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Giriş 

 Sağlam cəmiyyət və uğurlu idarəetmə modelinin formalaşdırılması, ictimai vəsaitlərin 

idarəedilməsində effektivliyin təmin edilməsi, hökumətin fəaliyyətinin legitimliyinin qorunması 

kimi mühüm amillər ölkədə və cəmiyyətdə korrupsiya və rüşvət ilə kompleks mübarizəni 

zamanın tələbinə çevirib. Hazırda korrupsiyaya qarşı mübarizə lokal deyil, qlobal xarakter 

daşımaqdadır. Qloballaşan dünya təbii ki, müxtəlif cəmiyyətlərin daha sıx inteqrasiyasını tələb 

edir. Başqa sözlə, qlobal həyat tərzinin halqalarını təşkil edən cəmiyyət və yaxud dövlətin 

birində yaşanan problemlər digərinin inkişafına mənfi təsir edir, xüsusilə iqtisadi inteqrasiya və 

kapital axınında ciddi fəsadlara yol açır. Məhz bu səbəbdən korrupsiya ilə mübarizənin dünya 

miqyasında effektivliyinin və ölkələrin bu istiqamətdə əməkdaşlığının dərinləşdirilməsinin təmin 

edilməsi məqsədi ilə 2004-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Korrupsiya əleyhinə 

Konvensiyası qəbul edilib. Xatırladaq ki, Azərbaycanda bu Konvensiya 30 sentyabr 2005-ci ildə 

ölkə prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilib. Beləliklə, Azərbaycan korrupsiya ilə qlobal 

səviyyəli mübarizənin subyektlərindən birinə çevrilib. 

 Korrupsiya və rüşvətxorluq XXI yüzillikdə cəmiyyətlərin deqradasiyasında, dövlət 

idarəçiliyinin səmərəsizliyində mühüm katalizatorlardan olmaqla, həmçinin ictimai ədalətsizliyi 

və gəlirlərin qeyri-bərabər paylanmasını şərtləndirir. Bundan başqa, müşahidələr göstərir ki, 

korrupsiya və rüşvətxorluğun geniş yayıldığı cəmiyyətlərdə aqressiyanın səviyyəsi daha artıq 

olmaqla, cəmiyyətin davranışlarına da mənfi təsir göstərir.  

 Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı aparılan mübarizənin effektivliyinin 

təmin edilməsi şərtlərindən biri də bu mübarizədə hökumət-vətəndaş əməkdaşlığının təmin 

edilməsidir. Çünki təcrübə göstərir ki, cəmiyyətə xas problemlərin həllində birtərəfli yanaşma 

heç də hər zaman effektiv olmur. Təbii ki, bu kimi dərin tarixi köklərə, formalaşmış təcrübəyə və 

xüsusilə də maddi üstünlükləri təmin edə bilən əməllərə qarşı sadəcə adminstrativ üsullarla 

mübarizə aparılmasının son nəticəyə təsir imkanları az olur. Məhz bu səbəbdəndir ki, korrupsiya 
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ilə mübarizədə vətəndaşlar da ən az dövlət qədər məsul olmalı, hökumət isə bu iştirakçılığa şərait 

yaratmalıdır. 
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Tədqiqatın əhəmiyyəti 

 Zəngin enerji resursları və strateji geosiyasi mövqeyi dünya xəritəsinin gənc 

dövlətlərindən olmasına baxmayaraq, Azərbaycanın maliyyə imkanlarının sürətlə artmasına 

səbəb oldu. Əgər 1992-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 1.5 milyon manat idisə, artıq 2013-cü 

ildə, yəni ötən 20 il ərzində təxminən 13 min dəfə artaraq 19496 milyon manat olub. Bundan 

başqa, 2013-cü ilin yekununda Azərbaycan 50 milyard dollarlıq maliyyə ehtiyatına sahib olub. 

Təkcə ARDNF tərəfindən il ərzində 36 milyard dollarlıq vəsait idarə edilir. Təbii ki, hökumətin 

üzərində sərəncamvermə hüququ olan vəsaitlərin (ictimai vəsait) sürətlə artması özü ilə 

bərabərində ciddi korrupsiya riskləri də gətirir. Digər tərəfdən, ölkədə bazar münasibətlərinin və 

fərdi sahibkarlığın inkişafı yeni-yeni qanunların yaranmasına, daha fərqli və çoxçeşidli məmur-

vətəndaş münasibətlərinin formalaşmasına səbəb olur ki, nəticədə yaranmış vəziyyətdən sui-

istifadə cəhdləri çoxalır, korrupsiya və rüşvət kimi mənfi davranış qaydaları genişlənir. Eyni 

zamanda müasir texniki imkanların genişlənməsi  sadaladığımız cinayət xarakterli fəaliyyətlərin 

icrası imkanlarını və metodlarını genişləndirir. Nəticədə daha mütəşəkkil və şəbəkələşmiş 

korrupsiya mexanizmləri formalaşır. Hazırda hər bir Azərbaycan vətəndaşı addımbaşı bu kimi 

qanunsuz əməllərlə qarşılaşır və yaxud birbaşa iştirakçısı olur. Sadaladığımız bu səbəblər 

korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizədə cəmiyyət olaraq iştirakın əhəmiyyətini daha da artırır. 

Lakin yeni yaranmış ölkə kimi Azərbaycanda bu istiqamətdə araşdırmalara, müasir metodların o 

cümlədən dünya dövlətləri tərəfindən uğurla icra edilmiş təcrübələrin öyrənilməsinə ciddi 

ehtiyac hiss edilməkdədir. Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə hökumət-vətəndaş 

əməkdaşlığı adlı tədqiqatın da əhəmiyyəti məhz bu səbəblərdən doğur. 
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Korrupsiya və rüşvət: ictimai problemlərin əsası kimi 

Nəzəri baxış 

 

İlk öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, korrupsiya və rüşvət anlayışları kifayət qədər oxşar 

olsa da, əslində fərqli mənaları və fəaliyyətləri xarakterizə edir. Korrupsiya sözü latın mənşəli 

“Corrupt” sözündən yaranıb və namussuz, fürsətçil, rüşvət almağa alışmış, pis, pozulmuş, çürük 

adam, başdan çıxarmaq, rüşvət vermək mənalarını 

daşıyır. Dövrümüzdə korrupsiya dövlət əmlakının və 

ictimai vəsaitlərin istifadəsi, vəzifə səlahiyyətlərinin 

icrası zamanı vəzifəli  şəxsin səlahiyyət hədlərini aşaraq 

ictimai vəzifəsindən özünün, yaxud digər maraqlı 

tərəflərin mənafelərinin qorunması məqsədi ilə ictimai 

maraqları və hüququn aliliyini  tapdamasıdır. Başqa 

sözlə, korrupsiya məmurun ictimai etibarı tapdaması və 

səlahiyyətləri fövqündə hərəkət edərək vəziyyəti şəxsi və yaxud müəyyən qrupun xeyrinə 

dəyişməsidir. Təbii ki, bu kimi hallarda qanunverici orqan qanunların qəbulu zamanı dövlətin 

maraqlarının əleyhinə gedə bilər, icra orqanı mövcud qanunvericiliyin tələblərini pozar, 

məhkəmə orqanları isə baş verən qanun pozuntularına göz yuma bilər. Yəni, korrupsiya 

hakimiyyətin bütün qollarında və müxtəlif variantlarda təzahür edir. Ümumilikdə isə 

“korrupsiya”  termini bürokratik aparat və siyasi elita ilə əlaqədar istifadə edilir.  

Göründüyü kimi, korrupsiya dedikdə yalnız vəzifədə olan şəxslərdən bəhs edilir. Sıradan 

vətəndaşın və yaxud sahibkarın törətdiyi maddi xarakterli cinayətlərə görə, onları korrupsioner 

adlandırmaq olmaz. Bu kimi hallar rüşvət cinayətinə aid edilir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, rüşvət ictimai vəzifəsi olmayan birinin başqası üçün hər hansı 

qanunsuz fəaliyyəti icra etmək və yaxud haqsız üstünlük təmin etmək üçün aldığı maddi və 
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qeyri-maddi əvəzdir.  Ərəbcə rüşvət sözünün kökü “rəvş”dir və Azərbaycan dilində qarşılığı 

yalan deyən, tərəf tutan, üz görən kimi anlaşılır. Göründüyü kimi, həm korrupsiya və həm də 

rüşvət cəmiyyətdə müəyyən qruplarının və yaxud fərdlərin maraqlarının digərlərinin haqlarının 

pozulması hesabına təmin edilməsidir. 

 

Korrupsiya fərdi maraqların ictimai maraqları üstələdiyi  anda təzahür edir.  

Antik izləri 

 

Korrupsiya və rüşvət kimi davranışlar heç də müasir cəmiyyətlərə xas olmayıb, əslində 

bəşəriyyətin mövcudluğu qədər dərin tarixi köklərə malikdir. Problemin əsas qaynağı insanın 

özünü qoruma, fərdi maraqlarını düşünmə, öz ədalətini yaratma  instikti hesab edilməlidir. Bir 

çox hallarda şöhrətpərəstlik, maddi üstünlüklərə olan həvəs, özünüisbat kimi yalnış düşüncələr 

də bu növ fəaliyyətləri alovlandırır. Beləliklə, müasir dövlətçiliyin digər neqativ ünsürlərindən 

fərqli olaraq korrupsiya daha dərin tarixi köklərə malik olmaqla uzunmüddətli təkmilləşmə yolu 

keçib. 

Aşağıda qeyd etdiyimiz faktlar da sübut edir ki, tarixin ilk çağlarından etibarən insanlarda 

fərdi mənafelərini təmin etmək məqsədi ilə korrupsiya və ya rüşvət kimi təsvir edilən 

davranışlara meyil edib və elə o dövrlərdən etibarən də bu kimi hallarla mübarizə yolları 

axtarılıb. Məsələn: 

    -  6000 min il əvvəl «Şümer məktəb günləri» adlı cədvəl rüşvətə aid ilk mənbələrdən hesab 

edilməkdə; 
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    -  2300 il əvvəl Brahman baş naziri qədim Çində rüşvət və korrupsiyanın 40 yolunu sayıb.  

