
Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında

Ə İ 
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[1]

  ə öə ı və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, qurumlara ə ıı

öəəə şə ı öə ı ə  öüüəə ı, qurumlarda ğ

əə əəəə ə şəə  ə əə ü öəə  ə şə

ıı əə şıı
[2]

 ə

ÜMUMİ MÜDDƏALAR

ə   Korrupsiyanın anlayışı

Korrupsiya  əə şəə ö  ə  ı (qurumun)  əə

əəəə ə  ə  ə əəəə ə əə  ə əə   
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 əə ı ə  üəşə   əə şəəə ə ə  ə ı ə 

ə  ə ə əə şəə əə ııı
[3]

ə   Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların subyektləri

 şğıı şəə  ə əə üı əə

ə ıı ı ə ı ə üəə ş  öə ı

çş ə  ə ş şəə

ü əə əı öə ıı ə ə şəə
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öə ıı ü  əə öə ə üəə ə əşı ə öə

əə ə əə  ğ əəü əə əşəə ə  əəü

ıı ə çə şəə

ə ıı öə ı ç əəəə ə  üəə ş

 ə ıış şəə

ə ıı  ə üəə ş   öüüəə ı

çş şəə

 öüüəə ı əşəə ə  əəü ıı ə

çə şəə

2.1.7-1. qurumların rəhbərləri və işçiləri, o cümlədən qurumlarda xüsusi səlahiyyət üzrə təşkilati-sərəncamverici və

ya inzibati-təsərrüfat funksiyalarını həyata keçirən şəxslər;
[4]

 üəə ş  öə ıı əəə ə ə öə ı

əşəə ə  əəü ı ə çə şəə

ö ü ə  əəəə ə əə əə şə əı  ə öəə

üə  ə  əə  ə  üəşə əə ə şəə

 əə şəə    ə  əə  ə  üəşə ə ə ə  ə ə

 ə  ə ü şəə ə  ə əəəəə əç ş şəə

    əəə öəəə   əə üçü əə şə  ə

ə   Qanunun tətbiq dairəsi

  ə ıı əə üü  ( üəə əəə ə əəşığı 

şəə) ə ü şəə əə  əə ə ə ə ıı əəşı ə

ə ı  çş ü şəə əə ə ıı əə çıığı

ə üəəə ğ  ə 

ə   Korrupsiyaya qarşı mübarizəni həyata keçirən orqanlar(qurumlar)
[5]

 üü öə ı, yerli özünüidarəetmə orqanları, qurumlar ə əə şəə əəə çəçəə

 şı üə ə çə  ə əə üı öəə  ə 

ə əə ı  şı üə ə üəə ş  ü

üə ı ə çə
[6]

 ı şııı ıı əə şış  ıı ə ıı

 şı üə üə ı (  "") ə ç
[7]



 ı ə   ə əəə ə ı əəə ə ə üəə

ə ı əəə  ə ə Əə ə üəə 

 ə

KORRUPSİYANIN QARŞISININ ALINMASI

ə   Maliyyə xarakterli tələblər

 əə şəə ə üəə ş  şğıı əı ə əə
]

əə öüü ə əəğ öəəə ə  ö əə əə

   əı əə

 əşıı əəə ə ğıı ə ə ə əə əə

şəə ı ə  əəü ə əəə ə ə  əç  şı 

üəəəə ö üə ı əə

beş min beş yüz manatdan ı   əə
[9]

min yüz manatdan ı ə ə ə  ə öəə əə
[10]

    əə öəə ə ə üəə ş  əə ə

ə
[11]

ə   Maliyyə xarakterli tələblərin pozulmasına görə məsuliyyət

 əə şəə ə  əə  əə şəə    əə əəə ş əəə ə

 əəəə əə ıı ü əəə əə ə üəə ş  əə ə

    əə üəə ş əəəə əə ı əə ə çə

ı ə üəə 
]

