
Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası yanında Korrupsiyaya qarşı 
mübarizə üzrə Komissiyanın qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 

üzrə ad hoc İşçi qrupunun (bundan sonra “İşçi qrup”) 
    

REQLAMENTİ 
  

I. İşçi qrupun mandatı 
 

1. Ad hoc İşçi qrupu Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası 
yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın 
(bundan sonra “Komissiya”) 31 yanvar 2005-ci il tarixli qərarı ilə 
həmin Komissiyanın tərkibində yaradılmışdır. 

2. İşçi qrupunun mandatı “Korrupsiyaya qarşı mübarizə 
haqqında” Qanunun və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 
çıxdığı beynəlxalq konvensiyaların və digər bu səviyyəli 
sənədlərin tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası 
qanunvericiliyinin, o cümlədən korrupsiyaya qarşı mübarizə 
sahəsində qanunvericiliyin inkişaf etdirilməsi və beynəlxalq 
standartlara uyğun olaraq təkmilləşdirilməsi istiqamətində 
fəaliyyəti əhatə edir. 

3. İşçi qrupu öz fəaliyyətini aşağıdakı formalarda həyata 
keçirir: 
 3.1. Komissiyanın və İşçi qrupunun təşəbbüsü ilə 
Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin təhlili əsasında 
korrupsiyanın qarşısının alınmasına və ona qarşı mübarizənin 
səmərəliliyinin təmin olunmasına yönəlmiş qanun layihələrinin 
hazırlanması; 
 3.2. Komissiya tərəfindən İşçi qrupuna təqdim olunmuş 
qanun layihələrinə və digər məsələlərə baxılması və rəy 
verilməsi, qanun layihələrin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin 
hazırlanması. 

3.3.  İşçi qrupu tərəfindən hazırlanmış və ya İşçi qrupuna 
təqdim olunmuş qanun layihələrinə və digər məsələlərə dair 
qrupun rəy və təkliflərinin əsaslandırılması.    

4. İşçi qrupu bu Reqlamentin 3-cü bəndində nəzərdə 
tutulmuş fəaliyyətin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi 
ilə, bir qayda olaraq, azı 3 nəfərdən ibarət Layihə qrupları 
yaradır. 

 



II. İşçi qrupunun fəaliyyət prinsipləri 
 

5. İşçi qrupun üzvləri qrupun mandatına aid olan 
məsələlərlə bağlı bərabər hüquqlara malikdir və bərabər 
vəzifələr daşıyırlar. 
 6. Komissiya tərəfindən İşçi qrupuna təqdim edilən və ya 
Layihə qrupları tərəfindən hazırlanmış qanun layihəsi və başqa 
sənədlər qrupun bütün üzvlərinə təqdim olunur. 
 7. Təqdim olunduğu gündən ən geci 10 iş günü 
müddətində İşçi qrupun üzvü qanun layihəsinə və digər 
sənədlərə dair şərhlərini, təklif və qeydlərini qrupun digər 
üzvlərinə yazılı şəkildə təqdim edir. 
 8. Qrup üzvlərinə təqdim olunduğu gündən ən geci 15 iş 
günü müddətində Qanun layihəsi və başqa sənədlər, habelə 
həmin məsələlərə dair qrup üzvlərinin şərhləri, təklif və qeydləri 
İşçi qrupun iclasında müzakirə olunur. Müzakirələr nəticəsində 
İşçi qrupunun mövqeyini əks etdirən qərar qəbul edilir. 
 9. Müzakirə olunmuş məsələyə dair qrup üzvləri xüsusi 
rəydə qala bilərlər. Xüsusi rəydə qalan qrup üzvlərinin sayı 3 
nəfər və ya daha artıq olduğu təqdirdə, onlar özlərinin birgə 
rəyini və ya onların mövqeyini ifadə edən alternativ layihəni və 
müvafiq əsaslandırmanı qrupun iclasından ən geci 5 iş günü 
müddətində İşçi qrupun rəhbərinə təqdim edirlər. İşçi qrupun 
rəhbəri xüsusi və (və ya) birgə rəyi, alternativ layihəni qrupun 
qəbul etdiyi layihə ilə birgə Komissiyaya  təqdim edir.  
 10. İşçi qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər 
Komissiyanın müvafiq saytında yerləşdirilir. 

