il, www.e-qanun.az 
1228

 Sahibkarlıq haqqında qanun, 15  Dekabr 1992-ci il, www.e-qanun.az 
1229

 Xarici İnvestisiyanın qorunması haqqında qanun, 15  Yanvar 1992-ci il, www.-e-qanun.az  
1230

 İnvestisiya haqqında qanun, 13 Yanvar, 1995-ci il, www.-e-qanun.az  
1231

Özəlləşdirmə haqqında qanun, 16 May 2000-ci il, http://www.emdk.gov.az/?/az/content/183/ 

http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.-e-qanun.az/
http://www.-e-qanun.az/
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Azərbaycanda xarici investisiya mühitini tənzimləyir. Bununla bərabər, ölkədə Rəqabət Məcəlləsi, Korporativ 

İdarəetmə haqqında, İcazələr və Lisenziyalar haqqında qanunlar hələ də qəbul edilməmişdir. 

 

Ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin 5 hüquq forması mövcuddur: Şərikli (tam ortaqlı) Müəssisə, Payçı və Şərikli 

Müəssisə, Məhdud Məsuliyyətli Müəssisə, Əlavə Məsuliyyətli Müəssisə, Səhmdar Cəmiyyət. 

 

Şərikli (tam ortaqlı) müəssisə iki və daha çox fiziki və hüquqi şəxsdən tərəfindən təsis edilir. Şəriklər 

müəssisənin öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə görə bütün əmlakları ilə məsuliyyət daşıyırlar. 

 

Payçı və şərikli (kommandit ortaqlıqlar) müəssisə iki və daha çox fiziki şəxs və hüquqi şəxs tərəfindən təsis 

olunur. Lakin üzvlərdən ən azınından biri  payçı qismində iştirak edir və yalnız müəssisəyə verdiyi pay 

həcmində məsuliyyət daşıyır, bundan başqa o sahibkarlıq fəaliyyətində iştirak etmir.  

 

Məhdud məsuliyyətli müəssisə isə iki və daha çox fiziki və hüquqi şəxsdən tərəfindən təsis edilir. Müəssisənin 

nizamnamə fondu təsis müqaviləsi ilə müəyyən edilən həcmdə paylara bölünür. Təsisçilər müəssisənin 

öhdəliklərinə görə ancaq nizamnamə fondundakı payları həcmində məsuliyyət daşıyırlar. 

 

Əlavə məsuliyyətli müəssisə isə məhdud məsuliyyətli müəssisə kimidir, lakin ondan başlıca fərqi ondan 

ibarətdir ki, iştirakçılar öz paylarından əlavə də müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı öhdəlik daşıyırlar. 

 

Səhmdar Cəmiyyətlərin strukturu məhdud məsuliyyətli müəssisə ilə oxşardır. Səhmdar Cəmiyyətlər həm açıq 

həm də qapalı əsasda təsis edilə bilər. Açıq Səhmdar Cəmiyyət öz səhmlərini xarici investorlara açıq elan etsə 

də, Qapalı Səhmdar Cəmiyyətlərin səhmləri isə  təsisçilər və başqa öncədən müəyyən edilmiş şəxslər arasında 

bölünür
1232

,
1233

. 

 

Şirkətin yaradılması və fərdi sahibkarların qeydiyyatı bir pəncərə prinsipi əsasında mümkündür
1234

. 

Qanunvericliyə görə
1235

, qeydiyyat  3 gün ərzində başa çatmalıdır. "Dövlət Rüsumu haqqında" Qanunda
1236

  

biznesin onlayn qeydiyyatı üçün rüsum nəzərdə tutmur.   

 

Fərdi sahibkarlar sahibkarlıq fəaliyyəti üçün VÖEN nömrəsi almalıdırlar. Bunun üçün aşağıdakı sənədlər tələb 

olunur:  

   

 Ərizə forması; 

 Təsis sənədləri-təsisçilər tərəfindən və ya qanuni nümayəndəlik tərəfindən imzalanmış Nizamnamə 

Sənədi və Təsis Yığıncağının Protokolu. 

 Əgər təsisçi fərddirsə onun şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti  

 Təşkilatın hüquqi ünvanını təsdiqləyən arayış 

 

Bank, sığorta, audit, nəqliyyat, qiymətli kağızlar, turizm və başqa sahibkarlıq  faəliyyətləri üçün lisenziyalar tələb 

olunur. Lisenziyaların etibarlılıq müddəti əsasən 5 ildir və növbəti dəfə uzadıla bilər. Bəzi fəaliyyət növlərinə 

xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında müvafiq Prezident fərmanına 

görə
1237

,  lisenziya tələb olunan fəaliyyət sahələri 240-dan 30-a endirlmişdir
1238

. Bütün bunlara baxmayaraq, 

Azərbaycan hələ də post-sovet ölkələrindən yeganə dövlətdir ki, lisenziyalarn verilməsi ayrıca qanunla 

                                                        
1232

. Legal and Tax Aspects of Doing Business in Azerbaijan, CABC, 2011, http://www.cabc-global.com/pdf/Azeri-Tax-Legal-
Overview-2011.pdf  
1233

 Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Qanun, 12 dekabr 2003-cü il, www.e-qanun.az  
1234

 www.asan.gov.az  
1235

 Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında Qanun, 12 dekabr 2003-cü il, www.e-qanun.az 
1236

 Dövlət rüsumu haqqında Qanun, 4 dekabr 2001-ci il,  www.e-qanun.az  
1237

Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında Qaydaların təsdiq edilməsi haqqında Prezidentin fərmanı, 2 
sentyabr 2002-ci il, www.e-qanun.az  
1238

Business Licensing, IFC report, Website of International Finance Corporation, http://www.ifc.org/  

http://www.cabc-global.com/pdf/Azeri-Tax-Legal-Overview-2011.pdf
http://www.cabc-global.com/pdf/Azeri-Tax-Legal-Overview-2011.pdf
http://www.e-qanun.az/
http://www.asan.gov.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.e-qanun.az/
http://www.ifc.org/
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tənzimlənmir
1239

. Bununla əlaqədar, 2011-ci il 26 oktyabr tarixli Prezident Fərmanı ilə Nazirlər Kabinetinə 

Lisenziyalar və İcazələrlə bağlı qanun layihəsi hazırlamağı tapşırmışdır. Lakin hələ də qanun layihəsi 

hazırlanmamışdır. 

 

Azərbaycanda 9 dövlət vergisi növü vardır. Vergi Məcəlləsinə görə Azərbaycanda hüquqi şəxslər 20 % mənfəət 

vergisi verməlidirlər. ƏDV isə mal, iş və xidmətlərin məcmu dəyərinin 18 %-idir. Həmçinin bütün işəgötürənlər 

Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna işçinin aylıq maaşının 22 %-i qədər icbari ödəniş etməlidir. İşçilərdən isə aylıq 

əmək haqqının 3 % -i DSMF-ə icbari ödəniş 
1240

, eləcə də  14 %-i gəlir vergisi olaraq tutulur
1241

. 12 aylıq dövr 

ərzində dövriyyəsi 120 min manat və ondan aşağı olan şəxslər (fərdi sahibkarlar və hüquqi şəxslər) gəliri əldə 

etdiyi yer üzrə 2 % və ya 4 % sadələşdirilmiş vergi, əks halda isə (dövriyyəsi 120 min manatdan çox olan 

şəxslər) gəlirin harda əldə olunmasından asılı olmayaraq 20 % mənfəət vergisi ödəyirlər
1242

.  

 

Azərbaycanın miqrasiya qanunvericiliyi isə 1 avqust 2013-cü ildən qüvvəyə minmiş  Miqrasiya Məcəlləsi
1243

 ilə 

tənzimlənir. Yeni məcəllə bəzi mübahisəli məqamlara aydınlıq gətirsə də, ümumilikdə xarici işçi qüvvəsinə bir 

sıra məhdudiyyətlər qoyur. Azərbaycanda işləyən xarici vətəndaş üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyindən işləmək icazəsi haqqında arayış alınmalıdır
1244

. 1 illik iş icazəsinin rüsumu 1000 manatdır 

($1,250)
1245

. İşləmək icazəsi haqqında arayış 1 il müddətində verilir və Azərbaycanda evi olan, eləcə də 

beynəlxalq müqavilə əsasında kommersiya təşkilatında menecer vəzifəsində olan xarici vətəndaşlar üçün iş 

icazəsi haqqında arayış tələb olunmur
1246

. Qanunvericilik iş icazəsi haqqında arayışı əldə etməyən 

işəgötürənlərə cərimə nəzərdə tutur. Cərimənin məbləği fərdi sahibkarlar üçün 3 min AZN-dən 5 min AZN-ə 

kimi dəyişir, hüquqi şəxslər üçün 30- 35 min AZN ($37,500 to 43,750) arası dəyişir
1247

. 

 

Əmlakın qeydiyyatı kifayət qədər əlverişlidir və son zamanlar sadələşdirilmişdir
1248

. Hal-hazırda, qeydiyyat üçün 

4 əsas prosedur mövcuddur
1249

:  

 

 Daşınmaz Əmlak reyestrindən daşınmaz əmlak barəsində çıxarışın əldə edilməsi və ya adın 

yoxlanılması; 

 Alqı-satqı müqaviləsinin notarial təsdiqi; 

 Alıcı Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestrinə əmlakı qedyiyyata salmaq üçün müraciət edir; 

 Daşınmaz əmlakın qedyiyyatı üzrə Dövlət Registrində torpağın və evin sahibinin adının qedyiyyata 

düşməsi; 

 

AR Torpaq Məcəlləsi xarici vətəndaşlar üçün bir sıra məhdudiyyətlər qoyur. Belə ki,  xarici vətəndaş və hüquqi 

şəxslər Azərbaycanda torpağa sahib ola bilməzlər, lakin torağı icarəyə götürmək hüququ vardır. Əgər torpaq 

sahəsi xarici vətəndaşa miras kimi və ya hədiyyə kimi verilirsə, xarici sahibkar 1 il ərzində torpaq sahəsini 

satmalıdır
1250

. Bundan başqa, "Doing Business" 2014-ci il hesabatına görə Azərbaycanda tikinti icazəsi almaq 

üçün 28 prosedurdan keçmək tələb olunur
1251

. 

