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I.

Müqəәddiməә

1.

İkinci Uyğunluq Hesabatı GRECO-nun Azəәrbaycan üzrəә Üçüncü Raund
Dəәyəәrləәndirməәsindəә verilmiş tövsiyəәləәrləә bağlı ilkin Uyğunluq Hesabatın
qəәbulundan sonra Azəәrbaycan hökuməәti təәrəәfindəәn görülmüş təәdbirləәri
qiyməәtləәndirir. Bununla xatırladılır ki, Üçüncü Raund Dəәyəәrləәndirməә 2 müxtəәlif
mövzunu əәhatəә edir:
-

Mövzu I – Kriminallaşdırma: Korrupsiyaya görəә cinayəәt məәsuliyyəәti
haqqında Konvensiyanın (ETS 173) 1a, 1b, 2-12, 15-17 maddəәləәrini, 19cu maddəәnin 1-ci bəәndini, ƏӘlavəә Protokolun 1-6-cı maddəәləәri vəә 2-ci
Rəәhbəәr Qaydanı əәhatəә edir.

-

Mövzu II – Partiyaların maliyyəәləәşməәsindəә şəәffaflıq: Siyasi partiyaların vəә
seçki kampaniyalarının maliyyəәləәşdirilməәsindəә Korrupsiyaya qarşı
Ümumi Qaydalar üzrəә Tövsiyəәnin (2003)4 8, 11, 12, 13b, 14 vəә 16-cı
maddəәləәri, ümumi şəәkildəә Siyasi partiyaların vəә seçki kampaniyalarının
maliyyəәləәşdirilməәsinəә dair 15-ci Rəәhbəәr Qaydanın təәləәbləәrini əәhatəә edir.

2.

Üçüncü Raund Dəәyəәrləәndirməә Hesabatı 2010-ci ilin 1 oktyabr tarixindəә
GRECO-nun 48-ci Plenar İclasında qəәbul edilmiş vəә 2010-ci ilin 18 noyabr
tarixindəә isəә Azəәrbaycanın razılığı iləә (Greco Eval III Rep (2010) 2E, Theme I
and Theme II) ictimaiyyəәtəә açıqlanmışdır. Növbəәti Uyğunluq Hesabatı isəә 2012ci ilinin 19 oktyabr tarixindəә GRECO-nun 57-ci Plenar İclasında qəәbul edilmiş vəә
Azəәrbaycan Hökuməәtinin razılığı (Greco RC-III (2012) 12E) iləә 2013-cü il 8
yanvar tarixindəә ictimaiyyəәtəә açıqlanmışdır.

3.

GRECO-nun qaydalarına müvafiq olaraq Azəәrbaycan hökuməәti mövcud
vəәziyyəәti əәks etdirəәn Uyğunluq Hesabatında qisməәn vəә icra olunmayan
tövsiyəәləәrin icra olunması iləә bağlı görüləәn təәdbirləәrləә bağlı əәlavəә məәlumatları
təәqdim etmişdir. Bu məәlumatlar 1 may 2014-cü ildəә daxil olmuş vəә hazırkı İkinci
Uyğunluq Hesabatının hazırlanmasında əәsas kimi qəәbul edilmişdir.

4.

GRECO uyğunluq prosesinəә müvafiq olaraq məәruzəәçiləәrin təәyin edilməәsini
İspaniya vəә Lixtenşteynəә tapşırmışdır. İkinci Uyğunluq Hesabatı üzrəә
məәruzəәçiləәr Lixtenşteyn adına cəәnab Patrik Ritter vəә İspaniya adına isəә Rafel
Vailo Ramos təәyin olunmuşlar. Uyğunluq hesabatının təәrtib edılməәsindəә
GRECO Katibliyi onlara dəәstəәk vermişdir.

II.

Təәhlil

Mövzu I: Kriminallaşdırma
5.

Bununla xatırladılır ki, GRECO Dəәyəәrləәndirməә Hesabatın bu mövzusu üzrəә
Azəәrbaycana 9 tövsiyəә vermişdir. Növbəәti Uyğunluq Hesabatında, GRECO
müəәyyəәn etmişdir ki, i, ii, iv, v, vi, viii vəә ix tövsiyəәləәr qəәnaəәtbəәxş şəәkildəә icra
olunmuş, iii vəә vii tövsiyəәləәri isəә qisməәn icra olunmuşdur. Həәmin tövsiyəәləәrin icra
vəәziyyəәti aşağıda açıqlanır.
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Tövsiyəә iii.
6.

