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Bu kitabın hazırlanmasında məqsəd dövlət qulluğunda etik
prinsiplər, onların dövlət qulluğunda əhəmiyyəti, etik davranış qaydalarına əməl olunmasına nəzarət mexanizmlərinin işıqlandırılması,
dövlət qulluqçularını etik davranış qaydaları ilə bağlı nümunələrlə tanış
edilməsi, həmin nümunələr əsasında dövlət qulluqçularının etik qaydaların tətbiqi üzrə praktiki biliklərə yiyələnməsinə köməklik edilməsi və onlara qərar verərkən qarşılaşdıqları dilemmaların həlli ilə bağlı köməklik
göstərilməsidir.
Kitab dövlət qulluqçuları, dövlət qulluğu - etik məsələlərlə maraqlanan şəxslər və tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bu kitab BMT-in İnkişaf Proqramı və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən birgə layihə
çərçivəsində nəşr edilmişdir.
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Ön söz

E

tik məsələlər müasir dövrümüzdə universal xarakter daşıyır. Dövlətlər və xalqlar müxtəlif məsələlərə dair fərqli
mövqelərdə olsalar belə, etik məsələlərə dair çox vaxt eyni yanaşma göstərirlər. Etik prinsip və dəyərlər dövlət qulluqçularının
xidməti fəaliyyəti ilə bağlı nəyin yaxşı və doğru olduğunu göstərən
bələdçi bir çərçivədir.
Dövlət qulluqçuları qərar verərkən və xidməti vəzifələrini icra
edərkən bəzən müəyyən dilemma ilə qarşılaşa bilər və hər hansı bir
qərarın qəbul edilməsində müəyyən çətinliklərlə üzləşə bilərlər. Bu
cür hallarda adətən belə bir sual yaranır: xidməti vəzifələri vicdanlı, ədalətli və qərəzsiz şəkildə necə həyata keçirmək olar?
Dövlət qulluqçusunun xidməti vəzifələrini həyata keçirərkən
etik qaydalara riayət etməsi “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununda dövlət qulluqçusunun əsas vəzifəsi kimi
müəyyən edilmişdir.
Dövlət qulluğunda etik prinsiplər və davranış qaydaları “Dövlət
qulluqçularının etik davranış qaydaları” haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. Həmin Qanunda dövlət
qulluqçuları üçün vahid etik davranış standartları və prinsipləri
müəyyən edilmişdir.
Qanunun qəbul edilməsində əsas məqsəd dövlət orqanlarının və
dövlət qulluğunun nüfuzunun artırılması, vətəndaşların dövlət orqanlarına və dövlət qulluqçularına etimadının yüksəldilməsi, dövlət
orqanları və dövlət qulluqçularının fəaliyyətində səmərəliliyin və
şəffaflığın artırılması, dövlət orqanlarında korrupsiyanın və dövlət
qulluqçularının fəaliyyətində maraqların toqquşmasının qarşısının alınması, dövlət qulluqçularından gözlənilən davranış barədə
vətəndaşların məlumatlandırılmasıdır.
Bu gün dövlət qulluğunda etik məsələlər xüsusilə mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev də daim öz çıxışlarında xidməti vəzifələrinin icrası
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zamanı dövlət qulluqçularından gözlənilən və tələb edilən davranış qaydalarını qeyd edir. Dövlət qulluqçusu statusuna malik olan
bütün şəxslərin xidməti davranışı həmin standartlara və prinsiplərə
əsaslanmalıdır.
Bu kitabın hazırlanmasında məqsəd dövlət qulluqçularının
etik davranış qaydaları ilə bağlı nümunələrlə tanış edilməsi, həmin
nümunələr əsasında dövlət qulluqçularının etik qaydaların tətbiqi
üzrə praktiki biliklərə yiyələnməsinə köməklik edilməsi və onlara
qərar verərkən qarşılaşdıqları dilemmaların həlli ilə bağlı köməklik
göstərilməsidir.
Ümid edirik ki, bu kitab bütün dövlət qulluqçuları üçün faydalı
olacaqdır.
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Etikanın anlayışı

8

Etika nədir?
Etika dedikdə insan davranışının əsası olan əxlaq prinsiplərinin
məcmusu başa düşülür. Başqa sözlə, etika “nəyi necə etməli olduqlarını” müəyyən etmələri üçün insanlara yol göstərəcək dəyərlər,
prinsip və standartlardır (əsaslardır). Etika eyni zamanda bir prosesdir. Həmin proses ərzində görülən işlər və verilən qərarlar müəyyən
dəyərlərə söykənməlidir.
Digər tərəfdən, fəlsəfənin əxlaqı öyrənən bölməsi də etika adlanır. Fəlsəfənin bu qolu insanların qurduqları fərdi və kollektiv
münasibətlərin əsasını təşkil edən dəyərləri, normaları, qaydaları
doğru-yanlış, pis-yaxşı kimi aspektlərdən öyrənir.
Etik-davranış prinsiplərinin başlıca məqsədi dövlətdə və
cəmiyyətdə sui-istifadəni və ümumiyyətlə korrupsiyanı aradan qaldırmaq, vicdanlılıq prinsipinin həyata keçirilməsini təmin etməkdir.
Etika dövrümüzdə bir sıra peşələrin icra edilməsi zamanı riayət
olunması vacib olan əsas dəyərlərdən biridir. Siyasətdə, idarəçilikdə,
məhkəmə prosesində, biznesdə, tibbdə, təhsildə, elmdə, incəsənətdə,
mətbuat və nəşrdə, həm vəzifənin icra edilməsi ilə bağlı cəmiyyət üçün
ümumi etik dəyərlər, həm də həmin vəzifə ilə əlaqədar ümumbəşəri
qəbul olunmuş bəzi etik prinsip və dəyərlər ön plana çıxır.
Bir peşə etikası olaraq (etikanın bir növü kimi) dövlət idarəçiliyi
(dövlət qulluğu) etikası da idarəetmə sahəsində düzgün davranışın
əldə edilməsi üçün vacib olan prinsip və standartları ifadə edir.
Dövlət qulluğu etikası ilə bağlı prinsip və dəyərlərin məqsədi:
-

nümunəvi davranış nümayiş etdirmə və uyğun olmayan davranışdan çəkinmə məsələsində dövlət qulluqçularına bələdçilik
etmək;
dövlətə və dövlət qulluqçularına olan inamı artırmaq, hakimiyyətin legitimliyini artırmaq və dövlət-xalq
münasibətlərini inkişaf etdirmək;
dövlət orqanlarında idarəetmə sahəsində davranış standartları-
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-

nın yüksəldilməsini təmin etmək;
ziddiyyətlərin ortaya çıxdığı məqamlarda qərar qəbul edən və
tətbiq edən şəxslərə yol göstərmək;
iqtisadi inkişafı, demokratiyanı və hüquqi dövləti gücləndirmək;
dövlət xidmətlərinin xərclərini azaltmaq və keyfiyyətini artırmaqdan ibarətdir.