 

                                                        
1239

 www.edf.az  
1240

 Backer and Mckenzi Hüquq şirkətinin veb-səhifəsi, http://www.bakermckenzie.com  
1241

 Hazırda minimum əmək haqqı məbləği 120 manatdan vergi tutulur və vergi dərəcəsi 120-2500 manat arası əmək haqları üçün 
eynidir. 2500 manatdan yuxarı əmək haqqından tutulan vergi isə 350 manat + 2500 manatdan artıq olan məbləğdən tutulan 25%-
dir.  
1242

 Vergilər Nazirliyinin veb səhifəsi, taxes.gov.az 
1243

 Dövlət Miqrasiya Xidmətinin veb səhifəsi, www.migration.gov.az 
1244

 Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin veb səhifəsi,  www.mlspp.gov.az  
1245

 Tax Guide 2009-2010, Deloitte, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
Azerbaijan/Local%20Assets/Documents/PDF%20for%20Insights/dtt_Foreghn_en_AZ.pdf  
1246

 Dövlət Miqrasiya Xidmətinin veb səhifəsi, www.migration.gov.az 
1247

 Guide to doing business in Azerbaijan, 2014, Ernst and Young  Holding,  http://www.ey.com/  
1248

 Doing Business 2014, Azerbaijan, World  Bank, www.doingbusiness.org   
1249

 Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin vebsaytı, http://www.stateproperty.gov.az/  
1250

Guide to doing business in Azerbaijan, 2014, Ernst and Young  Holding,  http://www.ey.com/  
1251

 Doing Business 2014, Azerbaijan, World  Bank, www.doingbusiness.org 
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http://www.bakermckenzie.com/
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http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Azerbaijan/Local%20Assets/Documents/PDF%20for%20Insights/dtt_Foreghn_en_AZ.pdf
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Resurslar (təcrübədə): 50 
 

Fərdi sahibkarlıq praktikada nə qədər səmərəli yarana və faəliyyət göstərə bilir? 

 

Təcrübədə  biznesin qeydiyyatı proseduru sadə, operativ və ucuzdur
1252

, lakin elə hallar da var ki, monpolistik 

maraqları təmin etmək üçün şirkətlər qeydiyyat alınmır
1253

. "Bir pəncərə" prinsipinə əsasən, sahibkarlar üçün 

Vergilər Nazirliyi və "ASAN xidmət" mərkəzlərində yeni qeydiyyat mexanizmi yaradılmışdır və nəticədə şirkətlər 

3 gün ərzində qeydiyyatdan keçə bilir. Biznes üçün həmçinin onlayn qeydiyyat 30 dekabr 2011-ci il tarixindən 

mümkündür
1254

. Onlayn qeydiyyat mexanimzi 3 gün ərzində  baş tutur
1255

, dövlət rüsumundan azaddır
1256

 və 

elektron imza sahibləri üçün mümkündür
1257

.  

 

Bəzi sahibkarlıq sahələrində fəaliyyət göstərmək üçün lisenziya almaq tələb olunur. Tələb olunan lisenziyaları 

almaq bəzi hallarda şirkətlər üçün problemli olaraq qalır
1258

. 2002-ci ildə prezident fərmanı lisenziya tələb edən 

faəliyyət növlərinin sayı 240-dan 30-a endirilsə də, 2013-cü ilə qədər bu say 3 dəfə artmışdır (90 lisenziya)
1259

. 

Lisenziyaların vrilməsində süründürməçilik çox hallarda əlavə vaxt itkisinə, xərcə, bazara çətin daxil olmağa, 

biznes məhsuldarlığının azalmasına və rəqabət mühitinin pisləşməsinə səbəb olur
1260

. Bütün bunlar bəzi 

sahibkarları korrupsiyaya meylləndirir. 2007-ci ildə aparılmış yerli  tədqiqatlar göstərir ki, sahibkarların 37 %-i 

aldıqları lisenziyaya görə qeyri-rəsmi ödənişlər edir
1261

. 2011-ci ildə aparılmış başqa bir tədqiqat göstərir ki, 95 

respondentin 56 %-i inanır ki, lisenziya və icazələri rüşvətsiz almaq mümkün deyil
1262

 Bu sahədə sahibkarları 

maarifləndirmək üçün, 2011-ci ildə icazələr və lisenziyalar barədə informasiya portalı açılmışdır.
1263

 Bu portal 

biznes icmasını icazələr və lisenziyalar barəsində məlumatlandırsa da, lisenziyaların verilməsini elektron 

xidmətlər vasitəsilə təmin etmir. Həmçinin, lisenziyaların verilməsini vahid mərkəzdən təmin edən dövlət qurum 

hələ də yaradılmamışdır.  

 

Doing Business 2014-cü il hesbatı vergi ödənişinin asanlığına görə Azərbaycanı 189 ölkə arasında 77-ci yerdə 

(2009-cu il 188 ölkə aerasında 102-ci yer) qərarlaşdırır. Hesabatda qeyd edilir ki,  biznes subyektləri ortalama 

18 adda icbari ödəniş (o cümlədən vergi ) ödəyir, 214 saat vaxt sərf edir (2009-cu il 376 saat), öz mənfəətinin 

40 %-i icbari ödəniş (o cümlədən vergi ) şəklində ödəyir
1264

. Azərbaycanda biznes subyektləri əsasən iki vergi 

ödəyirlər: sadələşdirilmiş vergi və standart (ƏDV ) vergi. Azərbaycan vergi ödəyiciləri 2009-cu ildən vergilərini 

onlayn şəkildə ödəmək imkanına malikdirlər. Vergilər Nazirliyinin tətbiq etdiyi elektron xidmətlər keyfiyyət 

göstəricisinə görə 5 balllıq şkala əsasında  4 balla qiymətləndirilmişdir
1265

.  

 

Tədqiqata əsasən Azərbaycanda fərdi sahibkarların 95 %-i, kiçik və orta sahibkarların 65 %-i sadələşdirilmiş 

vergi tutma sisteminə mürciət edirlər
1266

. Sahibkarların sadələşdirilmiş vergi növünə müraciət etmələrinin əsas 

                                                        
1252

 Milli Məhsuldarlıq və Rəqabətə Davamlılıq Mərkəzinin sədri Əlipaşa Qeybullayevlə müsahibə, 3 fevral 2014-cü il   
1253
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səbəbi ƏDV-ödəyicisi olaraq daha çox vergi və inzibati öhdəliklərin artması göstərilə bilər. Şəxs sadələşdirilmiş 

vergi tutma sistemində dövriyyəsinin 2-4 %-ini vergi şəklində verirsə, standartlaşmış vergi sistemində isə 18 % 

ƏDV, 20 % mənfəət vergisi, mühasibatlıq xərclərini qarşılamaq məcburiyyətində qalır
1267

. Yuxarıda da qeyd 

edildiyi kimi, qanunvericliyə görə 12 aylıq dövr ərzində dövriyyəsi 90 min və  120 min manat olan fərdi 

sahibkarlar və hüquqi şəxslər  2 % və ya 4 % sadələşdirilmiş vergi ödəyirlər. ƏDV ödəyicilərinin başqa bir 

problemi daha çox vergi uçotunda olmayan və ya vergi uçotunda olub ciddi hesabat blankları və ya mühasibat 

sənədləri təqdim etməyən vergi ödəyiciləri tərəfindən mal və xidmət qəbul etməsidir. Nəticədə onlar ödədikləri 

ƏDV məbləğini itirirlər və bu zaman əvəzləşmə hüququndan məhrum olurlar. Məhz buna görə də, 

sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri ƏDV ödəyicisi olmamaqdan ötrü hər ay öz dövriyyəsini süni şəkildə nəzarət 

edir. Bu riskli vergi vəziyyət isə son nəticədə audit yoxlamaları zamanı korrusiyaya şərait yaradır
1268

.  

2014-ci il üçün Azərbaycan 43 bank, 154 kredit təşkilatı fəaliyyət göstərir
1269

. Doing Business hesbatına görə 

Azərbaycan kreditin əldə edilməsinin asanlığına görə 189 ölkə arasında 55-ci yerdə dayanır
1270

. Ümumilikdə 

isə, Azərbaycanda biznes kreditlərinin faiz dərəcəsi yüksək olaraq qalır. Belə ki, biznes kreditlərinin faiz 

dərəcəsi ortalama 20-25 % təşkil edir və bu Avropa ölkələrinin və ABŞ-ın kredit bazarına münasibətdə yüksək 

rəqəmdir. Aparılmış tədqiqat göstərir ki, buna əsas səbəb müştərilərə verilən kreditin qaytarılması riskinin çox 

olmasıdır. Bu riskin çox olması səbəbindən də girov sisteminin təkmil olmaması, məhkəmə sistemindəki 

problemlər göstərilir
1271

. Kredit riskini azaltmaq üçün, Milli Bank 2010-cu ildə Milli Bank Kredit Registri 

yaradmışdır
1272

. Bu registr imkan verir ki, banklar ölkədə kredit götürən şəxslərin maliyyə məlumatlarını çıxış 

əldə edə bilsin və  müştərilərinin maliyyə riskini öyrənə bilsinlər. Lakin hələ də, biznesə verilən kreditlər yüksək 

olara qalır.   

 

Yerli banklar kiçik və orta biznes sektorunu dəstəkləmək üçün 100-500 min manat arasında kredit ayırır 
1273

,
1274

,
1275

. , lakin faiz dərəcələri yüksək (20-25 %) olaraq qalır. Sahibkarların maliyyə resurlarına çıxışını 

artırmaq üçün, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin nəzdində Sahikarlığa Milli Dəstək Fondu yaradılmış və 

sahibkaralra 10 il müddətində qaytarılmaq şərti ilə 5 min manatdan 10 milyon manat arasında kredit almaq 

imkanı tanıyır. Bu fond hər il sahibkarlara 250 milyon manat kredit verməyi nəzərdə tutur
1276

. 2013-cü il üçün 

dövlət büdcəsindən sahibakarları dəstəkləmək üçün 193 milyon manat vəsait ayrılmışdır. (2012-ci ilin dövlər 

büdcəsindən 30 % çox). Vəsaitin 150 milyon manatı Sahikarlığa Milli Dəstək Fonduna, 35 milyon manat 

Aqrolizinq ASC-ə, 8 milyon manat isə Kənd Təsərüffatı kreditləri üzrə Dövlət Agentliyinə ayrılmışdır. Narahat 

edici məqam odur ki, sözügedən ictiai fondların şəffaflığını monitorinq edəcək effektli ictimai nəzarət mexanizmi 

hələ ki yaradılmamışdır. Bu yuxarıda adı çəkilən qurumların ictimai vəsaitlərdən istifadəsi sahəsində aşağı 

səviyyəli ictimai hesabatlılığı ilə izah edilə bilər
1277

. 