əə şəə əəə    əə üəə ş əəəə əə ı ə 

əə əəə ş əı üüü əəə ı ə əə ə  əə  

ə ş əı ə ı ə şəə  əəə ə ı əə  ə

ə ıı ı ə ı ə əəə  əəə ə ı ü

ı əəə ş şəə  əəə ə  ə əə ə  əə

     əə üəə ş əəəə əə əə şəə əə ə

öə əə ə ə ə ə

ə   Yaxın qohumların birgə işləməsinə yol verilməməsi

 əə şəə ı ı ç əəə ə ə əəə  ə  

 ə  ə  ç  əə  əə

    ə əəə  şəə ə əəə ı üəə ə 

 ü üəə ə  öüü   ııı    ə ş əəə

çə  üü ı ə ə şəəə  ğ əəə  ıı

    əə öəə ə üə əəə  ş şəə ə  ə

üəə ə əş əə  əə

ə  Hədiyyə alma ilə əlaqədar məhdudiyyətlər
[13]

 əə şə ə əəə əə ı ə ə ə ə   ü ə əəüı  ə 

 əəə ı üə ü ə ə ə   ü ü əəüı  əəə öü

ə  ə şəə üçü əə ə ə  ə ə ə   ə əəə əə ı ə əə

şəə    əə əəə  ç əəə ə ə ə ə əəə

ə ı ş 

 əə şə ə əəə ı ə əə   əə ə ı  ə  ü şəə ü

əəğ ə ş  ı   ə   çə əə ə ə ə ə əəğə ı 

əəə şə ə əə ə ç öə ı, yerli özünüidarəetmə orqanına və ya quruma

ə  
[14]
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üəşə əə şə şə öə ı, yerli özünüidarəetmə orqanına və ya quruma  üə ə

ə
[15]



 ə

KORRUPSİYA İLƏƏLAQƏDAR HÜQUQPOZMALAR VƏ BU HÜQUQPOZMALARA GÖRƏ MƏSULİYYƏT

M a d də 9 . Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar
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əə şə ə əə (əəə) ı ə əə ə ı əəə ə ə  ə
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ə
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əə ı ə  üəşə ə ə ğı ə ə  ə ə ə
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 ə  ı (qurumun)  əə əəəə ə  ə  ə

əəəə ə əə  ə əə  ə  əə ı ə  üəşə əə

ə əəə  ə ü şəəə ı əə ə çəə əə ə 

  ə ə ə üəşə ıı  öə ə

ə ş ə   şəə əə ı əə ə əşğ  əəç üə şəə
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 ə  ı (qurumun)  əə əəəə ə  ə  ə
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öə ıı, yerli özünüidarəetmə orqanlarının və ya qurumların əəə  üə ə
[16]

 ə  ı (qurumun)  əə əəəə ə  ə  ə

əəəə ə əə  ə əə şə ı  əəəə əə ə ə

 ü ı ə ə əı ə ə ı  ə  ü şəəə ı

əı ğ  üüüə ə
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[17]

 ə  ə  ü  ə əəə ş əı  ə  ü

şəəə əə əı  ə ə əı ə ə ə   ə  ə

ş ə ə

  ə  ə  ü  ə əəə  əı ə əəə  ə

ü şəəə əə ə

öə orqanlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının və ya qurumların  ə ə əə

  əə ə ıış əə  ı   ıı  üə

əşəü ıı ç  ə
[18]

ə ş  əəə ışı öə ı öə ıı , yerli

özünüidarəetmə orqanlarının və ya qurumların əəü əə ə   ə ə ıı

öə ı ə
[19]

 ə  ü şəəə üıı ə  əə ə çəə ü əə
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 ə ü şəəə   ə
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üəə ə  ı  ə əə ə ü üəə ə ə

ə   Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalara görə vəzifəli şəxslərin məsuliyyəti

  ə əə ü ə üəə ş   üü

 ə  ə əəə əə 
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]

ə   Korrupsiya hüquqpozmalarına görə fiziki və ya hüquqi şəxslərin məsuliyyəti

ə üəə ş  üı öəş  şəə əəəə ə

ə ı    əə ə

 ə ə   üı öəş ü şəə  üəə ş

 əə  ə ə   üı öə ü şəə əə 

üəə ş  əə ə  ə əü əə ə 
[21]

M a d də 1 1 - 1 . Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatvermə
[22]

11-1.1. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat hər bir şəxs tərəfindən yazılı (o cümlədən elektron)

və ya şifahi formada verilə bilər.