Çində rüşvəti əngəlləmək məqsədi ilə məmur maaşlarına əlavə olaraq "yang-lien" adlı əlavə 

ödəmə edilirdi;  

    -  2700-2800 il bundan əvvəl qədim İranda məmurların xüsusilə də hakimlərin rüşvətxorluq 

hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə ciddi cəza tədbirlərini nəzərdə tutan qərarlar qəbul edilib; 

     - Osmanlı dövründə xüsusilə, 16-cı əsrin sonlarına qədər məmur rüşvətxorluğuna qarşı sərt 

siyasət həyata keçirilib. Təsadüfi deyil ki, bir çox mütəxəssislər Osmanlı imperiyasının 

zəifləməsini XVII əsrdən başlayaraq rüşvətxorluğun geniş vüsət alması ilə əlaqələndirir. 

Sonuncu faktdan da məlum olduğu kimi, korrupsiya və rüşvət sadəcə cəmiyyətin müxtəlif 

fərdlərinin haqlarının pozulması və yaxud da ictimai vəsaitlərdən səmərəsiz istifadə halları ilə 

deyil, daha ciddi nəticələrə, məsələn: dövlətçiliyin çökməsinə, ölkənin dağılmasına və hətta 

müasir rastlaşmaları  ilə vətəndaş müharibəsinə, inqilablara da yol aça bilir. Qırğızıstan, Misir, 

Ukrayna kimi ölkələrdə baş verən son inqilabların əsas səbəbləri kimi korrupsiyalaşmış 

hökumətlər hesab edilir. 

Korrupsiya və rüşvətin təzahür formaları 

 

Korrupsiya və rüşvət həyatın müxtəlif sferalarında 

müxtəlif formalarda təzahür edir. Bu zaman zərər çəkən 

tərəf isə birmənalı olaraq dövlətçilik və bütövlükdə 

cəmiyyətdir. Vəziyyəti daha aydın təsəvvür etmək məqsədi 

ilə aşağıda qeyd edilən istiqamətlərə diqqət etmək faydalı 

olar.  

1)  Büdcə xərcləmələri süni şəkildə şişirdilərkən gəlirləri azaldılır və əngəllənir. 
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      Büdcə prosesində rast gəlinən korrupsiya halları daha genişmiqyaslı olması ilə 

xarakterizə olunur. Bu zaman büdcənin gəlirlərinə və xərcləmələrinə cavabdeh məmurlar 

tərəfindən saxta sənədləşdirmə, satınalmalar zamanı xərclərin süni şəkildə şişirdilməsi, hətta bəzi 

hallarda alınmamış xidmət və ya məhsul üzrə xərclərin həyata keçirilməsi və s kimi üsullar tətbiq 

edilərək ictimai vəsaitlər korrupsiya predmetinə çevrilir. Digər tərəfdən isə, büdcə gəlirləri 

müxtəlif üsullarla azaldılır. Məsələn, gömrük orqanları idxal olunan məhsulların rəsmi 

qeydiyyatı zamanı dəyəri və miqdarı azaltmaqla faktiki olaraq büdcəyə çatacaq rüsumları azaldır 

və sonradan azaldılan məbləğin bir hissəsini rüşvət olaraq sahibkardan geri istəyir. Təəssüf ki, bu 

üsul çox geniş şəkildə tətbiq edilir. Və yaxud vergi orqanları dövlət və qeyri-dövlət sektoru üzrə 

vergi ödəyicilərinin qanuni fəaliyyətində maraqlı olmur. Belə ki, qanuni şəkildə fəaliyyət 

göstərən ödəyicidən qeyri-qanuni ödəniş tələb edilməsi mümkün olmur. 

2) Dövlət tenderlərində himayədarlıq və hiyləgərlik özünü büruzə verir. 

Dövlət satınalmalarının həyata keçirilməsi zamanı tenderlərdə iştirak edənlərə bərabər 

şərait yaradılmır. Əksər hallarda təcrübəsi və imkanları olan, daha uyğun qiymətlərlə mal və 

xidmətlər təklif edən iştirakçılar prosesdən məğlub çıxır. Lakin  yeni təsis edilmiş, təcrübəsi və 

etibarlılığı haqqında heç bir məlumat olmayan şirkətlər bu satınalmaların qalibi olur. Buna səbəb 

həmin müəssisənin gizli danışıqlara gedərək ayrılan vəsaitin müəyyən hissəsinin yenidən geri 

qaytarması kimi hallar və yaxud yaradılan şirkətin satınalmanı elan edən qurum rəhbərliyinə 

yaxın olması kimi qanunsuz hallardır. 

3) İctimai vəsaitlərin səmərəsiz layihələrə yönəldilməsi halları artır. 

Korrupsiya hallarının geniş yayıldığı ölkələrdə dövlətə-ictimaiyyətə aid vəsaitlər daha 

asan mənimsənilməsi mümkün olan sahələrə, məsələn, tikinti sektoruna yönəldilir. Xüsusilə 

dəbdəbəli layihələr icra edilir və nəticədə sərf edilən artıq vəsaitin dəyərliliyi bu dəbdəbə altında 

gizlədilir. Digər tərəfdən, bu kimi layihələrin icrası zamanı smeta dəyərini dəqiqləşdirmək 

imkanları məhdud olduğu üçün layihəyə sərf edilən vəsaitlərin dəqiq həcmini müəyyənləşdirmək 
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çətin olur. Bu kimi təşəbbüslər büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı başlayır və 

korrupsiyalaşmış ölkələrin büdcələrində bir qayda olaraq investisiya xərcləri üstünlük təşkil edir. 

Çünki əmək haqların, sosial müavinətlərin, pensiya ödənişlərinin  ödənilməsində hazırkı elektron 

dövrdə hər hansı formada mənimsəməni həyata keçirmək daha çətin  olur. Nəticədə bu kimi 

ölkələrdə ictimai vəsaitlərin sosialyönümlülük səviyyəsi daim aşağı olur.  

4) Dövlət müəssisələrinin gəlirlərində səbəbsiz azalma halları artır. 

Dövlət sektoruna aid təsərrüfat müəssisələrinin gəlirləri süni şəkildə azaldılır. Başqa 

sözlə, bu vəsaitlər korrupsiya predmetinə çevrilir. Hətta, bir çox hallarda bütün şərtlərin müsbətə 

doğru dəyişdiyi halda müəssisənin gəlirlərində azalma baş verir ki, nəticədə itirən tərəf yenə də 

dövlət büdcəsi və cəmiyyət olur. Bu kimi hallarda korrupsiya metodu olaraq istehsal edilən mal 

və xidmətlərin həcmi azaldılır, xərclər şişirdilir, istehsalat prosesi zamanı itkilərin həcmi süni 

şəkildə artırılır.  

5) Dövlət qurumları öz vəzifələrinin icrası zamanı süni əngəllər yaradır. 

Bu hal bir çox ədəbiyyatlarda rüşvətə təhrik 

kimi də təsvir edilir. Bu kimi hallarda ağır prosedur 

qaydalarının tətbiqi, prosesin cansıxıcılığı, 

qanunvericilikdə mövcud olan boşluqlardan 

istifadə, zaman sərfinin çoxluğu kimi təzyiq 

metodlarından istifadə edərək vətəndaş rüşvətə 

təhrik edilir. Digər tərəfdən isə, vətəndaş məmur münasibətləri əngəllənir və vətəndaşların ərizə 

və şikayətlərinin cavablandırılması prosesi uzadılır. Beləliklə, rüşvət prosesində əsas məsuliyyət 

ikincilərin, yəni vətəndaşların üzərinə qoyulur. 

6) Məhkəmə orqanları birtərəfliliyini itirir. 
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Korrupsiyalaşmış ölkələrdə məhkəmə 

orqanlarının adil qurum kimi fəaliyyət göstərməsi 

mümkün deyil. Çünki bu qurumlar baş vermiş 

qanun pozuntuları zamanı ədalətli qərarlar qəbul 

edərsə, o zaman ölkədə korrupsiya və rüşvət halları 

azalar. Başqa sözlə, korrupsiya və rüşvətin 

çiçəklənməsində əsas aktyor məhz məhkəmə qurumları olduğu üçün, bu fəaliyyətlərin geniş 

yayıldığı ölkələrdə adil qərarlardan söz etmək gərəksiz yanaşmadır. Yəni, ilk öncə məhkəmə 

orqanları prosesə qatılır və tərəfsizliyini itirir ki, nəticədə cəmiyyət bu bataqlığa yuvarlanır. 

Təsadüfi deyil ki, hələ 2700 il bundan əvvəl İran hökmdarı korrupsiyaya qarşı mübarizə 

fərmanlarında ən sərt cəzaları hakimlər üçün müəyyən etmişdi. Bu hallar aşkar edildikdə 

hakimlərə ölüm hökmü tətbiq edilirdi. 

Korrupsiyanın və rüşvətin fəsadları 

 

Aparılan araşdırmalar onu göstərir ki, müasir dövrdə korrupsiya cəmiyyətləri mənəvi 

deqradasiyaya sürükləməklə paralel olaraq gəlirlərin ədalətsiz paylaşmasında da katalizator 

rolunu oynamaqla, ciddi problemlərə start verir. Korrupsiya və rüşvətin cəmiyyətdə,  

dövlətçilikdə və eyni zamanda ictimai davranışda fəsadlarını aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar; 

 Hüququn aliliyi prinsipi pozulur - ölkə qanunvericiliyinin müdafiəçisi olan 

qurumların korrupsiyaya qurşanması nəticədə məhkəmə orqanlarının müstəqilliyini 

və ədalətliliyini itirməsinə səbəb olur ,beləliklə, bu kimi cəmiyyətlərdə hüququn 

aliliyi prinsipi faktiki olaraq işləkliyini itirir. Buna bənzər cəmiyyətlərdə 

yazılmamış qanunlarla idarə edilir, yazılmış qanunlar isə sadəcə görüntü xarakteri 

daşıyır. 
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 Cəmiyyətin mənəvi deqradasiyası sürətlənir-məmur özbaşınalığı, qeyri-bərabər 

gəlir bölgüsü, qanunların addımbaşı tapdanması, ədalət və adil qərar axtarışındakı 

uğursuzluq cəmiyyətin təməl dəyərlərini ( vətənpərvərlik, insani xarakter, 

dövlətçilik, dini mənsubiyyət, ailə münasibətləri və s) deformasiyaya uğradır ki, 

nəticədə insanlar doğru və yalnışın izini itirir. Bu kimi cəmiyyətlərdə güc, maddi 

üstünlük insan beynini məşğul edən əsas problemə və arzuya çevrilir. Korrupsioner 

məmur, rüşvətxor vətəndaş ictimai qınaqdan yayınır və hətta digərlərinə nisbətən 

daha üstün hörmətə layiq bilinir. Nəticədə sosial-iqtisadi prinsiplər tamamilə 

pozulur. 