10

Dövlət qulluğunda
etikanın əhəmiyyəti
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Dövlət xidmətlərinin həyata keçirilməsi vətəndaşlar tərəfindən
dövlət büdcəsinə ödənilən vergilər hesabına təmin edilir. Vətəndaşlar
dövlətə etimad edərək vergilər ödəyir və bunun müqabilində dövlət
tərəfindən az xərc tələb edən və yüksək keyfiyyət ilə səciyyələnən
xidmətlərin həyata keçirilməsini tələb edirlər. Bu mənada dövlət
qulluğu etimad üzərində qurulmuş bir xidmətdir. Dövlət qulluqçuları bunu dərk edərək dövlət xidmətlərini effektiv, səmərəli
və vicdanlı şəkildə yerinə yetirməli, vəzifələrini icra edərkən və
(diskresion) səlahiyyətlərdən istifadə edərkən peşə etikası ilə bağlı
prinsipləri və standartları rəhbər tutmalıdırlar.
Bu gün dövlət qulluğunda etika mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev də
daim öz çıxışlarında dövlət qulluqçularından gözlənilən və tələb
edilən davranış qaydalarını qeyd edir. 6 fevral 2014-cü il tarixdə
keçirilən Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramlarının icrasına həsr olunmuş konfransda prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir:
“Hər bir dövlət məmuru öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Hər
bir dövlət məmuru təmiz işləməlidir, xalqla bir yerdə olmalıdır,
təvazökar, işgüzar və vətənpərvər olmalıdır, rüşvət almamalıdır,
özünü xalqdan üstün tutmamalıdır, işlədiyi bölgələrdə, sahələrdə
hörmət qazanmalıdır və vətənə sadiq, sədaqətli olmalıdır. Heç bir
xarici dairənin təsiri altına düşməməlidir. Bax, budur əsas prinsiplər.
Hər bir dövlət məmurundan tələb edirəm ki, bu prinsiplərə əməl etsin. Dövlət məmuru xalqın xidmətçisidir. Xalqın birinci xidmətçisi
mənəm və bütün dövlət məmurları belə işləməlidirlər.” Qeyd edilən
sitat dövlət qulluğunda etikaya nə qədər əhəmiyyət verildiyini bir
daha təsdiq edir.
Bəzən qanunlar və digər hüquqi normalar bir dövlət orqanında ortaya çıxan qeyri-əxlaqi davranışların müəyyən edilməsində
faydasız ola bilər. Qanunlarda bu kimi boşluqların mövcud olduğu
“boz sahələrdə” qarşıya çıxan dilemmaların həll edilməsində dövlət
qulluqçularına köməklik göstərəcək etik prinsip və standartlar ən
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azı qanunlar qədər önəmlidir.
Qanunlarla əxlaqın vəhdət təşkil etməsi önəmlidir. Lakin əxlaqi
sayılan bəzi məsələlər hər zaman qanuni hesab olunmur, həm də
qanuni olan bəzi hallar əxlaqi sayılmaya bilər. Dövlət qulluqçuları etik dilemmalar qarşısında qaldıqda vicdanla qərar verməli,
məsələlərə ədalətli və diqqətli yanaşmalıdırlar.
İdarəetmədə sui-istifadə və korrupsiya faktlarının mövcudluğu xalqın dövlət orqanlarına olan inamına zərbə vurur. Dövlət
əmlakından qeyri-səmərəli istifadə və vəzifədən sui-istifadə etmə
dövlət idarəçiliyi ilə bir araya sığmır. Çünki belə davranış aşağı
və keyfiyyətsiz xidmətin göstərilməsinə gətirib çıxarır. Demokratik
idarəçilik isə xalqın dövlət qulluqçularına olan inamına əsaslanır.
Cəmiyyət dövlət qulluqçularından idarəetmə standartlarına
həssas olmalarını tələb edir. Bu səbəbdən dövlət qulluqçuları yalnız
rüşvət, dövlət əmlakının ələ keçirilməsi, qohumbazlıq, dostbazlıq
(nepatizm) və s. kimi hallardan deyil, həmçinin xalqın inam duyğusunu (inamını sarsıda biləcək) zədələyə biləcək digər sui-istifadə
şübhələrindən də özlərini qorumalıdırlar.
Digər tərəfdən bəzən mövcud olan üsullar idarəetmə zamanı
ortaya çıxan səmərəsiz (pis) idarəçiliyin və sui-istifadə hallarının
aradan qaldırılmasına kifayət etmir. Mövcud üsullarla sui-istifadə
hallarını yalnız ortaya çıxdıqdan sonra müəyyən etmək mümkün
olur. Bu səbəbdən də israf edilən dövlət resurslarını geri qaytarmaq əksər hallarda tam olaraq mümkün olmur. Məhz buna görə
də sui-istifadə və ictimai etimada zidd davranışa qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində bir vasitə olan etik
nəzarət daha böyük əhəmiyyət daşıyır.
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Dövlət qulluqçularının
qarşılaşa biləcəkləri
etik dilemmalar
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Etik dilemma iki və daha artıq dəyərin toqquşması halıdır. Əgər
bu dəyərlərdən biri qorunursa digəri qorunmur, yaxud bir və ya bir
neçəsini qoruya bilmək üçün digərlərinə əhəmiyyət verilmir.
Dövlət qulluqçularının gündəlik həyatda tez-tez qarşılaşdıqları və ya qarşılaşa biləcəkləri bir çox etik dilemmalar mövcuddur.
Bunları 4 qrupa bölmək olar:
1. Uyğun variantların heç birinin bütövlükdə qənaətbəxş olmadığı halda onların arasından ən az zərərli və ya digərlərinə
nisbətən daha uyğun olan (optimal) variantın müəyyən edilməsi.
2. Variantların bir neçəsinin yaxud hamısının məqbul olduğu halda yalnız birinin seçilməsi və digərlərindən imtina edilməsi.
Burada dövlət qulluqçusu “ən yaxşıları” arasından birini seçmək
məcburiyyətindədir (məsələn: dövlət qulluğu vəzifəsinə eyni ali
məktəbdən və eyni dərəcəli diplomla məzun olan, müsabiqəni
də eyni müvəffəqiyyətlə keçən iki namizəd arasından birinin
seçilməsi).
3. Fərqli insan və qruplar üçün fərqli təsir və nəticə doğuracağı ehtimal olunan bir qərarın verilməsi. Burada say etibarilə daha
çox insanın maraqlarını təmin edən qərar verilməlidir. (məsələn:
təbii gözəlliyə və tarixi xüsusiyyətlərə malik olan bir məkana körpü və ya bənd tikilməsi ilə bağlı qərarın verilməsi zamanı bəzi
vətəndaşlar nəqliyyatın daha asan gedişinə nail olunacağını, yaxud da elektrik enerjisi istehsalının artacağını düşünərək bu qərarı
müsbət qarşıladıqlarına baxmayaraq, digərləri ekologiyaya mənfi
təsir göstərəcəyini düşünərək həmin qərardan narazı qala bilərlər).
4. Dövlət qulluqçularının verəcəkləri qərar nəticəsində onların
özlərinin, yaxud da yaxınlarının müsbət və ya mənfi, birbaşa və
ya dolayı təsirə məruz qalmaları. Bu halda maraqların toqquşması
problemi meydana çıxır. Belə ki, qərar verənin şəxsi maraqları ilə
geniş mənada xidməti maraqları ziddiyyət təşkil edir.
Şəxsin öz maraqları əleyhinə qərar verməsi çox çətindir. Bu cür
hallarda qərardan müsbət və ya mənfi, birbaşa və ya dolayı olaraq
təsirlənəcək dövlət qulluqçularının qərar vermə prosesində iştirak
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etməməsi vacibdir (məsələn: bir dövlət qulluqçusu əmisinin də tərəf
olduğu torpaq sahəsinin özəlləşdirilməsinə dair qərar verəcək komissiyanın tərkibində təmsil olunmuşdur. Bu zaman həmin dövlət
qulluqçusu özəlləşdirmə qərarının müzakirə ediləcəyi iclasda iştirak etməməlidir).
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Etik prinsip və
dəyərlərlə bağlı
qanunvericilik
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Dövlət qulluqçusunun xidməti vəzifələrini həyata keçirərkən
etik qaydalara riayət etməsi vəzifəsi “Dövlət qulluğu haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununda dövlət qulluqçusunun əsas
vəzifəsi kimi müəyyən edilmişdir.
Dövlət qulluğunda etik prinsiplər və davranış qaydaları “Dövlət
qulluqçularının etik davranış qaydaları” haqqında Azərbaycan
Respublikasının 31 may 2007-ci il tarixli Qanunu ilə tənzimlənir.
Bu qanun dövlət qulluqçuları üçün etik davranış qaydalarını və
prinsiplərini və onlara əməl edilməsi ilə bağlı hüquqi mexanizmləri
müəyyən edir.
Həmin Qanunun qəbul edilməsi ilə dövlət qulluqçuları üçün vahid etik davranış standartları və prinsipləri müəyyən edildi. Dövlət
qulluqçusu statusuna malik olan bütün şəxslərin xidməti davranışı
həmin standartlara və prinsiplərə əsaslanmalıdır. Dövlət qulluqçusunun xidməti davranışı qanunvericiliklə ona verilmiş hüquqların
həyata keçirilməsi və vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar
fəaliyyətidir.
Qanunun məqsədləri aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir (1):
• dövlət orqanlarının və dövlət qulluğunun nüfuzunun artırılması, vətəndaşların dövlət orqanlarına və dövlət qulluqçularına
etimadının yüksəldilməsi;
• dövlət orqanları və dövlət qulluqçularının fəaliyyətində
səmərəliliyin və şəffaflığın artırılması;
• dövlət orqanlarında korrupsiyanın və dövlət qulluqçularının
fəaliyyətində maraqların toqquşmasının qarşısının alınması;
• dövlət qulluqçuları tərəfindən etik davranış qaydalarına
əməl olunmasının təmin edilməsi;
• dövlət qulluqçularından gözlənilən davranış barədə vətəndaşların məlumatlandırılması;
• dövlət orqanlarının və dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsinə vətəndaşların təsiri imkanlarının genişləndirilməsi.
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Hər bir dövlət qulluqçusu qanunun aliliyini, insan hüquqlarını,
demokratik prinsipləri və yüksək etik davranış qaydalarını rəhbər
tutaraq, bu Qanunun müddəalarına əməl etməyə borcludur.
Dövlət qulluğunun xüsusi növü hesab olunan dövlət orqanlarında qulluq keçən dövlət qulluqçularına da “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları” haqqında Azərbaycan Respublikası
Qanununun müddəaları şamil olunur.
Dövlət orqanlarının spesifik fəaliyyəti nəzərə alınaraq, qanunla
müəyyən olunmuş etik davranış qaydalarını dəqiqləşdirən və onlara riayət olunması ilə bağlı təminatları müəyyənləşdirən normaların
dövlət orqanlarının digər normativ hüquqi aktları ilə tənzimlənməsi
səlahiyyəti nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət orqanı tərəfindən qəbul
edilən bu cür “daxili aktlar” dövlət orqanının spesifik fəaliyyəti ilə
bağlı olaraq etik normalar müəyyən etməli, qanunla müəyyən edilmiş etik qaydaları orqanın fəaliyyətinə uyğunlaşdırmalıdır. Qeyd
olunan normativ hüquqi aktlar qanunun müddəalarına zidd olmamalıdır.
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Etik davranış
qaydalarına əməl
olunmasına nəzarət
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Ölkəmizdə dövlət qulluqçularının fəaliyyətinə nəzarət etmək
üçün ikili mexanizm mövcuddur. İlk növbədə dövlət qulluqçularının etik davranış qaydalarına xidməti qaydada çalışdığı dövlət
orqanının rəhbəri, tabeçilik əsasında isə yuxarı orqan nəzarət edir.
Ümumi nəzarəti isə Azərbaycan Respublikası Prezident yanında
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya həyata keçirir.
Nəzarət (fransız-Controle) - nəyisə yoxlamaq, yoxlama
məqsədilə müşaiyət etmək, hesabat vermək, qanunların, qərarların
icrasını yoxlamaq kimi ifadə olunur.
Qısa Oksford lüğətində “nəzarət etmək” termini üç mənada
işlədilir:
1) yoxlamaq və ya nəzarət etmək, bu səbəbdən tənzimləmək;
2) hesabat tələb etmək;
3) qabağını almaq və azad fəaliyyəti istiqamətləndirmək. (4, s.
178-179)
Müstəqillik qazanmış Azərbaycan Respublikasında böyük
miqyaslı məsələlərin həllində nəzarətin aktuallığı və əhəmiyyəti
artır, onun problemləri yeni məzmun kəsb edir. Nəzarət dövlət
siyasətinin həyata keçirilməsi, hüquqi demokratik dövlət və
vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu, dövlət idarəetməsi ilə birbaşa bağlıdır. Bu baxımdan nəzarətin səmərəliliyini və keyfiyyətini artırmaq
üçün onun elmi və demokratik əsaslarını möhkəmləndirmək və
hüquqi bazasını genişləndirmək təxirə salınmaz məsələyə çevrilir.
Nəzarət cəmiyyətdə baş verən proseslər haqqında lazımi, hərtərəfli
məlumatlar almaq üçün mühüm kanallardan biridir. O, cəmiyyətin
bütün bölmələrinin normal funksiya göstərməsi, xalqın maraqlarına necə əməl etməsi haqqında obyektiv mühakimə yürütməyə
kömək edir. Nəzarətin düzgün təşkili hər bir məmurun konstitusiya,
qanunlar və digər normativ aktlara əməl etməsini təmin edir.
Dövlət qulluğunda nəzarət mexanizminin effektivliyi hər bir
dövlət qulluqçusunun özünə nəzarətindən, dövlət qulluqçusunun
əməyinin qiymətləndirilməsində kəmiyyət və keyfiyyət maraqlarının olmasından, nəzarət subyekti və obyekti arasında şüurlu, qar-
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şılıqlı əlaqə və təsirdən, əks əlaqə konolinin (obyektdən subyektə
gedən kanal) işlək olmasından və başqa amillərdən asılıdır. Dövlət
qulluğunda əsas və spesifik nəzarət növü dövlət qulluqçusunun
özünə nəzarətidir. Özünə nəzarət dövlət nəzarətinin özəyi olmaqla
kənar nəzarətdən daha mühümdür. Özünə nəzarət sosial nəzarətin
tərkib hissəsi olub insanın öz davranışının, emosiyalarının və
niyyətlərinin sərbəst tənzimlənməsidir. Özünə nəzarət ictimai
həyat prosesində insan cəmiyyət qanunlarına, qədim adətlərə, sosial normalara, milli mentalitetə əməl etməklə öz hərəkət, davranış
və vərdişlərini şüurunda formalaşdığı ideal şəxsiyyət modelinə uyğunlaşmasına səy göstərir.(5, s. 110)
Böyük mütəfəkkirlərin tarixin süzgəcindən keçərək bu günə
gəlmiş fikirləri çox ibrətamizdir. Onlar deyirdi: “başqasını dərk
etmək istəyirsənsə ilk öncə özünü dərk et, başqalarını idarə etmək
istəyirsənsə - özünü və öz ailəni idarə et, başqasına nəzarət etmək
istəyirsənsə - özünə nəzarət et”.(3, s. 398)
İnsan özünə nəzarəti bilik və tərbiyə ilə daha da zənginləşdirdikdə ləyaqətə çatır. Aristotel “Etika” əsərində ləyaqəti iki ifrat qüsurlu tərəfin (əksiliyin) ortasını seçməkdə görürdü. O, ləyaqəti iki
yerə ayırırdı: təhsillə əldə olunan intellektual ləyaqət, ikinci tərbiyə
ilə əldə olunan etik və ya iradi ləyaqət.(6, s. 136-137) Hər iki böyük
və kiçik iş üzrə orta bir hədd vardır ki, bu bütün hallarda bəyənilən
və rahatlığı axtaranlar üçün zəruridir. Odur ki, ləyaqətli adam qızıl ortanı seçənlərdir, yəni hər şeydə ifratçılıqdan, aludəçilikdən,
düşkünlükdən uzaq olandır.(5, s. 115)
İnsan cəmiyyətin qanun, norma və prinsiplərini nə qədər
mənimsəyib dərk edirsə o, bunlara əməl edir, davranışına nəzarət
edir. Özünə nəzarətin effektivliyində “Dövlət qulluqçularının etik
davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
(31 may 2007-ci il) xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Qanunda göstərilir
ki, hər bir dövlət qulluqçusu qanunun aliliyi, insan hüquqlarının demokratik prinsipləri və yüksək etik davranış qaydalarını rəhbər tutaraq bu qanunun müddəalarına əməl etməyə borcludur (1, m.1.2).
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Qeyd edilən Qanunun 19-cu maddəsi ilə etik davranış qaydalarının həyata keçirilməsi üçün təminatlar sistemi formalaşdırılmışdır.
Dövlət qulluqçusu tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunması üçün dövlət qulluqçusunun davranışının etik davranış qaydalarına uyğunluğu onun özü, birbaşa və ya yuxarı rəhbəri tərəfindən
müntəzəm təhlil edilməlidir. (1, m.19)
Qanunvericiliyə uyğun olaraq ölkəmizdə dövlət qulluqçularının etik davranış qaydalarına əməl olunmasına nəzarət edilməsi
üçün müvafiq mexanizmlər mövcuddur. İlk növbədə etik davranış qaydalarına əməl olunmasına nəzarəti xidməti qaydada dövlət
qulluqçusunun qulluq keçdiyi dövlət orqanının rəhbəri, tabeçilik
əsasında isə yuxarı orqan nəzarət edir. Etik davranış qaydalarına
əməl olunmasına ümumi nəzarəti isə Azərbaycan Respublikası Prezident yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya (bundan
sonra Komissiya) həyata keçirir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 3 iyun 2005-ci il tarixli 247 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya haqqında Əsasnamə”nin 2-ci hissəsinə əsasən Komissiya
Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğu sahəsində qəbul edilmiş normativ hüquqi aktların tətbiqini təşkil edən, dövlət qulluğu
üçün kadrların müsabiqə əsasında seçilməsi, yerləşdirilməsi, dövlət
qulluqçularının etik davranış qaydalarına əməl olunmasına nəzarət
edilməsi, həmçinin dövlət qulluğu ilə bağlı digər məsələlər barədə
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş
siyasətin həyata keçirilməsini təmin edən mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanıdır (7, b.2). Komissiyanın aparatı və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiyası Komissiyanın vahid sistemini təşkil edir. Komissiya fəaliyyətini aparatı
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və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Qulluğu Məsələləri
üzrə Komissiyası vasitəsi ilə həyata keçirir. Komissiyanın strukturu
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilir.
Komissiyanın əsas vəzifələrindən biri dövlət qulluqçuları tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunmasına
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada nəzarət etmək və dövlət
qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında qanunvericiliyin
tətbiqi ilə bağlı məsələləri əlaqələndirməkdir.
“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən nəzarət orqanı olaraq Komissiyanın aşağıdakı səlahiyyətləri müəyyən edilmişdir:
• qanunla müəyyən edilmiş etik davranış qaydalarına əməl
edilməsi vəziyyətini öyrənir və bu barədə məlumatları
ümumiləşdirir;
• dövlət qulluqçularından və digər şəxslərdən etik davranış
qaydalarının pozulması ilə bağlı şikayətlər və məlumatlar
qəbul edir;
• daxil olan şikayətlər və məlumatlardan irəli gələn məsələlərin
həlli üzrə təkliflər, tövsiyələr və təqdimatlar verir;
• dövlət qulluqçularının etik davranış məsələləri üzrə ictimai rəyin öyrənilməsi və bununla bağlı maarifləndirmənin
həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görür;
• dövlət qulluqçularının etik davranış məsələləri üzrə araşdırmalar aparır, bu məsələlərlə bağlı tövsiyələr və məruzələr
tərtib edir;
• dövlət qulluqçularının etik davranış məsələləri üzrə
qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri
və müstəqil ekspertlərlə əməkdaşlıq edir;
• daxil olmuş materiallarda hüquqpozmaların əlamətləri olduqda həmin materialları yoxlanılması üçün müvafiq orqanlara göndərir;
• dövlət qulluqçularının etik davranış məsələləri ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər verir.
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Qeyd edilən Əsasnaməyə və “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
əsasən nəzarət orqanı olaraq Komissiya həmin Qanunla müəyyən
edilmiş etik davranış qaydalarına əməl edilməsinə nəzarətin, sözügedən Qanunun tətbiqi ilə bağlı məsələlərin əlaqələndirilməsinin və
etik davranış məsələləri üzrə maarifləndirmənin həyata keçirilməsi
məqsədi ilə müvafiq tədbirlər görür, etik məsələlərə dair illik hesabat hazırlayır və vətəndaş cəmiyyətinə hesabat verir.
Komissiya tərəfindən etik məsələlər üzrə maarifləndirmənin
təmin edilməsi məqsədilə mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında qulluq keçən dövlət qulluqçuları üçün təlimlər təşkil edilir.
Keçirilən təlimlərdə dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları
və onun əhəmiyyəti, vicdanlı və mədəni davranış, insanların hüquq,
azadlıq və qanuni maraqlarına, şərəf və ləyaqətinə hörmət, korrupsiyanın və maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması, qərəzsizlik
və digər etik davranış qaydaları, etik davranış qaydalarına əməl
olunmasına nəzarət və etik davranış qaydalarının pozulmasına görə
məsuliyyət ilə bağlı mövzular əhatə edilir. Mərkəzi və yerli icra
hakimiyyəti orqanları tərəfindən həmin qurumlarda çalışan dövlət
qulluqçuları üçün təlimlərin mütəmadi keçirilməsi üçün tədbirlər
planının təsdiq edilməsi təmin edilmişdir.
Nəzarət orqanı olaraq etik davranış qaydalarının pozulması ilə
bağlı vətəndaşlar və dövlət qulluqçuları tərəfindən Komissiyaya
daxil olmuş şikayətlər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə araşdırılır. Şikayətlərə daha operativ baxılmasının
təmin edilməsi üçün qaynar xətt yaradılmışdır.
Etik məsələlərlə bağlı görülmüş işlərin ictimaiyyətə çatdırılması məqsədi ilə müvafiq iş aparılır. Bu məqsədlə Komissiya
tərəfindən mütəmadi olaraq “Dövlət qulluqçularının etik davranış
qaydaları” və “Korrupsiyaya qarşı mübarizə” mövzusunda dəyirmi
masalar təşkil edilir.
Komissiya dövlət qulluqçularının etik davranış qaydalarına əməl olunmasına nəzarət edilməsini Hüquq sektoru vasitəsilə
həyata keçirir.
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Komissiya tərəfindən “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən
edilmiş etik davranış qaydalarına əməl edilməsinə nəzarət edilməsi,
həmin Qanunun tətbiqi ilə bağlı məsələlərin əlaqələndirilməsi
məqsədilə hər bir dövlət orqanında dövlət qulluqçularının xidməti
davranış qaydalarının qanunvericiliklə müəyyən olunan etik davranış qaydalarına uyğunluğuna nəzarət edən və onun təhlilini aparan məsul şəxsin (etik müvəkkilin) təyin edilməsini nəzərdə tutan
institutun formalaşdırılmasına başlanmışdır. Beləliklə də dövlət orqanlarında etik məsələlər üzrə müvəkkil institutu formalaşdırılmış
və vətəndaşların etik müvəkkillərə birbaşa elektron müraciət edə
bilməsi üçün həmin şəxs barəsində məlumatlar (adı, soyadı və atasının adı, tutduğu vəzifə, iş telefonu) Komissiyanın rəsmi internet
saytında yerləşdirilmişdir(9).
Dövlət orqanının rəhbəri
Etik davranış qaydalarına əməl olunmasına nəzarətin digər
forması dövlət orqanının rəhbəri, tabeçilik əsasında isə yuxarı orqan vasitəsilə həyata keçirilir. Dövlət orqanının rəhbəri bu nəzarəti
rəhbərlik etdiyi orqanın müvafiq qurumları vasitəsilə həyata keçirir.
Bu qurumlar bir qayda olaraq etik məsələlər üzrə məsul şəxs - etik
müvəkkil, dövlət orqanının kadr qurumu və ya daxili nəzarət qurumu olur. Qanunvericiliyə əsasən dövlət orqanı rəhbərinin etik
nəzarətlə bağlı aşağıdakı funksiyaları var:
• tabeliyində olan dövlət qulluqçularının xidməti davranışlarının müvafiq qanunla müəyyən olunan etik davranış
qaydalarına uyğunluğuna nəzarət etməli və onun təhlilini
aparmalıdır;
• öz davranışı ilə etik davranış qaydalarına əməl olunması
nümunəsi göstərməlidir;
• tabeliyində olan dövlət qulluqçuları arasında onların tutduqları vəzifələrə uyğun olaraq vəzifə bölgüsü aparmalı-
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•
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dır;
tabeliyində olan şəxsləri hüquqa və hamılıqla qəbul edilmiş etik normalara zidd olan hərəkət etməyə və qərarlar
qəbul etməyə sövq etməməlidir;
rəhbərlik etdiyi dövlət orqanlarına və onların struktur
bölmələrinə kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi zamanı
qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməlidir;
etik davranış qaydalarının pozulmasının qarşısının alınması və profilaktikası üzrə tədbirlər görməlidir;
tabeliyində olan dövlət qulluqçularına etik davranış qaydalarını izah etməli və müraciət olunduğu təqdirdə etik davranış qaydalarına əməl olunmasına dair onlara tövsiyələr
verməlidir;
öz səlahiyyətləri çərçivəsində bu qanunla müəyyən olunmuş etik davranış qaydalarını və onlara əməl olunması ilə
bağlı təminatları konkretləşdirən normativ hüquqi (və ya
normativ xarakterli) aktları işləyib hazırlamalı və təsdiq
etməlidir;
etik davranış qaydalarını pozan dövlət qulluqçularının intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görməlidir;
etik davranış qaydaları və dövlət qulluqçuları tərəfindən
həmin qaydalara əməl olunmasını tələb etmək hüquqlarına malik olmaları barədə vətəndaşları və təşkilatları
məlumatlandırmaq üçün tədbirlər görməlidir;
etik davranış qaydalarının pozulması halları ilə bağlı
həyata keçirilmiş tədbirlər barədə vətəndaşları, təşkilatları
və dövlət orqanlarını məlumatlandırmalıdır;
etik davranış qaydalarının pozulmasının nəticələrinin aradan qaldırılması, habelə dövlət orqanına ictimai etimadın
artırılması üçün tədbirlər görməlidir.
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Etik müvəkkillər
Yuxarıda qeyd olunan funksiyaların həyata keçirilməsini,
o cümlədən dövlət orqanında etik davranış qaydalarına riayət
edilmənin təmin edilməsi və təlimlərin təşkilinin kordinasiya
edilməsi ilə bağlı hər bir dövlət orqanında etik müvəkkil institutu formalaşdırılmışdır. İstənilən vətəndaş ona qarşı etik davranış
qaydalarının tələblərinin pozulduğu halında etik müvəkkillərə və
ya Komissiyaya müraciət edə bilər. Etik müvəkkillər fəaliyyətlərini
Komissiya ilə sıx əməkdaşlıq şəklində qurur və aşağıdakı vəzifələri
həyata keçirirlər:
• dövlət orqanında etik mədəniyyətin qorunmasını təmin
edir;
• etik davranış qaydaları ilə bağlı şərh və izah verir;
• etik davranış qaydalarının pozulması ilə bağlı məsələlərə
qiymət verir;
• dövlət orqanında etik məsələlər üzrə təlim tələbatlarını
öyrənir və müvafiq təlimləri təşkil edir;
• bu sahədə olan təcrübəni öyrənir və ümumiləşdirmə aparır;
• etik davranış qaydalarının pozulması, tətbiq edilən intizam
tənbeh tədbirləri və aparılan maarifləndirmə işləri ilə bağlı
məlumatları Komissiyaya təqdim edirlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi
Etik qaydalara nəzarətin digər xüsusi forması Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Agentlik tabeçiliyində olan mərkəzlərdə xidmət göstərən digər
dövlət orqanlarının əməkdaşlarına münasibətdə etik nəzarəti həyata
keçirir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5
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sentyabr tarixli 706 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi haqqında Əsasnamə”nin
2.1.4-cü abzasına əsasən Agentlik mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən
dövlət orqanlarının əməkdaşlarının etik davranış qaydalarına əməl
edilməsinə nəzarət edir. Qeyd edilən Fərmanın 2.1.5-ci abzasına
əsasən Dövlət Agentliyi mərkəzlərdə fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının əməkdaşları üçün etik kursların təşkilini, vətəndaş axınının idarə olunması, vətəndaşları qarşılama, dinləmə, izahetmə bacarıqlarını inkişaf etdirən müxtəlif treninqlərin keçirilməsini təmin
edir.(8)
Göründüyü kimi Agentlik tabeçiliyində olan ASAN xidmət
mərkəzlərində qulluq keçən digər dövlət orqanlarının əməkdaşlarına münasibətdə etik nəzarət funksiyalarını həyata keçirir. Agentliyin mərkəzi aparatında və onun ASAN xidmət mərkəzlərində qulluq keçən əməkdaşlarına münasibətdə etik nəzarət isə Agentliyin
sədri və Komissiya vasitəsilə həyata keçirilir.
Qeyd edilənlərə əsasən ümumilikdə Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunda etik davranış qaydalarına nəzarət üzrə
ikili sistemin mövcud olması müəyyən edilir. Nəzarətin bir forması Komissiya tərəfindən müvafiq qanunla müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. Digər nəzarət isə dövlət orqanının rəhbəri,
tabeçilik əsasında isə yuxarı orqan vasitəsilə həyata keçirilir. İkili
sistemin mövcud olması etik davranış qaydalarına əməl olunmasına nəzarətin daha effektiv həyata keçirilməsinə və bununla da
dövlət orqanlarının və dövlət qulluğunun nüfuzunun artırılmasına,
vətəndaşların dövlət orqanlarına və dövlət qulluqçularına etimadının yüksəldilməsinə, dövlət orqanları və dövlət qulluqçularının
fəaliyyətində səmərəliliyin və şəffaflığın artırılmasına, dövlət orqanlarında korrupsiyanın və dövlət qulluqçularının fəaliyyətində
maraqların toqquşmasının qarşısının alınmasına nail olunmasına
imkan verir.
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Qanunvericilikdə
təsbit olunmuş etik
davranış prinsipləri
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Dövlət qulluqçusunun xidməti davranışı etik davranış qaydalarına və prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Dövlət qulluqçusunun əməl
etməli olduğu etik prinsiplər “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
müəyyən edilmişdir.
Dövlət qulluqçuları vəzifələrini müasir idarəetmə prinsiplərinə
uyğun olaraq həyata keçirməlidirlər. Bu prinsiplər onların yeniliklərə hər zaman açıq olmasını, dövlət orqanları tərəfindən qərar vermə
prosesinin bir qayda olaraq xalqa açıq olmasını, verilmiş qərarların
ictimaiyyətə açıqlanmasını, tələb olunduğu hallarda rəsmi məlumat
və sənədlərin əldə edilməsinin təmin edilməsini, vətəndaşlara qarşı
qərəzsiz, obyektiv münasibət göstərilməsini, doğru, vicdanlı, ədalətli
olmağı, şəxsi maraqları deyil xidməti maraqları üstün tutmağı,
fəaliyyəti ilə bağlı hesabatlılığı, dövlət orqanının və dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə vətəndaşların təsiri imkanlarının təmin edilməsini, ictimai qiymətləndirməyə və nəzarətə hər
zaman açıq və hazır olmağı, iş və göstərilən fəaliyyətlə bağlı prosedur və müddətlərin qabaqcadan müəyyən olunmasını nəzərdə tutur.
Dövlət qulluqçuları cəmiyyətin maraqlarını şəxsi və yaxud
qrup maraqlarından üstün tutmalı və xidməti vəzifələrini həyata
keçirərkən aşağıdakı məqsədləri güdməlidirlər:
• xalqın rifahının yaxşılaşdırılmasını;
• cəmiyyətin tələbatlarının mümkün qədər tez bir zamanda və
effektiv olaraq ödənilməsini;
• xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasını;
• vətəndaş məmnuniyyətinin artırılmasını;
• dövlət qulluğuna, dövlət orqanına və dövlət qulluqçularına
etimadın yüksəldilməsini.
Bu məqsədlərə çatmaqda “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
müəyyən edilmiş etik qaydalar və prinsiplər mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Dövlət qulluqçusu xidməti vəzifələrini həyata keçirərkən
həmin prinsipləri əsas tutmalıdır. Dövlət qulluqçusunun iş fəaliyyəti