 

Azərbaycanda biznes üçün əsas maneələrdən biri də gömrük və xarici ticarət tənzimləməsidir. Bu sahədə 

Vahid Pəncərə əməliyyat sistemi, vahid elektron məlumat mübadiləsi sistemi tətbiq edilsə də nəzərəçarpacaq 

dəyişikliklər baş tutmamışdır. Belə ki, Doing Business hesabatına görə bu sahə üzrə Azərbaycan 189 ölkə 

arasında 168-ci yerdə qərarlaşıb
1278

. Başqa bir tədqiqatda, fərdi sahibkarların 66 %-i, kiçik və orta sahibkarların 

38 %-i idxal proseduralarının problemli olduğu qənaətindədirlər
1279

. Azərbaycanda standard konteyner ixrac 

etmək üçün 9 sənəd, 28 gün və 3540 ABŞ dolları tələb olunursa, eyni konteyneri idxal etmək üçün isə 11 
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sənəd, 25 gün və 3560 ABŞ dolları tələb olunur
1280

. Gömrük prosedurunun sadələşdirilməsi Azərbaycanın 

Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olması prosesində əsas şərtlədən biridir
1281

. 

 

Daşınmaz əmlak idarəçiliyində aparılmış islahatlar Dünya Bankının 2014-cü il Doing Business hesabatında öz 

əksini tapmışdır. Belə ki, 2013-cü il hesabatda Azərbaycan 9-cu yer tutsa da, 2014-cü ildə isə bu sahə üzrə 

azacıq geriləmə nəticəsində 13-cü yeri tutmuşdur. Bunlara baxmayaraq, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının 

Hüquqi Yardım Mərkəzlərinə gələn şikayətlər deməyə əsas verir ki, praktikada proses qanunvericilin nəzərdə 

tutduğundan daha çox çətindir və çox vaxt itkisinə səbəb olur, ona görə də islahatların davam etməsinə ehtiyac 

vardır
1282

   

 

Müstəqillik (qanunda): 75 
 

Qanun özəl sektoru əssassız xarici müdaxilədən necə qoruyur? 

 

Mülki Məcəllə sahibkarlara əssasız dövlət müdaxiləsindən qorunmaq üçün tələb olunan hüquqi çərçvəni 

müəyyən edir. Başqa hüquq aktlar da var ki, sahibkarların maraqlarını müdafiə edir və biznes 

tənzimlənməsində icazəsiz yoxlamaların keçirilməsini qadağan edir.   

 

Hökumət sahibkarların fəaliyyətinə əsassız müdaxilələrin qarşısını almaq üçün bir sıra addımlar atmışdır. 

Xüsusən prezidentin 28 sentyabr 2002-ci il fərmanı bu sahədə olan vəziyyəti dəyişmişdir. Bu fərmana görə, 

bütün biznes yoxlamaları (Vergilər Nazirliyinin yoxlamaları istisna) İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 

nümayəndəsinin iştirakı ilə baş tuta bilər
1283

. 

 

Bundan başqa, Azəbaycan Respublikasının Prezidentinin "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid 

məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə" haqqında 15 fevral 2011-ci il fərmanı 

bu sahədə vəziyyətin yaxşılaşdırılması baxımından başqa bir addım idi
1284

. Bu fərmana görə sahibkarlıq 

sahəsində aparılan yoxlamalar 1 may 2011-ci il tarixindən vahid məlumat reyestrində qeyd olunmalıdır. 

Bununla bərabər, hər bir dövlət qurumu özünün planlaşdırılmış yoxlamaları barəsində məlumatı Ədliyyə 

Nazirliyinin vahid məlumat mərkəzinə verməlidir. Ədliyyə Nazirliyi də öz növbəsində hər rüb vahid məlumat 

mərkəzindəki yoxlamalarla bağlı məlumatları Nazirlər Kabinetinə və Prezidentinə məruzə etməldir.  

 

Son vaxtlar, 2014-ci il 1 mart ayında "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və 

sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu"
1285

 qüvvəyə minmişdir. 

Qanun yoxlamaların məqsəd və prinsiplərini müəyyən edir, eləcə də yoxlama aparan qurumum hüquq və 

səlahiyyətlərini, həmçinin sahibkarların hüquq və maraqların qorunması ilə bağlı tələbləri özündə əks etdirir. Bu 

qanun vergi auditorlarına aid edilmir. Qanunun əsas spesifik tərəfləri aşağıdakılardır: 

 

 Audit biznes seqmentlərinin risk qiymətləndirilməsi əsasında aparılacaqdır.  

Belə ki, sözügedən qanun sahibkarlıq subyektlərini risk qurplarına (yüksək, orta və aşağı riskli) ayırır, müvafiq 

sürətdə yüksək riskli biznes seqmentinə ildə bir dəfə, orta riskli biznes seqmentinə ildə iki dəfə, aşağı riskli 
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biznes seqmenti isə 3 ildə 1 dəfə auditdən keçə bilər. Aşağı və orta riskli biznes seqmentinə yoxlamalar 5 gün, 

yüksək riskli qruplar üçün isə maksimum 10 gün davam edə bilər. 

 

 Biznes sektoru auditorların konsultant xidmətindən faydalana biləcək.  

Qanuna görə, biznes subyektinin yoxlama aparan qurumun auditorundan vəziyyət ilə bağlı məsləhət və 

qiymətləndirmə almaq hüququ vardır.  

 

 Audit yoxlamağa gəlməmişdən əvvəl xəbərdarlıq etməlidir  

Qanun həmçinin yaradılmış vahid məlumat reyestrindən biznes auditin müddəti, sürəkliliyi və nəticələri 

barəsində məlumat ala bilər. 

 

Prezidentin qərarına əsasən bu qanunu icrasını təmin etmək məqsədilə
1286

 Nazirlər Kabineti yoxlama 

qurumlarını, yoxlama sahələrini, eləcə də kiçik, orta və iri biznes üçün risk qiymətləndirmə kriteriyalarını 

hazırlamalıdır.  Bundan başqa, Ədliyyə Nazirliyi və İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi isə ildə iki dəfə audit aparan 

qurumlara qanunvercilikdə baş vermiş son dəyişikliklər barədə təlim keçməldir. 

 

Digər tərəfdən, dövlət ehtiyacları üçün məcburi surətdə mülkiyyəti almaq və ya müsadirə etməklə bağlı Mülki 

Məcəlləyə 2004 və 2007-ci illərdə edilən dəyişikliyər mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına şərait yaratmışdır
1287

. 

Bundan başqa, Sığorta Qanuna edilən son dəyişikliklərə görə
1288

, sığorta şirkətlərinə təkrar sığorta üçün ayrıca 

lisenziya əldə etmək tələbi qoyulur və buda sığorta biznes icması tərəfindən müdaxilə kimi qiymətləndirilir
1289

. 

 

Müstəqillik (qanunda): 50  
 

Praktikada biznes sektoru əsassız xarici müdaxilədən necə qorunur? 

 

2002-ci il 28 sentyabr prezident fərmanı
1290

  biznes subyektlərində yoxlamaların sayını və əsassız müdaxilələrin 

sayını nəzərəçarpacaq dərəcədə azaltdı
1291

. Həmçinin, 2011-ci ilin may ayından yoxlamalar üçün vahid 

məlumat reyestri yaradıldı
1292

. Sözügedən reyestrdən 1650 qaynar xətti vasitəsilə və Ədliyyə Nazirliyinin veb 

səhifəsində elektron xidmətlər bölməsindən daxil olmaq ilə məlumat alamaq mümkündür. Buna baxmayaraq, 

aparılan tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, sahibkarların 92 %-i yoxlama reyestri barəsində 

məlumatasızdır
1293

. 

 

Bütün bunlara baxmayaraq, əssassız müdaxilələr və sistemsiz yoxlamalar Azərbaycanda biznes sektorunun 

inkişafına təhdid kimi qalmaqdadır. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının bu sahədə 2008-2012-ci illərdə 

apardığı tədqiqat xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, 2008-ci ildə 

yoxlamaların orta illik sayı 11, 2012-ci ildə isə 12 olmuşdur. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 2008-ci il üçün orta 

illik yoxlama sayı Gürcüstanda 1, Belarusiyada 5, Tacikistanda isə 13 olmuşdur. Bundan başqa, 2008-ci ildə 

aparılan yoxlamaların 57 %-ində,  2012-ci ildə isə 61 %-ində heç bir nəticə olmayıbdır. 2008-ci ildə 
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yoxlamaların 58 %-də qeyri-rəsmi ödəmə olubsa, 2012-ci ildə bu rəqəm 20 %-ə enib. Ümid edilir ki, 2014-cü il 1 

mart tarixində qüvvəyə minmiş "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların 

maraqlarının müdafiəsi haqqında"  qanun bu sahədə olan problemləri aradan qaldıracaq. 

 

Dövlətin biznes sektoruna müdaxiləsi öz inhisarçı miqyasını komunal xidmət, neft və qaz sektorunda özünü 

göstərir. Formal olaraq bu sahələrdə dövlət şirkətləri QSC kimi faəliyyət göstərir, əslidə isə onlar dövlət 

şirkərləridir. Başqa sözlə bu sahələrdə dövlətin səaliyyətlərini özündə cəmləşdirən Dövlət Neft Şirkəti, 

Azerenerji və Azərsu QSC kimi məhdud investisiya ilə öz sahələrində monopoliya yaratmışlar. 

 

Dövlət qurumlarının biznesə müdaxiləsindən sikayət etmək üçün məhkəməyə müraciət etmək imkanı vardır, 

lakin məhkəmənin nəticəsi probelmli olaraq qalmaqdadır
1294

. Ona görə də sahibkarlar dövlət qurumları ilə 

"ümumi dil" tapmağa meyillidirlər. 2011-c ildə sahibkarlar arasında sorğuda məlum olubdur ki, 47  % 

respondent məhkəməyə müraciət etmir və ya auditor aparan qurumlarla ümumi dil tapır, 13  % isə nazirliyə, 12 

% başqa təşkilatlara, 10 % prezidentə, 2 % isə parlamentə şikayət edir 
1295

. 

 

 

Şəffaflıq (qanunda): 50 
 

Qanunda biznes sektorunun faəliyyətində şəffaflığı təmin edəcək müddəalar varmı? 

 

Biznes sektorunda  şəffaflıq ilə bağlı normativ hüquqi baza inkişaf etdirilməlidir. Ümumilikdə isə, bu sahə 

"Vergi Məcəlləsi", "Audit xidməti haqqında  Qanun"
1296

, "Çirkli pulların yuyulması haqqında qanun"
1297

,
1298

, 

"Daxili Audit haqqında qanun"
1299

 ilə tənzimlənir.  

 

2012-ci ilin iyununda Parlamentin qanunverciliyə gətirdiyi reqressiv dəyişiklik nəticəsində korporativ 

məlumatalar çıxış əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırılmışdır
1300

. Dəyişikliklərə görə, hüquqi şəxslərin 

həmtəsisçiləri və maliyyə sənədləri, nizamnamə kapitalının həcmi barədə və başqa buna bənzər məlumatlar 

yalnız hüquq mühafizə orqanlarına verilə bilər. 

