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.
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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.1
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.2
2012-ci ilin dövlət büdcəsində Azərbaycanın dövlət sektoru üzrə ödənilmiş məcmu əmək haqlarının
həcmi 158 milyon AZN (1 AZN = 0.92 Avro) olmuşdur.3 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.4
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. 5 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 13 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.6
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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.7

Müstəqillik (qanunda): 75
Son bir neçə ildə dövlət qulluğuna qəbul qaydaları təkmilləşdirilmişdir.8Bu 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.9 Komissiya tərəfindən təqdim olunan məlumatda bildirilir ki, 2013-cü ilin sonlarından başlayaraq
test imtahanını internet vasitəsilə canlı izləmək imkanları yaradılmışdır.10
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.11 KİV və
vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən akkreditə
olunduqdan sonra müsahibə prosesini izləyə bilərlər.12,13 Müsahibənin şəffaflığının təmin olunması
məqsədilə o videoqeydə alınır və 1 il müddətinə arxivləşdirilir.14Müsabiqədən 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.15 Vakant vəzifəyə təyin olunmaq üçün
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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.16 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.17 Qanun həmçinin dövlət qulluqçularının
vəzifədə olduğu müddətdə siyasi partiyaların fəaliyyətində iştirakını qadağan edir.18 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.19 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.20,21
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. 22 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.” 23 “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.24
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
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sonra qüvvəyə minə bilər. 25 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).26 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.
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.27,28, 29
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 suiistifadə 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.30 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:31
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mənbəyini, növünü və məbləğini göstərməklə hər il öz gəlirləri barədə,
vergitutma obyekti olan əmlakı barədə,
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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 tutur32. “Konstitusiya” Araşdırmalar
Fondu tərəfindən Şəffaflıq Azərbaycan İB-nin Azərbaycan Şəffaflıq Layihəsi çərçivəsində aparılmış
qiymətləndirmə göstərmişdir ki, hökumət maraqlar toqquşması və vəzifəli şəxslərin maliyyə xarakterli
sənədləri elektron qaydada təqdim etməsi istiqamətində müəyyən addımlar atmışdır.33
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.34 Qanuna əsasən rəsmilər
maliyyə bəyanatını həmin dövlət orqanının rəhbəri tərəfindən təyin olunmuş maliyyə qurumuna
(mühasib) təqdim edirlər.35 Bu informasiya 1 yanvar və 30 yanvar tarixləri müddətindəbildirilməlidir.
Dövlət rəsmiləri işə başladıqları tarixdən 30 gün ərzində maliyyə hesabatını təqdim etməlidirlər.36
Nazirlər Kabinetinə bu barədə forma və qaydaların hazırlanması barəsində göstəriş verilsə də37, hələ ki
bu göstəriş həyata keçirilməmişdir. Buna görə də, qanunvericiliyin mövcud olmasına baxmayaraq,
normativ-hüquqi bazanın olmaması qanunun tətbiqinə imkan vermir.38
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.39Konstitusiyanın 50-ci maddəsinəəsasən vətəndaşların “məlumatı
qanuni yolla axtarmaq, əldə etmək, ötürmək, hazırlamaq və yaymaq azadlığı vardır”. 40 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.41 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.42 Bu qanunun 29-cu maddəsi dövlət orqanları
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tərəfindən ictimaiyyətə açıqlanmalı olan məlumatların növlərini sadalayır. 43 BU qanunun
çatışmazlıqlarından biri kimi vətəndaşlar tərəfindən alınması məhdudlaşdırılan informasiya çox geniş və
qeyri-müəyyən təsvir olunması iddia olunur44. 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.45
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.46
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. “20102012-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.47Hökumət 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.48

Şəffaflıq (təcrübədə): 50
Az sayda dövlət orqanı öz büdcələri haqqında informasiyanı elektron səhifələrində yerləşdirirlər.49
Bununla belə, son vaxtlarda bu istiqamətdə ciddi irəliləyiş əldə olunmuşdur. Maliyyə Nazirliyi məcmu
dövlət büdcəsini öz elektron səhifəsində yerləşdirir50 və artıq bir müddətdir Açıq Hökumət Təşəbbüsü
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Milli Fəaliyyət Planı çərçivəsində götürdüyü öhdəliklərin tələbi olaraq həm də Vətəndaşın Büdcə
Bələdçisini dövlət büdcəsi ilə birgə tərtib edir.51
“Korrupsiyaya qarşı Mübarizə haqqında” Qanunun 5-ci maddəsinə müvafiq olaraq,52dövlət 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 53 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.
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 54 . 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,55 2013-cü ilin
noyabrından etibarən ünvanlı sosial yardım alan vətəndaşların adları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin vebsaytında yerləşdirilir.56 Azərbaycanda sosial təminat və pensiyaların verilməsini həyata
keçirən Dövlət Sosial Müdafiə Fondu hazırda vətəndaşların Fonda etdikləri ödənişləri izləyə bilmələri
üçün mexanizmləri hazırlayır.57
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.58

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
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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.59 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.60 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 müdafiəsi haqqında qanun layihəsini hazırlamaq üçün tapşırıq
verilmişdir.61Qanun layihəsi bu hesabatın yazıldığı müddətdə hələ hazırlanmamışdır.62
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.63
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. 64 Dövlət qulluğu haqqında Qanun dövlət qulluqçusunun əsas vəzifələri sırasında
“”vətəndaşların, müəssisə, idarə və təşkilatların müraciətlərinə vaxtında baxmalı və öz səlahiyyətləri
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hüdudunda onları qərəzsiz həll etməli” olmasını qeyd edir. 65 Şikayətlərə baxılma qaydaları
“Vətəndaşların şikayətlərinə baxılması qaydaları haqqında” Qanun və “İnzibati İcraat haqqında” Qanunla
tənzimlənir.66,67 “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.68
"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.69
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.70
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.71