11-1.2. Dövlət və bələdiyyə orqanlarının, dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin)

nəzarət zərfi dövlətə və ya bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərin və büdcə təşkilatlarının (bundan sonra – idarə,

müəssisə və təşkilatların) rəhbəri həmin idarə, müəssisə və ya təşkilatlarda korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla

bağlı məlumatların verilməsi üçün müvafiq vəzifəli şəxs və ya struktur bölmə (bundan sonra – səlahiyyətli struktur bölmə)

müəyyən edir.

11-1.3. İdarə, müəssisə və təşkilatlarda çalışan işçilər korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatları

səlahiyyətli struktur bölməyə verə bilərlər.

11-1.4. Səlahiyyətli struktur bölmə korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatı qəbul etdikdən sonra

qeydə almalı və məlumatın qeydə alınmasını məlumatı verən şəxsə bildirməlidir.

11-1.5. Səlahiyyətli struktur bölmə korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat qeydə alındığı gündən 20

iş günü müddətində məlumatı araşdırmalı və araşdırmanın nəticəsini məlumat verən şəxsə bildirməlidir. Araşdırma

“Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş korrupsiya ilə əlaqədar

hüquqpozmalarla bağlı müraciətlərə baxılması xüsusiyyətlərinə uyğun aparılır.

11-1.6. Barəsində məlumat verilən şəxsə, həmçinin araşdırmanın nəticəsində birbaşa və ya dolayısı ilə maraqlı olan

şəxslərə korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumatın araşdırılması həvalə edilə bilməz.

11-1.7. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat səlahiyyətli struktur bölmə ilə əlaqədar olduqda,

məlumatı verən şəxs həmin məlumatı müvafiq idarə, müəssisə və ya təşkilatın rəhbərinə təqdim etmək hüququna

malikdir. İdarə, müəssisə və ya təşkilatın rəhbəri belə məlumatların qəbul edilməsini, qeydə alınmasını və bu Qanunda

nəzərdə tutulan müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etməlidir.

11-1.8. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar barədə məlumat idarə, müəssisə və ya təşkilatın rəhbəri ilə bağlı

olduqda, məlumat verən şəxs həmin məlumatı idarə, müəssisə və ya təşkilatın rəhbərindən yuxarı vəzifəli şəxsə və ya

korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış orqanlara təqdim etmək hüququna malikdir. Həmin orqanlar bu

məlumatın qəbul edilməsini, qeydə alınmasını və bu Qanunda nəzərdə tutulan müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini

təmin etməlidirlər.

M a d də 1 1 - 2 . Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxsin dövlət müdafiəsi



11-2.1. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxs özü barədə məlumatın açıqlanmasını

istəmədiyi halda, səlahiyyətli struktur bölmə, idarə, müəssisə və ya təşkilatın rəhbəri və korrupsiyaya qarşı mübarizə

sahəsində ixtisaslaşmış orqanlar onun konfidensiallığını təmin etməlidirlər. Bu məlumat korrupsiya ilə əlaqədar

hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxsin yazılı razılığı olduqda açıqlanır. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla

bağlı məlumat verən şəxsin konfidensiallığının pozulmasında təqsiri olan şəxslər qanunla müəyyən edilmiş qaydada

məsuliyyət daşıyırlar.

11-2.2. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxsə və ya onun yaxın qohumuna hədə-qorxu

gəlmək, onları təzyiqlərə məruz qoymaq, maddi və ya mənəvi ziyan vurmaq, təhqir və təhdid etmək, şərəf və ya ləyaqətini

alçaltmaq qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyətə səbəb olur.