 

Normalda isə, Vergilər Məcəlləsinə görə bütün şirkətlər növbəti ilin 1-ci rübünün sonuna kimi öz illik vergi 

hesbatlarını təqdim etməlidirlər. 2008-ci ildən bəri bütün şirkətlər mühasibatlıqlarını Beynəlxalq Maliyyə 

Hesabat Standartları əsasında hazırlanan Milli Mühasibatlıq Standartları əsasında qurmalıdırlar. 

 

Audit aparmaq Azərbaycanda lisenziya tələb edən fəaliyyət növüdür. Bu Audit haqqında qanun
1301

  və 

Hesbalamalar Palatası haqqında qanunla
1302

 tənzimlənir. Şirkətlər məcbur deyillər audit hesabtlarına 

ictimaiyyətə açıqlasınlar, hansı ki, bu da şəffaflığın təmin olunmasında əsas problemlərdəndir. 

 

                                                        
1294

 Milli Məhsuldarlıq və Rəqabətədavamlılıq Mərkəzinin sədri, Əlipaşa Qeybullayev ilə müsahibə, 3 fevral 2014-cü il 
1295
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1297
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1300
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Şəffaflıq (təcrübədə): 25   
 

Praktikada biznes sektor nə dərəcədə şəffafdır? 

Praktikada biznes sektorunun heç də bütün sahələri şəffaf deyil. Şirkətlər haqqında bəzi məlumatlar internet 

vasitəsilə əlçatandır. Bu məlumatlar əsasən şirkətin yaradılması, direktorlarının adı və idarə heyətinin üzvlərinin 

adlarını əhatə edir. Vergilər Nazirliyinin məlumat bazası 9 iyul 2012-ci ilə kimi ictimaiyyətə açıqlanırdı 
1303

. 2012-

ci ildə edilən dəyişiklik isə şirkətin həmtəsisçiləri və onların səhmlərini pay dərəcəsi kommersiya sirri hesab 

edilməyə başladı
1304

. 

Bundan başqa, hökumət ilə xarici şirkətlər arasında bağlanmış 1994-cü ildə imzalanmış hasilatın pay bölgüsü 

müqavilələrinin cəmiyyət üçün açıqlanması (bu müqavilələrdən bəziləri milli kitabxanada vardır) və xarici 

şirkətlərin  (xüsuən BP və Statoil
1305

 ) ətraflı şəkildə gəlirlərinin açıqlanması şəffaflıq tələb edilən sahələrdəndir.  

 

Bundan başqa, hökumət ilə xarici şirkətlər arasında bağlanmış 1994-cü ildə imzalanmış hasilatın pay bölgüsü 

müqavilələrinin cəmiyyət üçün açıqlanması (bu müqavilələrdən bəziləri milli kitabxanada vardır), eləcə də qərb 

şirkətlərin  (xüsuən BP və Statoil
1306

 ) gəlirlərinin fərdi qaydada açıqlanması şəffaflıq tələb edilən sahələrdəndir. 

Şirkətlərin daxili nəzarəti baxımından, qanunvericlik kifayət qədər yumşaqdır. Şirkətlər bu daxili nəzarət 

sistemini yaratmaq və ya yaratmamağa görə sərbəstdirlər. Həmçinin, biznes sektor qanuna görə şirkət 

daxilində etik davranış kodeksi tətbiq etməyə məcburi deyil
1307

. 

Vergilər Nazirliyinin fərdi sahibkarlar və müəssisələr tərəfindən vergi bəyamnamələrinin təqdim edilməsi üçün 

səmərəli veb-saytı vardır, lakin şirkətlərin maliyyə məlumatları ictimaiyyətə açıq deyil, həmçinin bir çox şirkətlər 

bu tipli məlumatları və ya audit hesabatlarını öz veb-səhifəsində yerəşdirmirlər.  

 

Hesabatlılıq (qanunda):  50 
 

Biznes sektorunda nəzarət və korporativ idarəetmə ilə bağlı qanunlar və ya reqlamentlər mövcuddurmu? 

 

Azərbaycanda korporativ idarəetmə qanunverciliyinin inkişafına ehtiyac vardır. Belə ki, Azərbaycanda 

korporativ sosial məsuliyyət haqqında qanun hələ ki yoxdur, lakin başqa qanunverici aktlarda bu sahəni 

tənzimləyən bəzi müddəalar var ki, bu sahəni tənzimləyir. (Əmək Məcəlləsi və Vergi Məcəlləsi). "Korporativ 

İdarəetmə haqqında" qanunun qəbul olunmamasına baxmayaraq, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi ilkin addımı 

ataraq 2011-ci ildə Korporativ İdarəetmə Standartlarını qəbul etmişdir
1308

. Korporativ İdarəetmə Standartları 

tövsiyə xarakterli sənəd olub korporativ praktikanı istiqamətləndirmək və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. O 

daha çox təsisçilərin hüquqlarının sui-istifadə, idarəetmə institutları arasında yoxlama və tarazlaşdırma, 

həmtəsisçilərə və ictimaiyyətə şəffaflıq kimi əsas korporativ problemlərə toxunur
1309

,
1310

. 
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Qanunvericliyiə görə, sahibkarlar öz fəaliyyəti barəsində statistik və maliyyə institutlarına xüsusi formada 

hesabat göndərməldirlər
1311

.Mülki Məcəlləyə əsasən hesabatın digər formaları isə müəssisələrin 

nizamnamələrində təsbit edilir 

 

Hesabatlılıq (təcrübədə):  50 
 

Nə dərəcədə praktikada səmərəli korporativ idarəetmə vardır? 

Azərbaycan biznes sektorunda korporativ idarəetmə mədəniyyəti geniş  yayılmamışdır hansı ki,  xarici 

investisiyanın cəlb olunmasına əsas maneələrdəndəndir.  Azərbaycan özəl sektorda istifadə edilən audit və 

hesabat standartlarının keyfiyyətinə 2013-2014-cü ildə Azərbaycan 148 ölkə arasında 99-cu yeri tutmuşdur
1312

. 

Bütün bunlara baxmayaraq, son vaxtlar bu sahdə bəzi irəliləyişlər əldə edilmişdir.  

 

İnvestisiya cəlb etmək üçün, banklar və bəzi MMC-lər Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası ilə korporativ 

idarəetmə layihəsi çərçivəsində əməkdaşlıq edirlər. Belə ki, Dəvəçi Brolyer Azərbaycan İnvestisya Şirkətindən 

investiya cəlb etməyə nail olmuş, nəticədə Azərbaycan İnvesiya Şirkəti "Dəvəçi Broyler"-in səhmlərinin 25 %-ə 

sahib olmuşdur
1313

. 

 

Biznes sektorunda korporativ idarəetmə mədəniyyətini təşviq etmək üçün, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi 33 

yerli şirkət arasında korporativ idarəetmə standartlarının tətbiqi ilə bağlı qiymətləndirmə aparmışdır. Dəmir 

Bank (85 %), Azərbaycan Lizinq Şirkət i(92,9 %), İsmayilli Quşçuluq (90 %) ən yaxşılardan olmuşdur
1314

. 

Çox az şirkətlər Azərbaycanda rəsmi olaraq korporativ məsuliyyət hesbat verirlər, lakin bəzi istisna hesab 

olunacaq nümunələr də var. Belə ki, BP nadir beynəlxalq şirkətlərdəndir ki, korporativ məsuliyyət hesabat dərc 

edir
1315

. Bundan başqa, Azercell də telekomunikasiya sahəsində fəaliyyət göstərən mobil operatorlardandır ki, 

KSM layihələri haqqında məlumat yayır
1316

. PAŞA və Acess Bank də öz veb-səhifəsində korporativ məsuliyyət 

sahəsində olan faəliyyətlərini ictimaiyyətə açıqlayırlar
1317

,
1318

. Lakin, dövlət şirkətləri korporativ sosial məsuliyyət 

haqqında məlumat ictimaiyyətə açıqlamırlar. Kiçik və Orta sahibkarlar üçün KSM konsepsiyası yad bir 

konsepsiyadır və bu konsepsiyanı tam əxz edə bilməyiblər, əvəzində isə sadəcə xeyriyyəçi bir iş kimi baxırlar. 

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq neft şirkətləri hesabatlıq prosesini sürətləndirə bilərlər. Mədən 

Sənayesində Şəffaflıq Koalisiyası öz hesabatında qeyd edir ki, bəzi neft isteshal edən şirkətlər öz hasilatı 

barəsində kollektiv qaydada yox, fərdi qaydada hesabat vermək istəsə də, lakin bəzi neft şirkətləri- Devon, 

Chevron, Exxon Mobil, Total, Petro-Hong Kong-Pirsaat, Azerneft, Karasu əməliyyat şirkətləri, İtochi neft hasilatı 

(Azərbaycan), Rafi Oil Fze, Shirvan Oil, Anşad Petrol, Abşeron neft əməliyyat şirkəti bu ideyanı dəstəkləmir. 

Dövlət Neft Şirkəti və Hess Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti isə bəyan edirlər ki, onlar bu ideya ilə o vaxt razı 

olacaqlar ki, onda yuxarıdakı şirkətlər bu ideyanı dəstəkləsinlər. Fərdi qaydada hesabatlılığı dəstəkləyən 

şirkətlər isə BP, Orta Şərq Neft Şrikəti, Shecll, Statoil-Hydor, Binəqədi Neft Şirkətidir.
1319

 

 

 

Dürüstlük (qanunda): 50  
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Biznes sektorunda dürüstlüyü təmin edəcək hüquqi mexanizmlər varmı? 

 

Biznes sektorunda dürüstlük mexanizmlərini təmin etmək baxımından hüquqi baza təkmilləşdirilməlidir. Hələ 

də, maraq toqquşması və korrupsiya halları barəsində xəbər verənlər ilə bağlı qanunlar qəbul edilməmişdir.  

Eyni zamanda, Azərbaycan qanunvericilyində biznes sektorunda ediləcək hər hansı korrupsiya əməlini 

cəzalanıdmaq üçün xüsusi müddəa yoxdur.  

Buna baxmayaq, Azərbaycanın antikorrupsiya qanunvericiliyində dövlət qulluqçularına hədiyyənin verilməsinin 

tənzimlənməsi, eləcə də özəl şirkətlərlə inzibati münasibətlərin tənzimlənməsi ilə bağlı bir sıra müddəalar 

vardır. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə, dövlət rəsmisinin rüşvət alması 5 ildən 10 ilə kimi həbslə 

cəzalandırılır
1320

. 