 Vətəndaş-dövlət münasibətlərində inamsızlıq hökm sürür - təcrübə onu göstərir ki, 

korrupsiyalaşmış hökumətlərə ictimai inam ciddi sarsılır, vətəndaş-məmur 

münasibətlərində səmimiyyət itir, ictimai vəsaitlərin idarə edilməsində vətəndaş 

cəmiyyətinin iştirakçılığı formal xarakter daşıyır. Digər tərəfdən isə korrupsiya və s 

kimi problemlərlə mübarizədə vətəndaş iştirakçılığının səviyyəsi aşağı düşür. 

Mülki və hüquqi problemlər isə əksər hallarda hüquqi prosedurlara söykənərək 

deyil, qeyri-qanuni həll üsullarından istifadəyə meyillənir. 

 Ölkənin beynəlxalq imici ləkələnir – korrupsiya halları ölkənin beynəlxalq 

hesabatlarda reytinqinə mənfi təsir göstərir, biznes mühiti ilə bağlı araşdırmalara 

təsir edir. Nəticədə ölkənin beynəlxalq imicinin ləkələnməsi kimi problemlərlə 

yanaşı, ölkəyə xarici investisiya axını əngəllənir, beynəlxalq korporasiyaların 

iqtisadi sektorlarda fəaliyyət maraqları azalır. 

 Biznesin inkişafını və rifahı əngəlləyir, rəqabət mühitini çətinləşdirir, monopoliya 

halları genişlənir – korrupsiya və rüşvət biznes mühitini çətinləşdirən, haqsız 

rəqabətə yol açan eyni zamanda inhisarçılığı, havadarlığı stimullaşdıran fəaliyyət 

növü hesab edilir. İnhisarçılığın hakim olduğu iqtisadiyyatlarda isə təşəbbüskarlıq, 

sahibkarlığa maraq azalır, yeni iş yerlərinin yaradılması ləngiyir, bütün bunlara 

paralel olaraq büdcənin vergi daxilolmalarının artım tempi real imkanlara uyğun 
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baş vermir. Digər tərəfdən, biznesin zəif inkişafı, kiçik və orta biznesin 

sıxışdırılması və büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsi sonda sosial rifahı 

ağırlaşdırır. Xüsusilə, məişət korrupsiyası birbaşa olaraq vətəndaşların ailə 

büdcəsinə mənfi təsir etməklə ümumi alıcılığı zəiflədir ki, bu da sonda pilləli 

şəkildə bütünlüklə iqtisadi inkişafı əngəlləyir.   

 İctimai vəsaitlərdən səmərəsiz istifadəyə yol açır – təbii ki, korrupsiyanın ilk və ən 

böyük qurbanı ictimai vəsaitlər hesab edilir. İctimai vəsaitlərin korrupsiya 

predmetinə çevrilməsi, ölkənin sosial siyasətini sarsıtmaqla yanaşı, bu vəsaitlərin 

süni xərc maddələri üzrə xərclənməsini, real dəyərliliyin azalmasını, gərəksiz 

layihələr üzrə xərcləmə hallarının artmasını sürətləndirir. Digər tərəfdən isə 

korrupsiyalaşmış hökumətlərdə prosesin ilk təzahürləri büdcə sənədi hazırlanarkən 

başlamaqla hökumətin fiskal kursunda belə dəyişiklərə səbəb olur.  

 Gəlirlərin ədalətli bölüşdürülməsi prinsipi pozulur, cəmiyyətdə ədalətsiz 

təbəqələşmə sürətlənir – korrupsiya və rüşvətin əsas səbəbi kimi fərdin maddi 

imkanlarını sürətlə artırılması cəhdi olduğu üçün bu hallar müəyyən qrupların, 

xüsusilə də məmurların ciddi şəkildə varlamasına yol açmaqla cəmiyyətdə 

təbəqələşməni sürətləndirir ki, nəticədə buna bənzər cəmiyyətlərdə aqressiya halları 

artır, sosial balans o cümlədən iqtisadi tarazlıq pozulur. Təcrübə onu göstərir ki, 

uzun müddət korrupsiyanın hakim olduğu cəmiyyətlərdə bu amili aradan 

qaldırmadıqda idarəetmədə və davranışlarda ciddi boşluqlar meydana gəlir, 

bazarlarda nağd pul qıtlığı yaranır, ölkənin maliyyə balansı belə pozulur. Yəni, 

korrupsiya pullarının bazarlara axını dayandıqda alternativ maliyyə qaynaqlarına və 

maliyyə siyasətində ciddi dəyişikliyə ehtiyac yaranır. Əks halda, hətta iqtisadi 

daralmalar belə mümkündür ki, bu da korrupsiyanın bir ölkənin həyatında yaratdığı 

fəsadların dərinliyini təsəvvür etmək üçün daha real nümunə hesab edilə bilər. 
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Göründüyü kimi, korrupsiya və rüşvət həyatın bütün sferalarında insanların qarşısına çıxır ki, 

bu da problemin sektorial deyil, daha genişmiqyaslı olmasını, həmçinin milli maraqları, 

dövlətçiliyi, beynəlxalq münasibətləri, iqtisadi və sosial sferanı, hökumət-vətəndaş 

münasibətlərini daim təzyiq altında saxlamaqla təbii inkişafı əngəlləyir. Məhz bu səbəbdəndir ki, 

müasir cəmiyyətlərdə korrupsiya və rüşvətlə mübarizə prioritet məsələlərdən biri olmaqla, hətta 

bu istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlığa və birgə mübarizə üsullarının tətbiqinə zəmin yaradıb. 

Hazırda dünyada korrupsiyanın olmadığı ölkə yoxdur. Hətta dünya demokratiyasının beşiyi 

hesab edilən Avropa cəmiyyətlərində belə korrupsiya və rüşvətxorluq kimi problemlər tam 

olaraq həll edilməyib. Belə ki, aparılan sorğular onu göstərir ki, avropalıların 74% korrupsiyanın 

milli hökumətlər üçün ən böyük problem olduğuna inanır. Xüsusilə, Yunanıstan və İtaliya 

vətəndaşları maliyyə böhranlarının kökündə korrupsiyanın dayandığı fikrindədilər. Maliyyə 

böhranından çıxış yolu kimi kəmərsıxma siyasəti həyata keçirmək istəyən Avropa ölkələrində 

hökumətlər haqlı olaraq cəmiyyətin etirazı ilə üzləşir. Belə ki, hökumət əmək haqlarını 

azaltmaqla, dövlət proqramlarını dayandırmaqla, büdcənin sosial yükünü zəiflətməklə, vergi 

dərəcələrini artırmaqla dövlətin borclanma sürətini azaltmaq fikrini müdafiə etdiyi halda, 

vəsaitlərin korrupsiya predmetinə çevrilməsini əngəlləməkdə ciddi mövqe ortaya qoymur ki, bu 

da ictimai qınaq və ictimai etirazlara yol açır. Son bir neçə ildə Yunanıstan, Portuqaliya, İspaniya 

və İtaliya kimi ölkələrdə yaşanan xalq etirazlarının kökündə də məhz hökumətlərə ictimai 

inamsızlıq, korrupsiya ilə mübarizədə nəticəsizlik kimi amillər dayanır. 
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Müasir mübarizə metodları 

Korrupsiya və rüşvətxorluq yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, fərdi və yaxud qrup 

maraqlarının ictimai maraqları üstələdiyi anda ortaya çıxır. Korrupsiya aktını şərtləndirən 

obyektiv və subyektiv səbəblər var. Obyektiv səbəblərə hökumətin problemə loyal yanaşması, 

münbit şərait, iyerarxik tələblər, cəzasızlıq və s. aid edilir. Lakin  bir çox hallarda korrupsiyaya 

və rüşvətxorluq halları subyektiv səbəblərdən doğur. Subyektiv səbəblərə şəxsin dünya görüşü, 

psixoloji vəziyyəti, təhsil səviyyəsi, strateji hədəfləri kimi amillərlə yanaşı, ağır maddi vəziyyət, 

şöhrətpərəstlik, hegemoniya iddiası, pis mənada rəqabət və s. aiddir. Məhz bu səbəbdəndir ki, 

hətta obyektiv səbəblərin olmadığı, ən sərt və ən səmimi mübarizəni aparıldığı ölkələrdə belə 

korrupsiya hallarına rast gəlinir. Lakin bu korrupsiya ilə mübarizədə usanmağa əsas vermir. 

Çünki mübarizə nəticəsində həm idarəetmənin aliliyi qorunur və həm də problemin daha çox 

yayılması  əngəllənir. Korrupsiya ilə mübarizənin nəticələri sonda beynəlxalq hesabatlarda 

ölkələrin mövqeyində öz əksini tapır. Bu hesabatlar həmçinin hökumətlərin səmimiliyini üzə 

çıxarmış olur. Ümumiyyətlə, ölkələrin korrupsiyalaşma səviyyəsinin ölçülməsi üzrə ixtisaslaşmış 

müxtəlif beynəlxalq qurumların olmasına baxmayaraq, daha əhatəli və müstəqil mövqe 

sərgiləyən “Transparency International” təşkilatı xüsusilə seçilməkdədir. Təşkilat 1993-cü ildə 

Berlində təsis edilib. Hazırda isə 100-dən artıq ölkədə təşkilatın rəsmi nümayəndəliyi yerləşir ki, 

bu da ölkələrin korrupsiya qavrama indeksinin daha dəqiq hazırlanmasını şərtləndirir.  

Hazırkı şərtlər daxilində korrupsiya ilə mübarizənin müxtəlif üsulları kompleks şəkildə 

tətbiq edilir ki, bunlara aşağıdakıları aid etmək lazımdır: 

 Dövlət qurumlarında hesabatlılığın artırılması-nəticədə hər hansı qanun 

pozuntusu və yaxud mənimsəmə halları daha tez aşkarlanır. Digər tərəfdən, 

hesabatlılıq məmur məsuliyyətini artırır.  

