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.
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Struktur və təşkilatlanma
Azərbaycanda antikorrupsiya siyasəti Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyası 1 və Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsi2 tərəfindən həyata keçirilir.
Komissiya, "Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Haqqında" qanunun3 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, 4 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 5 133-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 6 , 7 , 8 . 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.
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Analitik tədqiqatlarla bağlı, Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsinin Əsasnaməsinin9 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 üçün təklif və tövsiyələr hazırlayır; Komissiyanın Əsasnaməsinin
ikinci fəslində10 də demək olar ki, eyni məzmunda maddə yer alır və komissiyanın əsas fəaliyyətlərindən
biri kimi mübarizənin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində analizlərin aparılması göstərilir11.
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. 12 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 olunmur13.
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
tənzimlənir14.

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.15

Resurslar (təcrübədə): 75
Təcrübədə korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış dövlət qurumlarının öz vəzifələrini icra
edə bilmələri üçün kifayət qədər resurs mövcuddurmu?
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Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə ixtisaslaşmış hər iki qurumun öz vəzifələrini səmərəli həyata keçirə
bilməsi üçün kifayət qədər resursa və büdcəyə malikdir 16 , amma bununla belə Komissiyanın
əməkdaşlarının sayının artırılmasına ehtiyac var.
Global Integrity hesabatına görə həm Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasının Katibliyinin, həm də
İdarənin əməkdaşları kifayət qədər peşəkardırlar. 17 Prezident Adminstrasiyası daxilində fəaliyyət
göstərən Katiblik əməkdaşları (baş məsləhətçi, böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi, məsləhətçi) dövlət
qulluqçuları hesab edilirlər və beşinci təsnifata daxildirlər.18 Qanuna görə onlar işə Dövlət Qulluğu
Komissiyası tərəfindən təşkil edilən müsabiqə əsasında qəbul olunurlar. Müsabiqə test imtahanından və
müsahibədən ibarət olur.19 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 aparılır20 proses vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən izlənilir.21
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.22
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. 23 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.24

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
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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 əlaqədar cinayətlər barədə Vahid
İnformasiya Bazasının idarə olunması məqsədilə İdarədə şöbə səlahiyyətli Mütəxəssislər qrupu
yaradılıb25.
14 fevral 2014-cü il tarixdə “Prokurorluq”26 və “Prokurorluqda qulluq keçmə haqqında”27 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.28
Komissiya qanuna uyğun olaraq müstəqil qurum kimi təsis edilib. Komissiyanın üzvləri öz fəaliyyətlərində
müstəqildirlər. 29 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 qanunda30 qeyd
olunur ki, dövlət qulluğunda vəzifələr rəqabətlilik əsasında imtahanlar və müsahiblər yolu ilə
tutulmalıdır. Dövlət Qulluğu Haqqında qanuna edilən son əlavə və dəyişikliklərlə31 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
25
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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.
32
İdarənin tabe olduğu Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Azərbaycan Konstitusiyasına görə
müstəqil qurumdur.33 Qurum məhkəmə hakimiyyətinə daxildir və müstəqil struktura malikdir34.

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.35 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.36
Komissiya üzvləri fərqli dövlət orqanlarını təmsil etdiyindən, onları ümumilikdə siyasi cəhətdən tam
müstəqil hesab etmək olmaz37. Eyni zamanda Komissiya üzvlüyünə təyinat peşəkarlıq əsasında deyil,
siyasi mənsubiyyət əsasında aparılır38.
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.39 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.40
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
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aparması üçün əlavə səlahiyyətlər verilmişdir. 41 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.42,43 İdarənin bu
ittihamlara cavabı odur ki, qurumda yuxarı və orta vəzifəli dövlət qulluqçularının qanunsuz fəaliyyətinə
dair yetərli fakt və ya sübutlar yoxdur. 44 Baxmayaraq ki, ciddi korrupsiya halları ilə əlaqədar bəzi
ictimaiyyətə məlum dəlillər və media araşdırmaları mövcuddur, 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. 45

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 46 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. 47,48
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.49 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 50 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 var51.
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
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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.52

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.53
Komissiya hesabatları ictimaiyyətə açıqlamalı olsa da bu baş vermir və bir çox hallarda hesabatlar daxili
sənədlər kimi saxlanılır və vətəndaş cəmiyyəti ilə bölüşülmür54. 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.55 Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 2007-2011-ci illər üzrə fəaliyyət planının icrası
ilə bağlı hesabat komissiyanın veb səhifəsində yerləşdirilsə də56, 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.57
Komissiya veb səhifəsində dövlət qurumlarında korrupsiyanın yayılma səviyyəsini öyrənmək məqsədilə
onlayn sorğu keçirsə də, sorğunun nəticələri ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat verilmir.58 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.59 Həmçinin Milli
Fəaliyyət Planının 60 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
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və mediaya məlumat verilir61. 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.62
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. 63 Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsinin həmçinin
vətəndaşlardan şikayətləri daha səmərəli şəkildə qəbul etmək üçün qaynar xətdən (161) istifadə edir.

Hesabatlılıq (qanunda): 50
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. 64 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.65
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.66 Bundan başqa,
Komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı da şikayətlərin verilməsi üçün aydın qaydalar mövcud deyil, lakin ümumi
qaydalara görə hər bir vətəndaş məhkəməyə müraciət edə bilər67.
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.68
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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 qanununa69 istinadən şahidlərin mühafizəsi təmin edilir ki, bu da olduqca ümumi yanaşmadır.
(bu yalnız istintaq fəaliyyəti dövründə tətbiq olunur)70.