Digər tərəfdən isə, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi biznes sektoru üçün Etik Məcəllənin nümunəvi verisyasını 

öz veb səhifəsində yerləşdirmişdir
1321

. Həmçinin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin hazrıladığı Etik Məcəllə 

maraq toqquşması, rüşvət və korrupsiya, hədiyyə və korrupsiya halları barəsində  xəbər verənlər və digər 

məsələləri əhatə edir.  

 

Dürüstlük: 25 
 

Praktikada biznes subyektləri dürüstlüyə nə dərəcədə əməl edirlər? 

 

Dünya İqtisadi Forumunun 2013-2014 Qlobal Rəqabətlilik Hesabatında korrupsiya bizneslə məşğul olanlar 

üçün ən böyük problemlərdən biri kimi qavranılmışdır
1322

. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının Qlobal Korrupsiya 

Barometri indeksinə görə,  respondentlərin 3-də 1-i hesab edir ki, biznes sektoru korrupsiyalaşmış /və ya 

həddən artıq korrupsiyalaşmışdır
1323

. Bütün bunlar o qənaətə gəlməyə əsas verir ki, korrupsiya hələ də xarici 

investisiya və iqtisadi inkişaf üçün əsasə maneə kimi qalmaqdadır. 

 

Bəzi şirkətlər vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün yol xəritəsi hazırlayırlar. Misal üçün, Dövlət Neft Şirkəti Şəffaflığın 

artırılması və korrupsiya ilə mübariəzədə bir sıra vacib addımlar atmışdır
1324

. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin 

2012-ci il 10 avqust tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş antikorrupsiya standartları və biznes etikası standartları 

korrupsiyanın azalmasına və şəffaflığın artırılmasına istiqamətlənib. Aparıcı dövlət şirkətlərindən olan Dövlət 

Neft Şirkətinin antikorrupsiya sahəsində qəbul etdiyi bu daxili bu sənədləri yerli binzes, o cümlədən digər dövlət 

şirkətləri üçün nümunə ola bilər. 

 

Vətəndaş cəmiyyəti də bu sahədə öz töhfəsini verir. Azərbaycan biznes icmasında biznes etikasını təşviq 

etmək üçün, Transparency Azərbaycan təşkilatı Azərbaycanda Biznes Etikasının Təşviq edilməsi layihəsini 

həyata keçirmişdir. Layihə çərçivəsində həmçinin sənayenin müxtəlif sektorları üzrə 10 etik davranış kodeksinin 

layihəsi və  Azərbaycan Şirkətləri üçün Biznes Etikası dərsliyi hazırlanmışdır
1325

. 

 

Antikorrupsiya fəaliyyəti:25 
 

Biznes sektoru yerli hökuməti anti-korruspiya istiqamətində faəliyyətə nə dərəcədə cəlb edir? 
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Praktikada biznes sektoru, xüsusən kiçik və orta sahibkarlar hökumət ilə korrupsiyaya qarşı mübarizədə ciddi 

əməkdaşlıq etmir. Belə bir əməkdaşlığı ehtiva edəcək mexanizm məlum deyil və hər hansı biznes assosiyası 

ictimai şəkildə hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizəyə təşviq etmir
1326

. 

 

2012-2015-ci il Korrusiya Qarşı Milli Fəaliyyət Planı biznes sektorundan şəffaflığı inkişaf etdirməyə yönəlsə 

də
1327

, lakin biznes sektoru Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasında təmsil olunmur
1328

. 

 

Qüvvədə olan qanunvericilk özəl sektorda korrupsiya halları barəsində xəbər verənlərin müdafiəsi üçün xüsusi 

müddəa nəzərdə tutmur. Belə ki, "Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında" 

Qanununu cinayət prosesində şahid kimi iştirak edənlərin müdafiəsi üçün ümumi təhlükəsizlik tədbirləri nəzərdə 

tutsa da, özəl sektorda korrupsiya halları barəsində xəbər verən şəxslərin müdafiəsi ilə bağlı hər hansı maddə 

özündə əks etdirmir
1329

. 

 

Qanunvericilikdə olan boşluğa baxmayaraq, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti korruspiya faktları ilə bağlı xəbər 

verməyə imkan verən ünsiyyət kanalları (qaynar xətt) yaradılmasını təmin etmişdir
1330

. Bu yerli dövlət və özəl 

şirkətlər üçün daxili korruspiya faktları ilə bağlı xəbər verməyə imkan verən ünsiyyət kanallarının (qaynar xətt) 

inkişafı baxımından yaxşı nümunədir. 

 

Antikorrupsiya öhdəlikləri: 50 
 

Biznes sektoru nə dərəcədə vətəndaş cəmiyyətinin korrupsiyaya qarşı mübarizəsində iştirak edir və ya onlara 

dəstək verir? 

 

Azərbaycanda biznes sektor vətəndaş cəmiyyətini korrupsiyaya qarşı mübarizədə dəstəkləmir
1331

. Hal-hazırda 

korrupsiyaya qarşı mübarizədə biznes-vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüslərinə misal gətirələcək effektli bir nümunə 

yoxdur. 

 

Lakin bəzi yerli şirkətlər BMT-nin 2011-ci ildə təsis olunmuş Qlobal Təsir layihəsinə qatılmışlar
1332

. Yerli 

şirkətlərdən Paşa Sığorta, Qarant Sığorta, Caspian Technology Şirkəti və 1 bank-Access Bank və 4 biznes 

assosiyası-Sahibkarların Milli Konfederasiyası, Azərbaycan Mikro-Maliyyə Assosiyası, Azərbaycan Türkiyə 

Biznes Assosiyası, Azərbaycan Marketinq Cəmiyyəti öz fəaliyyətlərində insan hüquqları, əmək, çevrə və 

antikorrupsiya sahəsində 10 əsas prinsipi dəstəkləməyə razılıq vermişlər. Onlar həmçinin öhdəlik götürüblər ki, 

iki il ərzində bu sahələrdə görülən işlər barəsində illik hesabatlar təqdim edəcəklər. Onlardan biri (Caspian 

Technology Şirkəti) ünsiyyət saxlamayan şirkətlər siyahısındadır
1333

. 

 

Eyni zamanda neft və mədən sənayesində bəzi şirkətlər Mədən Sənayesində Şəffaflıq Layihəsi çərçivəsində 

maliyyə məlumatlarını açıqlamaqla bağlı öhdəlik götürüblər. Bu layihə çərçivəsində, hökumət, vətəndaş 

cəmiyyəti və biznesdən ibarət koalisiya ölkədə Mədən Sənayesi Şəffaflığı Layihəsinin icrasına nəzarət edirlər. 

Bu çox tərəfli qrup ölkə üzrə iş planını hazırlayır, eləcə də illik hesabat dərc edir. Bu illik hesabatda şirkətlərin 
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ödədiyi ümumi aqreqat vergi və ödənişlər, eləcə də hökumətin aldığı məbləğ əks olunur
1334

. Hesabat isə 

hökumət, vətəndaş cəmiyyəti və şirkətlərin konsensus yanaşması əsasında hazırlanır. 

 

 

 

          Tövsiyələr: 

 
-Biznes lisenziyalarının elektron xidmətlər vasitəsilə (e-lisenziya) verilməsinin təmin   edilməsi; 
 
-Lisenziyaların vahid mərkəzdən-ASAN xidmət mərkəzlərindən verilməsinin təmin edilməsi; 
 
-Rəqabət Məcəlləsinin, Korporativ İdarəetmə və Korporativ Məsuliyyət, Maraq Toqquşması,  
Korrupsiya ilə bağlı xəbər verənlərin statusu haqqında qanunların qəbul edilməsini sürətləndirilməsi; 
 
-Biznes strukturlarında etik davranış kodekslərinin və anti korrupsiya siyasətlərinin yaradılmasının 
məcburiliyi qanunda təsbit olunması və tətbiqinin gücləndirilməsi; 
 
-Böyük biznes şirkətlərinin antikorrupsiya fəaliyyəti istiqamətində fondların yaradılmasına cəlb olnması; 
 
-Böyük biznes şikkətlərin antikorrupsiya sahəsində çalışam QHT-lərə korporativ üzv olması; 
 
-Şirkətlərin öz veb səhifələrində maliyyə və audit hesabatlarının yerləşdirilməsi; 
 
-Kiçik və orta biznes üçün pulsuz hüquqi yardım mərkəzləri açılması. 
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VIII. NƏTİCƏLƏR VƏ TÖVSİYƏLƏR 

Azərbaycan Milli Şəffaflıq Sisteminin qiymətləndirilməsi hər bir sütunun güclü və zəif cəhətlərini müəyyən edir 

və sistemdə tarazlığın pozulması hallarını aşkarlayır. Həmçinin qiymətləndirmə çərçivəsində boşluqların aradan 

qaldırılması üçün tövsiyələr təqdim edilir və gələcək üçün başlıca vəzifələrin konturları müəyyən edilir.   

QANUNVERİCİ ORQAN 

Azərbaycanın ali qanunverici orqanı olan Milli Məclisin müstəqilliyinə, o cümlədən millət vəkillərinin 

toxunulmazlığına bir neçə qanun təminat təminat verir. Təcrübədə isə millət vəkillərinin fəaliyyətlərinin 

hesabatlılığı və şəffaflığı çox da yüksək deyil. Millət vəkilləri öz seçiciləri və geniş ictimaiyyət qarşısında 

hesabatlı olmaları fikrini hələ tam qəbul etməli və dərk etməlidirlər. Milli Məclisin şəffaflığının artırılması üçün 

imkanlar mövcuddur. Bundan əlavə, millət vəkilləri parlamentdə təmsil olunmayan qüvvələrlə məsləhətləşmələr 

aparmırlar. Milli Məclisin illik fəaliyyət planı millət vəkillərinin qanun yaradıcılığı fəaliyyətlərinə geniş imkan 

yaratmır. Milli Məclisin sorğu hüququ fəal şəkildə tətbiq olunmur və bu da onun müstəqilliyinin azalmasına 

gətirib çıxarır. Ümumilikdə, Azərbaycanda parlamenti hakimiyyətin üç qolu arasında nəzarət və tarazlıq 

sisteminin səmərəli elementi olmaq üçün öz mövqeyini möhkəmlətməyə ehtiyac duyur.  

Tövsiyələr:  

 Bütün maraqlı tərəflərin parlament müzakirələrinə çıxış əldə etməsi məqsədilə bu müzakirələrin 

İnternet üzərindən onlayn yayımını aparmaq və bu yolla Milli Məclisin şəffaflığını artırmaq;  

 

 Deputat köməkçilərinin seçki dairələrində fəal işi vasitəsilə seçicilərin maraqlarının parlamentdə daha 

yaxşı təmsil olunmasına nail olmaq və bu yolla Milli Məclisin hesabatlılığını artırmaq;  

 

 Yeni qanun layihələrinin hazırlanması zamanı parlamentdən kənarda qalan siyasi qüvvələr və 

vətəndaş cəmiyyəti ilə müzakirələr təşkil etmək; 

 

 Milli Məclisin sorğu hüququnu fəal şəkildə tətbiq etmək.  