GRECO tövsiyəә etmişdir ki, Konvensiyaya ƏӘlavəә Protokol mümkün qəәdəәr tez bir
müddəәtdəә imzalanıb ratifikasiya edilsin vəә həәmin Protokolun 2,3,4,5 vəә 6-cı
maddəәləәrinəә uyğun olaraq yerli vəә xarici andlı iclasçı vəә arbitrləәrin aktiv vəә
passiv rüşvəәtləә əәləә alınması kriminallaşdırılsın.

7.

GRECO xatırladır ki, bu tövsiyəә, Korrupsiyaya görəә Cinayəәt məәsuliyyəәti
haqqında Konvensiyaya əәlavəә Protokolun 8 oktyabr 2012-ci ildəә
imzalanmasından vəә onun 2012-ci ilin oktyabrında ratifikasiyası Nazirləәr
Kabineti təәrəәfindəәn nəәzəәrdəәn keçirilməәsindəәn bəәri ilkin Uyğunluq Hesabatında
qisməәn icra olunmuş kimi qəәbul edilmişdir. Bununla yanaşı, Cinayəәt
Məәcəәlləәsinin (CM) 308-ci maddəәsinin qeyd hissəәsi rüşvəәtləә bağlı müddəәalara
şamil ediləәnləәrin əәhatəә dairəәsini müəәyyəәn etməәk məәqsəәdiləә dəәyişdirilmişdir ki,
"xarici vəә yerli arbitrajların arbitrləәri, xarici vəә ya yerli andlı iclasçılar"ı əәhatəә
etsin. Bu dəәyişiklikləәr andlı iclasçıları kifayəәt qəәdəәr ehiva edir, lakin GRECO
müəәyyəәn etmişdir ki, "xarici vəә yerli arbitrajların arbitrləәri” anlayışı kifayəәt qəәdəәr
geniş deyil ki, Korrupsiyaya görəә Cinayəәt məәsuliyyəәti haqqında Konvensiyaya
əәlavəә Protokolun 1-ci maddəәsinin 2-ci bəәndi iləә ehtiva olunan məәnada bütün
arbitrləәri (yerli vəә xarici), o cümləәdəәn arbitraj məәhkəәməәləәrinin xaricindəә arbitraj
müqaviləәsi əәsasında fəәrdi şəәxsləәr arasında mübahisəәləәrəә baxan arbitrləәri əәhatəә
etsin.

8.

Rəәsmiləәr məәruzəә edir ki, Korrupsiyaya görəә Cinayəәt məәsuliyyəәti haqqında
Konvensiyaya əәlavəә Protokol (ETS 191) 2013-cü ilin 1 fevral tarixindəә
Azəәrbaycan Respublikasının 548-IVQ nömrəәli Qanunu iləә təәsdiq edilmişdir.
Ratifikasiya 3 aprel 2013-cü ildəә qüvvəәyəә minmiş, Azəәrbaycanla bağlı Protokol
isəә 1 avqust 2013-cü ildəә qüvvəәyəә minmişdir. 1 Hökuməәt bildirir ki, arbitraj
məәhkəәməәsi praktikada təәtbiq olunmadığından həәr hansı əәlavəә təәdbirləәr
görülməәmişdir vəә bununla da milli qanunvericilikdəә dəә nəәzəәrdəә tutulmamışdır.
Bir qayda olaraq, təәrəәfləәr arasında olan mübahisəәləәr məәhkəәməәdəә baxılmış vəә
mülki işləәrin artan sayı isəә bunun nümunəәsidir.2 “Artbitraj”-ın anlayışı yalnız
Benyəәlxalq arbitraj haqqında Azəәrbaycan Respublikasının Qanununda istifadəә
edilmişdir, hansı ki Azəәrbaycan Respublikasının təәrəәfdar çıxdığı dövləәtləәrarası
müqaviləәləәrəә əәməәl edilməәkləә beynəәlxalq ticarəәt arbitrajına təәtbiq edilir.3 İzah
edilir ki, bu Qanunun 2-ci vəә 7-ci maddəәləәri “arbitraj” vəә “arbitraj sazişi”
haqqında geniş anlayış verir vəә bunun nəәticəәsi olaraq da arbitraj daimi arbitraj
idarəәsi vəә ya arbitraj məәhkəәməәsi həәmçinin arbitraj məәhkəәməәsinin xaricindəә fəәrdi
şəәxsləәr kimi başa düşülür.

9.