 İctimai vəsaitlərə kənar nəzarətin, o cümlədən ictimai nəzarətin 

təkmilləşdirilməsi -hökumətin fəaliyyətinə nəzarət edən, fəaliyyətin-ictimai 
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vəsaitlərdən istifadənin effektivliyini, məqsədliliyini, qanuniliyini öyrənən 

və ictimailəşdirən müstəqil qurumlar - Ali Audit İnstitutları yaradılır. Bu 

qurumlar ictimai vəsaitlərin hökumət tərəfindən idarəedilməsi, saxlanması 

və xərclənməsini izləyən tam səlahiyyətli orqan olaraq təsis edilir. 

Qurumun ictimai hesabatlılığı hökumətin fəaliyyətinə rəyləri və bir çox 

hallarda istintaq funksiyası korrupsiyalaşma prosesinin inkişafını ləngidir. 

 Elektron hökumətin formalaşdırılması - beləliklə, məmur-vətəndaş 

münasibətləri minimuma endirilir, fərdi yanaşma aradan qalxır, məmur və 

ya qurumların fəaliyyətinə nəzarət imkanları genişlənir. 

 Məmur maaşlarının onların zəhmətlərinə adekvatlığının təmini – 

korrupsiya və rüşvətə rəvac verən hallardan başlıcası hesab edilən 

əməkhaqqı azlığı aradan qaldırılmaqla məmurun öz neqativ əməlinə haqq 

qazandırması kimi bəhanəsi əlindən alınır. 

 Korrupsiya ilə mübarizə qurumlarında andlı idarəetmə sisteminin tətbiqi – 

bir çox dünya ölkələrində korrupsiya və rüşvətə qarşı mübarizə aparan 

qurumlarda andı fəaliyyət tətbiq edilir. Məqsəd mübarizədə qətiyyətliliyə 

və tərəfsizliyə nail olmaq, həmçinin bu qurumun özünün 

korrupsiyalaşmasının qarşısını almaqdır. 

 Ali Audit İnstitutları statusu və müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi – 

məqsəd hökumətin fəaliyyətinə kənar nəzarəti həyata keçirən qurumların 

(AAİ) maliyyə və siyasi müstəqilliyini təmin etməklə qurumun işində 

nəticəliliyin təmin edilməsi və icra hakimiyyətinin təsir imkanlarının 

aradan qaldırılmasıdır 
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 Korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizədə müasir texnologiyanın 

imkanlarından geniş istifadə, 

yalan dedektorlarının 

tətbiqinə başlanması – bəzi 

ölkələrdə korrupsiyanın 

qarşısının alınmasında 

texnoloji yeniliyin 

imkanlarından geniş şəkildə 

istifadə edilməklə prosesin vaxtında aşkarlanması, həmçinin NƏZARƏT - in 

ciddiliyi mifinin formalaşdırılması istiqamətində işlər görülür. İşəgötürmə 

və istintaq prosesində yalan dedektorlarından istifadə edilir. Hazırda 

dünyanın 103 ölkəsində işə qəbul zamanı “yalan detektoru“nun 

imkanlarından istifada olunur. Postsovet ölkələrindən – Rusiya, Belarus, 

Moldova, Latviya kimi ölkələrdə də bu yeniliyin imkanlarından istifadə 

edilməkdədir. Hətta ABŞ xüsusi xidmətinin əməkdaşları üçün yalan 

dedektorunun tətbiqi  məcburidir. Kadr seçimi zamanı cihazdan insanın 

mənəvi keyfiyyətlərini öyrənilməsi üçün bir çox ölkələrdə isə poliqrafın 

imkanlarından korrupsiyaya qarşı mübarizdə profilaktik element olaraq 

istifadə edilir.  

 Məmurların işə qəbulu prosesində himayədarlığın aradan qaldırılması və 

imtahanların bir mərhələliyinin təmini, müsabiqələrin ləğvi, imtahanların 

birtərəf qurum (məsələn: TQDK)  tərəfindən keçirilməsi – bu üsulla yüksək 

intellektuala sahib, etik davranış qaydalarını mənimsəmiş və eyni zamanda 

psixoloji problemləri olmayan məmur heyəti formalaşdırılır, təsadüfi və 

yaxud himayədarlıq prinsipinin köməyi ilə məmur statusu alma halları 

aradan qaldırılır. Bu daha çox prefight ( ilk mübarizə) olaraq xarakterizə 

edilir. Məqsəd qanunsuz cəhdlərin sayının azaldılması və sonrakı mübarizə 
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xərclərinin minimuma endirilməsi hesab edilir. 

 Korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində təkmil qanunvericilik bazasının 

formalaşdırılması, cəza tədbirlərinin sərtləşdirilməsi – qanunvericilikdə 

ziddiyyətli məqamların aradan qaldırılması, tərəfsiz fəaliyyətin təmin 

edilməsi və 

qanunların əhatə 

dairəsinin 

genişləndirilməsi 

nəticəsində 

mübarizənin 

effektivliyi artırılır. Bu zaman sərt cəza üsullarının tətbiqi də geniş yayılmış 

metodlardan hesab edilməkdədir. Nəticədə korrupsiya və rüşvətə təşviq 

hesab edilən cəzasızlıq sindromu aradan qaldırılır. 

 İctimai maarifləndirmə, anti-korrupsiya tədbirlərinin təbliği, prosesin 

şəffaflığını şərtləndirən hesabatlılığın genişləndirilməsi – təbii ki, 

korrupsiya və rüşvətlə mübarizə üsullarından biri və ən vacibi prosesin 

zərərçəkənlərinin məlumatlandırılması-ictimai maarifləndirmə hesab edilir. 

Belə ki, vətəndaş öz hüquqlarını bilirsə və onu müdafiə edəcək bilgilərə 

sahibdirsə, o zaman qarşı tərəfin qeyri-qanuni tələblərlə (pul, hədiyyə, 

xidmət) çıxış etmək imkanı azalır. İctimai maarifləndirmə prosesinə start 

hökumət tərəfindən verilsədə əsas ağırlıq mətbuatın və vətəndaş cəmiyyəti 

institutlarının üzərinə düşür. Maarifləndirmə tədbirlərinə treyninqlərin 

keçirilməsi, broşuraların hazırlanması və yayılması, kütləvi informasiya 

vasitələrində informasiya xarakterli proqramların yayılması və s aid edilir. 

Beləliklə, ictimai savadlılıq yüksəlir, vətəndaşın öz hüquqlarını qoruma 

instinkti möhkəmləndirilir. 

 Proseslərdə vətəndaş və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iştirakçılıq 
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imkanlarının genişləndirilməsi – müasir mübarizə üsulları təbii olaraq 

vətəndaş iştirakçılığı olmadan təsəvvür edilə bilməz. Çünki korrupsiya və 

rüşvət kimi əməllərdə zərərçəkən tərəf bir qayda olaraq vətəndaş və 

cəmiyyətdir. Məhz bu səbəbdən vətəndaş cəmiyyətinin bu fəaliyyətə qarşı 

mübarizədə yer alması həm məntiqi və həm də hüquqi cəhətdən 

əhəmiyyətlidir. Digər tərəfdən isə bu ictimai aktivliyi artırır və hökumətin 

fəaliyyətinə ictimai nəzarəti stimullaşdırır. Bir çox ölkələrdə dövlət 

qurumları vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əlaqəli şəkildə fəaliyyət 

göstərir. Onların yanında ictimai şuralar təsis edilir və bu şuralar qurumun 

fəaliyyətinə tam nəzarət hüququna sahib olmaqla ictimai maraqları müdafiə 

edir, həmçinin mövcud problemləri ictimai müzakirəyə təqdim etməklə 

vətəndaşın hökumətin fəaliyyətini qiymətləndirməsində bələdçi rolunu 

oynayır.  
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Korrupsiya  və  rüşvətxorluğa  qarşı  mübarizədə  hökümət  vətəndaş 

əməkdaşlığı 

Əməkdaşlığın vacibliyi 

 

 Korrupsiya və rüşvət fəaliyyətinin tərəfləri cəmiyyət və hökumət olduğu üçün bu 

problemlə mübarizə prosesi maraqlı tərəflər olaraq onların hərtərəfli əməkdaşlığını şərtləndirir. 

Beləliklə, cəmiyyət korrupsiya və rüşvətdən sadəcə zərərçəkən tərəf olaraq deyil, həmçinin bu 

tip fəaliyyətlərin mənbəyi və eyni zamanda problemlə mübarizə aparan tərəfə çevrilir. Bu proses 

bir çox hallarda özünün tənqid və yaxud özünü tərbiyə kimi xarakterizə olunmaqdadır. Beləliklə, 

biz daha çox cəmiyyətin maraqlarına zidd davranış sayılan korrupsiya ilə mübarizədə hökumət 

vətəndaş əməkdaşlığını gözdən keçirəcəyik. Çünki yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, korrupsiya 

və rüşvətxorluq kimi əməllər təkcə hökumətin uğursuz idarəetməsi və yaxud cəzasızlıq kimi 

səbəblərdən deyil, eyni zamanda cəmiyyətin daxili problemlərindən-dünyagörüşün azlığı, aşağı 

savadlılıq, mənəviyyatsızlıq, fərdi maraqların ictimai maraqları tapdaması kimi amillərdən 

qaynaqlanır. Vətəndaş əslində həm birinci və həm də ikinci halda məsuliyyət daşıyan tərəfdir. 

Belə ki, əgər hökumət qanunauyğun fəaliyyət göstərmirsə, korrupsiyaya rəvac verəcək hallara 

göz yumursa və yaxud prosesin birbaşa idarəedicisidirsə, bu zaman xalq bu insanlardan 

idarəetmə səlahiyyətlərini geri tələb etməlidir. Əks halda isə, xalqın özü vəziyyətin 

mövcudluğunda əsas günahkarlardan birinə çevrilir.  