İCRA HAKİMİYYƏTİ 

İcra hakimiyyəti Azərbaycanda hakimiyyətin qolları arasında ən güclüsüdür və Prezident qarşısında 

hesabatlıdır. Buraya Prezident Administrasiyası, Nazirlər Kabineti və yerli icra hakimiyyəti orqanları daxildir. 

İcra hakimiyyəti öz vəzifələrini həyata keçirmək üçün bütün resurslara sahibdir. İcra hakimiyyətinin hesabatlılığı 

qanunlarda yaxşı təsbit olunsa da, təcrübədə onun hesabatlılığı artırılmalıdır və bunun üçün də hakimiyyətin 

digər iki qolunun – qanunverici orqan və məhkəmə sisteminin müstəqilliyi gücləndirilməlidir. Qanunvericiliyə 

əsasən, icra hakimiyyəti hər hansı addımını atarkən, ictimaiyyət və ya digər xüsusi qruplarla məsləhətləşmə 

öhdəliyinə sahib deyil. Təcrübədə isə icra hakimiyyəti nümayəndələri öz yanlış əməllərinə görə cavabdehlik 

daşıyırlar. Nazirlər Kabineti icra hakimiyyətinin fəaliyyəti ilə bağlı hər il Milli Məclisə hesabat təqdim edir. Lakin 

mətbuatdan göründüyü qədər, bu hesabatlar kifayət qədər müzakirə olunmur və ya mübahisələndirilmir. 

Hesabatların tam mətni geniş ictimaiyyətə açıqlanmır, nə də bu hesabatlarda hökumətin fəaliyyətindəki 

çatışmazlıqlar və ya yerinə yetirilməyən hədəflər ehtiva edilmir.  

Tövsiyələr:  

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə və Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı üzrə fəaliyyət planlarında nəzərdə 

tutulmuş antikorrupsiya fəaliyyətlərinin icrasını sürətləndirmək; 
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 Qanunvericiliyə hesabatlılığa dair müvafiq müddəalar əlavə etməklə, eləcə də mərkəzi və yerli icra 

hakimiyyəti orqanları nəzdində ictimai nəzarət şuraları yaratmaqla icra hakimiyyətinin hesabatlılığını 

artırmaq.  

MƏHKƏMƏ SİSTEMİ 

Azərbaycanda məhkəmə 2000-ci ildən başlayaraq beynəlxalq təşkilatların yardımı ilə islahatlar həyata keçirir. 

Hakimlərin seçilməsi təcrübəsi bu yardımın köməyi ilə təkmilləşdirilib. Amma müasir və effektiv məhkəmə 

sisteminə nail olmaq üçün hələ daha çox iş görülməlidir. Məhkəmələrin müstəqilliyini artırmaq üçün Məhkəmə-

Hüquq Şurasının səlahiyyətləri genişləndirilməli, məhkəmələrin büdcəsinə nəzarət ona həvalə edilməli, eləcə 

də vətəndaş cəmiyyəti ilə daha sıx əməkdaşlıq qurulmalıdır. Ancaq yuxarı instansiya məhkəmələri öz 

qərarlarını İnternetdə dərc edir, aşağı instansiya məhkəmələrin qərarları geniş ictimaiyyətə açıqlanmır. 

Hakimlərin toxunulmazlığını anlayışı çox geniş şərh olunduğundan, hakimlərin dürüstlüyü barəsində çox az 

məlumat var. Elektron məhkəmə sistemi elementlərini yaratmaq üçün qanunvericilik hazırlanmaqdadır. 

Ümumilikdə, Azərbaycanda məhkəmə sistemi hakimiyyətin üç qolu arasında nəzarət və tarazlıq sisteminin 

səmərəli elementi olmaq üçün öz mövqeyini möhkəmlətməyə ehtiyac duyur. 

Tövsiyələr:  

 Məhkəmələrin maliyyə müstəqilliyini təmin etmək üçün onların büdcəsini artırmaq və məhkəmə 

sisteminin büdcəsi ilə ümumi dövlət büdcəsi arasında sabit nisbət yaratmaq; məhkəmələrin büdcəsinin 

idarəçiliyini məhkəmələrin özlərinə və ya Məhkəmə-Hüquq Şurasına həvalə etmək; 

 

 Məhkəmələrin fəaliyyəti haqqında informasiya əldə etmək barədə qanun qəbul etmək və bu sahədə 

standartları müəyyən etmək.  

 

 Hakimlərin toxunulmazlığının sərhədlərini qanunvericilikdə dəqiq müəyyən etmək. 

DÖVLƏT SEKTORU VƏ DÖVLƏT SATINALMALARI 

Son illər ərzində dövlət sektorunda islahatlar istiqamətində Azərbaycan əhəmiyyətli addımlar atıb, amma bəzi 

çatışmazlıqlar hələ də qalmaqdadır. Bəzi əhəmiyyətli nailiyyətlərə aşağıda sadalananları nümunə gətirmək olar: 

Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyanın səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi yolu ilə dövlət qulluqçularının 

işə qəbulu prosesinin təkmilləşdirilməsi, ASAN xidmət mərkəzləri, bir pəncərə sistemləri və elektron xidmətlər 

vasitəsilə əhaliyə bir çox xidmətlərin göstərilməsinin sadələşdirilməsi. Lakin hökumətin antikorrupsiya 

siyasətinə maneə yaradan bəzi ciddi problemlər hələ də qalır. Maraqların toqquşması haqqında və korrupsiya 

hallarını ifşa edən şahidlərin (whistleblowers) müdafiəsi haqqında qanun layihələri rəflərdə tozlanır. Yüksək 

vəzifəli məmurların maliyyə xarakterli hesabatlar verməsinin mexanizmlərini tənzimləyən normativ qaydalar 

hələ də hazırlanmayıb. Bir çox dövlət orqanları fəaliyyətlərinə dair illik hesabatları dərc etsə də, bu hesabatlar 

üçün vahid standartların olmaması həmin orqanlara yalnız istədikləri informasiyaları açıqlamağa imkan yaradır 

və bu da dövlət orqanlarının hesabatlılığına mənfi təsir göstərir. Həmçinin dövlət orqanları bir qayda olaraq 

maliyyə xarakterli informasiyaları ictimaiyyətə açıqlamır. Və sonda vacib məqamlardan daha biri – dövlət 

satınalmalarının şəffaflığı və hesabatlılığı nə qanunvericilikdə, nə də praktikada müvafiq qaydada təsbit 

edilməyib.  

Tövsiyələr:  

 Maraqların toqquşması haqqında və korrupsiya hallarını ifşa edən şahidlərin müdafiəsi haqqında 

qanunların qəbulunu sürətləndirmək; dövlət qulluqçularının gəlir və əmlak bəyannamələri təqdim 

etməsinin mexanizmlərini tənzimləyəcək normativ qaydaların hazırlanması və tətbiqini sürətləndirmək; 
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 Elektron xidmətləri daha da inkişaf etdirmək; 

 

 Dövlət orqanlarının ictimaiyyətə hesabat verməsini tənzimləyəcək standart və qaydaları hazırlamaq, 

dövlət orqanlarının büdcələri haqqında hesabat verməsini təmin etmək. 

HÜQUQ-MÜHAFİZƏ ORQANLARI 

Azərbaycanda hüquq-mühafizə orqanlarında islahat prosesi gedir və bu proses öz müsbət bəhrəsini 

verməkdədir. Lakin hüquq-mühafizə orqanları öz səmərəliliyini və şəffaflığını daha da artırmalı, əhalinin onlara 

etimad səviyyəsini qaldırmalıdır. Hüquq-mühafizə orqanlarının korrupsiyadan heç də azad olmaması barədə 

iddialar mövcuddur. Son illər ərzində hökumətin polis orqanlarında şəraiti yaxşılaşdırmağa yönəlmiş tədbirləri 

müsbət nəticələr doğurur. “Beynəlxalq Şəffaflıq” təşkilatının Qlobal Korrupsiya Barometri 2013 sorğusu da bu 

nəticələri qeydə alıb və polisə etimad da artıb. Təcrübədə hüquq-mühafizə orqanlarının, xüsusən də polis 

qüvvəsinin dürüstlüyü arzuolunan səviyyədə deyil. Qanuna əsasən hüquq-mühafizə orqanları müstəqil sayılır, 

bəzi ekspertlər isə hesab edir ki, hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətləri hökumət və ya digər siyasi 

oyunçular tərəfindən müdaxiləyə açıqdır. Eyni zamanda prokurorlar həm cinayət təhqiqatını aparmaqla, həm də 

məhkəmədə dövlət ittihamını təmsil etməklə maraqlar toqquşmasının potensial subyekti olurlar. Hüquq-

mühafizə orqanlarının tam müstəqilliyinə nail olmaq üçün daha dərin islahatlara ehtiyac var.  

Tövsiyələr:  

 Qanunvericiliyə dəyişikliklər etməklə təhqiqat, əməliyyat-axtarış və hüquq-mühafizə orqanlarına 

nəzarət funksiyalarını məhkəmələrdə dövlət ittihamını təmsil etmək funksiyasından ayırmaq;  

 

 Vahid mərkəzləşdirilmiş təhqiqatlar orqanı yaratmaq (Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin səlahiyyətlərinə 

daxil olan və milli təhlükəsizliklə bağlı işlərin istintaqı istisna olmaqla); 

MƏRKƏZI SEÇKİ KOMİSSİYASI (MSK) 

Azərbaycanda üç pilləli seçki idarəçiliyi mövcuddur. MSK qanunvericiliyə əsasən ona həvalə edilmiş vəzifələri 

icra etmək üçün adekvat maliyyə və texniki resurslara sahibdir. Seçki komissiyalarının müstəqilliyinə təminat 

verən müddəalar qanunvericilikdə öz əksini tapsa da, Konstitusiyada təsbit edilməyib. Eyni zamanda, MSK-da 

hakimiyyətyönlü qüvvələrin dominant olması səbəbindən onun müstəqilliyi və tərəfsizliyi müxalifət partiyaları, 

mətbuat, vətəndaş cəmiyyəti və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən şübhə altına alınır. Ümumiyyətlə, MSK-nın 

fəaliyyətini bəzi məsələlərdə şəffaf qiymətləndirmək olar. MSK-nın informativ İnternet saytı mövcuddur, lakin 

seçki prosesinin şəffaflığını və hesabatlılığını tənzimləyən mövcud müddəalar və qaydalar, xüsusən də seçki 

mübahisələrinin həlli kimi məsələlərdə yetərli deyil. MSK-nın maliyyə hesabatlarının auditi və namizədlərin 

seçki kampaniyalarına çəkdiyi xərclər ictimaiyyət üçün açıqlanmayıb.  