11-2.3. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxs və ya onun yaxın qohumu barəsində

öldürməklə hədənin icra ediləcəyi, zor tətbiq ediləcəyi, əmlakının məhv ediləcəyi və ya ona ziyan vurulacağı qorxusunun

mövcudluğu barədə real əsaslar olduğu təqdirdə, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxsin

prokurorluğa müraciəti əsasında “Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin dövlət müdafiəsi haqqında” Azərbaycan

Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada təhlükəsizlik tədbirləri tətbiq edilir.

11-2.4. İdarə, müəssisə və ya təşkilatın korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat vermiş işçisi

barəsində məsuliyyət tədbirlərini tətbiq edən idarə, müəssisə və ya təşkilat onların qanunla müəyyən edilmiş hallardan

irəli gəlməsini və korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumata aidiyyəti olmadığını əsaslandırmalıdır.

Həmin işçi attestasiyadan keçirildikdə, səlahiyyətli struktur bölmənin nümayəndəsi attestasiya komissiyasının iclasında

iştirak etməlidir.

11-2.5. İdarə, müəssisə və ya təşkilatlar, səlahiyyətli struktur bölmə və korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində

ixtisaslaşmış orqanlar tərəfindən bu Qanunun 11-1-ci və 11-2-ci maddələrinin tələbləri pozulduqda, korrupsiya ilə

əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxs inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət verə bilər.

11-2.6. Bu Qanunun 11-2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müdafiə korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı

bilə-bilə yalan məlumatvermə, həmçinin özü və ya digər şəxslər üçün qanunsuz olaraq maddi və digər nemətlər,

imtiyazlar və güzəştlər əldə etmək məqsədi ilə məlumatvermə hallarında tətbiq olunmur.

 ə

KORRUPSİYA İLƏƏLAQƏDAR HÜQUQPOZMALARIN NƏTİCƏLƏRİNİN ARADAN QALDIRILMASI

ə   Qanunsuz əldə edilmiş əmlakın götürülməsi və qanunsuz əldə edilmiş imtiyaz və ya güzəştlərin

dəyərinin ödənilməsi

əə şəə əəə  əə ş ə ə  əə ş  ə  üəşə

əə öüü  öə əə öə əə şəə  əə ş əı öüü  

ə   əə ə  əə ş  ə  üəşə əə öüü  öəəə 

ə  əə ş ə ə   əə  əə ş üəş ə  ı əə ü

öə ıı, yerli özünüidarəetmə orqanlarının və ya qurumların ı əı əəə əəə öə

əə öə
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İşə əəəə ı əə ı ə ə üçü əəə əəə  əı əə

ü  ə üəə ş  əə öüə ə

ə   Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar nəticəsində qəbul olunmuş aktların ləğv edilməsi

 ə əə ü əəə ə ş  ü öə ı , yerli

özünüidarəetmə orqanları və ya qurumlar əəə ə  ü öə ıı ə  ə şəə üə

əı əəə əəə əğ edilir
[24]

ə   Qanunun qüvvəyə minməsi

     ıı ə üəə 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

ı şəə   ü 
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Əə  

    əə əəə ş ə ü öə ı ə  ə  ə   

   əı ıı  üəə ş əəə əə  öəə ə ı  ə əə

ü öəə ə əə  əəə ə  ə ü öə ə ə üə ə  ə çə

 əəə əə ə ə   öəə ə ı əəə əı əı 
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Əə  

   ə   Hədiyyə alma ilə əlaqədar məhdudiyyətlər

 əə şə əəə ə əə (əəə) ı ə əə əə şə ə  ə ə ı 



əəə şə ə əə (əə) ə ç öə ı ə   öüüəə ı ə   ıış
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    əəə öəə ı ı   ı ə ə üəə ş əəə əə
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əə öüə üçü  əə ə ı  əəə əə ə 
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 ə üəə ş  üı öəş ü şəə ə üəə ş 

əə  ə  ı əəə  
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