31

zamanı həmin prinsiplərə əməl etməsi və yuxarıda qeyd olunan
məqsədlər üzrə ehtiyacların öyrənilməsi ilə əlaqədar sorğuların
keçirilməsi, xidmətin hansı səviyyədə aparılmasının araşdırılması,
ödənilməmiş ehtiyacların daima qiymətləndirilməsi, bu sahədə olan
təcrübənin öyrənilməsi, ümumiləşdirilməsi və təkmilləşdirilməsi
üzrə iş aparılmalıdır.
Dövlət orqanlarının göstərdikləri xidmətlərdən istifadə etmək
üçün həmin orqanlara müraciət edən vətəndaşlar çox zaman hansı sənədlərin tələb olunduğunu, hara müraciət etməli olduqlarını,
müraciətlərinə hansı müddətdə baxılacağını və müraciətlərində
qaldırdıqları məsələnin hansı müddətdə həll olunacağını bilmirlər.
Bu cür hallarda vətəndaşlarda işlərinin daha tez və problemsiz həlli
üçün dostdan, tanışdan, qohumdan kömək istəmək ehtiyacı yaranır və vətəndaş ona yardım göstərəcək şəxsə müraciət edir ya da
vasitəçi axtarır.
Etikadan kənar davranışa zəmin yaradan bu cür halların qarşısının alınması üçün göstərilən xidmətlər, həmin xidmətlər üzrə tələb
olunan sənədlər və müddətlər müəyyən edilərək dövlət orqanının
inzibati binasında lövhədə yerləşdirilməli, internet, riflet, broşür və
digər istiqamətverici vasitələrlə əhaliyə çatdırılmalı və göstərilən
xidmətlər etik standartlara uyğun olaraq həyata keçirilməlidir.
Xidmət müddəti ərzində göstərilən fəaliyyətlə bağlı vətəndaşların kifayət qədər məlumatlandırılması xidmət standartlarının
və müddətlərin əvvəlcədən müəyyən edilməsi qədər önəmlidir.
Vətəndaşlar çox zaman yazı və nəşrlərlə maarifləndirilmələrinə
baxmayaraq, vəzifəli şəxsdən məlumat almağa meyl göstərirlər.
Bu zaman dövlət orqanlarında bilavasitə vətəndaşların qəbulunu
həyata keçirən vəzifəli şəxslər xüsusi əhəmiyyət daşıyırlar. Ona
görə də vətəndaşların qəbuluna peşəkar və bütün prosedur qaydalarını yaxşı bilən əməkdaşlar cəlb edilməlidir.
“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş əsas etik
davranış qaydaları və prinsipləri aşağıda göstərilmişdir.
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Vicdanlı davranış
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Bu prinsip dövlət qulluqçularından öz vəzifə borcunu səmərəli
yerinə yetirməyi tələb edir. Burada məqsəd şəxsin, cəmiyyətin və
dövlətin maraqlarının təmin olunmasından ibarətdir. Dövlət qulluqçusu bütün hallarda hər bir şəxs üçün vicdanlılıq nümunəsi olmalıdır.
Bu prinsipə əsasən dövlət xidmətlərinin həyata keçirilməsi
vətəndaşlar tərəfindən dövlət büdcəsinə ödənilən vergilər hesabına
təmin edilir. Bu mənada dövlət qulluğu etimad üzərində qurulmuş
bir xidmətdir. Dövlət qulluqçuları bunu dərk edərək dövlət qulluğundan irəli gələn vəzifələri effektiv, səmərəli və vicdanlı şəkildə
icra etməlidir.
Nümunə 1: Şöbə müdiri şöbənin əməkdaşı olan Aslana
şöbənin fəaliyyəti üzrə illik hesabatın hazırlanmasını və hazırlanmış hesabatın onunla razılaşdırıldıqdan sonra aidiyyəti
struktur bölməyə təqdim etməsini tapşırmışdır. Müvafiq tapşırıq verildikdən bir neçə gün sonra şöbə müdiri xəstələnmiş və
bir müddət işə çıxa bilməmişdir.
Aslan şöbənin fəaliyyəti üzrə illik hesabatı hazırlamış və
müəyyən edilmiş 10 gün müddətin bitdiyini nəzərə alaraq hesabatı aidiyyəti üzrə təqdim etmişdir. Lakin Aslan müdirinin
olmamasından və bununla da onun üzərində nəzarətin olmamasından istifadə edərək hesabatda şöbənin il ərzində həyata keçirdiyi tədbirləri natamam qeyd etmiş, il ərzində şöbə tərəfindən
aparılmış yoxlamalar üzrə ümumiləşdirmə aparmayaraq hesabata natamam məlumatlar daxil etmiş və bununla da hesabatda
şöbənin fəaliyyəti tam əhatə olunmamışdır.
Bu halda Aslan vicdanlı davranış prinsipinin tələblərini
pozaraq vəzifələrini səmərəli yerinə yetirməmiş və işi görüntü
məqsədilə icra etmişdir.
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Nümunə 2: Murad sahibi olduğu evin qeydiyyat sənədini
itirmişdir. Qonşusu isə həmin qeydiyyat sənədini tapan şəxsin
onun evinə sahiblənəcəyini bildirmişdir. Murad bundan narahat
olaraq dövlət orqanına gəlmiş və məsələni aydınlaşdırmaq üçün
dövlət orqanının müdirinin qəbuluna girmişdir. İşi həddindən
çox olan xidmət rəisi Muradı dinləmiş, sənədi tapan şəxsin
həmin evi sata bilməyəcəyini dəfələrlə Muradın başa düşə
biləcəyi şəkildə ona izah etmişdir. Lakin Murad deyilənlərdən
razı qalmamışdır. Bundan sonra xidmət rəisi gülümsəyərək Murada qeydiyyat şəhadətnaməsini itirməsi barədə ərizə yazmağı
tövsiyə etmiş, həmin ərizəni sənədlərə əlavə edəcəklərini və
beləliklə də heç kimin onun evini sata bilməyəcəyini söyləyərək
vətəndaşı razı salmışdır.

Nümunə 3: Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının inzibati
ərazi nümayəndəsi, nümayəndəliyin inzibati binasının və inzibati binanın yaxınlığında yerləşən parkın gözəlləşdirilməsi
üçün var gücü ilə çalışaraq işlərə birbaşa kömək etməsi, icra
nümayəndəsinin ərazidə yaşayan və maddi vəziyyəti yaxşı olmayan bir neçə uşağın orta məktəbdə təhsil alması üçün lazım
olan ehtiyaclarını öz imkanları hesabına ödəməsi.