Tövsiyələr:  

 MSK-nın həqiqi müstəqilliyinə təminat verəcək müddəaları Konstitusiyada aydın şəkildə təsbit etmək; 

qadınlara və etnik azlıqların nümayəndələrinə MSK təmsilçiliyində bərabər imkanlar tanımaq;  

 

 Seçki prosesinin şəffaflığını və hesabatlılığını artırmaq; Komissiyanın maliyyə hesabatlarının auditini 

və namizədlərin seçki kampaniyalarına çəkdiyi xərcləri ictimaiyyət üçün açıqlanmaq; 

 

 Seçki idarəçilərinin işində prosedura pozuntularını aradan qaldırmaq.  
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OMBUDSMAN 

Ombudsman aparatı bir qayda olaraq vətəndaşların şikayətləri əsasında hərəkət edir və ağlabatan müddət 

ərzində bu şikayətləri araşdırır. Lakin dövlət qurumları heç də hər zaman Ombudsman aparatının aşkarladığı 

nəticələrə uyğun hərəkət etmirlər. Həmçinin Müvəkkilin praktikada kənar siyasi müdaxilələrə qarşı effektiv 

sığortalanmadığı barədə iddialar mövcuddur. Lakin yerli və beynəlxalq ekspertlərin fikrincə, son illər ərzində 

Ombudsman insan hüquq və azadlıqlarının pozulması hallarını daha fəal şəkildə dilə gətirir. 2011-ci ildə 

qanunla Ombudsman institutuna yeni səlahiyyət  – informasiya əldə etmə hüququnun həyata keçirilməsinə 

media ombudsmanı kimi nəzarət etmək səlahiyyəti həvalə edilib. Ombudsman aparatının bu səlahiyyətin 

icrasında əldə etdiyi nailiyyətlər daha az nəzərə çarpır. Nə informasiya əldə etmək istəyənlərə hüquqi yardım 

göstərilmir, nə də informasiyaya çıxış prosesinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı informasiya sahiblərinə tövsiyələr 

verilmir. Ombudsman aparatının hazırkı büdcəsi onun əsas səlahiyyətlərinin icrası üçün əvvəllər yetərli olsa da, 

2011-ci ildə həvalə edilmiş yeni səlahiyyətlərin icrası üçün indi kifayət etmir.  

Tövsiyələr:  

 Ombudsman aparatının aşkarladığı nəticələrə görə hərəkət edilmədikdə cinayət məsuliyyəti nəzərdə 

tutan müddəaları gücləndirmək məqsədilə qanunvericiliyə dəyişiklik etmək; 

 

 İnformasiya əldəetmə hüququnun təminatı sahəsində yeni səlahiyyətlərlə əlaqədar olaraq Ombudsman 

institutunun büdcəsini və insan resurslarını artırmaq; 

 

 İctimai informasiyaya çıxış əldə etmək istəyənlər üçün hüquqi yardım mexanizmləri yaratmaq. 

HESABLAMA PALATASI 

Hesablama Palatasının müstəqilliyinə nə qanunvericilikdə, nə də praktikada kifayət qədər təminat verilməyib. 

Hesablama Palatası ancaq öz illik planı və hüquq-mühafizə orqanlarının müraciətləri əsasında audit 

yoxlamaları aparır. Hesablama Palatası cinayət pozuntularının təhqiqatını aparmaq səlahiyyətində deyil, bu 

səlahiyyət Baş Prokurorluğa aiddir. Bank hesablarının dondurulması, inzibati cərimələr kimi bəzi inzibati 

tədbirlər nəzərə alınmazsa, Hesablama Palatası pozuntular müqabilində tətbiq ediləcək sanksiyaları da 

müəyyən edə bilməz. Bu sanksiyaları yalnız məhkəmələr müəyyən edir. Hesablama Palatası öz fəaliyyətləri 

barədə geniş ictimaiyyəti məlumatlandırır, lakin o, apardığı audit yoxlamaları haqqında ən ümumi məlumatları 

açıqlayır. Hesablama Palatası büdcədənkənar fondların və özəl sektora ayrılan dövlət vəsaitlərinə nəzarət 

səlahiyyətlərini praktikada tam icra edə bilmir. Həmçinin Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi və Dövlət Neft 

Fondu Hesablama Palatasının audit səlahiyyətlərindən kənarda qalır. Hesablama Palatası icra hakimiyyətinin 

müdaxiləsindən sığortalanmayıb, nə də dövlət büdcəsinin ölkənin iqtisadi inkişafına nə dərəcədə təsir etməsi 

barədə araşdırma apara bilmir. 

Tövsiyələr:  

 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında Hesablama Palatasının müstəqilliyini aydın şəkildə 

təsbit etmək; 

 

 Qanunvericiliyə əsasən Dövlət Neft Fondunun auditini, eləcə də Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi 

vasitəsilə özəl sektora ayrılan dövlət vəsaitlərinin auditini aparmaq; 

  

 Qanunvericiliyə dəyişiklik etməklə Hesablama Palatasının korrupsiya və dələduzluq hallarına qarşı 

audit aparmasına imkan yaratmaq; Türkiyə modelində olduğu kimi Hesablama Palatasına ibtidai 

istintaq aparmaq səlahiyyəti vermək; 
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 Dövlət büdcəsi haqqında qanunda boşluqları aradan qaldırmaqla dövlətin gəlirləri və xərcləri ilə 

hökumətin siyasi və makroiqtisadi hədəfləri arasında bağlılığı aydın şəkildə təsbit etmək və beləliklə 

də, dövlət büdcəsinin ölkənin iqtisadi inkişafına nə dərəcədə təsir etməsi barədə araşdırma apara 

bilməsi üçün Hesablama Palatasına hüquqi zəmin yaratmaq.  

ANTİKORRUPSİYA ORQANLARI  

Azərbaycanda iki antikorrupsiya orqanı mövcuddur – Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiya və Baş 

Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi. Komissiya antikorrupsiya siyasətinin hazırlanması, yerli 

və beynəlxalq antikorrupsiya öhdəliklərinin həyata keçirilməsinə nəzarətlə məşğul olur. Korrupsiyaya qarşı 

mübarizə idarəsi isə korrupsiya hüquqpozmalarına qarşı cinayət təqibi səlahiyyətlərinə malikdir. İndiyədək idarə 

korrupsiya halları ilə əlaqədar bir sıra cinayət işlərinin təhqiqatını aparmışdır. Amma bu cinayət işləri daha çox 

kiçik və orta səviyyəli məmurların əməlləri ilə bağlı olub. Dövlət sektorunda və özəl sektorda korrupsiya halları 

arasında aydın fərq qoyulmaması antikorrupsiya statistikasının süni şəkildə şişməsinə səbəb olur. Bəzi 

hallarda, məsələn, analitik tədqiqatlar, ictimai maariflənmə və beynəlxalq əməkdaşlıq sahələrində idarənin 

səlahiyyətləri komissiyanın səlahiyyətləri ilə üst-üstə düşür. Həm komissiyanın, həm də idarənin kifayət qədər 

resursları və büdcələri var, onlar öz vəzifələrini səmərəli şəkildə yerinə yetirmək üçün müvafiq imkanlara 

malikdirlər. Komissiya üzvlərinin vəzifədən çıxarılmasını məhdudlaşdıracaq hüquqi qorumalar mövcud deyil, nə 

də komissiya üzvləri öz səlahiyyətlərini icra edən zaman toxunulmazlıq hüququna sahib deyillər. 

Tövsiyələr:  

 Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair Milli Fəaliyyət Planı üzrə fəaliyyətlərin Komissiya tərəfindən 

əlaqələndirilməsi və onların icrasına nəzarəti gücləndirmək; mövcud və gözlənilən vəzifələrin 

öhdəsindən gəlməsi üçün Komissiyanın maliyyə və insan resurslarını artırmaq; 

 

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın müstəqilliyini daha yaxşı təmin edəcək qaydaların 

qəbulunu sürətləndirmək; 

 

 Vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə əməkdaşlığı dərinləşdirmək, qanun layihələri və tənzimləmələrin 

hazırlanması prosesinə onları cəlb etmək, Komissiyada vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin 

üzvlüyünə imkan yaratmaq; 

 

 Dövlət sektorunda və özəl sektorda korrupsiya hallarını aydın şəkildə fərqləndirəcək müddəaların 

qanunvericilikdə qəbuluna nail olmaq.  

SİYASİ PARTİYALAR 

Azərbaycanda 50-dən çox siyasi partiya qeydiyyatdan keçib, amma onların çox az bir qismi siyasi müstəvidə 

fəallıq göstərir. Ən böyük partiya hakim Yeni Azərbaycan Partiyasıdır (YAP), ona Prezident İlham Əliyev sədrlik 

edir. Əsas müxalifət partiyaları arasında onların siyasi ideologiya və ya siyasətləri baxımından ciddi fərqlər 

mövcud deyil. Onların bir çoxu partiya proqramlarda öz əksini tapacaq aydın ideoloji seçimlərə sahib deyil. 

Onlar öz siyasi fəaliyyətlərini seçki platformaları və ideologiya əsasında deyil, öz rəhbərlərinin şəxsiyyətləri 

üzərində qururlar. Siyasi partiyalar bərabər səviyyədə rəqabət apara bilmirlər, çünki onların maliyyələşməsi ilə 

bağlı problemlər mövcuddur. Partiyaların əksəriyyəti nə dövlətdən, nə də özəl biznesdən adekvat səviyyədə 

maliyyə vəsaiti ala bilmir. Bundan əlavə, siyasi fəaliyyətin arzuolunmaz nəticələrindən ehtiyat edən vətəndaşlar 

partiyalara üzv yazılmır və beləliklə, üzvlük haqları da partiyalar üçün mümkün maliyyə mənbələrindən birinə 

çevrilmir. Son illər ərzində kiçik siyasi partiyaların sayında artım müşahidə edilir, lakin onların çox az bir 

hissəsinin siyasətdə real təsir gücü var. Bu partiyaların əksəriyyəti kiçikdir, yetərincə maliyyədən və sosial 

bazadan məhrum olaraq qalır.  
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Tövsiyələr:  

 Siyasi partiyalar ictimaiyyətin dəstəyini qazanmaq üçün davamlı siyasi fəaliyyət göstərməli, əhəmiyyətli 

yerli və xarici məsələlərə, hüquqi, iqtisadi, sosial hadisələrə dərhal reaksiya verməlidir; 

 

 Siyasi partiyalar öz siyasi proqramlarını, o cümlədən korrupsiyaya qarşı proqramlarını hazırlamalı, 

geniş ictimaiyyətə təqdim etməlidir. 