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 edir71. 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 72 .
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.73
Komissiya, Nazirlər Kabineti ilə birgə Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli
strategiyanın icrasının monitorinqinə məsuliyyət daşıyan iki qurumdan biridir. 74 Komissiya hüquqmühafizə və digər dövlət qurumlarından topladığı məlumatların analizini aparır və ildə iki dəfə
Prezidentə bununla bağlı hesabat təqdim edir.75 Bu hesabatlar mediada dərc olunur və ictimaiyyət üçün
açıqdır. 76 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.77
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
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strategiyanın monitorinqində heç bir rolu yoxdur.78 Rəylərin çatdırılması üçün digər bir vasitə, qərar
vermə gücünə malik olmasa da, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Qeyri Hökumət Təşkilatlarının
Məlumatlandırma və Əməkdaşlıq Şəbəkəsidir.79
“Şəffaflıq Azərbaycan” təşkilatının təşəbbüsü ilə yeni təsis edilmiş “QHT-lərin Azərbaycan Şəffaflıq
Tərəfdaşlığı Platforması”80 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.81.

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 82 , bir digəri isə Dövlət
Qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında qanundur83. Bundan başqa bir çox dövlət qurumları
ayrıca olaraq öz davranış qaydalarını hazırlayıblar.84
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.85 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,
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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 olunub86, 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. 87
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. 88 Lakin xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin qərəzsiz həyata keçirilməsi
prosedurları yeni qəbul olunmuş qaydalarla müəyyən edilmişdir.89
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. 90

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.91.
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. 92 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.93
“Korrupsiyaya qarşı mübazirə haqqında qanun”da 94 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.
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Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunda hədiyyələrin yoxlanılması və bu hədiyyələrin müsadirəsi
ilə bağlı aydın mexanizmlər mövcud deyil.95
Əməkdaşlar mütəmadi qaydada dürüstlük ilə bağlı təlimlərə cəlb edilmirlər. Fərqli təşkilatlardan olan
vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin iştirakı ilə bəzi seminarlar keçirilib 96 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.97
Son olaraq Komissiya tərəfindən 2012-2015-ci illər üzrə Açıq Hökumətin təşviqinə dair və sayca ikinci olan98
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə üzrə iki ayrı milli fəaliyyət planı hazırlanıb99. Qəbul edilən hər iki fəaliyyət planı
Azərbaycan hökumətinin korrupsiyaya qarşı mübarizə siyasətinin icrasında mühüm nailiyyətlərdən hesab edilir.
Bu fəaliyyət planları çərçivəsində “ASAN” xidmət mərkəzləri yaradılıb100 ki, bu mərkəzlər vətəndaşların dövlət
tərəfindən göstərilən xidmətlərdən istifadə müqabilində vaxt itkisinin qarşısını alır və ölkədə korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə töhfə verir. 101 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.102 “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair milli fəaliyyət planı”nda eyni göstərici
34% həcmindədir.103
“Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasının Əsasnaməsi”nə 104 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. 105
Qısaca, Komissiya antikorrupsiya fəaliyyətini koordinasiya etsə də, müvafiq fəaliyyət planlarında göstərilən
müddəaların icrasını tam təmin etmək gücünə malik deyil.
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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.106
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.107 Komissiya bu fəaliyyəti Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin məlumatlandırma
və əməkdaşlıq şəbəkəsinə həvalə edib. 108 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. 109 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 ki110, İdarənin
vəzifələrindən biri korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində maarifləndirmə və profilaktik tədbirləri həyata
keçirməkdir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının əsasnaməsində qeyd olunur ki, 111 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.112
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
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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. 113 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.114

İstintaq: 75
Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış dövlət qurumları korrupsiya ilə bağlı istintaq işlərini
hansı səviyyədə qurur?
Azərbaycanda korrupsiya ilə əlaqədar cinayət əməllərinin təqibi ilə bağlı vacib irəliləyişlər əldə olunub.115
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 əməliyyataxtarış 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.
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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.116
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 117 quruma maliyyə
deklorasiyalarının monitorinqini aparmaq səlahiyyəti verilib. Lakin “Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə
xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqından qanun”un118 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 inzibatitəsərrüfat 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. 119 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. 120

Hər bir nazirlik və dövlət qurumu korrupsiya faktlarına görə onlarla işçini vəzifələrindən uzaqlaşdırdığına
dair məlumat yaysa da121, 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 yanaşı122, cəmiyyət arasında hüquq mühafizə
orqanlarına olan inamı azaldır123. Məsələn, 1992-2012-ci illərdə 22,332 tələbə qeyri-qanuni yollarla ya
universitetlərə qəbul edilib, ya da digər ali məktəbə köçürülüb124. Bu cinayətə görə yalnız Təhsil
Nazirliyinin maliyyə şöbəsinin keçmiş müdir müavini məsuliyyətə cəlb edilib 125 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 126 . 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 etmək127, ya da digər
universitetə köçürmək səlahiyyəti vermir. Tələbələrin universitetlərə qeyri-qanuni qəbulu və
köçürülməsi Təhsil Nazirliyinin yüksək vəzifəli məmurları və universitet rektorları128,129 arasında olab
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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.130
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 əsasən131, 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.132

Tövsiyələr

129



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
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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