 Korrupsioner məmur və yaxud rüşvətxor vətəndaş yetişdirən mühiti cəmiyyətin 

formalaşdırdığını nəzərə aldıqda ikinci halda da ictimai günahkarlıq faktoru qabarıq şəkildə 

özünü büruzə verir.  Məhz bu səbəbdəndir ki, tədqiqatın əsas mövzusu olaraq korrupsiya ilə 

mübarizədə cəmiyyətin iştirakçılığı müəyyən edilib. Əks halda, problemlə aparılan mübarizədə 

ciddi nəticələr gözləmək sadəlövlük olardı. Çünki beynəlxalq təcrübə korrupsiyaya qarşı inzibati 
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mübarizənin ictimai nəzarət və yaxud ictimai tələb olmadıqda effektivsiz olduğunu və əksinə, bu 

kimi qurumların özlərinin belə korrupsiyalaşmasını stimullaşdırdığını deməyə əsas verir.  

Korrupsiya və rüşvət- ictimai qavrama 

 Hər hansı bir problemi daha dərindən dərk etmək və düzgün həll yollarını 

müəyyənləşdirmək üçün təbii ki, problemin sosial bazasını, mənəvi dəstəyini, ictimai yanaşmanı 

və kök atma dərəcəsini gözdən keçirmək mütləqdir. Məsələyə bu prizmadan yanaşdıqda ortaya 

çıxan suallardan biri “cəmiyyət korrupsiyanı və rüşvəti toplu şəkildə deyil, fərdi maraqlar 

baxımından necə qiymətləndirir?” sualıdır.  Bu suala cavab isə ictimai fikrin öyrənilməsi yolu ilə 

müəyyənləşdirilir. Təbii ki, cəmiyyətdə korrupsiya və rüşvətxorluq ziddiyyətli şəkildə 

qiymətləndirilir. Bununla bağlı mütəfəkkir fikirlərində, xalq arasında yayılmış atalar sözlərində, 

şifahi və yazılı xalq ədəbiyyatında, dini inanclarda və s. əslində cəmiyyətin yanaşmasını və 

qavramasını sərgiləyən nüanslar mövcuddur. İlk növbədə korrupsiya və rüşvəti tənqid edən, bu 

kimi fəaliyyətini ictimai zərərlərini nümayiş etdirən, başqa sözlə, ictimai qınağı formalaşdıran 

baxışları gözdən keçirməkdə fayda var. 

                                      İctimai qınaq – rüşvətə qarşı vətəndaş 

     -  Salam verdim rüşvət deyil deyə almadılar 

                                                                    Məhəmməd Füzuli  

     -  Babamız rüşvətə kəm baxdı ki, rüşvət adı verdi.  

         Mindirib hörmətə zalım ona hörmət adı verdi. 

                                                                      Heydər Oğuz 

     -  Nə yaman eyləmisən rüşvətə adət, ay ata,  

         Yıxacaq evmizi bir gün bu cinayət, ay ata. 
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         Əməlinlə məni rüsvayi-cahan eyləmisən, 

         Çəkirəm dostlar arasında xəcalət, ay ata 

                                                                        Baba Pünhan 

 

      Böhtan danışıram, yalan deyirəm. 

      Həm rüşvət verənəm, həm də alanam. 

      Yerim də hazırdı cənnətdə nə qəm?! 

      Əsası beş dəfə namaz qılanam...   

                                                              Şəhriyar 

Qurani-Kərim: “Bir-birinizin mallarını haqqınız olmadığı halda yeməyin. Xalqın malının bir 

qismini (onun sizə haram olduğunu) bilə-bilə günah yolu ilə yeməyiniz üçün onu (xalq malını) 

hakimlərə (rüşvət) verməyin 

 

Bu kimi misalları kifayət qədər artırmaq mümkündür. Göründüyü kimi Azərbaycan mütəfəkkiri 

və yaxud ölkənin əsas aparıcı dini sayılan İslam 

korrupsiyanı, rüşvəti  ümumiyyətlə isə kimsənin 

haqqını tapdamaq kimi ədalətsiz davranışları 

qınamaqda və bunu kimi fəaliyyətlərin təzahürünü, 

cəmiyyətə zərərini qabarıq şəkildə göstərməkdədi. 

Başqa sözlə sağlam cəmiyyət və ədalətli idarəetmə 

görmək istəyən hər kəs problemin ciddiliyi dərk edir və 
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daim tənqid hədəfinə çevirir. Sevindirici haldır ki, Azərbaycan ictimai fikri tarixin bütün 

dönəmlərində korrupsiyanı tənqid etmiş, buna qarşı mübarizə aparmış və milli, dövləti maraqları, 

şərəf və ləyaqəti bütün maddi üstünlüklərin fövqundə tutmuşdur. Nəticədə ölkəmizdə “rüşvətə 

qarşı vətəndaş” kimliyinin formalaşdırılmasında ciddi mənəvi bazanın mövcudluğunu demək 

mümkündür. 
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Mənəviyyatsızlığa gedən yolda: İctimai təşviq 

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, korrupsiyalaşmış cəmiyyətlərdə bir çox hallarda vətəndaşı bu kimi 

mənfi davranışlara təşviq edən fikirlər də geniş şəkildə yayılır. Həmçinin təəssüflə qeyd 

etməliyik ki, mənfi davranışları təşviq edən, haqlı göstərən fikirlər cəmiyyətdə daha çox sosial 

bazaya malikdir, nəinki “adil vətəndaş” kimliyinin formalaşmasına səsləyən baxışlar. Bir çox 

hallarda isə kəskin təbəqələşmə və yaxud geniş yayılmış haqsızlıq, qanunsuzluq insanlarda “öz 

ədalətini özün yaradacaqsan” qənaətinə yol açır ki, sonda bu kimi fikirlər vətəndaşı mənfi 

davranışlara sövq edir. Beləliklə hər hansı bir problemlə mübarizə aparmaq istədikdə ilk növbədə 

bu kimi davranışlara səsləyən və yaxud haqlı imiş kimi təqdim edən yanaşmaların 

neytrallaşdırılması əsas addımlardan hesab edilməlidir.  

Məsələn,   “Dövlətin malı dəniz, yeməyən kəriz” ifadəsinin izləri kifayət qədər uzağa getməklə 

yanaşı bu gün də türk ictimai fikrində mühüm yer tutur. Yaxud da tez-tez rastlaşdığımız 

misallardan biri də “Bal tutan barmaq yalar” ifadəsidir. Bunlara bənzər fikirlər cəmiyyətin 

yalnış istiqamətə yönləndirilməsinə və mənəvi dəyərlərin tapdanmasına yol açmaqla proseslərə 

ictimai qınağı zəiflədir. Hətta dini inancları qırmaq məqsədi ilə də “Dövlətdən oğurlamaq haram 

deyil” kimi fikirlər geniş şəkildə yayılır. Bəzi hallarda “palaza bürün, elnən sürün” kimi 

ifadələrlə insanların ictimai proseslərə adekvat reaksiya vermə instikti sındırılır ki, bu da bir çox 

hallarda çoxluğun azlığa tabe olması kimi ziddiyyəti ortaya qoyur.  

Digər maraqlı məqam isə praktikada “RÜŞVƏT”  sözünü  “HÖRMƏT” sözü ilə əvəzləməsidir ki, 

beləliklə çirkin əməl sahibi olanlar öz əməllərinə daha yumşaq don geyindirməyə cəhd 

göstərirlər.  

Araşdırmalar onu göstərir ki, korrupsiyalaşmış cəmiyyətlərdə ictimai qınaq zəif olmaqla yanaşı 

bu əməlin sahibləri əksinə ciddi hörmət layiq görülür. Yəni bu insanlar öz cinayətkar, haqsız, 

mənəviyyatsız əməlləri qarşılığında cəmiyyətdə üstün status əldə edirlər ki, bu hal da onların 
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sonrakı qanunsuz fəaliyyətlərində təkanverici amillərdən birinə çevrilir. Prosesin dərinləşməsi, 

insanlarda korrupsioner məmura və yaxud rüşvətxora simpatiya yaranmasını təmin etməklə 

bərabər  gənc nəslin dünya görüşündə dərin izlər buraxır ki, bu da gələcəkdə daha ağır fəsadlara 

yol açır. 

Göründüyü kimi, ictimai fikir və yaxud el misalları heç də daimi insanları ədalətə, düzgünlüyə, 

ləyaqətə səsləmir. Bəzi hallarda biz bunu əksinə şahidlik edirik ki, təəssüflənməyə bilmirik. Necə 

ola bilər ki, valideyin öz övladının gələcək taleyini mənəviyyatsızlığa, haqsızlığa, oğruluğa layiq 

görsün. Təəssüf ki, günümüzdə öz övladının rüşvət almaq, ictimai vəsaitləri mənimsəmək kimi 

imkanların olduğu vəzifələrdə çalışmasını arzu edən və hətta bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən 

valideynlər kifayət qədər çoxdur. Bu isə cəmiyyətin mənəvi deqradasiyasının dərinliyinin 

təzahürü hesab edilməlidir.  

Korrupsiya və rüşvət təbii fəlakət olmamaqla yanaşı qarşısıalınmaz proses də deyil. Sadəcə bu 

istiqamətdə fəaliyyətlərdə hökumət siyasi iradə nümayiş etdirməklə yanaşı, insanlarla işləməyi 

bacarmalı, ictimaiyyət bu prosesə cəlb edilməli, yerli və xarici təcrübəyə söykənən, müasir 

metodların köməyi ilə kompleks mübarizə təşkil etməlidir. Təbii ki, ilk növbədə insan faktoru 

nəzərə alınmalı və mübarizə cəmiyyətin bütün təbəqələrinə şamil edilməlidir. Sadəcə məmurla 

mübarizə bir çox hallarda problemi köklü şəkildə həll etmir. Çünki, bu günün gənci sabahın 

məmurudur, bu gün özəl sektorda fəaliyyət göstərən biri sabah məmur olaraq həyatını davam 

etdirə bilər ki, əslində mübarizə strategiyası bunları nəzərə almadan mümkün deyil.  
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Beynəlxalq təcrübə 

Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə vətəndaşın dəstəyi, iştirakçılığı və 

ayıqlığı olmadan uğurlu nəticə vermir. Vətəndaş cəmiyyəti və biznes assosasiyaları, medya, 

ticarət birlikləri və digər maraqlı tərəflərin iştirakçılığı korrupsiyanın mənfi təsirləri haqqında 

maarifləndirmədə və bu mövzuda müzakirələrin intensivləşməsində xüsusi rol oynayır. Bu 

tərəflər həmçinin hökumətin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirməklə, məmurların gündəlik həyat 

tərzini izləyir, nəticələri ictimai müzakirəyə və aidiyyatı qurumların istintaqına təqdim edir və 

sonda mübarizənin effektivliyini artırır. 