35

Peşəkarlıq və
fərdi məsuliyyətin
artırılması
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Dövlət qulluqçusu öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş səlahiyyətlər çərçivəsində və
peşəkarlıq səviyyəsində yerinə yetirməyə borcludur.
Dövlət qulluqçusu etik davranışı və öz peşəkar fəaliyyəti ilə
dövlət orqanlarına, hüquqi və fiziki şəxslərin inamını artırmalı və
möhkəmləndirməlidir.
Nümunə 1: Yaqubun vəzifəsi müraciət edən vətəndaşların
dövlət qulluğu stajının müəyyən edilməsi və onların dövlət qulluğuna qəbul üçün keçirilən ümumi müsahibəyə buraxılmasına
icazə verməkdir.
Dövlət qulluğuna qəbul üçün müraciət etmiş vətəndaşın
20 ildən çox iş stajı var və o müxtəlif dövlət idarə və
müəssisələrində çalışmışdır. Yaqub vətəndaşın dövlət qulluğu stajını araşdırarkən bəzi idarələrdə iş müddətini də dövlət
qulluğu stajına daxil etmiş və vətəndaşın müsahibədə iştirakına icazə vermişdir.Vətəndaş müsahibədə iştirak etmiş, lakin
müsahibədən uğur qazanmamışdır.
Vətəndaş müəyyən müddətdən sonra yenidən elan edilmiş
ümumi müsahibədə iştirak etmək üçün müraciət etmiş və məlum
olmuşdur ki, vətəndaşın işlədiyi bəzi idarələr dövlət orqanı deyil
və o müsahibədə iştirakı üçün lazım olan 5 il qulluq stajına malik
deyil.
Rəhbərlik məsələni araşdırarkən Yaqubun həmin idarələrin
hüquqi statusunu müəyyən edən sənədləri araşdırmadan,
idarələrin dövlət orqanı olmasını müəyyən etmədən, əmək kitabçasında aparılmış qeydlər əsasında müvafiq rəyin verdiyini
aşkar etmişdir.
Yaqub vətəndaşın dövlət qulluğu stajını araşdırarkən onun
işlədiyi idarələrin hüquqi statusunu müəyyən edən sənədlər
əsasında həmin idarələrin dövlət orqanı olub-olmamasını müəyyən edərək müvafiq rəy verməli olduğu halda, bunu
etməmiş və bununla da vəzifələrini peşəkarlıq səviyyəsində
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yerinə yetirməmişdir. Yaqub vətəndaşın müsahibəyə buraxılmasına icazə verməklə peşəkarlıq və fərdi məsuliyyətin artırılması prinsipinin tələblərini pozmuşdur.
Nümunə 2: Nazirliyin Şirvan İdarəsi ərzaq məhsullarının
istehsalı sahəsində yoxlamaların aparılması üzrə səlahiyyətlidir.
Yoxlamaların nəticəsinə uyğun olaraq idarənin cərimələr tətbiq
etmək hüququ vardır. Qanunvericilikdə idarənin müəssisələrin
fəaliyyətini dayandırmaq səlahiyyəti nəzərdə tutulmamışdır.
Həmin idarəyə rayon ərazisində yerləşən müəssisələrdə yoxlamaların keçirilməsi ilə bağlı göstəriş verilmiş və idarənin
rəisi tapşırığa uyğun olaraq yoxlamalar keçirmişdir. Yoxlamalar yeyinti sənayesi müəssisələri ilə yanaşı metallurgiya
müəssisələrində də aparılmış və yoxlamalar nəticəsində bəzi
yeyinti məhsulları istehsal edən müəssisələrin fəaliyyəti dayandırılmışdır.
Yoxlamaların metallurgiya müəssisələrində aparılması və
bəzi müəssisələrin fəaliyyətinin dayandırılması qeyd edilən
idarənin səlahiyyətləri çərçivəsində deyil və bu halda həmin
idarənin əməkdaşları etik prinsipin tələblərini pozmuşdur.
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Dövlət qulluqçusu onun xidməti vəzifəsinə aid olmadığı hallarda, dövlət orqanlarının, onların rəhbərlərinin fəaliyyəti
ilə əlaqədar (qanunsuz fəaliyyət istisna olmaqla) tənqidi ictimai
mülahizələrdən, çıxışlardan və onların fəaliyyətinə ictimai qiymət
verilməsindən çəkinməlidir. Bu qayda dövlət qulluqçusunun elmipedaqoji fəaliyyəti ilə bağlı çıxışlarına və ya elmi yazılarına şamil
olunmur.
Dövlət qulluqçusu dövlət qulluğu ilə bağlı vəzifələrin icrası ilə
bir araya sığmayan və onun adına xələl gətirə biləcək, habelə dövlət
orqanının nüfuzunu aşağı sala biləcək hərəkətlərə yol verməməlidir.
Dövlət qulluqçusu dövlət orqanı tərəfindən açıq çıxışlarla bağlı
müəyyən olunmuş qaydalara əməl etməlidir.
Dövlət qulluqçusu qanunvericilikdə dövlət qulluğu ilə bağlı
nəzərdə tutulmuş məhdudiyyətlərə əməl etməlidir.
Nümunə 1: Kamal Nazirliyin Ümumi şöbəsinin əməkdaşıdır.
O tez-tez iş saatlarından sonra dostları ilə görüşür. Kamal dostları ilə görüşərkən işlədiyi dövlət orqanının fəaliyyəti barədə
danışmış və işlədiyi dövlət orqanı tərəfindən yeni “İnsan resurslarının inkişafına dair qrant layihəsi”nin həyata keçirildiyini,
həmin layihənin effektiv idarə edilmədiyini, layihədə nəzərdə
tutulmuş vəzifələr üzrə təyinatların düzgün aparılmadığını və
həmin layihənin təyinatı üzrə istifadə edilmədiyini, ümumilikdə
dövlət orqanı rəhbərinin kadr siyasətinin yarıtmaz olduğunu,
işçilərin əməyini düzgün qiymətləndirə bilmədiyini bildirir.
Kamalın işlədiyi dövlət orqanı qeyd edilən layihənin həyata
keçirilməsinə cavabdeh deyil və layihə başqa qurum tərəfindən
həyata keçirilir.
Kamal onun xidməti vəzifəsinə aid olmadığı halda, dövlət
orqanının və dövlət orqanı rəhbərinin fəaliyyəti barədə ictimai mülahizələrini bildirməklə loyallıq prinsipinin tələblərini
pozmuşdur. Belə ki, o məlumatı ictimaiyyət qarşısında vermiş və layihənin onun işlədiyi dövlət orqanı tərəfindən həyata
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keçirilməsini qeyd etməklə təhrif edilmiş məlumat vermiş və
bununla da eyni zamanda dövlət orqanının nüfuzunu aşağı
sala biləcək hərəkətlərə yol vermişdir. Kamal ümumi şöbənin
əməkdaşı kimi onun xidməti vəzifəsinə aid olmadığı üçün dəqiq
bilmədiyi məlumatı verməməli və loyallıq prinsipinin tələblərinə
uyğun olaraq dövlət orqanı rəhbərinin fəaliyyəti barədə ictimai
(dostları qarşısında) qiymət verilməsindən çəkinməli idi.
Nümunə 2: Rauf Nazirliyin Kadr şöbəsində qulluq keçir
və uzun müddət dövlət qulluğunda təcrübəsi olan dövlət qulluqçusudur. Rauf insan resursları sahəsində fəaliyyət göstərən
şirkətdən işləməklə bağlı dəvət alır. O şirkətlə danışıqlar aparmış və əvəzçilik qaydasında həmin şirkətdə ekspert kimi çalışmağa razılıq vermişdir. Rauf 4 aya yaxın müddətdə bu şirkətdə
də əvəzçilik qaydasında çalışmış və sonda bu barədə dövlət orqanının rəhbəri məlumat əldə etmişdir.
Raufun əvəzçilik qaydasında işləməsi düzgündürmü?
Raufun əvəzçilik qaydasında işləməsi loyallıq prinsipinin tələblərinə ziddir. Belə ki, o loyallıq prinipinə uyğun olaraq qanunvericilikdə dövlət qulluğu ilə bağlı nəzərdə tutulmuş
məhdudiyyətlərə əməl etməmiş və əvəzçilik qaydasında vəzifə
tutmuşdur.
Nümunə 3: Dövlət orqanının Təsərrüfat şöbəsinin əməkdaşı
Nicat “Satınalmalara dair qanunvericiliyin tətbiqi məsələləri”
mövzusunda keçirilən konfransda iştirak edir. Konfransda
mətbuat və ictimaiyyət nümayəndələri də iştirak edir. Mövzu ətrafında müzakirələr keçirilərkən Nicat dövlət orqanı
tərəfindən icra edilmiş layihələrdən danışmış və dövlət orqanının cari ildə 5 sosial obyektin tikintisinə başlayacağını və
həmin layihələr üzrə tender qaliblərinin yəqin ki, onların əvvəl
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layihələrini icra etmiş şirkət olacağını bildirir. O şirkətin qalib
olacağını həmin şirkət tərəfindən işlərin vaxtında icra edilməsi
və bundan məmnun qalmaqları ilə əsaslandırır.
Bu məlumat mətbuatda verilmiş və dövlət orqanının
rəhbərliyi məlumatla tanış olmuşdur. Mətbuata verilmiş
məlumat həqiqətə uyğun deyildir. Belə ki, cari ilin investiya
proqramında dövlət orqanı tərəfindən sosial obyektlərin tikintisi nəzərdə tutulmamışdır.
Nicatın mətbuat qarşısında bu cür çıxış etməsi düzgündürmü?
Nicat ictimaiyyət və mətbuat qarşısında çıxış etməklə loyallıq prinsipinin tələblərini pozmuşdur. Belə ki, dövlət orqanı tərəfindən açıq çıxışlarla bağlı müəyyən olunmuş qaydalara
əsasən mətbuat qarşısında ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə məsul
olan, eyni zamanda dövlət orqanının məsul vəzifəli şəxslərinin
çıxış etmək hüququ vardır. Nicat mətbuata düzgün olmayan
məlumat vermiş və tender qalibinin əvvəl işlədikləri şirkət olacağını söyləməsi ilə dövlət orqanı tərəfindən keçirilən tenderlərin
şəffaflığına ictimaiyyətdə şübhə yaratmışdır. Bununla da dövlət
orqanının nüfuzunu aşağı salmışdır.
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İctimai etimad
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Dövlət qulluqçusu Azərbaycan Respublikasının, dövlət orqanının və dövlət qulluğunun nüfuzunu möhkəmləndirməyə, öz adını
və şərəfini uca tutmağa borcludur.
Dövlət qulluqçusu etik davranış qaydalarının onun tərəfindən
pozulması nəticələrini aradan qaldırmağa, o cümlədən ictimai etimadın bərpası üçün tədbirlər görməyə borcludur.
Dövlət qulluqçusu dövlət orqanlarının və onların vəzifəli
şəxslərinin fəaliyyəti barədə ictimaiyyəti məlumatlandıran kütləvi
informasiya vasitələri nümayəndələrinin qanunla müəyyən edilmiş
hallarda və qaydada doğru (dürüst) məlumatlar almasına köməklik
göstərməlidir.
Demokratik idarəetmə xalqla dövlət qulluqçuları arasında
etimada əsaslanır. Buna görə də dövlət qulluqçusu dövlət qulluğuna ictimai etimadı təmin edə biləcək hərəkət etməli və tutduğu
vəzifənin tələb etdiyi etimada layiq olduqlarını davranışları ilə
göstərməlidirlər. Bu baxımdan dövlət qulluqçuları xalqın dövlət
qulluğuna etimadını zədələyən, inamını sarsıdan, şübhə altına alan
və ədalət prinsipinə zidd olan hərəkətlərdən (və ya hərəkətsizlikdən)
çəkinməyi özlərinə borc bilməlidirlər.
Nümunə 1: Rayonda yerləşən “Çıraq” hoteli həmin rayonun
polis şöbəsi ilə qeyri-rəsmi sövdələşmə etmişdir. Sövdələşməyə
əsasən hotel şöbəyə hər ay bir neçə qutu kağız və ofis avadanlığı
verir və şöbənin bəzi köhnə avadanlıqlarını yenisi ilə dəyişdirir.
Bunun müqabilində isə polis şöbəsi hoteldə qalan müştərilərin
problemləri ilə yaxından maraqlanır və yaranan hər hansı
problemə dərhal müdaxilə edir, otel müştərilərini tez-tez lazım
olan polis protokolları ilə problemsiz təmin edir. Bundan başqa hotel müştəriləri polis şöbəsində olarkən polis əməkdaşları
tərəfindən onlara qarşı xüsusi hörmət göstərilir. Hətta polis rəisi
tərəfindən qəbul edilmələri üçün çoxlu vətəndaşın növbəyə yazıldığı günlərdə də onlar dərhal qəbul edilirlər. Hotel rəhbərliyi
polis şöbəsinin göstərdiyi bu cür xidmətdən çox məmnundur.
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Eyni zamanda bu hal rayonda olan bir çox şirkətlərlə də
təkrarlanır.
Polis şöbəsinin bu cür xidmət göstərməsi düzgündürmü?
Polis şöbəsinin bu cür xidmət göstərməsi ictimai etimad
prinsipinin tələblərinə ziddir. Belə ki, vətəndaşlar dövlət orqanı əməkdaşlarının hotel müştərilərinə qarşı fərqli münasibət
göstərməsini onların hər hansı maddi və ya qeyri-maddi
nemətlər əldə etmələri ilə əlaqədar olduğunu düşünürlər. Hotel müştərilərinə vətəndaşlardan fərqli münasibət göstərilməsi
dövlət orqanının nüfuzunu aşağı salır, vətəndaşların dövlət orqanına olan ictimai etimadını zədələyir.
Nümunə 2: İş vaxtının bitməsinə 30 dəqiqə qalmış dövlət
orqanına gedən Nərgiz xanım 5 dəqiqəyə yekunlaşdırıla biləcək
bir iş üçün dövlət qulluqçusuna müraciət etmişdir. Dövlət qulluqçusu Nərgiz xanıma baxaraq “Səhərdən haradasan ay xanım! Axşama qədər evdə oturub iş vaxtının bitməsinə az qalmış
gəlmisən. Bizim başqa işimiz yoxdur yəni? İndidən sonra bu
əməliyyatın aparılması mümkün deyil. Sabah gələrsən” deməyi
etik baxımdan doğrudurmu?
Dövlət qulluqçusu bu cür davranışı ilə Nərgiz xanımın
müraciətinə etinasız yanaşmış və vətəndaşın dövlət orqanına
olan ictimai etimadını zədələmiş və əlavə olaraq kobud davranışı ilə mədəni davranış prinsipinin tələblərini pozmuşdur.
Nümunə 3: Dövlət orqanının ətrafında çox sayda dövlət
qulluğuna hazırlıq kursları fəaliyyət göstərir. Dövlət orqanında
qəbulda olan vətəndaş (namizəd) hansı hazırlıq kursuna getməsi
barədə dövlət orqanının əməkdaşından məsləhət istəyir. Dövlət
qulluqçusu necə davranmalıdır?
Dövlət qulluqçusu vətəndaşı (namizədi) hər hansı bir ha-
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zırlıq kursuna istiqamətləndirməkdən çəkinməlidir. Hər hansı
mənfəət əldə etmək məqsədi olmasa belə vətəndaşın (namizədin)
müəyyən hazırlıq kursuna yönləndirilməsi digər vətəndaşlarda
(namizədlər) və üçüncü şəxslərdə şübhə yaradacaq və dövlət
orqanına olan etimadı sarsıdacaqdır.
Nümunə 4: Dövlət Yol Polisinin əməkdaşı xidməti
vəzifələrini icra edərkən avtomobillərin daha sıx olduğu yerdə
bir sürücü yol hərəkəti qaydalarının tələblərini kobud şəkildə
pozur. Sürücü işıqforun qırmızı işığında keçərək avtomobilini
hərəkətin qadağan edildiyi istiqamətə sürür. Dövlət Yol Polisinin əməkdaşı pozuntunu görür, lakin sürücünün yüksək vəzifəli
şəxsin oğlu olduğunu nəzərə alaraq saxlamır. Dövlət Yol Polisinin əməkdaşı bu zaman digər istiqamətdə hərəkət edən və daha
az əhəmiyyətli inzibati xəta törədən digər vətəndaşı dərhal saxlayır və onun barəsində protokol tərtib edir. Baş verən bu halları
vətəndaşlar da kənardan görür.
Dövlət Yol Polisinin əməkdaşı kobud pozuntu törədən sürücünü saxlamamaqla digər sürücülərdə və vətəndaşlarda dövlət
orqanına və dövlət qulluqçularına olan ictimai etimadı sarsıdır. Vətəndaşı polisin vəzifələrini qərəzli həyata keçirdiyini,
bərabərlik hüququ prinsipinin tələblərini pozduğunu düşünür.
Polis əməkdaşı bununla da ictimai etimad prinsipinin tələblərini
pozur.
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İnsanların hüquq,
azadlıq və qanuni
maraqlarına, şərəf və
ləyaqətinə və işgüzar
nüfuzuna hörmət.
Hüquqi şəxslərin
işgüzar nüfuzuna
hörmət.
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Dövlət qulluqçularının fəaliyyəti insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunmasına, qorunmasına və
müdafiəsinə xidmət etməlidir.
Dövlət qulluqçusu insanların hüquq və azadlıqlarını, qanuni maraqlarını pozan, onların şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzunu
ləkələyə biləcək qərarlara və hərəkətlərə (və ya hərəkətsizliyə) yol
verməməlidir.
Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, dövlət qulluqçusu xidməti vəzifələrinin icrası ilə bağlı fiziki
şəxslərin, habelə digər dövlət qulluqçularının şəxsi həyatı, şərəf və
ləyaqəti barədə ona məlum olmuş məlumatların konfidensiallığını
təmin etməlidir.
Dövlət qulluqçusu hüquqi şəxslərin işgüzar nüfuzuna hörmətlə
yanaşmalı və onların işgüzar nüfuzunu ləkələyə biləcək hərəkətlərə
(və ya hərəkətsizliyə) yol verməməlidir.
Nümunə 1: Vətəndaş Tural Gəncəliyev yerli rayon icra
hakimiyyətinin aidiyyəti şöbəsinin apardığı mənzil növbəsinə
dayanmış və ona növbədə 4-cü adam olduğu barədə rəsmi bildiriş verilmişdir. Növbəyə dayandığı müddətdən 5 il keçməsinə
baxmayaraq ona mənzil verilməmişdir. Tural məsələ ilə bağlı
rayon icra hakimiyyətinin aidiyyəti şöbəsinin müdirinə müraciət
etmiş, növbədə neçənci adam olması ilə bağlı yenidən rəsmi
məlumat verilməsini xahiş etmişdir. Lakin onun müraciətinə cavab verilməmişdir. O bununla bağlı bir neçə dəfə müraciət etsə
də, müraciətinə cavab ala bilməmişdir. Məsələ ilə bağlı olaraq o,
icra hakimiyyəti başçısının müavinin qəbuluna gəlmiş vəziyyəti
izah etmişdir. İcra hakimiyyəti başçısının müavini vətəndaşın
müraciəti ilə bağlı heç bir tədbir görməmişdir.
Dövlət qulluqçusunun vətəndaşa olan münasibəti doğrudurmu?
Dövlət qulluqçusu vətəndaşa qarşı münasibətdə onun hüquqlarını pozan hərəkətsizliyə yol vermişdir. Belə ki, hər
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bir vətəndaşın dövlət orqanına və vəzifəli şəxslərə müraciət
etmək hüququ var və qanunvericiliyə uyğun olaraq vətəndaşın
müraciəti müəyyən edilmiş müddətdə baxılmalı, araşdırılmalı
və rəsmi cavablandırılmalıdır. Eyni zamanda dövlət qulluqçusunun fəaliyyəti insanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarının təmin olunmasına, qorunmasına və müdafiəsinə
xidmət etməlidir. Rayon icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxsi isə
vətəndaşın müraciətini araşdırmamış və müraciətə rəsmi cavab
verməli olduğu halda cavablandırmamışdır.
Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini isə vətəndaşın
etdiyi şikayətlə bağlı onun hüquq və qanuni maraqlarının təmin
olunması üçün heç bir tədbir görməmişdir.
Bununla da rayon icra hakimiyyəti aparatının vəzifəli
şəxsləri tərəfindən vətəndaşın hüququ təmin olunmamış
və “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 8.1 və 8.2-ci
maddədəsinin tələbləri pozulmuşdur.
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Mədəni davranış
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Dövlət qulluqçusu bütün şəxslərə, o cümlədən birbaşa və yuxarı rəhbəri ilə və ya tabeliyində olan şəxslərə münasibətdə nəzakətli,
xeyirxah, diqqətli və səbirli olmalıdır.
Dövlət qulluqçuları dövlət qulluğunun bir əmanət olması
düşüncəsi və xalqa xidmətin hər cür mənfəətdən üstün bir vəzifə
olması düşüncəsi ilə xalqa zövqlə xidmət göstərməli, iş yoldaşlarına və vətəndaşlara münasibətədə nəzakətli, hörmətcil və gülər
üzlü olmalıdır.
Rəhbər dövlət qulluqçuları qanunun tələblərinə uyğun hərəkət
etməli, tabeçiliyində olan dövlət qulluqçularına və vətəndaşlara
qarşı təzyiq, təhqir və təhdid edici münasibət göstərməməlidir.
Nümunə1: Kiçik bir kənddə yaşayan Kazım ona yazılmış
vergi cəriməsinin ödəmək üçün vergi şöbəsinə gəlmişdir. O
hara və kimə müraciət edəcəyini bilmir və nə etməli olduğunu öyrənmək üçün qapısı açıq olan ilk otağa girərək əlindəki
sənədi iş stolunun arxasında əyləşmiş dövlət qulluqçusuna
uzatmışdır. Çöldə hava çox soyuq olduğu üçün Kazım papağını
başında və əllərini isə cibində saxlamışdır. Dövlət qulluqçusu
əlinə aldığı sənədlərə baxaraq başını qaldırmadan, sərt bir tonla
“əlini cibindən çıxart” deyir. Kazım ona müraciət edilmədiyini
düşünərək eyni şəkildə dayanmağa davam edir. Dövlət qulluqçusu bu dəfə “sənə əllərini cibindən çıxart dedim” deyə qışqıraraq sənədi Kazıma uzatmış, “əvvəlcə dövlət idarəsinə daxil
olma qaydalarını öyrən, ondan sonra gəl” deyərək Kazıma qapını göstərmişdir.
Dövlət qulluqçusunun bu cür davranışı hörmət və nəzakətlə
bağlı etik qaydalara ziddir.
Nümunə 2: Vətəndaşa məxsus torpaq sahəsi şəhər icra
hakimiyyəti başçısının müavinin dəstəyi ilə qanunsuz olaraq
başqa vətəndaşa satılıb. Vətəndaş Adil Əliyev həmin torpaq
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sahəsinin ona məxsus olmasını təsdiq edən sənədlərlə başçının müavinin qəbuluna getmiş, lakin qəbulda olarkən başçının
müavini ona təqdim olunan sənədləri vətəndaşın üstünə tullayaraq “bunlar mənim üçün əsas deyil, get hara istəyirsən ora