11.  İşçi qrupu özünün fəaliyyəti  barədə 6 ayda bir dəfə 
məruzə hazırlayır. Məruzə İşçi qrupun qərarı ilə qəbul edilir və 
qrupun rəhbəri tərəfindən Komissiyaya təqdim olunur.     
 
   III. İşçi qrupun fəaliyyətinin təşkili qaydası 
 
 12. İşçi qrupunun mandatına aid olan məsələlərə onun 
iclaslarında baxılır. İşçi qrupunun iclasları ayda ən azı bir dəfə 
keçirilir. 

13. İşçi qrupun iclasını işçi qrupun rəhbəri aparır. 
14. İşçi qrupun iclası onun üzvlərinin ən azı üçdə ikisi 

iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır və keçirilə bilər. İşçi qrupun 



iclası haqqında qrup üzvünə iclas gününə ən azı 5 iş günü 
qalmış məlumat verilir.  
 15. İşçi qrupun üzvünün qrupun iclaslarında iştirakı 
məcburidir.İşçi qrupunun üzvü iclasa gələ bilməyəcəyi təqdirdə, 
bu barədə İşçi qrupunun rəhbərinə və ya Komissiyanın 
Katibliyinə məlumat verməlidir. İşçi qrupun iclaslarında üzürsüz 
səbəbdən ardıcıl olaraq üç dəfədən artıq iştirak etməyən üzvün 
qrupdan kənarlaşdırılması ilə bağlı İşçi qrupun rəhbəri 
Komissiyaya müraciət edir. 
 16. İşçi qrupun iclasları açıq keçirilir. İşçi qrupunun 
iclaslarında   dəvət olunmuş beynəlxalq və yerli ekspertlər, 
kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər. 
  17. İşçi qrupu iclasda müzakirə etdiyi məsələlərə dair 
qərarlar qəbul edir. İşçi qrupun qərarları qrupun iclasda iştirak 
edən üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. İşçi qrupun 
rəhbəri  axırıncı səs verir. Qərar qəbul edilərkən səslər bərabər 
bölündükdə, İşçi qrupun rəhbəri həlledici səs hüququna 
malikdir. İşçi qrupun üzvü qrupun qəbul etdiyi qərarla 
razılaşmadıqda, xüsusi rəylə çıxış edə bilər.Xüsusi rəy qrupun 
qərarına əlavə edilir və bu barədə məlumat protokolda qeyd 
olunur.   
  18. İşçi qrupunun bütün iclasları protokollaşdırılır.Protokol 
işçi qrupunun rəhbəri tərəfindən imzalanır. 
 
   IV. İşçi qrupun fəaliyyətinə rəhbərlik 
 

19. İşçi qrupun rəhbəri onun fəaliyyətinə rəhbərlik edir və 
qrupun işinin təşkil olunmasını təmin edir. İşçi qrupun rəhbəri 
onun üzvləri sırasından qrup üzvləri tərəfindən sadə səs 
çoxluğu ilə seçilir. 

20. İşçi qrupun rəhbəri: 
20.1.  İşçi qrup üzvlərinin və Layihə qruplarının 

fəaliyyətini əlaqələndirir; 
20.2. İşçi qrup üzvləri və Layihə qrupları arasında iş 

bölgüsü aparır; 
20.3. İşçi  qrupun fəaliyyətinə və işinin təşkilinə aid 

məsələlərlə bağlı Komissiyaya və onun Katibliyinə müraciət 
edir; 



20.4. İşçi qrupa yeni üzvlərin dəvət edilməsi ilə bağlı 
Komissiyaya müraciət edir; 

20.5. İşçi qrupun fəaliyyəti barədə Komissiyaya və 
digər qurumlara məlumat verir; 

20.6. İşçi qrup adından çıxış edir və onu təmsil edir; 
20.7.  İşçi qrupun iclaslarının gününü və saatını təyin 

edir; 
20.8.  İşçi qrup üzvlərinin ona həvalə etdiyi digər 

səlahiyyətləri həyata keçirir.   
  