İctimai birliklərin, medyanın və digər maraqlı tərəflərin korrupsiya ilə mübarizədə işinin 

effektivliyini təmin etmək üçün iki əsas şərt vacibdir. Birincisi, bəhs etdiyimiz ictimai 

iştirakçılığın hüquqi bazasının formalaşdırılmasıdır. Əks halda korrupsiya kimi həssas və 

gərginliyi artıran mövzularda hər hansı formada iştirakçılıq cəhdləri uğursuzluğa məhkumdur. 

Necə ki, günümüzdə bir çox dünya ölkələrində bu istiqamətdə hər hansı cəhdlər ciddi şəkildə 

əngəllənir. İkincisi isə qanunvericilik bazasının olduğu təqdirdə hökumətin bu əməkdaşlığa və 

qeyri-hökumət institutlarının mübarizə qatqısına loyal münasibət sərgiləməsi və işbirliyinə açıq 

olmasıdır. 

Baxmayaraq ki, XXI əsrdə yaşayırıq hələ də bir çox ölkələrdə hökumətlər vətəndaşla, vətəndaş 

cəmiyyəti ilə, qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlığın mahiyyətini ya başa düşmür və yaxud 

da bu əməkdaşlıq onların maraqlarına cavab vermir. Lakin, dünya ölkələrinin böyük bir qismi, 

inkişaf etmiş ölkələrin hər biri idarəetmədə, korrupsiya ilə mübarizədə və s problemlərdə 

vətəndaşın iştirakçılığını deyure və defakto təmin edir və vətəndaş cəmiyyətinin potensialından 

kifayət qədər səmərəli istifadəyə çalışır. 
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Hökumət və vətəndaş cəmiyyəti arasında əməkdaşlıq  

Vətəndaş cəmiyyətinin korrupsiya ilə mübarizə prosesinə müxtəlif formalarda töhvə verə bilər. 

Müasir dövrdə aşağıdakı üsullar daha geniş yayılıb. 

- Maarifləndirmə kampaniyaları həyata keçirilir 

- Məmurlar üçün treyninqlər təşkil edilir 

- Mövcud qanunvericilik və rəsmi prosedurlar təhlil edilir 

- Qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edir 

- Sorğular həyata keçirir, tədqiqat aparır 

- Beynəlxalq təcrübəni öyrənir 

- Rəsmi hesabatları təhlil edir və nəticələri ictimailəşdirir 

- Dövlət məmurlarının davranış və yaşamlarına nəzarət edir 

Məhz bu səbəblərdəndir ki, inkişaf etmiş ölkələr vətəndaş cəmiyyətinin elmi potensialından, 

ekspertlərindən, ictimai fikri əks etdirən tədqiqatlarından daha geniş istifadə edirlər. Son illər bir 

çox Asiya ölkəsində də vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarından istifadə istiqamətində irəliləyişlər 

hiss edilməkdədi. Məsələn, Pakistan hökuməti Milli Antikorrupsiya Strategiyası çərçivəsində 

vətəndaş cəmiyyəti ilə sıx əməkdaşlıq edir. Bu ölkədə dövlət nümayəndələrinin, vətəndaş 

cəmiyyəti, medya, biznes və akademik çevrələrin nümayəndələrinin təmsil olunduğu hökumət 

yanında  məşvərətçi orqan təsis edilib. Bu qurum milli anti-korrupsiya siyasətinin hərtərəfli 

inkişafı və müvafiq tövsiyyələrin hazırlanıb hökumətə təqdim edilməsinə cavabdehdir. Xüsusi ilə 

də qeyd etmək lazımdır ki, məşvərətçi qurumun informasiya azadlığı haqqında hazırladığı 

qanunun Pakistan hökuməti tərəfindən rəsmiləşdirilməsi dövlət idarəetməsində şəffaflığı təşviq 

edən başlıca dəyişiklərdən hesab edilir.  

Yeni Qvineyada isə buna bənzər qurum, biznesin, vətəndaş cəmiyyəti və hökumət 

nümayəndələrinin əməkdaşlıq etdiyi məsləhətçi komitədir.  
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Digər Asiya ölkəsi olan Filippində hökumət qeyri-hökumət təşkilatları və aidiyyatı institutlar ilə 

dövlət satınalmalar sistemində islahatların aparılması, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 

prosesində yaxından əməkdaşlıq edir. Belə ki, hökumət dövlət tərəfindən həyata keçirilən bütün 

növ satınalmaları və prosedur qaydalarını təhlil üçün QHT-lərə təqdim edir. Bu təhlillər 

nəticəsində QHT-lər boşluqları müəyyən edir, islahat imkanlarını hökumətə təqdim edir və lazım 

gəldikdə isə uyğun dövlət institutlarında çalışanlar üçün təlimlər təşkil etməklə onların bu 

sahədəki bacarıqlarını daha da gücləndirir. Həmçinin QHT-lər tenderlərin təşkilinə nəzarət etmək 

hüququna sahibdir. Fillippində hökumət və vətəndaş cəmiyyəti dövlət sektorunda korrupsiya ilə 

mübarizədə birgə addımlamaqdadı. Bu koalisiyanın əsas hədəfi dövlət məmurunun həyat tərzinə 

nəzarəti həyata keçirməklə mümkün korrupsiya hallarının qarşısını almaqdır. Koalisiyada 

vətəndaş cəmiyyətinin əsas işi dövlət rəsmilərinin həyat tərzi haqqında məlumatları toplamaqla, 

daha sonra isə bu məlumatlar iştirakçı tərəflərin təsdiqi ilə istintaq üçün Ombudsman Ofisinə 

təqdim edilir. Yetərli dəlillər toplandıqdan sonra iş sənədlərlə birlikdə mülki məhkəmələrə 

təqdim edilir. Vətəndaş cəmiyyətinin işi yalnız qanun pozuntusu aradan qaldırıldıqda və yaxud 

uyğun cəzalar tətbiq edildiyində sona çatır. 

Ümumilikdə vətəndaş cəmiyyəti daha çox qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsində iştirak edirlər. 

Məsələn, Yaponiya, Koreya, Pakistan və İndoneziya kimi ölkələrdə informasiya əlçatanlığı 

qeyri-hökumət təşkilatlarının vəkilliyi sayəsində kifayət qədər genişlənib. Həmçinin, bu 

təşkilatlar yenilənmiş qanunvericiliyin ictimaiyyət tərəfindən daha yaxşı qavranılması 

istiqamətində aparılan  maarifləndirmə işlərində də mühüm rol oynamaqda. 
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Korrupsiya halları:  İctimai məlumatlılığın artırılması və maarifləndirici 

addımlar 

Korrupsiyaya qarşı mübarizədə qeyri-hökumət aktyorlarının ikinci əsas funksiyası cəmiyyətdə 

baş verən korrupsiya əməlləri haqqında məlumatlılığı artırmaq və maarifləndirmə hesab edilir. 

Artıq inkişaf etmiş ölkələrlə yanaşı inkişaf etməkdə olan Kambodca, İndoneziya, Malaziya. 

Pakistan,Yeni Qvineya kimi ölkələrdə də qeyri-hökumət təşkilatları maarifləndirici funksiyanı öz 

üzərlərinə götürməkdədir. Bəhs etdiyimiz ölkələrdə hökumət vətəndaş cəmiyyətini bu 

istiqamətdə fəaliyyətini dəstəkləməyə başlayıb. Məsələn, Cənubi Koreyada hökumət 

korrupsiyaya qarşı mübarizədə iştirak edən vətəndaş cəmiyyəti institutlarına maliyyə dəstəyi 

göstərir. Kambodcada isə dövlət məktəblərində anti-korrupsiya məqsədli təlimlər təşkil edilir, 

gənc nəsl arasında korrupsiya meyllərinin səviyyəsini ölçən tədqiqatlar hazırlanır və buna uyğun 

atılacaq addımlar müəyyənləşdirilərək QHT-lərə dövlət sifarişləri verilir. QHT-lər təhsil 

proqramlarının təkmilləşdirilməsi və vətəndaşın hələ uşaqikən dövlət məmurlarının etik davranış 

qaydalarına uyğun tərbiyyə alması istiqamətində layihələr icra edir. Bəzi hallarda isə təhsilə 

cavabdeh uyğun dövlət qurumları ilə razılaşdırılmaqla hətta dərsliklər hazırlanır, tədris 

müddətində xüsusi dərslər müəyyən edilir. Pakistan, Qazağıstan və Filippin kimi ölkələrdə də 

oxşar təcrübələrdən istifadə edilməklə orta və ali təhsil müəssisələrində  vətəndaşlıq, etik 

qaydalar öyrədilməsi dövlət qurumları tərəfindən təşviq edilir. 

2003-cü ilin yanvarında isə Malaziya hökuməti Milli İnteqrasiya Planı çərçivəsində 

korrupsiyanın ictimai qavrama səviyyəsini tədqiq etmək və ictimai məlumatlandırmanı 

artırmaqla dövlət idarəçiliyində şəffaflığı təmin etmək məqsədi ilə Malaziya Dürüstlük İnstitutu 

(Malaysian Institute of Integrity) təsis edib. 

Pakistanda isə kütləvi informasiya vasitələrində istintaq materialları, uğurlu nəticələnmiş cinayət 

işləri haqqında məlumatlar ictimailəşdirillir, hətta bir çox hallarda bu məlumatlardan yerli 

teleserialların çəkilişində ana xətt olaraq  istifadə edilir. Honq-Konq, Çin və Cənubi Koreyada 
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anti-korrupsiya agentlikləri müntəzəm olaraq media vasitəsi ilə korrupsiya, onun ictimai 

fəsadları haqqında təbliğat kompaniyaları təşkil edir. 

Qazağıstanda isə ayrı-ayrı regionların, idarə və nazirliklərin korrupsiya göstəriciləri və bu sahədə 

davranışları dərc edilərək ictimailəşdirilir ki, bu da cəmiyyətin müqayisəsinə imkan yaradır. 