da şikayət et” deyir və qəzəbli şəkildə rədd olaraq otağından
çıxmasını tələb edir.
Vətəndaş Konstitusiyada təsbit edilmiş mülkiyyət hüququnun kobud şəkildə pozulduğunu diqqətə çəkərək baş verənlər
və ona qarşı qeyri-etik davranış göstərilməsi ilə bağlı şəhər icra
hakimiyyəti başçısına müraciət etmişdir. Vətəndaş şəhər icra
hakimiyyəti başçısı tərəfindən soyuqqanlılıqla qarşılanmış və
icra başçısı onun pozulmuş hüququnun bərpası üçün heç bir addım atmamışdır.
Vətəndaş qarşılaşdığı problemin həll edilməsi üçün mətbuat
orqanlarına müraciət etmiş, baş verənlərin ictimailəşdirilməsini
xahiş etmiş və mətbuat orqanı həmin müraciəti yayımlamışdır.
İcra hakimiyyəti başçısının müavinin vətəndaşa qarşı
diqqətli, səbirli və nəzakətli olmalı olduğu halda, vətəndaşın
təqdim etdiyi sənədlərə laqeyd münasibət göstərməsi, həmin
sənədləri onun üzərinə tullayaraq get hara istəyirsən ora da
şikayət et deməsi və otağından rədd olaraq çıxmasını tələb
etməsi mədəni davranış prinsipinin tələblərinə ziddir.
Eyni zamanda şəhər icra hakimiyyəti başçısının vətəndaşın
onun müavinin hərəkətlərindən etdiyi şikayətə laqeyd münasibət
göstərməklə və pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün heç bir addım atmamaqla öz vəzifə borcunu səmərəli yerinə yetirməmiş,
insanların hüquq və qanuni maraqlarının təmin olunmasına və
müdafiəsinə xidmət etməmişdir. Bununla da o, vicdanlı davranış prinsipinin tələblərini pozmuşdur.
Mətbuat orqanında verilmiş informasiya isə şəhər icra
hakimiyyətinin vətəndaşlar arasında nüfuzunu aşağı salmış və
dövlət qulluğuna, dövlət qulluqçusuna olan etimadı sarsıtmışdır.
Bununla da ictimai etimad prinsipinin tələbləri pozulmuşdur.
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Nümunə 3: Nazirliyin yerli şöbəsinin rəisi 5 ilə yaxın
müddətdir ki, həmin vəzifədə çalışır. Şöbəyə yeni iki əməkdaş
gəlmişdir. Şöbə müdiri keçirilən iclaslarda yeni əməkdaşların
özlərini doğrultmadığını qeyd edərək, onları yarıtmaz olduqlarını bildiririr. Şöbə müdiri onlara tapşırıq verərkən adları ilə
müraciət etmir və adətən “ey”, “sən” ifadələrindən istifadə edir.
Bu cür davranış mədəni davranış qaydasının tələblərinə
ziddir.
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Əmr, sərəncam və ya
tapşırıqların yerinə
yetirilməsi
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Dövlət qulluqçusu birbaşa və ya yuxarı rəhbərinin qanuna
uyğun olan və səlahiyyətləri daxilində qəbul etdiyi yazılı əmri,
sərəncamı və ya verdiyi şifahi tapşırıqları yerinə yetirməyə borcludur.
Dövlət qulluqçusu birbaşa və ya yuxarı rəhbəri tərəfindən
ona verilən əmrin, sərəncamın və ya tapşırığın qanuna və ya digər
normativ hüquqi akta zidd olmasına əmindirsə, bu barədə yazılı
əsaslandırmanı birbaşa və ya yuxarı rəhbərinə təqdim etməlidir.
O, birbaşa rəhbərindən bu əmr, sərəncam və ya tapşırığın yazılı
şəkildə təsdiq olunmasını tələb etməlidir. Birbaşa rəhbərindən yazılı şəkildə təsdiq edilmiş əmr, sərəncam və ya tapşırıq almasına baxmayaraq, dövlət qulluqçusu onların qanuna, yaxud digər normativ
hüquqi akta zidd olmasına inanmaqda davam edərsə, o, həmin əmr,
sərəncam və ya tapşırığın yerinə yetirilməsindən imtina edə bilər.
Qanuni göstərişlərin yerinə yetirilməməsi intizam məsuliyyətinə
səbəb olur.
Bu prinsipə əsasən rəhbərlik dövlət qulluqçusundan qanuna və
etik qaydaların tələblərinə zidd əmrlərin və tapşırıqların icrasını
tələb etməməlidir. Subordinasiya münasibətində olan dövlət qulluqçuları isə rəhbərliyi tərəfindən verilmiş qanunsuz əmrləri yerinə
yetirməyə borclu deyildirlər.
Dövlət qulluqçuları bərabərlik prinsipinə uyğun olaraq bitərəf
olmaqla vəzifələrini yerinə yetirməyə və müəyyən edilən dövlət
siyasətini həyata keçirməyə borcludurlar.
Dövlət qulluqçuları dövlət orqanlarının qanunvericiliyə uyğun
olaraq qəbul edilmiş qərarlarının və qanuni fəaliyyətlərinin həyata
keçirilməsinə maneçilik edə bilməzlər.
Nümunə: Nazirlik yemək və təmizlik işlərinin xidmət
müəssisələrindən sifariş edilməsi ilə bağlı rayon şöbəsinə məktub
göndərir. Rayon şöbəsinin müdiri isə dövlət xidmətlərinin özəl
firmalar tərəfindən həyata keçirilməsinə qarşıdır. Məktubun
göndərilməsindən bir il müddət keçməsinə baxmayaraq məsələ
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ilə bağlı heç bir tədbir görülməmişdir.
Şöbə müdirinin hərəkətləri etik baxımdan doğru deyildir.
Belə ki, dövlət qulluqçuları qanunvericiliyə uyğun olaraq verilmiş əmr və sərəncamları həyata keçirməyə borcludurlar. Ona
görə də bu halda dövlət qulluqçusu verilmiş göstərişlə eyni
fikirdə olmasa belə qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən
edilmiş siyasətə müvafiq olaraq tender elan etməli idi.
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Qərəzsizlik
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Dövlət qulluqçusu 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.
Dövlət qulluqçusu xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsi zamanı siyasi bitərəfliyə əməl etməyə borcludur.
Dövlət qulluqçusu özünün və ya maraqlı şəxslərin mənafelərinin
onun xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə təsirinə yol
verməməli və bu cür təsir üçün şərait yaratmamalıdır.
Dövlət qulluqçuları xidməti vəzifələrinin icrası zamanı qanunçuluq, ədalətlilik, bərabərlik və vicdanlıq prinsiplərini rəhbər
tutmalı, insan hüquq və azadlıqlarını, qanuni maraqlarını pozan
hərəkətlərə və öz fəaliyyətində dilindən, dinindən, irqindən, siyasi mənsubiyyətindən, cinsi və digər səbəblərdən ayrıseçkiliyə yol
verməməlidir.
Dövlət qulluqçusu öz fəaliyyətində qərəzsiz olmalı, heç kimə
güzəştli, bərabərlik prinsipinə zidd olan münasibət göstərməməli,
etik davranış prinsiplərini rəhbər tutaraq hər hansı şəxsin və ya
şəxslər qrupunun üstünlüyünə yol verməməlidir.
Nümunə 1:Vakant Aparat rəhbəri vəzifəsi üzrə ehtiyat kadr
olan daxili nəzarət şöbəsinin müdiri Raufun digər şöbənin müdiri Nazəninin ona rəqib ola biləcəyini eşitmişdir. Raufun dostu
ona Nazənin barəsində müvafiq yoxlama başlamasını, yoxlamaya təsir göstərərək həqiqətə uyğun olmayan hesabat hazırlamasını təşkil etməyi və bu hesabata əsaslanaraq əməkdaşa intizam tənbeh tədbirinin tətbiq edilməsini, beləliklə də həmin şöbə
müdirinin namizədliyinə maneə yaratmağı tövsiyə edir.
Rauf necə hərəkət etməlidir?
Dostunun tövsiyələri etik davranış prinsiplərinin tələbləri ilə
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ziddiyyət təşkil edir və qərəzli mövqe nümayiş etdirməyi tələb
edir. Daxili nəzarət şöbəsinin müdiri Nazəninin namizədliyinə
təsir göstərəcək qərəzli hərəkətlərdən çəkinməli və onunla qanuni yollarla (işinə münasibəti ilə) rəqabət aparmalıdır.
Nümunə 2: İş adamı olan Araz dövlət orqanının elan etdiyi tenderin qalibi olmuşdur. Həmin orqanın rəhbəri Arazın
uşaqlıq dostudur və Araz bundan istifadə edərək dövlət orqanının rəhbərindən ödəmələrdə güzəşt gözləyir. Dövlət orqanının
rəhbəri necə hərəkət etməlidir?
Dövlət qulluqçusunun qərəzsizlik və bərabərlik prinsiplərinə
zidd olan münasibət göstərməsi etik cəhətdən doğru deyildir.
Ona görə də həmin orqanın rəhbəri iş adamı olan dostu Araza
münasibətdə güzəştli əməliyyat aparmamalıdır.
Diskresion səlahiyyətin həyata keçirilməsindən
imtina və ya şəxsi maraq naminə həyata keçirilməsi
Qanunvericilikdə bəzi xidmətlərin hansı şəkildə yerinə
yetiriləcəyi aydın olaraq müəyyən edilməsinə baxmayaraq, bəzi
məsələlərlə bağlı yalnız əsas prinsiplər müəyyənləşdirilir və mümkün qanunauyğun qərarlardan birini seçmək hüququ dövlət qulluqçusuna həvalə edilir. Bu halda dövlət qulluqçuları müəyyən variantlar arasında seçim etməlidir. Dövlət qulluqçusu ona verilən bu
səlahiyyətdən dövlət maraqları və xidməti tələblər istiqamətində,
özbaşınalıq istisna edilməklə qərəzsizlik və bərabərlik prinsiplərinə
uyğun olaraq istifadə etməlidir.
Dövlət qulluqçularının məsuliyyətdən yayınmaq məqsədi ilə
diskresion səlahiyyətlərdən imtina etməsi və ya bu səlahiyyətlərdən
şəxsi və yaxınlarının mənafeləri naminə istifadə etmələri etik davranış qaydalarına ziddir.
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Nümunə 3: Azər müəllim deputat seçkilərində namizəd kimi
iştirak etməsi ilə bağlı olaraq tutduğu vəzifədən müvəqqəti olaraq istefa vermişdir. Azər müəllimim seçki kampaniyası dostu
Elvin tərəfindən maliyyələşdirilmişdir. Seçkidə müvəffəqiyyət
əldə etməyən Azər müəllim Agentliyin rəhbəri vəzifəsinə geri
qayıtmış və onun işlədiyi Agentlik böyük tender elan etmişdir.
Elvin keçiriləcək tenderdə Azər müəllimin onun xeyrinə
üstünlük verəcəyini gözləyir.
Bu halda Azər müəllim qərəzsizlilik prinsipinə uyğun olaraq kiməsə münasibətdə güzəşt tətbiq etməməlidir.
Nümunə 4: Şəhər Səhiyyə Şöbəsi müdirinin bacısı oğlu
həkim-stajçıdır və o ixtisasartırma imtahanına hazırlaşır, lakin
pasientlərin daha çox müraciət etdiyi sahədə işləməsi ilə bağlı
olaraq imtahana hazırlaşmaq üçün kifayət qədər vaxt tapa bilmir. Həkim-stajçı dayısından onu pasientlərin daha az müraciət
etdiyi digər sahəyə keçirilməsini xahiş edir.
Bu halda səhiyyə şöbəsinin müdiri necə hərəkət etməlidir?
Dövlət qulluqçusunun vəzifəsindən şəxsi və yaxınlarının marağı naminə istifadə etməsi etik davranış prinsiplərinə ziddir. Ona
görə də şöbə müdiri bacısı oğlunun xahişini yerinə yetirməməlidir.
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Maddi və qeyri-maddi
nemətlərin, imtiyazların
və ya güzəştlərin
əldə edilməsinə yol
verilməməsi
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Dövlət qulluqçusunun qanunsuz olaraq maddi və qeyri-maddi
nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə etməyə yönəlmiş hərəkətlər
(hərəkətsizlik) etməsi və ya qərarlar qəbul etməsi qadağandır.
Dövlət qulluqçusu onun hərəkətlərinin (hərəkətsizliyinin) və
ya qərarlarının maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya
güzəştlər əldə etməyə gətirib çıxarmasını istisna edən tədbirlər
görməlidir.
Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada şəxslərə əvəzsiz
xidmət (xidmətlər) göstərən dövlət qulluqçusu həmin xidmətə
(xidmətlərə) görə hər hansı haqq tələb edə bilməz.
Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş ödəniş müqabilində
vətəndaşlara xidmət (xidmətlər) göstərən dövlət qulluqçusu həmin
xidmətə (xidmətlərə) görə nəzərdə tutulan məbləğdən artıq haqq
tələb edə bilməz.
Rəhbər və ya nəzarətçi vəzifəsində olan dövlət qulluqçuları
qanunvericiliyə zidd olaraq özləri üçün xidmət, imkan və ya digər
mənfəət tələb etməməli və belə təklifləri qəbul etməməlidirlər.
Nümunə 1: Vətəndaş Vüsal Həsənov ona məxsus torpaq
sahəsində tikəcəyi yaşayış evinin baş planını və eskiz layihəsini
razılaşdırmaq üçün rayon icra hakimiyyətinə təqdim etmiş, lakin layihəyə dair irad bildirilməməsi üçün RİH-nin şöbə müdiri
tərəfindən ondan 3770 manat rüsum ödənilməsi tələb edilmiş və
bunun üçün bank hesabının rekvizitləri ona təqdim edilmişdir.
Həmçinin, vətəndaş rüsumun qanuna uyğun olmadığına görə
etiraz etmiş, RİH-nin şöbə müdiri isə həmin rüsumun rayon icra
hakimiyyəti tərəfindən müəyyən edildiyini qeyd etmişdir.
Rayon İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri qeyri-qanuni rüsum tələb etməklə etik prinsiplərin tələblərini pozmuşdur. Belə
ki, dövlət qulluqçusu bununla qanunsuz olaraq maddi nemətlər
əldə etməyə yönəlmiş hərəkətlər etmiş və qanunvericiliklə
müəyyən olunmuş qaydada əvəzsiz xidmət göstərməli olduğu
halda həmin xidmətə görə haqq tələb etmişdir.
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Nümunə 2: Nəzarət və yoxlama səlahiyyətlərinə malik olan
dövlət qulluqçusunun yoxlama üçün getdiyi özəl xəstəxanadan
əvəzi ödənilmədən onun müayinə edilməsini (“check-up”)
istəməsi etik davranış prinsiplərinə uyğundurmu?
Nəzarət və yoxlama səlahiyyətlərinə malik olan dövlət qulluqçularının qanunvericiliyin tələblərinə zidd olaraq özləri üçün
imtiyaz, güzəşt və ya digər mənfəət tələb etməsi etik davranış
prinsiplərinə ziddir.
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Korrupsiyanın
qarşısının alınması
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Dövlət qulluqçusuna qanunsuz maddi və qeyri-maddi nemətlər,
imtiyazlar və ya güzəştlər təklif olunduğu hallarda, dövlət qulluqçusu onlardan imtina etməlidir. Maddi və qeyri-maddi nemətlər,
imtiyazlar və ya güzəştlər dövlət qulluqçusuna ondan asılı olmayan səbəblərdən verilərsə, o, bu barədə birbaşa rəhbərinə məlumat
verməli və maddi, qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi dövlət orqanına akt üzrə təhvil
verilməlidir.
Tərəflərdən biri dövlət qulluqçusunun qulluq keçdiyi dövlət orqanı olan əqdlərdə həmin dövlət qulluqçusu digər tərəf ola bilməz.
Nümunə 1: Dövlət orqanının Tikinti və təsərrüfat şöbəsinin
müdiri yarımçıq inşa olunmuş ev almışdır. Həmin orqanın
tenderlə işlərini həyata keçirən firmanın sahibi Əkrəm Novruzov ona evinin və bağının təmir işlərini simvolik bir qiymətə
həyata keçirməyi təklif edir. Şöbə müdiri nə etməlidir?
Şöbə müdiri ona edilən bu cazibəli təklifi qəbul etməməlidir.
Əgər qəbul edərsə, onda maraqlar toqquşması meydana gəlir və
gələcəkdə Əkrəm Novruzov qanunvericiliyə uyğun olmayan
xahişlər etdiyi təqdirdə o çətin vəziyyətdə qala bilər. Dövlət orqanı ilə işgüzar əlaqələri olan şəxslərə real qiymətlərlə də olsa hər
hansı işlərin gördürülməsi cəmiyyətdə qeyri-etik qəbul edilə bilər.
Nümunə 2: Kadr şöbəsində çalışan Yaqub informasiya texnologiyaları üzrə xüsusi biliklərə malikdir. O işlədiyi dövlət
orqanı ilə müqavilə bağlayaraq dövlət orqanı üçün hazırlanan
saytın yaradılmasında mütəxəssis kimi iştirak edir.
Yaqubun işlədiyi dövlət orqanı ilə müqavilə bağlaması düzgündürmü?
Bu hal etik prinsipin tələbinə ziddir və Yaqub tərəflərdən
biri işlədiyi dövlət orqanı olan əqddə digər tərəf olmuş və bununla da etik prinsipin tələbini pozmuşdur.
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Hədiyyə alma
ilə əlaqədar
məhdudiyyətlər
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Dövlət qulluqçusu xidməti vəzifələrinin qərəzsiz icrasına
təsir edə bilən və ya bu cür təsir təəssüratı yaradan və ya onun
vəzifələrinin icrası müqabilində mükafat qismində verilən və ya bu
cür mükafat təəssüratı yaradan hədiyyələri özü və ya digər şəxslər
üçün tələb edə və ya qəbul edə bilməz.
Bu qayda sadə qonaqpərvərliklə bağlı və dəyəri «Korrupsiyaya
qarşı mübarizə haqqında» qanunda nəzərdə tutulmuş məbləğdən,
yəni 55 manatdan, yuxarı olmayan kiçik hədiyyələrin təqdim olunduğu hallara şamil edilmir. Vəzifəli şəxs xidməti vəzifələrinin
icrası ilə əlaqədar bir il ərzində hər hansı fiziki və ya hüquqi
şəxsdən ümumi məbləği əlli beş manatdan yuxarı olan bir və ya bir
neçə hədiyyəni qəbul edə bilməz. Həmin məbləğdən yuxarı olan
hədiyyələr şəxsin xidməti vəzifəsini həyata keçirdiyi dövlət orqanına və ya yerli özünüidarəetmə orqanına məxsus hesab edilir.
Bu o demək deyildir ki, dəyəri 55 manatdan aşağı olan bütün
hədiyyələri qəbul etmək olar. Dəyəri 55 manatdan aşağı olan o
hədiyyələri qəbul etmək olar ki, verilmiş hədiyyə qonaqpərvərliklə
bağlı olsun və eləcə də cəmiyyətdə vəzifələrin icrası müqabilində
mükafat qismində verilən və ya mükafat təəssüratı yaradan hədiyyə
olmasın.
Dövlət qulluqçusu hədiyyənin qəbul edilməsi və ya qonaqpərvərlikdən istifadə ilə bağlı qərara gələ bilmədiyi hallarda, bu
məsələ barədə birbaşa rəhbərinin rəyini öyrənməlidir.
Bəzən dövlət qulluqçuları yeni il, bayram və s. xüsusi günləri
bəhanə gətirərək əməkdaşlıq etdikləri qurumlardan və yaxud iş yoldaşlarından hədiyyə aldıqları müşahidə edilir.
Dövlət qulluqçuları tərəfindən alınan hədiyyələr ictimaiyyətdə
müzakirələrə gətirib çıxarır, sui-istifadə hallarının artmasına, dövlət
qulluğuna, dövlət orqanına, dövlət orqanının rəhbərliyinə və dövlət
qulluqçularına etibar və inamın sarsılmasına səbəb olur. İlk baxışdan əhəmiyyətsiz kimi görünən və bu səbəbdən hədiyyələrin qəbul
edilməsinə göz yumulması, çox vaxt “booby” tələsinə” çevrilərək
dövlət orqanlarının və dövlət qulluqçularının vəzifələrinin qərəzsiz
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icrasına təsir təhlükəsi yaradır.
Dövlət qulluqçularının hədiyyə götürməməsi (qəbul etməməsi)
və vəzifədən sui-istifadəyə yol verməməsi əsas prinsiplərdən biridir.
Dövlət qulluqçusunun qərəzsizliyinə (tərəfsizliyinə), fəaliyyətinə,
qərarına və ya vəzifəsinin icrasına təsir edən və ya təsir etmə ehtimalı olan birbaşa ya da dolayı yolla qəbul edilən hər cür əşya və ya
mənfəət (qeyri-maddi nemətlərin, imtiyazların və güzəştlərin əldə
edilməsi) özündə hədiyyəni ehtiva edir.
Dövlət qulluqçuları vəzifələrin icrası ilə bağlı olaraq fiziki və
hüquqi şəxslərdən özlərinin, yaxınlarının və ya üçüncü şəxslərin
xeyrinə hədiyyə və güzəştlərin alınmasına yol verməməlidir.
Nümunə: 1 Akif dövlət qulluğunda pensiya yaşına çatmışdır.
O müvafiq pensiyanın təyin edilməsində nəzərə alınacaq dövlət
qulluğu stajının hesablanması üçün dövlət orqanına müraciət
etmişdir. Dövlət orqanının əməkdaşı Akifin xahişi ilə onu qəbul
etmiş və onun müraciətinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada araşdırılacağını və müvafiq qərarın veriləcəyini bildirmişdir. Sonradan məlum olmuşdur ki, dövlət qulluqçusu Akifin
bacısı oğlunun tələbə yoldaşıdır. Akifin bacısı oğlu dövlət qulluqçusunu şəhərətrafında olan bağ evinə dəvət edir və qonaqlıq
təşkil edir. Qonaqlıqda Akifdə iştirak edir. Qonaqlıq yekunlaşdıqdan sonra Akif dövlət qulluqçusuna xəncər və 100 illik fransız çaxırını hədiyyə edir.
Bu halda dövlət qulluqçusu necə hərəkət etməlidir, verilən
hədiyyəni qəbul etməlidirmi yoxsa həmin hədiyyədən imtina
etməlidirmi?
Dövlət qulluqçusuna verilən hədiyyənin dəyəri 55 manatdan yuxarıdır və verilən hədiyyə onun xidməti vəzifələrinin
həyata keçirilməsi ilə bağlı olaraq verilən hədiyyə təəssüratı
yaradır. Çünki Akifə müvafiq pensiyanın təyin edilməsi dövlət
qulluqçusunun icraatında olan iş üzrə qəbul ediləcək qərardan
asılıdır. Eyni zamanda verilən hədiyyə gələcəkdə dövlət qulluq-
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çusunun xidməti vəzifələrinin qərəzsiz icrasına təsir edə bilər.
Bunu nəzərə alaraq dövlət qulluqçusu verilən hədiyyəni qəbul
etməməlidir.

