
 

 

Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiya E-bülleten №1  

KORRUPSİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ KOMİSSİYA 

Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 
       həyata keçirilmiş tədbirlər barədə  

RÜBLÜK BÜLLETEN 

 
 

 

              

1. Son dövrlər həyata keçirilən əhəmiyyətli tədbirlər 

 

- Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə yeni Mili Fəaliyyət Planı (2012-2015) qəbul 

edilmişdir (5 sentyabr 2012). (http://antikorrupsiya.gov.az/)  
 

- Açıq Hökumətin təşviq edilməsinə dair Milli Fəaliyyət Planı (2012-2015) qəbul 

edilmişdir (5 sentyabr 2012) (http://antikorrupsiya.gov.az/) 
 

- Milli Fəaliyyət planının layihəsinin hazırlanması vətəndaş cəmiyyəti institutlarının 

geniş iştirakı ilə həyata keçirilmişdir 
 

- Azərbaycan Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı Təşəbbüsünə (Open Government 

Partnership) qoşulan (2011-ci ildə) ilk dövlətlərdən biri olmuşdur. 

http://www.opengovpartnership.org/country/azerbaijan  
 

- Azərbaycan 2013-cü ildə də korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində bütün 

əhəmiyyətli beynəlxalq təşəbbüslərdə aktiv iştirak etmişdir. 
 

- “ASAN Xidmət” mərkəzlərinin fəaliyyətini təmin edən AR Prezidentinin yanında  

   Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi yaranmışdır (13  

                     iyul 2012). ASAN-Xidmət mərkəzləri dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara  

                     mərkəzləşdirilmiş formada, maksimum səmərəlilik və rahatlıq təmin edilməklə 

                     göstərilməsini həyata keçirir. Bakı, Sumqayıt və Gəncə  

                     şəhərlərində 6 “ASAN Xidmət”  Mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır. Bu mərkəzlərdə  10  

                     dövlət orqanı tərəfindən 30 xidmət göstərilir. www.asan.gov.az  
 

- Elektron hökumət internet portalı istifadəyə verilmişdir. Portal bütün elektron  

                    xidmətlərə mərkəzləşdirilmiş çıxış imkanı təmin edir. www.e-gov.az  

 

 

http://antikorrupsiya.gov.az/
http://antikorrupsiya.gov.az/
http://www.opengovpartnership.org/country/azerbaijan
http://www.asan.gov.az/
http://www.e-gov.az/
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2. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı hesabatları 

 
- BMT-nin Korrupsiya əleyhinə Konvensiyasının və Avropa Şurasının Korrupsiyaya  

  ilə əlaqədar Konvensiyalarının Azərbaycan tərəfindən icra vəziyyətini təşkilatlar  
                    dəyərləndirmələrində müsbət hesab etmişdir.  Hesabatlar ictimaiyyət üçün  
                    açıqdır. 

 
 

- Iqtisadi Əməkdaşlıq və Inkişaf (OECD) təşkilatının korrupsiyaya qarşı  
  İstanbul Fəaliyyət Planı çərçivəsində Azərbaycanla bağlı hesabat qəbul  
  edilmişdir. Hesabatda Azərbaycanda bu sahədə müsbət irəliləyişlər qeyd  
  edilmişdir.  

 

 

- Transparency İnternational təşkilatının “2013-cü il Qlobal Korrupsiya Barometri”   
  sorğu hesabatı Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində  
                    irəliləyişlərin olmasını göstərmişdir. Sorğunun nəticələrinə əsasən Azərbaycanda    
  respondentlərin 68% hesab edir ki, dövlət tərəfindən həyata keçirilən  
    korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri səmərəlidir. Bu dünya ölkələri üzrə  
  müəyyən edilmiş 22% göstəricisindən 3 dəfə artıqdır.  
  

Ümumən həyata keçirilmiş tədbirlər 

 
3. Qanunvericilik tədbirləri 

4.   

- Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında, Qanun (2004-cü il 13 yanvar) 
 

- Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Proqramı, 2004-2006-cı illər 

Sərəncam (3 sentyabr 2004) 
 

- Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya, 

2007-2011-ci illər, Sərəncam, (28 iyul 2007) 
 

- Vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi 

qaydaları, Qanun (24 iyun, 2005) 
 

- İnformasiya əldə etmək haqqında, Qanun, (30 sentyabr 2005) 
 

- Dövlət qulluqçularının etik davranış kodeksi, Qanun, (31 may 2007) 
 

- Sahəvi (hakimlər,prokurorlar, vergi, gömrük, ədliyyə, daxili işlər və sair) etik 

davranış kodeksləri, (2007-2011) 
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4. İnstitusional tədbirlər  

- Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyası  

(3 may 2005-ci il) (www.antikorrupsiya.gov.az) 
 

o Komissiya Korrupsiyanın qarşısının alınması sahəsində ixtisaslaşmış orqan  

funksiyalarını həyata keçirir. 
 

o Kоmissiya 15 nəfər üzvdən ibarət tərkibdə təşkil еdilir və fəaliyyət göstərir. 