Buna bənzər tədbirlərin müntəzəm olaraq həyata keçirilməsi sonda məmur davranışına və 

korrupsiya səviyyəsinin azalmasına müsbət təsir edir. 

İndoneziya hökuməti idarəetmədə islahatların səmərəli davam etdirilməsi məqsədi ilə 

korrupsiyaya qarşı mübarizə kampaniyalarına QHT və özəl sektor təmsilçiləri ilə yanaşı 

beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə də sıx əməkdaşlıq modeli tətbiq edir. 

Göründüyü kimi bəzi Asiya ölkələri korrupsiyaya qarşı mübarizədə ictimai dəstəyə ciddi önəm 

verməklə yanaşı bu istiqamətdə özünəməxsus metodlardan istifadə edərək mümkün uğuru 

yüksəltməyə can atır.  
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İctimai nəzarət və məlumatların əlçatanlığı 

 

Korrupsiya ilə mübarizədə cəmiyyətin digər vacib rolu ictimai nəzarəti həyata keçirmək, 

qanunsuz əməlləri, korrupsiya fəaliyyətlərinin cəzalandırılma mexanizmini izləməkdir. Bu 

nəzarətin korrupsiyanın qarşısının alınmasında güclü vasitə olması üçün onun qanunvericilik və 

dövlət tərəfindən dəstəklənməsi lazımdır. Xüsusi ilə də sərbəst müzakirə və lazımi 

informasiyaların əlçatanlığı təmin edilməlidir. Lakin, bəzi ölkələrdə bir çox hallarda bu mühüm 

şərtlərə kifayət qədər maneələr mövcuddur. 

a) İctimai nəzarət, monitorinqlər və korrupsiyanın müzakirəsi 

Vətəndaş cəmiyyətinin hökumət və biznesin fəaliyyətinə nəzarəti və onların fəaliyyətlərinin 

araşdırılması korrupsiya ilə mübarizəyə ciddi dəstək edir. Buna baxmayaraq hazırkı dövrdə belə  

bəzi ölkələrdə siyasi hakimiyyət vətəndaş cəmiyyətinin güc və imkanlarının düzgün 

qiymətləndirmir. Lakin, tenderlərə nəzarəti QHT-lərə həvalə edən Filippin təcrübəsi göstərir ki, 

korrupsiya ilə mübarizədə ciddi uğur yalnız vətəndaş cəmiyyətini proseslərə cəlb etməklə 

mümkündür. Hökumət və dövlət qurumlarının fəaliyyətinə ictimai nəzarətin həyata 

keçirilməsində medianın rolu xüsusi qeyd edilməlidir. Bir çox hallarda mediada yayılan faktlar 

korrupsiya halının aşkarlanmasına və bu istiqamətdə araşdırmaların başlanmasına səbəb olur. 

Həmçinin KİV-in ictimailəşdirdiyi korrupsiya faktları cəmiyyətin maarifləndirilməsi baxımından 

da əhəmiyyətlidir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bir çox hallarda hesabatların dəqiqliyi və 

şəffaflığı medianın müstəqilliyi və məlumatların əlçatanlığı ilə düz mütənasibdir. Məhz bu 

prizmadan yanaşdıqda, günümüzdə bir çox ölkələrdə qeyd etdiyimiz istiqamətdə islahatlar 

həyata keçirməklə yəni, müstəqil media və məlumat əlçatanlığını təmin etməklə korrupsiyaya 

qarşı mübarizədə daha uğurlu nəticələr əldə etmək mümkündür. 

b) İnformasiya əlçatanlığı 
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Dövlət adminstrasiyası, hökumət, siyasi partiyalar və seçilmişlər haqqında dolğun informasiyalar 

ictimai nəzarətin başlıca elementlərindən biridir. Təəssüf ki, son vaxtlar bəzi ölkələrdə vətəndaş 

cəmiyyətinin inkişafını əngəlləyən istiqamətdə dəyişiklərin şahidi oluruq. Bir çox hallarda isə 

informasiya azadlığı dövlət sirri, gizlilik kimi ənənəvi səbəblərə görə əngəllənir. Bununla belə 

bir çox dövlətlərdə keçmişdə gizli saxlanılması məcburi olan informasiyaların ictimailəşdirilməsi 

istiqamətində də dəyişiklərin şahidi odur ki, bu da korrupsiya ilə mübarizədə gələcəyin daha 

ümidverici olduğunu deməyə əsas verir. 

Hazırda hökumətlər özfəaliyyətləri haqqında informasiyaların ictimailəşdirilməsində müxtəlif 

metodlardan istifadə edir. 

1. Dövri olaraq məlumatlandırma 

Çin, Honq-Konq, Malaziya, Koreya, Filippin kimi ölkələrdə dövlət qurumlarının informasiya 

texnologiyalarından xüsusi ilə də daha ucuz və sürətli olan internetdən istifadə edərək öz 

hesabatlarını, o cümlədən audit nəticələrini ictimailəşdirilməsi qanunvericiliklə təsbit edilir. Bəzi 

hallarda dövlət qurumlarının ictimailəşdirdiyi informasiyaların həcmi onların daxili siyasətindən 

və idarəetməsindən asılı olaraq fərqlənir. Əksər hallarda dövlət müəssisələri inzibati 

idarəetmənin bir parçası olmasına baxmayaraq öz hesabatlarını ictimailəşdirmirlər. Bu kimi 

hallar daha çox biznes sirri kimi izah edilsədə, təcrübə göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə 

dövlətin iştirakçısı olduğu istənilən müəssisə və qurum öz hesabatını ictimailəşdirmək 

məcburiyyətindədir.  

2. İnformasiya tələbi 

Son vaxtlara qədər bir çox ölkələrdə ictimai xidmətlərin gizliliyinə üstünlük verilirdi. Bu 

tendensiya bəzi ölkələrdə bu gündə dövlətin təhlükəsizliyini əsas gətirərək davam etdirilir. Bu 

ölkələr konstitusiya ilə vətəndaşlara fundamental informasiya hüququ versələr də digər tərəfdən 

müxtəlif formada informasiya əlçatanlığı əngəllənir. Təcrübə göstərir ki, vətəndaş cəmiyyətinin 
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məqsədli mübarizəsi Avstraliya, Hindistan, Yaponiya, Cənubi Koreya, Pakistan kimi ölkələrdə 

informasiya azadlığı haqqında qanunun qəbulu ilə nəticələnib. İndoneziya və Nepalda isə 

müvafiq qanunvericilik aktları artıq parlamentlərin müzakirəsinə təqdim edilib. Bəzən isə 

informasiya azadlığı haqqında qanunvericilik ilk əvvəl daha kiçik icmalarda sınaqdan çıxarılır və 

sonra ölkəyə tətbiq edilir. Məsələn, Hindistanda bu qanun ilk olaraq quberniyalarda daha sonra 

isə federal səviyyədə tətbiq edilməyə başlandı. 

 Vətəndaşların informasiya əlçatanlığının hüquqi vasitələri 

Bir çox ölkələrdə konstitusyon haqların oxşar şəkildə ifadə olunduğuna baxmayaraq 

informasiyanın əldə edilməsinin hüquqi yolları bir o qədər fərqlənir. Bəzi ölkələr də isə 

müvafiq qanunvericiliyin olmaması vətəndaşların konstitusyon hüququ önündə əngələ 

çevrilir. Məsələn buna bənzər şikayət üzrə məhkəmə prosesində Fillippin Ali Məhkəməsi 

konstitusiyanın informasiya azadlığı tələbinin icrasını təmin edəcək qanunvericiliyini 

hazırlanmasını qanunverici orqan və hökumət qarşısında tələbə çevirən hökm vermişdir. 

 İnformasiya azadlığının hüdudları 

Müxtəlif ölkələrdə informasiya azadlığının əhatə dairəsi və yaxud hüdudları müxtəlif 

ölçülərdə müəyyən edilir. Qanunlar informasiyanın əldə edilməsinin üç əsas faktoru 

müəyyən edir: istisnalar, məxfi məlumatlar, şikayət etmə hüququ və cərimələmə. 

İnformasiya azadlığını tənzimləyən qanunlar müəyyən istisna hallar nəzərə alınmaqla 

beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun hazırlanır. Məsələn Hindistan, Banqladeş və 

Pakistanda ordu və polis haqqında bütün məlumatlar (buraya onları maliyyə-büdcə 

məlumatları da daxildir) informasiya azadlığı haqqında istisnalar siyahısında əks olunur. 

Məhz bu səbəbdəndir ki, yuxarıda qeyd edilən ölkələrdə ordu və polis ən 

korrupsiyalaşmış qurumlar siyahısındadır. Başqa sözlə ictimai nəzarətin imkansızlığı bu 

qurumlarda özbaşınalığı və qanunsuzluğu təşviq edən vasitəyə çevrilir. Yaponiyada isə 

yalnız ölkənin təhlükəsizliyinə zərər verəcək məlumatlar qanunla müdafiə olunur. Digər 
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bütün məlumatların ictimailəşdirilməsi qurumların vəzifə borcu olaraq müəyyən edilir. 

Bəzi hallarda isə milli təhlükəsizlik adı altında hökumətlərin öz maraqlarını da müdafiə 

edəcək istisnalar müəyyən etməklə ictimai hesabatlılığı əngəlləyir. Məsələn İndoneziya, 

Sinqapur və Malaziya qanunvericiliyində bu kimi istisnalara daha çox rast gəlinməkdə. 
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Nəticə və tövsiyyələr 

Nəticə 

Korrupsiyasız idarəetmə günümüzdə demokratik cəmiyyətlərin ümdə problemlərindən olmaqla 

bu istiqamətdə mübarizə ən müxtəlif formalarda davam etdirilir. Həmçinin araşdırmalar göstərir 

ki, korrupsiya və rüşvətxorluq halları əslində ən qədim cəmiyyətlərdə belə özünə yer tapıb və bu 

günədək tarixin inkişaf formasiyalarından asılı olmayaraq daim təkmilləşib. Başqa sözlə ictimai 

əmlakın mənimsənilməsi, vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə və qanunların işləksiz vəziyyətə 

salınması halları insan cəmiyyətinin özü qədər dərin tarixi köklərə malik olmaqla haqlı olaraq 

dövrümümzün prioritet probleminə çevrilir. Təbii ki, gənc dövlət olan Azərbaycanda da 

korrupsiya, rüşvətxorluq halları və buna qarşı müxtəlif səviyyələrdə mübarizə mövcuddur. 