Hansı hədiyyələr qəbul edilə bilər,
hansı hədiyyələr qəbul edilə bilməz?
Dövlət orqanları tərəfindən qəbul edilən daxili etik qaydalarda hansı hədiyyələrin qəbul edilməsi və hansı hədiyyələrin qəbul
edilməsinin qadağan edilməsi nəzərdə tutulmalıdır. Ümumiyyətlə
aşağıda göstərilən hədiyyələri qəbul etmək olar:
a. kitab, jurnal, məqalə, kaset, təqvim, CD və ya buna bənzər
olan əşyalar;
b. ictimai yarışlarda, kampaniyalarda qazanılan mükafat və ya
hədiyyələr;
c. hamının iştirak edə biləcəyi konfrans, simpozium, forum və ya
buna bənzər tədbirlərdə verilən xatirə xarakterli hədiyyələr;
d. təqdimat məqsədilə hazırlanan, hər kəsə paylanan və simvolik dəyəri olan reklam və əlişi məhsulları;
e. banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından bazar şərtlərinə
uyğun olaraq alınan kreditlər.
Aşağıda göstərilənlərin qəbul edilməsi qadağandır:
a. xidməti vəzifənizin icrası ilə bağlı olaraq əməkdaşlıq etdiyiniz fiziki və hüquqi şəxslər, dövlət qulluqçuları və vəzifəli
şəxslər tərəfindən səyahət paketinin verilməsi, qarşılanma, ödənişsiz olaraq mehmanxana ilə təmin edilmə, vida
hədiyyələrinin və hədiyyə çeklərinin verilməsi;
b. daşınar və ya daşınmaz əmlakı satarkən və kirayəyə götürərkən
bazar qiymətinə uyğun olmayan alqı-satqı əməliyyatlarının
aparılması;
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c. dövlət qulluqçusunun göstərdiyi xidmətdən istifadə edən
şəxslərin verəcəyi hər cür əşya, geyim, bəzək və ya qida
növündə olan hədiyyələr;
d. xidməti vəzifələrinizin icrası ilə bağlı olaraq əməkdaşlıq etdiyiniz fiziki və hüquqi şəxslərdən, dövlət qulluqçularından və
vəzifəli şəxslərdən alınan borc və kreditlər.
Dövlət qulluqçusu verilən hədiyyənin qəbul
edilib-edilməməsi ilə bağlı qərara gələ
bilmədikdə nə etməlidir?
Hədiyyə ictimai əlaqələrin qurulmasında əhəmiyyətli bir
vasitədir. İnsanların ictimai həyatlarında bir-birlərinə hədiyyələr
verməsi və hədiyyə qəbul etməsi normal haldır. Burada problem
olan, hədiyyənin dövlət qulluqçusuna icra etdiyi vəzifəsindən irəli
gələrək verilməsidir. Bu səbəbdən, dövlət qulluqçusu hədiyyə qəbul
edərkən özünə bu sualı verməlidir:
Dövlət qulluqçusu olmasaydım və yaxud bu gün tutduğum
vəzifədə olmasaydım yenədə bu hədiyyə mənə veriləcəkdirmi?
Əgər cavab “əlbəttə bəli” olarsa bu halda hədiyyəni qəbul
etmək olar, əgər cavab “xeyr” və yaxud “güman (ehtimal) ki, yox”
olarsa bu halda hədiyyəni qəbul etmək olmaz.
Nümunə 1: Nərmin və İlhamə eyni dövlət orqanında uzun
müddətdir çalışırlar. Eyni zamanda onlar tələbə yoldaşı olublar və dostdurlar. Nərmin ictimaiyyətlə əlaqələr, İlhamə isə
daxili nəzarət şöbəsinin müdiridir. İlhamənin bütün şöbələrin
fəaliyyətinə nəzarət etmək səlahiyyəti var.
İlhamənin ad günündə Nərmin ona dəyəri 150 manat olan
gül çələngi hədiyyə edir.
Bu halda İlhamə necə davranmalıdır? Verilən hədiyyəni
qəbul etməlidirmi yoxsa həmin hədiyyədən imtina etməlidirmi?
Nərmin tərəfindən verilən hədiyyə İlhamənin xidməti
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vəzifələrinin qərəzsiz icrasına təsir edə bilən və ya bu cür təsir
təəssüratı yaradan və ya onun vəzifələrinin icrası müqabilində
mükafat qismində verilən və ya bu cür mükafat təəssüratı yaradan hədiyyə deyil. İlhamə hazırda tutduğu vəzifədə olmasa da həmin hədiyyə yenə ona verilə bilərdi. Verilən hədiyyə
sırf dostluq münasibətlərindən irəli gələrək verilən hədiyyədir
və vəzifələrin icrası müqabilində verilməmişdir. Bu şərtlərlə
verilən hədiyyəni qəbul etmək olar.
Nümunə: 2 Mahirə xanım uzun illərdir ki, nazirlikdə çalışan dövlət qulluqçusudur. O, 5 oktyabr müəllimlər günü
münasibətilə məktəbdə təşkil olunmuş tədbirə dəvət almışdır.
Çox gözəl tədbir keçirilmiş, şagirdlər müəllimlərini tərifləyən
çıxışlar etmiş, şerlər dinlənilmiş, məktəb direktorunun bütün
müəllimlər üçün hazırlatdığı çiçək buketləri onlara təqdim edilmiş və tədbir sona çatmışdır. Tədbirdə məktəb direktoru Mahirə
xanıma da kiçik çiçək buketi təqdim etmiş və “çiçəkləri axşam evinizə götürməyi unutmayın və mütləq ətrafındakı kağızı
diqqətlə çıxararaq çiçəkləri suya qoyun” deyir.
Mahirə xanım ona verilmiş buketin kağızını açmış və buketi güldana yerləşdirərkən onun içindən bir qutunun düşdüyünü
görür. O yerə əyilib qutunu götürür. Qutunun üzərində bir qızıl
mağazasının adı qeyd olunmuşdur. O qutunu açır və içində çox
gözəl və parlaq bir brilyant üzüyün olduğunu görür. Bunun bahalı
bir üzük olduğunu anlamaq çətin deyildi. Mahirə xanım donub
yerində qalmışdır. İndi nə edəcəkdir? O qərar verə bilmirdi?
Bu halda Mahirə xanım necə hərəkət etməlidir?
Hədiyyə Mahirə xanımın xidməti vəzifələrinin həyata
keçirilməsi ilə bağlı olaraq verilmişdir və bu hədiyyə gələcəkdə
onun xidməti vəzifələrinin həyata keçirilməsinə təsir edə bilər.
Bu baxımdan o hədiyyəni geri qaytarmalıdır.
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Maraqlar
toqquşmasının
qarşısının alınması
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Dövlət qulluğunda etik davranış qaydalarının ən əhəmiyyətli
məsələlərindən biri də maraqların toqquşmasının qarşısının alınmasıdır. Maraqların toqquşması dedikdə dövlət qulluqçusunun xidməti
vəzifələri ilə şəxsi maraqları arasında yaranan ziddiyyət başa düşülür. Maraqların toqquşması halı dövlət qulluqçusunun yerinə yetirdiyi xidmət və qəbul etdiyi qərar nəticəsində onun və yaxınlarının
maraqlarının təmin edilməsi zamanı meydana çıxır.
Dövlət qulluqçusu qulluq etdiyi dövrdə maraqların toqquşmasına yol verməməlidir və qanunsuz olaraq öz vəzifə səlahiyyətlərindən
şəxsi maraqları üçün istifadə etməməlidir.
Dövlət qulluqçusunun xidməti vəzifələri ilə onun şəxsi maraqları arasında ziddiyyət yarana biləcəyi hallarda, o, qanunvericiliyə
müvafiq olaraq, dövlət qulluğuna qəbul olunduqda, habelə bundan sonrakı dövrdə həmin maraqların xarakteri barədə məlumat
verməyə borcludur.
Dövlət qulluqçusu başqa vəzifəyə keçmə ilə əlaqədar təkliflərin
maraqların toqquşmasına səbəb ola biləcəyi hallarda, bu barədə
dövlət orqanının rəhbərinə məlumat verməlidir. Dövlət qulluğuna xitam verildikdən sonra dövlət qulluqçusu qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş müddət ərzində əvvəllər fəaliyyətinə nəzarət etdiyi idarə, müəssisə, təşkilatlara və ya onların bölmələrinə işə qəbul
edilə bilməz.
Dövlət qulluqçusu maraqların toqquşmasının qarşısının alınması üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər tədbirlər
görməlidir.
Dövlət qulluqçusu vəzifəyə təyin edilərkən və bundan sonrakı
müddətdə etik davranış qaydaları, korrupsiyaya qarşı mübarizə və
maraqların toqquşmasının qarşısının alınması ilə normativ hüquqi və normativ xarakterli aktlarla tanış olmalıdır. Bu aktlara əməl
edilməsi ilə bağlı hər hansı suallar yarandıqda, bu barədə birbaşa və
ya yuxarı rəhbərinə müraciət etməlidir.
Dövlət qulluqçusunun etdiyi hərəkətdən və ya qəbul etdiyi
qərardan onun özünün, dostunun, qohumunun yaxud tanıdığı insa-
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nın mənfi olaraq təsirlənməsi və yaxud fayda əldə etməsi maraqlar
toqquşmasını ortaya çıxarır.
Maraqların toqquşması hallarında, qərar verənin şəxsi maraqları ilə ümumi mənada xidməti maraqları ziddiyyət təşkil edir. Bu
səbəbdən, maraqlar toqquşmasının xidməti vəzifələrin qərəzsiz və
obyektiv yerinə yetirilməsinə təsir etmə “ehtimal”ı var. Bəzi hallarda maraqların toqquşması halı xidməti vəzifələrin icrasına təsir
etməsə belə, kənardan baxanlar tərəfindən vəzifədən sui-istifadə
halı kimi qəbul edilə bilər.
Nümunə: Dövlət orqanının rəhbəri baş məsləhətçi Kamranı ezamiyyətə göndərir. Onun ezamiyyəti regionda yerləşən
müəssisədə müvafiq yoxlamaların aparılması ilə bağlıdır və
bir həftə müddəti əhatə edir. Kamran ezamiyyətə ailəsi ilə
birlikdə getmək qərarına gəlir. Tanıdığı firma sahibi Aydın
onun qarşılanmasını və ezamiyyətdə olduğu müddətdə hoteldə
yerləşdirilməsini öz üzərinə götürməyi təklif edir. Kamran bu
təklifi qəbul edir.
Kamran siyahı üzrə regionda yerləşən müəssisələrdə yoxlamalara başlayır və Aydının müəssisəsində də yoxlama keçirir. O ezamiyyəti yekunlaşdırıb idarəyə qayıdır və yoxlamaların
nəticələrini analiz edir. Analiz nəticəsində istehsalatda çatışmamazlıqları aşkar edərək bu barədə Aydına məlumat verir.
Məlumatı alan müəssisənin sahibi Aydın Kamrana sual verir:
Ailəniz ilə birlikdə hoteldə keçirdiyiniz məzuniyyətdən xoşunuz gəldimi?
Bu halda Kamran necə hərəkət etməlidir?
Yuxarıda göstərilən nümunədə müəssisənin sahibi Aydın Kamranı şəxsi maraqlarını təmin etmək üçün bir həftəlik
hoteldə yerləşdirmişdir. Bu halda Kamran iki variantdan birini
seçə bilər.
Birinci halda, onun ailəsinin hoteldə yerləşdirilməsini
nəzərə alaraq şəxsi maraqlarını üstün tutaraq çatışmamazlıqlar
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barədə susmalı və protokolda bu barədə qeydlər aparmamalı,
ikinci halda isə, təmin edildiyi şəxsi mənfəətdən təsirlənməyə
bilər və vicdanlı olaraq həmin çatışmamazlıqların müəssisə
rəhbəri tərəfindən aradan qaldırılmasını tələb edə bilər. Digər
tərəfdən isə Kamranın hoteldə yerləşdirilməsinin Aydın
tərəfindən təmin edildiyini bilən üçüncü şəxslər bu halı başqa
cür təsəvvür edəcək və Kamranın vəzifəsindən sui-istifadə etdiyini düşünəcəklər. Buna görə də, maraqların toqquşması halı
ortaya çıxdığı zaman dövlət qulluqçuları dərhal onun qarşısını
almaq üçün lazımi olan tədbirləri görməlidilər.
Bəzən isə, aşağıdakı nümunədən göründüyü kimi, maraqlar
toqquşması çox vaxt üçüncü şəxslər tərəfindən bilinmir və yaxud müəyyən edilmir.
Nümunə: Leyla xanım dövlət qulluğuna qəbul məqsədilə
təşkil olunmuş müsahibə qrupuna üzv təyin olunmuşdur.
Namizədlərin sənədlərini araşdırarkən əmisi oğlu ilə də onun
müsahibə keçirəcəyi məlum olur. Leyla xanımın soyadı
evlənməsi ilə bağlı dəyişdirilmiş və bu səbəbdən əmisi oğlu ilə
onun soyadında oxşarlıq yoxdur. Leyla xanımın əmisi axşam
zəng edərək ondan oğluna kömək göstərməsini xahiş etmişdir.
İstənilən halda dövlət qulluqçuları maraqlar toqquşmasının
qarşısının alınması ilə bağlı şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.Yuxarıdakı nümunədə göstərildiyi kimi bəzi hallarda dövlət qulluqçuları maraqlar toqquşmasının yarana biləcəyi halı şəxsən bilən
adam olduqları üçün hər hansı bir ehtimal olunan və ya qarşılaşdıqları maraqlar toqquşması hallarında diqqətlə hərəkət etməli,
maraqların toqquşması halına gətirib çıxardan hərəkətlərdən
özlərini uzaq tutmalı, maraqların toqquşmasının qarşısını almaq
üçün lazımi addımlar atmalı və maraqların toqquşması halını
müəyyən etdikdə rəhbərliyə məlumat verməlidirlər.
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Maraqların toqquşmasının növləri
Maraqlar toqquşması müxtəlif formalarda ola bilər. Aşağıda
maraqlar toqquşmasının bir neçə növü göstərilmişdir.
Dövlət qulluqçusunun tutduğu və vəzifədən irəli gələn
statusundan şəxsi maraqlar üçün istifadə etməsi
Dövlət qulluqçularının vəzifə və səlahiyyətlərini xidməti
məqsədlərdən kənar istifadə etməsi qadağandır. Vəzifə və səlahiyyətlərdən istifadə edərək mənfəət əldə edilməsinin müxtəlif növləri
var. Bu hal üzrə maraqların toqquşmasının aşağıdakı növləri mövcuddur:
Dövlət qulluqçusu olmuş şəxsin qulluq etdiyi dövlət orqanı
tərəfindən göstərilən xidmətlərdən imtiyazlı bir şəkildə faydalanması
Bəzən dövlət qulluqçusu olmuş şəxs, uzun illər qulluq keçdiyinin qarşılığı olaraq, dövlət orqanı tərəfindən göstərilən
xidmətlərindən istifadə edərkən imtiyazlar gözləyirlər. Digər
tərəfdən dövlət qulluğunda olan dövlət qulluqçuları keçmiş dövlət
qulluqçularına sədaqət münasibətlərini saxlayaraq güzəştlər edirlər.
Bu hallarda ədalət və bərabərlik prinsiplərinin pozulmasına yol verilir və bu da dövlət orqanlarının və dövlət qulluqçularının nüfuzunu aşağı salaraq, xalqın onlara olan inamını sarsıdır. Buna görə də,
keçmiş dövlət qulluqçularına güzəştlər edilməməli və belə imtiyazların əldə edilməsi üçün şərait yaradılmamalıdır.
Nümunə: Uzun illər nazirlikdə qulluq keçmiş dövlət qulluqçusu müayinə üçün əvvəllər fəaliyyətinə nəzarət etdiyi tibb
müəssisəsinə gəlir. Müayinə üçün çoxlu insanlar növbədə dayanmışdır. Dövlət qulluqçusu olmuş şəxs növbəyə dayanmaq
əvəzinə müəssisənin rəhbərin otağına gedir və üstünlük əldə
edərək növbədən kənar müayinə olunur.
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Dövlət qulluqçusunun vəzifədən azad olunduqdan
sonra dövlət orqanları ilə işləməsi ilə bağlı
yaranan maraqlar toqquşması:
Dövlət qulluğuna xitam verilmiş şəxslər, daha əvvəl qulluq keçdiyi dövlət orqanında birbaşa və ya dolayı olaraq ekspert,
nümayəndə və digər buna oxşar vəzifələri tuta bilməzlər.
Nümunə 1: Dövlət orqanının Maliyyə və təminat şöbəsinin
müdiri uzun illər işlədikdən sonra dövlət qulluğuna xitam vermiş və tikinti - təmir şirkəti açmışdır. O əvvəllər işlədiyi dövlət
orqanında təmir işlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı həmin orqanla müqavilə bağlamışdır.
Nümunə 2: Dövlət orqanının şöbə müdiri işləmiş dövlət
qulluqçusu dövlət qulluğuna xitam vermiş və əvvəllər işlədiyi
ərazidə yerləşən əmlak agentliyində işləməyə başlamışdır. O
təmsil etdiyi vətəndaşların işi ilə bağlı olaraq həmin dövlət
orqanına gəldikdə, qurumun müdiri ilə görüşür və onunla bir
çay içir. Bu müddətdə onun işlərinə üstünlük verilərək həll
edilir.
Ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmaqla bağlı yaranan
maraqlar toqquşması
Dövlət qulluqçuları elmi və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, işlədiyi dövlət orqanı rəhbərinin icazəsi olmadan pedaqoji və başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər. Dövlət
qulluqçusunun tutduğu vəzifədən başqa digər ödənişli fəaliyyətlə
məşğul olması qadağandır. Dövlət qulluqçusunun qadağan edilən
digər fəaliyyətlə məşğul olması, iş fəaliyyətinin bölgüsü baxımından da problemlidir və maraqların toqquşması ilə nəticələnə bilər.
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Dövlət qulluqçusunun digər ödənişli fəaliyyətlə məşğul olması
barədə qərarı dövlət orqanının rəhbəri verir. Əgər dövlət qulluqçusunun digər ödənişli fəaliyyəti onun xidməti vəzifələrinin həyata
keçirilməsinə maneə yaratmırsa və bu fəaliyyət maraqlar toqquşması halına səbəb olmursa dövlət orqanının rəhbəri bu fəaliyyətə
icazə verə bilər.
Dövlət qulluqçusu şirkətlərdə, fondlarda və sair təsərrüfat
subyektlərinin fəaliyyətində səhmdar və ya təsisçi kimi iştirak
edə bilər, bu müəssisələrdə mülkiyyət payına sahib ola bilər. Lakin dövlət qulluqçusuna sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən
təsərrüfat subyektlərinin və maliyyə kredit müəssisələrinin icra orqanlarının tərkibinə daxil olmaq qadağandır. Eyni zamanda dövlət
qulluqçusuna qanunvericiliklə bilavasitə, başqa və ya uydurma
şəxslər vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, əvəzçilik
üzrə işləmək (elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla) qadağan edilmişdir.
Nümunə: Orxan dövlət orqanının maliyyə şöbəsində çalışır.
O rəsmi iş saatlarından kənar vaxtlarda xüsusi şirkətdə də çalışmağa başlayır. Rəsmi iş saatlarından kənar vaxtlarda işləməsinə
baxmayaraq şirkət rəhbəri Orxanı tez-tez rəsmi iş saatlarında
bəzi məsələləri müzakirə etməyə çağırır.
Orxanın digər işdə çalışması onun xidməti vəzifələrinin
həyata keçirilməsinə maneə yaradır və maraqlar toqquşmasına
səbəb olur. Belə ki, o bu halda iş vaxtından şəxsi maraqları üçün
istifadə edir.
Orxan maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması üçün
ikinci işindən imtina etməlidir.
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Əmlakdan istifadə
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Dövlət qulluqçusu istifadəsində olan dövlət əmlakından,
maliyyə vəsaitlərindən, rabitə, kompüter və digər kommunikasiya sistemlərindən, nəqliyyat vasitələrindən və digər maddi-texniki
təchizat avadanlıqlarından qənaətlə və səmərəli istifadə etməlidir.
Dövlət qulluqçusuna dövlət əmlakından, maliyyə vəsaitlərindən,
rabitə, kompüter və digər kommunikasiya sistemlərindən, nəqliyyat
vasitələrindən və digər maddi-texniki təchizat avadanlıqlarından
şəxsi maraqları naminə, habelə həmin dövlət qulluqçusu tərəfindən
xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar olmayan digər məqsədlər
üçün istifadə etməsi qadağandır.
Nümunə 1: Dövlət qulluqçusu olan Anar iş saatları ərzində