MEDİA 

Azərbaycanda mətbuatla bağlı qanunlar və tənzimləmələr mətbuat azadlığına tam zəmanət versə də, müstəqil 

və müxalifətyönlü mətbu orqanlar öz hüquqlarını həyata keçirərkən müəyyən hüquqi və praktiki 

məhdudiyyətlərlə qarşılaşır. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında və KİV haqqında qanunda həm 

ifadə azadlığı, həm də mətbuat azadlığını təsbit edilsə də, Cinayət Məcəlləsinin diffamasiyaya dair müddəaları 

mətbuatın azadlığına məhdudiyyətlər tətbiq edir və beləliklə, ölkənin ən ali qanunu ilə ziddiyyət təşkil edir. Ölkə 

İnternet və çap mediasının geniş spektrinə malik olsa da, KİV-lərin, xüsusən də yayım mediasının müstəqilliyi 

xoş arzu olaraq qalır. Televiziya və radio yayımı üçün lisenziyalar Milli Televiziya və Radio Şurası tərəfindən 

formal olaraq müsabiqə əsasında verilsə də, prosesin şəffaflığı daha da təkmilləşdirilməlidir. Bir qayda olaraq, 

ölkədə mətbuatın müstəqilliyini təmin edəcək effektiv institusional mexanizmlər yaxşı formalaşmayıb. KİV-lərin, 

xüsusən də yayım mediasının antikorrupsiya xarakterli ictimai vəkillik fəaliyyətlərində iştirakı geniş yayılmayıb. 

Media idarəçiliyinin maliyyə tərəfləri, KİV-lərin gəlirlərinin və xərclərinin şəffaflığı, eləcə də bəzi jurnalistlərin 

peşəkar etik standartları artırılmalıdır.  

Tövsiyələr: 

 Milli Televiziya və Radio Şurasının fəaliyyətlərinin, xüsusən də yayım lisenziyalarının verilməsi 

prosesinin şəffaflığını artırmaq, ictimai nəzarət mexanizmləri yaratmaq;  

 

 Diffamasiyanı kriminallaşdıran hüquqi müddəaları ləğv etmək; 

 

 Peşəkar etik standartları möhkəmlətmək məqsədilə KİV-lərin daha effektiv özünütənzimləmə 

mexanizmlərini hazırlamaq. 

VƏTƏNDAŞ CƏMİYYƏTİ 

Azərbaycanda minlərlə qeydiyyatlı və qeydiyyatsız vətəndaş cəmiyyəti qurumları mövcuddur. Yerli və xarici 

QHT-lərin fəaliyyətinin onların statusları və Azərbaycan qanunlarına uyğunluğunu yoxlamaq üçün 

qanunvericilik Azərbaycan hökumətinə geniş səlahiyyətlər verib və bu qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə 

ehtiyac var. Hökumət son illərdə vətəndaş cəmiyyəti qurumları ilə əməkdaşlıq istiqamətində xeyli əhəmiyyətli 

addımlar atıb. Buraya dövlət orqanları nəzdində təşkil olunmuş ictimai nəzarət şuralarını, eləcə də QHT və 

hökumət təmsilçilərindən təsis olunan şəbəkələri və işçi qrupları nümunə göstərmək olar. Digər tərəfdən isə 

2013 və 2014-cü illərdə Milli Məclis QHT qanunvericiliyinə bir sıra dəyişikliklər edərək vətəndaş cəmiyyəti 

qurumlarının dövlət qarşısında hesabatlılığını xeyli artırıb. Bankların qrant vəsaitləri üzərində nəzarəti güclənib. 

Bu addımlar vətəndaş cəmiyyətinin şəffaflığını və hesabatlılığını artırmağa xidmət etsə də, yeni tələblərin icrası 

yolunda inzibati maneələr mövcuddur. Vətəndaş cəmiyyəti öz potensialını və fəaliyyət qabiliyyətini artırmağa, 

eləcə də inzibati idarəçilik və fandreyzinq sahəsində peşəkar əməkdaşlara ehtiyac duyur. Vətəndaş 

cəmiyyətinin şəffaflığı və hesabatlılığı daha da artırılmalıdır. Maliyyələşmənin davamlı olmaması, həmçinin 

əlverişsiz vergi dərəcələri QHT-lərin ictimai həyatda fəal iştirakına, ölkənin siyasi və sosial gündəminə təsir 

imkanlarına əhəmiyyətli maneə yaradır. Vətəndaş cəmiyyətinin Bakıda və rayonlarda inkişafı və fəaliyyəti 

arasında ciddi natarazlıq var.  
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Tövsiyələr:  

 Qanunvericiliyə aydın dəyişikliklər edərək qeyri-kommersiya məqsədi ilə gəlir əldə edən hüquqi şəxs 

statusu təsis etmək, onlara vergi güzəştləri tətbiq etmək; QHT-lərin vergi yükünü azaltmaq, əmək 

haqlarına görə 22% həcmində məcburi dövlət sosial sığorta haqqını ləğv etmək; 

 

 Vətəndaş cəmiyyəti ilə məsləhətləşmələr əsasında QHT-lərin qeydiyyatı prosesini sadələşdirmək və 

QHT fəaliyyətlərinə dövlət nəzarətinin prosedura və qaydalarını dəqiq formada təsbit etmək; 

 

 Bölgələrdəki QHT-lərin və təşəbbüs qruplarının fəaliyyət qabiliyyətini artırmaq məqsədilə Bakıda 

yerləşən QHT-lər tərəfindən bölgələrdəki yerli fəallarla koalisiya qurmaq, onları öz yerli tərəfdaşları 

kimi qəbul etmək; 

 

 İllik maliyyə auditləri aparmaq və bu məlumatları ictimaiyyətlə bölüşməklə QHT-lərin şəffaflığının 

artırılmasına nail olmaq; sistemli özünənəzarət təcrübəsi tətbiq etmək, etik davranış kodeksi qəbul 

etmək. 

BİZNES 

Beynəlxalq və yerli araşdırmalar Azərbaycanda biznes mühitinin inkişaf etdiyini göstərir. Biznesin qeydiyyatı 

həm qanunvericilik, həm də praktiki baxımdan asan olsa da, bəzi sahələrdə lisenziya və icazələrin alınmasının 

çətinliyi biznes qurumları üçün başlıca çətinlik olaraq qalır. Biznes qurumlarında əsassız  yoxlamaların qarşısını 

almaq üçün bütün yoxlamaların vahid məlumat qeydiyyat mərkəzi yaradılsa da, bu sahədə vəziyyət 

yaxşılaşmayıb. Mülkiyyətin qeydiyyatı qaydaları bu yaxınlarda sadələşdirilib, amma mülkiyyətin qeydiyyatı ilə 

bağlı problemlər hələ də qalır. Beynəlxalq ticarət, elektrik enerjisinə çıxış, tikinti icazələri, korrupsiya, biznes 

idarəçiliyinin aşağı səviyyədə olması, iqtisadi inhisarlarla bağlı problemlər Azərbaycanda biznes sektorunun 

inkişafı üçün əsas maneələrdir. Yerli biznes antikorrupsiya fəaliyyətlərində ciddi şəkildə iştirak etmir, nə də 

korrupsiyaya qarşı mübarizədə vətəndaş cəmiyyətinə dəstək göstərmir. Kiçik və orta sahibkarların vəziyyəti 

xüsusilə həssasdır, çünki onlar qəliz texniki dildə yazılmış bütün dövlət tənzimləmələrini anlayacaq və yerinə 

yetirəcək peşəkar mütəxəssisləri işə götürə bilmirlər.  

Tövsiyələr:  

 Biznes qurumları üçün lisenziyaların verilməsi qaydalarını sadələşdirmək, lisenziyaları elektron 

xidmətlər, ya da ASAN xidmət mərkəzləri vasitəsilə təqdim etmək;.  

 

 Rəqabət məcəlləsi, Korporativ hüquq haqqında qanun, Sosial məsuliyyət haqqında qanunların 

qəbulunu tezləşdirməklə biznesin hüquqi çərçivəsini təkmilləşdirmək; 

 

 Bisnes qurumlarında etik davranış qaydaları və antikorrupsiya siyasətinin hazırlanmasını və tətbiqini 

qanunla tələb etmək; 

 

 Kiçik biznes üçün ödənişsiz hüquqi yardım xidmətləri yaratmaq, həmçinin dövlət tənzimləmələri 

haqqında sadə dildə təlimatlar hazırlayaraq sahibkarlar arasında yaymaq. 

QARŞIDAKI İLLƏRDƏ BAŞLICA VƏZİFƏLƏR  

Azərbaycan son zamanlar korrupsiyanın qarşısının alınması və məhdudlaşdırılmasında, xüsusilə də xırda 

korrupsiya səviyyəsində bəzi uğurlar əldə edib. Lakin iri korrupsiya ilə mübarizəyə daha az diqqət ayrılıb. 

Gələcək üçün başlıca vəzifə dövlət satınalmaları sistemində köklü islahatlar yolu ilə iri korrupsiyanın qarşısını 

almaqdır. 
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Milli Şəffaflıq Sisteminin qeyri-hökumət oyunçuları (media, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar, biznes) zəifdir, 

onların ortalama rolu və antikorrupsiya öhdəlikləri olduqca aşağı - 25 balla qiymətləndirilib. Qeyri-hökumət 

oyunçularının antikorrupsiya fəaliyyətlərində iştirakını genişləndirmək gələcək üçün vacib vəzifə olaraq qalır. 

Bəzi sütunlar qanunların onlara verdiyi səlahiyyətlərdən daha səmərəli istifadə etməlidir. Xüsusilə də, Milli 

Məclis və məhkəmələr icra hakimiyyəti üzərində öz səmərəli nəzarət imkanlarını gücləndirməlidir.  

Qanunlar və onların icrası arasında boşluqları aradan qaldırmaqla hüquq-mühafizə mexanizmləri 

təkmilləşdirilməli, hüququn tətbiqi səlahiyyətləri Milli Məclisin nəzarət orqanlarına da (Hesablama Palatası və 

İnsan Hüquqları Müvəkkili) şamil edilməlidir. 

Müxtəlif sütunlar arasında, o cümlədən dövlət və qeyri-hökumət oyunçuları arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın 

kifayət qədər olmaması bəzi sütunların fəaliyyət qabiliyyətinə mənfi təsir göstərir. 

Və sonda, vacib olan daha bir məqam – müvəffəqiyyətin açarı hökumət, vətəndaş cəmiyyəti, media, biznes və 

sıravi Azərbaycan vətəndaşlarının birgə səylərinin daha da artırılmasındadır.  
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