Kоmissiyanın 5 üzvü Azərbaycan Rеspublikasının Prеzidеnti tərəfindən, 5 üzvü 

Azərbaycan Rеspublikasının Milli Məclisi tərəfindən, 5 üzvü isə Azərbaycan 

Rеspublikasının Kоnstitusiya Məhkəməsi tərəfindən təyin еdilir.  
 

o Komissiyanın vəzifələrinə kоrrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində dövlət 

siyasətinin fоrmalaşdırılmasında iştirak еtmək, bu sahədə dövlət orqanlarının və 

digər qurumların fəaliyyətini əlaqələndirmək, korrupsiyaya qarşı mübarizənin 

vəziyyətini və səmərəliliyini təhlil etmək, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə 

Dövlət Proqramlarının icrasına nəzarəti həyata keçirmək, korrupsiyaya qarşı 

mübarizə sahəsində dövlət orqanları və digər qurumlarla əməkdaşlığı həyata 

keçirmək daxildir.  

 

- Azərbaycan Respublikası Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı 

Mübarizə İdarəsi (28 oktyabr 2004-cü il) 
 

o Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsi cinayət təqibi sahəsində ixtisaslaşmış 

orqan funksiyalarını həyata keçirir. 2014-cü ildə idarəyə Baş idarə statusu  

verilmişdir.  
 

o Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinin həmçinin 

əməliyyat axtarış fəaliyyətinin həyata keçirmək səlahiyyəti vardır. 
 

o Baş Prokurorluq tərəfindən korrupsiya cinayətləri ilə əlaqədar məlumatları qəbul 

etmək üçün xüsusi “161” nömrəli “Qaynar xətt” təşkil edilmişdir. 

 
 

- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  Dövlət Qulluğu Məsələləri 

üzrə Komissiya (3 iyun 2005-ci il) 
 

o Dövlət qulluğu məsələləri ilə əlaqədar ümumi dövlət siyasətini həyata keçirən 

mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.   

 

o Dövlət qulluğuna mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbulu həyata keçirir.  

 

o Dövlət qulluqçuları tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunması ilə bağlı 

nəzarət orqanı funksiyasını həyata keçirir. 

 
 

http://www.antikorrupsiya.gov.az/
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- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və 

Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi (13 İyul 2012-ci il) 
 

o Dövlət Agentliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən “ASAN xidmət” mərkəzlərinin 

vahid şəkildə idarə edilməsini və vətəndaşlara xidmət göstərməsini təmin edir.  
 

o Dövlət orqanları tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərin təşkili prosesinin 

sürətləndirilməsini və bu sahədə idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsini həyata 

keçirir.    

 
 

5. Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu müvafiq konvensiyalar 

- BMT-nin “Korrupsiya əleyhinə Konvensiyası” (30 sentyabr 2005-ci ildə 

ratifikasiya edilmişdir) 
 

- “Kоrrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında” Avrоpa Şurası 

Konvensiyası (30 dekabr 2003-cü ildə ratifikasiya edilmişdir); 
 

- “Kоrrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında” Avrоpa Şurası 

Konvensiyası (30 dekabr 2003-cü ildə ratifikasiya edilmişdir);  
 

- Birləşmiş Millətlər Təşkilatının “Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı” 

Konvensiyası (13 may 2003-cü ildə ratifikasiya edilmişdir);  

 
 

      6.   Azərbaycan Respublikasının iştirak etdiyi beynəlxalq təşkilatlar  

- “İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Antikorrupsiya Şəbəkəsinin 

Regional fəaliyyət planı” (2003) .   
 

- “Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində 

Şəffaflıq Təşəbbüsü” (Extractive Industries Transparency Initiative) 

qoşulma (2003).   
 

- Avropa Şurasının “Korrupsiyaya Qarşı Dövlətlər Qrupu” (GRECO) 

(2004).   
 

- Anti-korrupsiya qurumlarının Beynəlxalq Assosiasiyası (2006) 

 

- “Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı” təşəbbüsü (2011)  

 

- Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası (2011)  

 

- Korrupsiyaya qarşı Parlament üzvlərinin Qlobal Təşkilatı (GOPAC) 

(2012) 
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Daha ətraflı məlumat üçün 

Email: office@commission-anticorruption.gov.az 

 Veb səhifə: www.antikorrupsiya.gov.az 
 

 

7.  Maarifləndirmə tədbirləri 

 

- Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın  Azərbaycan və İngilis 

dillərində internet səhifələri fəaliyyət göstərir.   
 

- Komissiyanın dəstəyi ilə korrupsiya ilə mübarizə sahəsində əl kitabçaları, 

qanunvericilik toplusu, təşviqat bukletləri və maarifləndirici vasitələr çap 

edilmişdir.  
 

 

- Komissiya Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan qeyri hökumət təşkilatlarının 

“Məlumat və İnformasiya Şəbəkəsi”nin fəaliyyətində aktiv iştirak etmişdir.  

 

- Komissiya tərəfindən ixtisaslaşmış qeyri hökumət təşkilatlarının layihələrinə və 

ümumi fəaliyyətlərinə dəstək göstərilmişdir  
 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Qeyri-hökumət təşkilatlarına 

Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan QHT-lərə 

dəstək prioritet istiqamət kimi müəyyən edilmişdir.  
 

mailto:office@commission-anticorruption.gov.az
http://www.antikorrupsiya.gov.az/