iş kompüterində oyun oynayır və dostları ilə internetdə yazışır.
Anar iş saatı ərzində dostları ilə internetdə yazışmaqla və
oyun oynamaqla əmlakdan istifadə ilə bağlı müəyyən edilmiş
etik qaydanı pozmuşdur. O iş kompüterini şəxsi məqsədləri
üçün istifadə etmiş, eyni zamanda iş saatlarından səmərəli
istifadə etməmiş və bununla da həmin vaxtlar üçün dövlətin
verdiyi maliyyə vəsaitini boşa sərf etmişdir.
Nümunə 2: Dövlət orqanında sektor müdiri olan Nərmin
xanım iş telefonundan istifadə edərək qohumları və dostları ilə
uzun müddət söhbət edir.
Nərmin xanım əmlakdan istifadə ilə bağlı müəyyən edilmiş
etik qaydanı pozmuşdur. O iş telefonundan şəxsi məqsədləri
üçün istifadə etmiş və eyni zamanda iş vaxtından səmərəli
istifadə etməyərək, iş saatlarını boşa sərf etmişdir.
Nümunə 3: Dövlət orqanında şöbə müdiri olan Fuad hazırladığı təqdimatı müzakirə edərkən onun həyat yoldaşı zəng edir.
Fuadın ailəsinin istifadə etdiyi avtomobil xarab olmuş və qızı
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qısa müddətdən sonra hava limanında olacaqdır. Fuadın kefi
pozulur və sürücüsünü çağıraraq təcili olaraq avtomobillə hava
limanına getməyi və qızını qarşılayaraq evə aparmasını tapşırır.
Sürücü onun qızını qarşılayır və evə aparır.
Fuad əmlakdan istifadə ilə bağlı müəyyən edilmiş etik qaydanı pozmuşdur.
Fuadın dövlətə məxsus avtomobili və dövlət büdcəsi vəsaiti
hesabına alınmış benzini şəxsi məqsədlər üçün istifadə etmiş və
dövlətə məxsus nəqliyyat vasitəsindən şəxsi maraqlar naminə,
habelə dövlət qulluqçusunun xidməti vəzifələrinin icrası ilə
əlaqədar olmayan digər məqsədlər üçün istifadə edilmənin qadağan edilməsi ilə bağlı etik prinsipin tələblərini pozmuşdur.
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Məlumatlardan
istifadə
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Dövlət qulluqçusu xidmət etdiyi dövlət orqanının sərəncamında
olan məlumatların qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada
əldə olunması və yayılması mümkünlüyünü təmin etməlidir.
Dövlət qulluqçusu dövlət orqanında müəyyən olunmuş xidməti
informasiyanın təqdim edilməsi qaydalarına əməl etməlidir.
Dövlət qulluqçusu xidməti fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi
məlumatları şəxsi maraqları üçün istifadə edə bilməz.
Bu prinsipə uyğun olaraq dövlət qulluqçuları şəffaf
idarəetmənin tətbiq edilməsi məqsədi ilə vətəndaşın informasiya
əldə etmə hüququndan istifadə etməsinə kömək etməlidir. Fiziki
və hüquqi şəxslərin tələbi əsasında (informasiya sorğusu ilə) əldə
edilməsi qanunvericiliklə məhdudlaşdırılan məlumatlar istisna olmaqla istənilən məlumat və ya sənədlərin verilməsi zəruridir.
Müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq tender müqavilələri,
dövlət orqanının fəaliyyətinə dair hesabatlar barədə ictimaiyyət
məlumatlandırılmalıdır.
Nümunə 1: Tural nazirliyin daxili nəzarət qurumunda çalışır. Bir gün nazirliyin yerli şöbəsində çalışan dostunun iştirak etdiyi məsələ ilə bağlı şikayət daxil olmuşdur. Nazirliyin
rəhbərliyi həmin məsələ ilə bağlı araşdırılma aparılması qərarına
gəlmişdir. Tural aparılacaq araşdırma ilə bağlı dostuna məlumat
vermiş və tədbirli olması barədə xəbərdarlıq etmişdir.
Tural məlumatdan istifadə ilə bağlı müəyyən edilmiş etik
qaydanı pozmuşdur.
Tural xidməti fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi məlumatları
dostuna ötürməklə şəxsi maraqları üçün istifadə etmişdir.
Nümunə 2: Rasim dövlət qulluğuna qəbulla bağlı keçirilən müsahibələrdə çəkilmiş videoların və sənədlərin
arxivləşdirilməsinə və onların konfidensial saxlanılmasına cavabdehdir. Rasimin yaxın qohumu Əli müsahibədə iştirak et-
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mişdir. Müsahibədən bir neçə gün sonra Əli müsahibə komissiyasının üzvləri tərəfindən ayrılıqda ona verilmiş qiymətlər
barədə məlumat verməyi Rasimdən xahiş etmişdir. Rasim yaxın qohumunun xahişini nəzərə alaraq müsahibə videosunun
surətini və müsahibə komissiyası tərəfindən ayrılıqda verilmiş
qiymət barədə məlumatı ona vermişdir. Bir müddətdən sonra
həmin video sosial şəbəkədə yerləşdirilmiş və Əliyə daha aşağı
qiymət yazmış komissiya üzvünün fəaliyyəti müzakirə edilmişdir. Bundan xəbərdar olan Rasimin müdiri onu yanına çağıraraq
məsələ barədə soruşmuşdur.
Rasimin müsahibə videosunu və müsahibə üzrə qiymətləndirməyə dair məlumatları yaxın qohumuna verməsi düzgündürmü?
Rasim müsahibə videosunu və müsahibə üzrə qiymətləndirməyə dair məlumatları qohumuna verməklə məlumatdan
istifadə ilə bağlı müəyyən edilmiş etik qaydanın tələblərini
pozmuşdur. Beləki, Rasim xidməti fəaliyyəti zamanı əldə
etdiyi məlumatı (video müsahibəni və namizəd barədə
qiymətləndirməyə dair məlumatları) şəxsi maraqları üçün
istifadə etmişdir.
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İctimai və ya siyasi
fəaliyyət
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Qanunvericiliklə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, dövlət
qulluqçusu ictimai və ya siyasi birliyə üzv olmaq hüququna malikdir.
Dövlət qulluqçusunun ictimai və ya siyasi fəaliyyəti, yaxud ictimai və ya siyasi birliyə mənsubiyyəti onun xidməti vəzifələrini
qərəzsiz və obyektiv yerinə yetirməsinə ictimai şübhə doğurmamalıdır.
Dövlət qulluqçusu qulluq mövqeyindən istifadə edərək,
digər dövlət qulluqçularını ictimai və ya siyasi birliklərin və dini
təşkilatların fəaliyyətində iştiraka təhrik etməməlidir.
Dövlət qulluqçusuna dövlət orqanlarında ictimai və siyasi
birliklərin (həmkarlar ittifaqları istisna olmaqla), dini təşkilatların
struktur bölmələrini yaratmaq, yaxud həmin orqanlarda göstərilən
struktur bölmələrin yaradılmasına yardım etmək qadağandır.
Dövlət qulluqçusuna seçkilər zamanı öz vəzifə mövqeyindən və
səlahiyyətlərindən özünün və ya digər namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyaların bloklarının xeyrinə istifadə etmək qadağandır.
Nümunə: Anar dövlət orqanının mərkəzi aparatında kadr
məsələləri üzrə şöbədə çalışır. O dini sahədə fəaliyyət göstərən
ictimai birliyin üzvüdür. O işi ilə bağlı olaraq nazirliyin mərkəzi
aparatında və yerli şöbələrində çalışan dövlət qulluqçuları ilə
sıx əməkdaşlıq edir. Anarın sosial şəbəkələrdə fəaliyyəti çox
aktivdir və əsasən üzvü olduğu ictimai birliyi təbliğ edir. Anar
tez-tez əməkdaşlıq etdiyi dövlət qulluqçularını aktiv fəaliyyət
göstərdiyi sosial şəbəkəyə dəvət edir və sosial şəbəkəyə daxil
olan dövlət qulluqçularına həmin ictimai birliyə üzv olmaq
barədə təbliğat aparır.
Anarın üzv olduğu ictimai birliyi təbliğ etməsi düzgündürmü?
Anarın üzv olduğu ictimai birliyi təbliğ etməklə etik qaydanın tələbini pozmuşdur. O qulluq mövqeyindən istifadə edərək
dövlət qulluqçularını üzv olduğu ictimai birliyin fəaliyyətində
iştiraka təhrik etmişdir.
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Maliyyə xarakterli
məlumatların təqdim
edilməsi
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“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.1-ci maddəsinə əsasən vəzifəli şəxslər
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada maliyyə xarakterli
məlumatları, o cümlədən maliyyə və əmlak xarakterli öhdəlikləri
barədə məlumatları bəyannamə formasında təqdim etməlidirlər.
Qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət qulluğu vəzifəsi tutan
şəxslərdən inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçularının qeyd olunan məlumatları verməsi nəzərdə tutulmuşdur. İnzibati vəzifə tutan
dövlət qulluqçuları aşağıdakı məlumatları təqdim etməlidirlər:
- mənbəyini, növünü və məbləğini göstərməklə hər il öz
gəlirləri barədə;
- vergitutma obyekti olan əmlakı barədə;
- 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 və
əmlak xarakterli digər öhdəlikləri barədə.
Bəyannamənin forması və təqdim edilmə qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir. Vəzifəli şəxslər bəyannaməni yazılı formada tərtib edirlər və bəyannamədə göstərilən məlumatların
həqiqiliyinə və tamlığına görə şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.
Bəyannamə vəzifəli şəxslər tərəfindən təqdim edildikdən sonra geri
götürülə bilməz. Maliyyə xarakterli məlumatları qəbul edən orqanlar vəzifəli şəxslərə bəyannamənin qəbul edilməsi barədə sənəd
təqdim edirlər.
Maliyyə xarakterli məlumatları qəbul edən orqanlar bəyannaməni qəbul edərkən, onun düzgün tərtib edilibedilməməsini müəyyən edir. Maliyyə xarakterli məlumatları qəbul
edən orqanlar bəyannamədə göstərilən məlumatlar üzrə ilkin araş-
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dırma apara bilər. İlkin araşdırma zamanı bəyannamədə göstərilən
məlumatların həqiqiliyi və tamlığı, sonuncu dəfə təqdim edilmiş
bəyannamə ilə əvvəllər təqdim edilmiş bəyannamələrdə göstərilən
maliyyə xarakterli məlumatlar arasında fərqlər müəyyən edilir.
Rəhbərlik, qeyd edilən bəyannamələri, dövlət qulluqçularının gəlirləri və daha əvvəlki illərdəki bəyannamələri ilə müqayisə
edərək araşdırma aparmalı və lazımi tədbirlər görməlidir.
Maliyyə xarakterli məlumatların üzrsüz səbəbdən vaxtında təqdim edilməməsi və ya qəsdən natamam, yaxud təhrif edilmiş məlumatların təqdim olunması dövlət qulluqçusunun intizam
məsuliyyətinə cəlb olunmasına səbəb ola bilər. Korrupsiyaya Qarşı
Mübarizə üzrə Komissiya maliyyə xarakterli məlumatların təqdim
edilməsi ilə bağlı müəyyən edilmiş tələblərə əməl etməyən şəxslər
barəsində rəsmi dövlət qəzetində məlumat dərc etdirə bilər.
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Etik təlim
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Etik qaydalardan və dəyərlərdən ibarət idarəçilik mədəniyyətinin formalaşdırılmasının əhəmiyyətli şərtlərindən biri də etik
təlimlərdir.
Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunda etik təlimlərin
keçirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir. “Dövlət qulluqçularının
etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.1.4-cü maddəsinə əsasən dövlət qulluqçularının etik
davranış məsələləri üzrə maarifləndirilməsinin həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulur. Komissiyanın etik məsələlərlə bağlı əsas funksiyalarından biri maarifləndirmənin həyata keçirilməsidir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair dövlət proqramlarında da
dövlət qulluqçuları üçün etik davranış məsələləri üzrə mütəmadi
tədris kursları və treninqlərin təşkil edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Komissiya dövlət qulluqçuları üçün etik davranış məsələləri
üzrə mütəmadi tədris kursları və treninqlərin təşkil edilməsinin
təmin edilməsi məqsədilə hər il üçün Tədbirlər Planı təsdiq edir.
Komissiya tərəfindən həmin tədbirlərə uyğun olaraq mütəmadi
maarifləndirmə işləri aparılır.
Komissiya bu məqsədlə, ilk olaraq etik təhsildə istifadə
edilməsi üçün “etik təhsil proqramı” hazırlamışdır. Bu təhsil proqramı özündə bir və iki günlük təlim proqramlarını, təlim saatlarını, etik video təqdimatı, “Dövlət qulluğunda etika” mövzusunda
təqdimatı, etik kazuslar və etik dilemmaların həllini ehtiva edir.
Eyni zamanda dövlət orqanlarında qulluq keçən və etik məsələlər
üzrə məşğul olan dövlət qulluqçularının “etik təlimçi” olaraq
yetişdirilməsi üçün xüsusi proqram hazırlanmışdır. Bu sahədə ixtisaslaşmış beynəlxalq institutların cəlb edilməsi ilə “təlimçilər üçün
təlim” proqramı təşkil edilmiş və dövlət qulluqçuları təlim proqramlarında iştirak edərək “etik təlimçi” kimi hazırlanmışdırlar.
Həmin təlimçilər, dövlət orqanlarının həyata keçirdiyi etik təlimləri
hazırlayır və müvafiq təlimləri təşkil edirlər.
Dövlət qulluqçusu dövlət qulluğuna qəbul olunarkən etik
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davranış qaydaları ilə mütləq qaydada tanış olmalıdır. Bununla bağlı dövlət orqanında fəaliyyət göstərən etik müvəkkillərin
üzərinə məsuliyyət düşür və həmin şəxslər etik qaydalarla bütün əməkdaşların tanış olmasını təmin etməli, etik qaydaların
tələblərini işçilərə izah etməli, etik məsələlərlə bağlı yaranan sualları cavablandırmalı və etik dilemmaların həlli ilə bağlı tövsiyələrini
verməlidirlər. Etik müvəkkillər əlavə olaraq işçilərə etik davranış
qaydaları ilə bağlı mütəmadi təlimlərin təşkilini və keçirilməsini
təmin etməlidir.
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Etik davranış
qaydalarının
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Hər bir şəxsin onun hüquq və qanuni maraqlarına bilavasitə aid
olan məsələlərlə bağlı dövlət orqanına müraciət etmək və ya dövlət
orqanından məlumat əldə etmək hüququ vardır.
Müraciət maraqlı şəxs tərəfindən həmin ərizədə qaldırılmış
məsələ ilə əlaqədar qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malik olan
dövlət orqanına edilməlidir. Vətəndaşa qarşı etik qaydaların tələbləri
pozularsa, vətəndaş etik qaydanı pozmuş dövlət qulluqçusunun qulluq
keçdiyi quruma, həmin qurumun tabeçilik qaydasında yuxarı dövlət
orqanına və yaxud etik nəzarət orqanına şikayət edə bilər. Nəzarət
orqanı dedikdə müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri
üzrə Komissiya nəzərdə tutulur. Vətəndaşlığı olmayan şəxslər və
əcnəbilər də qeyri-etik davranışla qarşılaşarlarsa aidiyyəti orqanlara
müraciət etmək hüquqları vardır. Müraciəti qəbul etməkdən imtina
qadağandır. Dövlət orqanı onun səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər
üzrə müraciətlərə baxmağa, həmin müraciətlər üzrə müvafiq qərar
qəbul etməyə və ya məlumat verməyə borcludur.
Etik davranış qaydalarının pozulması dövlət qulluqçusunun intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün əsasdır. Aşağıdakı hallarda
dövlət qulluqçusu barədə intizam icraatına başlanıla bilər:
- “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun müddəalarının dövlət qulluqçusu tərəfindən pozulması barədə hüquqi və ya fiziki şəxslər
tərəfindən şikayət və ya digər məlumatın verilməsi;
- kütləvi informasiya vasitələrində dövlət qulluqçusu tərəfindən
“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun müddəalarının pozulması
və maraqların toqquşmasına yol verilməsi barədə məlumatın dərc
edilməsi.
Hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən şikayət müvafiq dövlət
orqanına şəxsən təqdim olunur və ya poçt rabitəsi vasitəsilə, yaxud
elektron üsulla göndərilir. Müraciət şifahi formada da təqdim edilə
bilər. Bu halda şifahi müraciət protokolla rəsmiləşdirilməlidir.
Fiziki və hüquqi şəxslər “Etik davranış qaydaları haqqında”
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Qanununun müddəalarının pozulması ilə bağlı dövlət orqanına
ərizə ilə müraciət edərkən, şikayət ərizəsində qanunla müəyyən
edilmiş rekvizitləri göstərməlidir. Ərizədə aşağıdakı məlumatlar
göstərilməlidir:
- ərizəçi fiziki şəxs olduqda onun soyadı, adı, atasının adı və
yaşadığı ünvanı və ya iş yerinin ünvanı;
- ərizə hüquqi şəxsin adından verildikdə onun adı və hüquqi
ünvanı;
- tələbin qısa məzmunu;
- ərizənin tərtib edildiyi tarix və ərizəçinin imzası;
- hüquqi şəxsin rəhbərinin və ya nümayəndəsinin imzası və
hüquqi şəxsin möhürü.
Eyni zamanda ərizəçinin müraciət etdiyi dövlət orqanının adının və ərizəyə əlavə edilmiş sənədlərin siyahısının da göstərilməsi
məqsədə uyğundur.
Ərizədə etik davranış qaydalarına zidd hərəkətlərlə bağlı məlumatlar dəqiq göstərilməli və ərizənin məzmunu aydın olmalıdır. Müraciətdə etik davranış qaydalarının tələblərini pozmuş
vəzifəli şəxsin, etik pozuntunun baş verdiyi zamanın göstərilməsi
zəruridir. Ərizələr elektron şəkildə və yaxud əl ilə yazıla bilər.
Ərizə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş tələblərə cavab
vermədikdə, dövlət orqanı o cümlədən nəzarət orqanı ərizədə həmin
tələblərə uyğun olaraq düzəlişlərin edilməsi üçün qısa müddət təyin
edir və formal tələblərə əməl olunmamasının hüquqi nəticələrini
ərizəçiyə izah edir. Etik müraciətlər baxılmaq üçün qanuna zidd
hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilən orqanlara və ya
vəzifəli şəxslərə göndərmək qadağandır.
Dövlət orqanları etik şikayətlə bağlı müraciətləri araşdırarkən
öz səlahiyyətlərini qərəzsiz olaraq həyata keçirməyə borcludurlar. İşin nəticəsində marağı olan vəzifəli şəxs şikayətin araşdırılmasında iştirak edə bilməz. Dövlət orqanı ərizə və ya vəsatətlərin
verilməsində, ərizə və ya vəsatətdə buraxılmış səhvlərin aşkar
edilməsində və onların aradan qaldırılmasında müraciət edən şəxsə
yardım etməyə borcludur.