Tədqiqatın əsas məqsədlərindən biri məhz bu mübarizədə vətəndaşlarla əməkdaşlığın təmin 

edilməsi, ictimai iştirakçılığın təşviqi və mövcud problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində 

hökumət-vətəndaş dialoqunun inkişaf etdirilməsidir. Digər tərəfdən beynəlxalq təcrübənin 

öyrənilməsi informasiya azadlığı haqqında qanunun da korrupsiyaya qarşı mübarizədə aparıcı 

alətlərdən biri olduğunu deməyə əsas verir. Çünki, ictimai nəzarət hökumətin ictimai 

hesabatlılığı olmadan mümkün deyil.  

Tədqiqatın nəticələrini aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq mümkündür: 

- Tarixin ilk çağlarında belə cəmiyyət korrupsiya və rüşvətxorluqdan əziyyət çəkib; 

- Həmçinin, korrupsiya ilə mübarizə tarixin erkən dövrlərdən başlayıb; 

- Dünyanın hər bir ölkəsində korrupsiya və rüşvətxorluq hallarına rast gəlmək 

mümkündür; 

- Korrupsiya ilə mübarizənin nəticəliliyi bu kimi halların miqyası (yayılması) ilə ölçülür; 

- Vətəndaş cəmiyyəti ilə əməkdaşlıq olmadan korrupsiya ilə mübarizədə uğur əldə etmək 

çətindir; 
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- Korrupsiya ilə mübarizədə vətəndaş cəmiyyətinin iştirakçılığını təmin edən ölkələr daha 

səmərəli mübarizəyə nail olur 

- Dövlət-vətəndaş əməkdaşlığının təmin edilməsində və ictimai müzakirələrin  

aparılmasında hər iki tərəf (hökumət və vətəndaş cəmiyyəti) maraqlı olduqda prosesi 

sürətləndirmək mümkündür; 

- Korrupsiya ilə mübarizədə ictimai nəzarət informasiya azadlığı mühüm şərtlərdəndir; 

- Təəssüf ki, bəzi hallarda cəmiyyəti korrupsiya kimi əməllərə sürükləyən ictimai fikirlər 

geniş yayılır; 

- İctimai qınaq korrupsiya ilə mübarizədə effektiv mübarizə alətlərindən biridir; 

- Korrupsiya ilə mübarizədə maarifləndirmə və təhsil vacib faktorlardan olmaqla “adil 

vətəndaş” kimliyinin formalaşdırılımasında mühüm rol oynayır; 

Yuxarıda sadaladıqlarımızla yanaşı tədqiqat zamanı digər bir mühüm məqam ortaya çıxır ki, 

hazırda inkişaf etmiş cəmiyyətlər üçün ən ciddi problem korrupsiyadır. Belə ki, demokratiyanın 

beşiyi sayılan Avropada vətəndaşların 74%-i onları daha çox narahat edən problemin korrupsiya 

olduğunu fikirləşir.  

Korrupsiyanın kifayət qədər uzun təkamül dövrü yaşadığını və bu kimi əməllərin insan 

fərdiyyətçiliyi- hərislik, güc əldə etmə həvəsi kimi bəşəri hislərlə qıdalandığını nəzərə aldıqda 

onunla mübarizənin daimiliyi qaçılmazdır. Lakin, texniki tərəqqi, demokratik cəmiyyətlərdə 

güclü ictimai nəzarətin formalaşması, hökumətlərin hesabatlılığının artırılması, kütləvi 

informasiya vasitələrinin inkişafı, informasiya azadlığı haqqında qanunlar, vətəndaşlıq 

məsuliyyəti və ictimai qınaq məmur məsuliyyətini artırır ki, nəticədə korrupsiya halları miqyası 

kiçilir və cəmiyyətin maraqları daha güclü qorunur. Buna baxmayaraq korrupsiya ilə mübarizədə 

davamlılıq öz əhəmiyyətini gələcəkdə belə itirməyəcək. 
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Tövsiyyələr 

Son illər Azərbaycanın maliyyə imkanlarının sürətlə artması təbii olaraq korrupsiya və rüşvət 

hallarının sayı və miqyasına təsirsiz ötüşməyib. Məhz bu səbəb korrupsiya ilə mübarizənin 

hökumət qarşısında prioritet məsələlərdən birinə çevirib. Lakin, dünya təcrübəsi göstərir ki,  

korrupsiya ilə mübarizə ictimai dəstək və hökumət-vətəndaş əməkdaşlığı olmadan effektiv deyil. 

Yəni, korrupsiya aktında vətəndaş hər iki tərəfi aktın icraçısı və zərərçəkən rolunda iştirakçıdır. 

Əlbəttə ki, korubsioner məmur özü belə vətəndaş və cəmiyyətin üzvüdür. Onun zərər verdiyi 

tərəfdə cəmiyyətdir. Beləliklə, vətəndaşların korrupsiya ilə mübarizə prosesinə cəlb edilməsi və 

korrupsiyanın ictimai fəsadlarının azaldılması üçün aşağıda qeyd edilən istiqamətlərdə işlərin 

aparılması və yaxud intensivləşdirilməsi tövsiyə olunur.  

- İnzibati idarəetmədə vətəndaş iştirakçılığının təmin edilməsi-mövcud “İctima iştirakçılıq” 

haqqında qanunun işləkliyini təmin etməklə inzibati idarəetmədə vətəndaş cəmiyyətinin 

nəzarət imkanlarını artırmaq; 

- Hökumətin hesabatlılığının təmini-dövlət qurumları öz fəaliyyətlərini ictimailəşdirməklə 

məlumat əlçatanlığının artırmaqla yanaşı kənar nəzarətə imkan yaradır. Dövlət 

qurumlarının hesabatlarının ictimailəşdirilməsi qanunla məcburi xarakter daşımalı, 

hesabatların ictimailəşdirilməməsi halı cinayət xarakterli əməllər sırasına aid edilməlidir.  

- İctimai inamın təmini-vətəndaş hökumətin korrupsiya ilə mübarizədə səmimiliyinə 

inanmalı. Bunun üçün  

a)   Bu qəbildən olan cinayət işləri, istintaq prosesi və nəticələr daim ictimailəşdirilməli 

b) Korrupsiya ilə əlaqədar ərizə və şikayətlərə operativ reaksiya verilməli və 

gərəkdiyində informasiya mənbəyinin gizliliyi təmin edilməlidir. Xatırladaq ki, hazırkı 

qanunvericiliyə görə anonim məktublar istintaqın başlamasına əsas sayıla bilməz. Belə 

olduqda korrupsiya faktı haqqında informasiyaya malik vətəndaş müxtəlif səbəblərdən 

adının prosesdə hallanmasını istəmirsə demək ki, bu fakt haqqında informator rolunda 
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çıxış etməyəcək. Lakin, mənbənin gizliliyi qorunduğu halda cəmiyyətdə möhkəmlənmiş 

bu kimi stereotiplər aradan qaldırıla bilər. Həmçinin korrupsiyaya qarşı fəaliyyət göstərən 

rəsmi qurumlar vətəndaşlarla daha səmərəli əməkdaşlıq yarada bilər. 

c) Korrupsiya faktları iştirakçıların kimliyindən asılı olmayaraq əhatəli şəkildə 

araşdırılmalı və ən sərt şəkildə cəzalandırılmalıdır. Əks halda bu qəbildən olan cinayət 

prosesləri cəmiyyətdə depressiyaya səbəb olur və vətəndaşlarda mübarizənin 

səmimiliyinə inam itir. 

d) Korrupsiyaya qarşı mübarizənin rəsmi təmsilçilərinin həyat tərzi, yaşayış şərtləri, 

gəlirləri haqqında mütəmadi olaraq hesabatlarının ictimailəşdirilməsi bu qurumların 

vətəndaşlarla əməkdaşlığına həm mənəvi və həmdə praktiki baxımdan dəstək vermiş olar 

-Korrupsiyalaşmış hökumət yox, korrupsiya ilə məşğul olan məmur anlayışının 

formalaşdırılması- Korrupsiya əməli qurumlardan və miqyasından asılı olmayaraq 

ictimailəşdirilərsə, bu istiqamətdə sərt cəza mexanizmləri tətbiq edilərsə faktlar dövləti deyil 

şəxsi günahlar kateqoriyasına daxil edilər ki, bu da hökumətin məsuliyyətini azaldır. Lakin, 

faktlar gizlədildiyi və yaxud fərdi yanaşma hiss edildiyi halda hökumət korrupsiya cinayətinin 

iştirakçısına çevrilməklə qınaq mənbəyinə çevrilir 

- Maarifləndirmə və ictimai fikrin, vətəndaşlıq etikasının formalaşmasında iştirak; 

           a)  Beynəlxalq təcrübədən yararlanmaqla orta və ali təhsil müəssisələrində korrupsiya, 

onun fəsadları, cinayət xarakteri və cəzalandırılması qaydaları haqqında tədris proqramları tətbiq 

etmək 

b) Vətəndaşlar arasında ictimai qınağın formalaşdırılması istiqamətində təbliğatın 

gücləndirilməsi 

c) Vətəndaş hüquqlarının əks olunduğu bülletenlərin dərc edilib ölkə boyu paylanmasının 

təşkili 
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d) Korrupsiya və rüşvətlə əlaqədar məhkəmə proseslərinin ictimailəşdirilməsi, 

vətəndaşların prosesdə birbaşa iştirakına şəraitin yaradılması 

- Müxtəlif steykholderlərin iştirakının təmin edildiyi monitorinq qurumlarının yaradılması-

beynəlxalq praktikada tez-tez rastlanan “ Hökumət-Vətəndaş Cəmiyyəti-Media-Elmi Tədqiqat 

İnstitutları-Özəl sektor” formulu ilə yaradılan monitorinq qruplarının yaratmaqla 

qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, dövlət alqı-satqılarının icrasına kənar nəzarətin təmini, 

cinayət faktlarını stimullaşdıran faktorların öyrənilməsi və s. istiqamətlərdə səmərəli əməkdaşlıq 

formalaşdırmaq mümkündür. 
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