GRECO 2013-cü il apreldəәn qüvvəәdəә olan Korrupsiyaya görəә Cinayəәt
məәsuliyyəәti haqqında Konvensiyaya əәlavəә Protokolun (ETS 191) Azəәrbaycan
təәrəәfindəәn təәsdiqləәnməәsini alqışlayır. Milli qanunvericiliyəә uyğun olaraq arbitraja
dair təәqdim ediləәn izahları nəәzəәrəә alır. Qəәbul edir ki, yerli arbitrləәrin vəәziyyəәti
əәlavəә narahatçılıq yaratmır, çünki beynəәlxalq arbitraj haqqında Azəәrbaycan
Respublikasının Qanuna əәsasəәn Azəәrbaycanda arbitraj yalnız ticarəәt məәsəәləәləәri

Link to the state of signatures and ratification of ETS 191 (Treaty Office of the Council of Europe)
to statistics of the Ministry of Justice, there has been a six-fold increase of civil law cases since 2000.
3The text of the Law and other information are available on the website of the Azerbaijan Arbitration and Mediation Centre:
http://arbitr.az/eng/viewpage.php?page_id=3
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üzrəә mümkündür. GRECO həәləә dəә hesab edir ki, xarici arbitrləәrləә əәlaqəәdar
olaraq, misal üçün bu cür xidməәtləәri digəәr ölkəәnin qanunlarına müvafiq olaraq
göstəәrəәn şəәxsləәrin iştirak etdiyi rüşvəәt hallarının kriminallaşdırılması
Korrupsiyaya görəә Cinayəәt məәsuliyyəәti haqqında Konvensiyaya əәlavəә Protokol
(ETS 191) iləә tam uyğun deyil. Digəәr ölkəәləәr beynəәlxalq arbitraj haqqında
Azəәrbaycan Respublikasının Qanununda göstəәriləәn digəәr anlayışlardan əәlavəә
olaraq məәhkəәməәnin cəәlb olunub-olunmamasından vəә həәmçinin qeyri-ticarəәt
məәsəәləәləәri dəә daxil olmaqla, həәqiqəәtəәn dəә arbitraj imkanları təәmin edir. GRECO
xatırladır ki, Korrupsiyaya görəә Cinayəәt məәsuliyyəәti haqqında Konvensiyaya
əәlavəә Protokol (ETS 191) 4 ticarəәt arbitrajları iləә məәhdud deyil. Ona görəә dəә
yuxarıda göstəәriləәn qanun aidiyyəәti üzrəә məәhduddur. Nəәticəәdəә, CM-nin 308-ci
maddəәsinin qeyd hissəәsindəә səәlahiyyəәtləәrini Azəәrbaycanda vəә yaxud digəәr
ölkəәnin qanunlarına müvafiq olaraq icra edəәn arbitrajlara şamil edildiyini açıq
şəәkildəә göstəәrilməәsi yaxşı olardı.
10.

GRECO eləә qəәnaəәtəә gəәlmişdir ki, tövsiyəә qisməәn icra olunmuş qalmışdır.
Tövsiyəә vii.

11.

GRECO tövsiyəә etmişdir ki, səәlahiyyəәtli orqanlara məәlumat vermiş aktiv rüşvəәt
verəәn şəәxsləәrin cəәzadan avtomatik vəә tam olaraq azad edilməәsi məәsəәləәsini təәhlil
edib nəәticəәsindəәn asılı olaraq təәkrar nəәzəәrdəәn keçirilməәsi məәsəәləәsi həәll edilsin.

12.

GRECO bu tövsiyəәnin Birinici Uyğunluq Hesabatında qisməәn icra olunmuş kimi
təәsnif edildiyini xatırladır. Cinayəәt Məәcəәlləәsinin 312-ci maddəәsinin qeyd
hissəәsindəәki xüsusi müdafiəә iləә bağlı müddəәanın təәtbiqi təәhlil edilmiş lakin
dəәyişiklik edilməәsi iləә bağlı yeni bir qəәrar qəәbul edilməәmişdir. Hökuməәt
bildirmişdir ki, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizəә Baş
İdarəәsinin (KQMBİ) bu yaxınlarda hüquqi səәlahiyyəәtləәri genişləәndiyindəәn,
cinayəәt hüququ korrupsiya cinayəәtləәrini aşkar etməәk üçün könüllü məәlumat
verməә mexanizimdəәn daha az asılıdır. Ona görəә dəә bu tövsiyəәni nəәzəәrdəә
keçirməәkdəә daha səәrbəәstdir.

13.