95

Dövlət orqanı etik şikayəti araşdırarkən işin düzgün həlli üçün
əhəmiyyət kəsb edən bütün faktiki halları hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırmağa borcludur. Dövlət orqanı maraqlı şəxslərin xeyrinə
olan halların araşdırılmasından və nəzərə alınmasından imtina edə
bilməz.
Etik şikayətin araşdırılması zamanı işin bütün hallarının araşdırılması dövlət orqanının xidməti vəzifəsindən irəli gəlir. Araşdırmanın üsulu və həcmi dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
Dövlət orqanı maraqlı şəxslərin izahatları ilə və təqdim etdiyi sübutlarla bağlı deyildir. Təqdim olunmuş sübutlar yetərli olmadıqda,
dövlət orqanı öz təşəbbüsü ilə əlavə sübutlar toplamağa borcludur.
Dövlət orqanı işdə iştirak edən şəxslər tərəfindən təqdim olunmuş və baxılması onun səlahiyyət dairəsinə aid olan ərizəni işə aid
olmaması və ya əsassız olması səbəbindən qəbul etməkdən imtina
edə bilməz.
Etik şikayətin araşdırılması zamanı işin faktiki halları ilə
əlaqədar fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən təqdim olunan
sənədlər və dəlillər, onların həqiqətə uyğun olmadığı sübuta yetirilməyibsə, mötəbər hesab olunur. Fiziki və ya hüquqi
şəxslərdən həmin sənədlərin və dəlillərin mötəbərliyini təsdiq edən
əlavə sənədlərin və ya məlumatların tələb olunması qadağandır.
Təqdim olunmuş sənədlərin və dəlillərin mötəbərliyinə əsaslı
şübhələr olduğu hallarda, dövlət orqanı müstəqil şəkildə və öz hesabına onların mötəbərliyinin müəyyən edilməsi üçün tədbirlər görür.
Maraqlı şəxslərin arzusu ilə dövlət orqanı qəbul edəcəyi qərarı
əsaslandırmaq istədiyi bütün faktlar, dəlillər və ya sübutlar barədə,
habelə qərarın qəbulu üçün təklif etdiyi hüquqi əsas barədə onlara
izahat və ya şərh verməyə borcludur.
Elektron müraciətlərə baxılması
Dövlət orqanları etik müraciətlərin qəbul edilməsi və cavablandırılması işini elektron formada həyata keçirə bilər.
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Elektron hökumətə keçidlə əlaqədar olaraq vətəndaşların dövlət
orqanlarında təyin edilən etik müvəkkillərə elektron müraciət edə
bilməsinin asanlaşdırılması məqsədilə müvafiq dövlət orqanlarının
etik müvəkkillərinə Komissiyanın internet saytı vasitəsilə çıxış imkanları yaradılmışdır. Bununla da vətəndaşların dövlət orqanları üzrə
etik müvəkkillərə Komissiyanın rəsmi internet səhifəsi vasitəsilə
müraciət imkanları təmin edilmişdir. Belə ki, etik məsələlərlə bağlı
Komissiyaya (etik müvəkkilə) müraciət etmək üçün etik@csc.gov.az
elektron ünvanı yaradılmış və istifadəyə verilmişdir. Vətəndaş həmin
ünvana müraciət etdikdə onun müracətinin dərhal aidiyyəti dövlət
orqanı üzrə etik müvəkkilə də göndərilir. Bu sistem etik məsələlər
üzrə müraciətlərin araşdırılmasını nəzarətdə saxlamağa və bununla
da etik şikayətlərin daha effektiv araşdırılmasına imkan verir.
Fiziki şəxslər müraciətlərini elektron formada etdikdə, müraciət
edənin adı və soyadı, yaşadığı ünvan və ya iş yerinin ünvanı qeyd
olunmalıdır. Elektron formada edilmiş müraciətlərin qəbul edilməsi
tarixi, həmin məktubun dövlət orqanının elektron ünvanına çatdığı
gün hesab edilir.
Vətəndaşın qəbul edilmiş qərardan şikayət hüququ
Öz şikayəti barəsində qəbul edilmiş qərarla razılaşmayan
vətəndaş bu qərarı qəbul etmiş orqanın, idarənin və ya vəzifəli
şəxsin bilavasitə tabe olduqları orqana və ya vəzifəli şəxsə həmin
qərar barəsində şikayət etmək hüququna malikdir.
Şikayətlər qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada məhkəməyə verilə bilər.
Hansı müraciətlərə baxılmır
Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş məlumatları, yəni
müraciətçinin soyadı, adı, atasının adı və yaşadığı ünvanı və ya
iş yerinin ünvanını, imzasını özündə əks etdirməyən müraciətlər
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araşdırılmır. Bu cür müraciətlər anonimdir və qanunvericilyə uyğun olaraq anonim müraciətlərə baxılmır.
Həqiqətə uyğun olmayan məlumatları özündə əks etdirən
müraciətlərə baxılması, belə halların aşkar olunduğu andan dayandırılır .
Vətəndaş müraciəti aşağıdakı hallarda baxılmamış saxlanılır:
Daha əvvəl dövlət orqanı tərəfindən araşdırılmış və müvafiq
qərar (ərizə vermiş şəxs (şəxslər) barəsində və ərizədə göstərilmiş
həmin əsaslar üzrə) qəbul edilmiş etik şikayətlər, yeni əsasların aşkar edilməsi halı istisna olmaqla, həmin dövlət orqanı tərəfindən
yenidən araşdırılmır;
həmin iş üzrə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı olduqda;
məhkəmə icraatı çərçivəsində olan müraciət olduqda.
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Dövlət qulluqçusu olaraq aşağıda göstərilən etik tələblərə əməl
edin:
- hər zaman etik davranış qaydalarına riayət edin, ictimai və
xidməti maraqları şəxsi maraqlardan üstün tutun və xalqın
dövlətə və dövlət qulluqçularına olan inamının yüksəldilməsinə
çalışın;
- vəzifənizi yerinə yetirərkən, dövlət əmlakından, maliyyə
vəsaitlərindən, rabitə, kompüter və digər kommunikasiya
sistemlərindən, nəqliyyat vasitələrindən və digər maddi-texniki
təchizat avadanlıqlarından qənaətlə, səmərəli və vəzifələrinizin
icrası məqsədilə istifadə edin;
- kənar şəxslərdən maddi və qeyri-maddi nemətlər qəbul edərkən
etik qaydaların tələblərini gözləyin;
- həmkarlarınıza və dövlət xidmətindən istifadə edən şəxslərə
hörmətlə yanaşın, mədəni davranış göstərin, qərəzsiz və ədalətli
olun;
- həmkarlarınızın və xidmətdən istifadə edən şəxslərin fikirlərini
nəzərə alın və qərar qəbul edərkən həmkarlarınızın iştirakını
təmin edin;
- həmkarlarınızın etdikləri yaxşı işləri təqdir edin;
- vəzifədən və vəzifədən irəli gələn statusunuzdan şəxsi maraqlarınızı təmin etmək məqsədilə istifadə etməyin, qohumlarınızın,
dostlarınızın və tanıdığınız insanların dövlət xidmətlərindən
imtiyazlı olaraq yararlanmasına şərait yaratmayın, hər hansı
şəxsin və ya şəxslər qrupunun üstünlüyünə və ya belə üstünlüyün əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına yol verməyin;
- baş verməsi real və ehtimal olunan maraqların toqquşması hallarında diqqətli olun, özünüzün və yaxınlarınızın şəxsi maraqlarının təmin edilməsi hallarından çəkinin;
- hərəkət və qəbul etdiyiniz qərarlara uyğun olaraq yaranan
nəticələrə görə məsuliyyətdən boyun qaçırmayın;
- maliyyə xarakterli məlumatları əks etdirən bəyənnamələri tam
və doğru doldurun;
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-

-

-

dövlət qulluqçusuna qadağan olunmuş digər ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmayın;
çalışdığınız qurumla əməkdaşlıq edən fiziki və hüquqi şəxslərlə
şəxsi iş əlaqəsinə girməyin;
çalışdığınız qurumla iş əlaqəsi olan, həmin qurumun göstərdiyi xidmətlərdən istifadə edən və ya əməkdaşlıqda maraqlı
olan şəxslərdən hədiyyə almayın, sizə təklif edilən səyahət və
hotellə təmin olunma kimi təkliflərdən uzaq durun;
şəxsi işlərinizi iş saatları müddətində etməkdən çəkinin;
etik qaydaların tələblərinə uyğun hərəkət edin;
hərəkətləri etik davranış qaydalarının tələblərinə uyğun olmayan digər dövlət qulluqçularını xəbərdar edin, nəticə əldə
edə bilmədikdə aidiyyəti vəzifəli şəxslərə, dövlət orqanına bu
barədə məlumat verin;
maraqlar toqquşması və ya qeyri-etik davranışla qarşılaşdığınız
halda, daha yüksək vəzifə tutan və etibar edilə bilinən vəzifəli
şəxsə və yaxud etik müvəkkilə müraciət edin.
Rəhbər dövlət qulluqçusundan gözlənilən etik
qaydalar və dəyərlər

-

dövlət orqanının əsas məqsədləri və vəzifələri, eyni zamanda
dəyərləri barədə tabeliyinizdə olan bütün dövlət qulluqçularını
məlumatlandırın;
dövlət orqanının fəaliyyətləri ilə əlaqədar məsuliyyəti öz
üzərinizə götürün;
dövlət qulluqçularından gözlənilən davranış qaydasının aydın
müəyyən edildiyi və etik pozuntunun nədən ibarət olduğunun
müəyyən edildiyi əlverişli iş mühiti yaradın;
yuxarı vəzifəyə kadr seçərkən onların dürüstlüklərini, hazırki
davranışını və inkişaf potensialını nəzərə alın;
bütün işçilərə ədalətli, qərəzsiz və bərabər münasibət göstərin;
işçilər arasında vəzifə bölgüsünü ədalətli və düzgün aparın;
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-

işçilərin əməyini qiymətləndirin;
problemləri və anlaşılmazlıqları ədalətli və qısa müddət ərzində
həll edin;
- qərar qəbul edərkən və davranışlarınızda vicdanlı, qərəzsiz,
ədalətli və obyektiv olun;
- etik qaydalara və dəyərlərə əməl edilməsi ilə bağlı olaraq
nümunəvi davranış nümayiş etdirin;
- fəaliyyətiniz haqqında hesabat verməyə və ictimai qiymətləndirməyə hazır olun.
Rəhbər vəzifəli şəxslər dövlət qulluqçularının dövlət orqanının məqsəd və funksiyalarına uyğun və qanunvericilik
çərçivəsində fəaliyyət göstərməsini təmin etməli və dövlət orqanının məqsəd və funksiyalarına uyğun olmayan, qanunvericiliyin
tələblərinə zidd olan fəaliyyətin vaxtında qarşısının alınması üçün
səlahiyyətlərindən irəli gələn tədbirlər görməlidirlər.
Rəhbər vəzifəli şəxslər dövlət qulluqçuları və dövlət qulluqçusu olmayan digər işçilər tərəfindən sui-istifadə hallarının qarşısını
almaq məqsədilə lazımi tədbirlər görməlidir. Bu tədbirlər qanuni və
inzibati tədbirlərin tətbiqini, maarifləndirilmə ilə bağlı zəruri işlərin
görülməsini, işçilər arasında yaranan maliyyə və digər problemlərlə
bağlı diqqətli davranmağı və fərdi davranışlarıyla digər işçilərə
nümunə olmağı əhatə edir.
Rəhbər vəzifəli şəxslər dövlət qulluqçularına və dövlət qulluqçusu olmayan digər işçilərinə etik davranış qaydaları mövzusunda
müvafiq təlimlərin keçirilməsini təmin etməli, bu qaydalara riayət
olunub-olunmamasına nəzarət etməlidir.
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Dövlət qulluqçularının
etik davranış
qaydalarına dair
müqavilə öhdəliyi
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Dövlət qulluqçusunun “Etik davranış qaydaları haqqında” Qanunun müddəalarına hörmətlə yanaşması müqavilə öhdəliyinin
əhəmiyyətli bir hissəsidir. Dövlət qulluqçusu ilə əmək müqaviləsi
bağlanarkən onun etik qaydalara əməl etməsini nəzərdə tutan
öhdəlik həmin müqaviləyə daxil edilməlidir. Dövlət qulluqçuları
cəmiyyətin mənafelərinin qorunması naminə öz vəzifələrinin icrası
zamanı aşağıdakıları təmin etməlidirlər:
•

•
•

•
•
•

xalqın rifahının yaxşılaşdırılmasını, daha tez, effektiv və
səmərəli şəkildə cəmiyyətin tələbatlarının ödənilməsini,
xidmətin keyfiyyətinin artırılmasını və xalqın etimadının
yüksəldilməsini;
insanların hüquq və azadlıqlarını, qanuni maraqlarının qorunmasını və müdafiəsini;
xidmətində qərəzsiz olmalı və bu zaman dilinə, dininə,
irqinə, cinsinə, sosial mənşəyinə, ictimai və digər birliyə
mənsubiyyətinə görə hər hansı bir şəxsin və ya şəxslər qrupunun üstünlüyünə və ya belə üstünlüyün əldə edilməsi
üçün şəraitin yaradılmasına yol verilməməli;
dövlət qulluqçusu istifadəsində olan dövlət əmlakından,
maliyyə vəsaitlərindən qənaətlə və səmərəli istifadə etməli;
insan hüquqlarına hörmət ilə yanaşmalı və hər bir şəxs
üçün vicdanlılıq nümunəsi olmalı;
öz fəaliyyətində qanunun aliliyini, insan hüquqlarını, demokratik prinsipləri və yüksək etik davranış qaydalarına
riayət etməlidir.
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