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
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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.72Dəyəri 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. 73 Dövlət
qulluqçusu xidməti fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi məlumatları şəxsi maraqları üçün istifadə edə bilməz. 74
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.75
“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.76

Dürüstlük (təcrübədə): 50
Həm Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya77 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
alaraq78 belə qənaətə gəlmək olar ki, qanunun müddəaları heç də həmişə tətbiq olunmur.
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Peşə təlimlərini icbari edən qaydalar 1 yanvar, 2010-cu ildə qüvvəyə minmişdir.79 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.80 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.81 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.82 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.83Təlimlər haqqında informasiya Komissiyanın
illik hesabatlarına daxil edilir84, həmçinin, bir çox dövlət orqanının elektron səhifələrində əks olunur.
Lakin təlimlərin toxunduğu məsələlər və onların təsiri ictimaiyyətə ətraflı açıqlanmır.85
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.86
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Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı87 korrupsiya əleyhinə
mübarizədə və ictimaiyyətin məlumatlandırılmasında dövlət orqanlarının vətəndaş cəmiyyəti ilə
əməkdaşlığı nəzərdə tutulur. Vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən aparılmış qiymətləndirmə hesabatı göstərir
ki88, 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.89Digər
instrumentlər sırasında (korruspiya ilə mübarizə ilə birbaşa əlaqəsi olmayan) Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyində daxili əmrlə90 təsis olunmuşİctimai Şura91,92 və Ədliyyə Nazirliyində Penitensiar
Xidmətə Nəzarət üzrə İctimai Komitə vardır.93Həmçinin, 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 Platforması94 yaradılmışdır. Bundan başqa, Komissiya ilə qeyrihökumət 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 Əməkdaşlıq Şəbəkəsinin toplantısı keçirilmiş və
şəbəkənin yaradılması Komissiyanın sədrinin müvafiq əmri ilə təsdiq edilmişdir.95
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:




87

Qiymətləndirmənin nəticələri göstərmişdir Hökumət Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən idarə edilən pulsuz
hüquqi yardım mərkəzləri yaradır.
Əksər dövlət orqanları, həmçinin, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları 96 və kütləvi informasiya vasitələri
telefon/elektron qaydada qaynar xətlər yaratmışlar.97
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
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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 hüquqinormativ 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
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 may 1997-ci il tarixli fərmanı98 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.99 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.100
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.101“Dövlət satınalmaları haqqında”
Qanuna əsasən Komissiya müstəqil olmalıdır və qərarlarını qanuna müvafiq qaydada “tam müstəqil”
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verməlidir. 102 Komissiyanın sədri və üzvləri öz vəzifələrini həyata keçirərkən obyektiv və qərəzsiz
olmalıdırlar.103
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.104 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.105
“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 göndərilmişdir106.
“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. 107Qanun,
dövlət satınalmaları haqqında qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş xüsusi hallar istisna olmaqla xarici
kontraktorlara tenderlərdə iştirak üçün bərabər imkanlar verir. 108 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 etmirlər109.
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Şəffafliq Azərbaycanin "Transparency Ukraine" Təşkilati Tərəfindən Şərq Tərəfdaşliq Ölkələrinda Dövlət Satinalmalari Sisteminin Şəffafliğinin Müqayisəli T;əhllil Mövzusunda
TəşkilEdilmiş GörüşdəTəqdimat, Oktyabr2013-CüIl, Lviv, Ukrayna.
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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.110 Bu məhdudiyyət dövlət orqanları tərəfindən aparılan satınalmalar
haqqında vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları və digər maraqlı tərəflərin tədqiqat aparmasına maneə törədir 111 .
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,112 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 edir113.
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.114 Təklif edilmiş dəyişikliklər sırasına daxildir:

-
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Satınalmaların planlaşdırılması və satınalma planlarının rəsmi internet saytında dərc
olunması;115
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.

Dövlət satınalmaları haqqında Qanun, maddə 10.3.2, 10.1.5, 29 yanvar, 2002, www.tender.gov.az
İqtisadi və Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Vüqar Bayramovun hesabatın müəllifi ilə müsahibəsi, 25 Aprel 2014-cü il
112
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
113
Azərbaycanda tenderlər şəffafdırmı? İqtisadi və Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rəşad Hüseynovun müsahibəsi, Olaylar
qəzeti, 21 Yanvar 2103, http://www.olaylar.az/news/economy/27667
114
Azərbaycan Respublikasının dövlət müəssisə və təşkilatları tərəfindən
2012-ci il ərzində keçirilmiş dövlət satınalmalarının nəticələrinə dair hesabat, www.tender.gov.az
115
Əksər dövlət orqanlarının qısa və uzunmüddətli satınalmalar planları yoxdur ki, bu da onlar tərəfindən satınalmaların
proqnozlaşdırılmasını çətinləşdirir.
111

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.116

Tövsiyələr:
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“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 117 müvafiq olaraq dövlət satınalmaları prosesində vətəndaş
cəmiyyəti ilə məsləhətləşmələr aparılsın və prosesin qiymətləndirilməsində onun iştirakına imkan
yaradılsın.

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
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Dövlət satınalmaları haqqında Qanun, 22 noyabr 2013-cü ildə qəbul olunmuş və 1 iyun 2014-cü ildə qvvəyə minəcəkdir.