Hökuməәt indi bildirir ki, Cinayəәt Məәcəәlləәsinin 312-ci maddəәsinin qeyd
hissəәsindəәki könüllü məәlumat verməә iləә bağlı müddəәalar nəәzəәrdəәn keçirilir.
Beləә ki, könüllü məәlumat verməә mexanizmi keçəәn illəәrləә müqayisəәdəә məәhdud
sayda işləәrdəә təәtbiq edilmişdir. 2012-ci ildəә bu maddəә iləә bağlı istintaq
aparılmamışdır vəә 2013-cü ildəә isəә KQMBİ 2 cinayəәt işi iləә bağlı 3 nəәfəәri ittiham
etmişdir. 2014-cü ilin ilk 9 ayında isəә aktiv rüşvəәtxorluqla bağlı 3 nəәfəәrəә qarşı
ittiham qaldırılmışdır (3 işdəә). Bütün işləәr cinayəәt kəәşfiyyat zabitləәri təәrəәfindəәn
hazırlanan vəәzifəә səәlahiyyəәtləәrindəәn sui-istifadəә iləә bağlı məәlumatlar nəәticəәsindəә
başlanılmışdır. Hökuməәt vurğulayır ki, xüsusi əәməәliyyat-axtarış fəәaliyyəәtinin
təәtbiqinin artmasından genişləәn istintaq səәlahiyyəәtləәri məәxfi əәməәliyyatları
planlaşdırmağa vəә icra etməәyəә imkan verir vəә rüşvəәt-verəәn şəәxs təәrəәfindəәn
veriləәn məәlumat vəә sübutlardan daha az asılı edir. Bununla yanaşı, KQMBİ 41

The Protocol is not limited to arbitration in commercial matters; as stated in paragraph 12 of the Explanatory Report to ETS
191 “(…) it should be pointed out, that the scope of this Protocol is not limited to commercial arbitration. Consequently, the
concept of “arbitration agreement” should be understood in a broad way in order to reflect the reality and variety of civil,
commercial and other relations, and not be limited to the formal expression of commitments based on reciprocal obligations.”
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vəәzifəәli şəәxsin passiv rüşvəәtxorluq faktları iləә əәlaqəәdar cəәzalandırıldığı 16
cinayəәt işini icra etmişdir. İşləәrləә bağlı ittihamlardan 8-i rüşvəәtləә bağlı
əәsaslandırılmış müraciəәtləәr əәsasında olan ittihamlarım sayı 2012-ci illəә
müqayisəәdəә 2013-cü ildəә 2 dəәfəә artmışdır. İşləәrin yarısında, faktiki rüşvəәt
ödəәnilməәmişdir. Geri qalan 8 işdəә hansındaki rüşvəәt faktiki olaraq alınmışdır,
ödəәnişləәr rəәqəәmləәrdəә böyük olsa da, individual olaraq dəәyəәrləәri çox aşağı idi.
Rüşvəәt verəәnləәrin təәqib olunmaması qəәrarı yalnız Cinayəәt Məәcəәlləәsinin 312-ci
maddəәsinin qeyd hissəәsinin əәsasında deyil, həәmçinin CM-nin 14-cü maddəәsinin
əәsas müddəәaları iləә bağlıdır hardakı cinayəәt əәməәlləәri əәhəәmiyyəәtinəә görəә ictimai
təәhlükəә doğurmursa cinayəәt məәsuliyyəәtinəә cəәlb edilmir 5. Hökuməәt sonuncu
şəәrhləәrindəә vurğulayır ki, yuxarıda qeyd olunan araşdırma vəә beynəәlxalq
təәşkilatlar o cumləәdəәn Amerika Birləәşmiş Ştatlarından əәldəә edilmiş məәlumatların
nəәzəәrəә alınması nəәticəәsindəә, “təәqsirin etirafı əәqdi” iləә bağlı qanunvericilik aktı
hazırlanmış vəә hal-hazırda Milli Məәclisin müvafiq komitəәsi təәrəәfindəәn təәhlil edilir.
Bu kontekstdəәn, KQMBİ islahat paketin bir hissəәsi olaraq Cinayəәt Məәcəәlləәsinin
312-ci maddəәsinin qeydinin ləәğv edilməәsi iləә bağlı təәklif irəәli sürüb vəә beləә ki
könüllü məәlumat verməә mexanizmi özlüyündəә ləәğv olunmalıdır.
14.

GRECO təәqdim edilmiş məәlumatı nəәzəәrəә alır. Cinayəәt Məәcəәlləәsinin 312-ci
maddəәsindəә könüllü məәlumat verməә iləә bağlı təәcrübəә vəә onun qeydi nəәzəәrdəәn
keçirilmişdir, lakin yenəә dəә, könüllü məәlumat verməәnin hansı dəәqiq hallarda
təәtbiq edilməәsinin təәhlil edilməәsi görünmür. Nəә həәr hansı bir dəәyişiklikləәr
olunmuş nəә dəә ki sonradan olması nəәzəәrdəәn keçirilmişdir. GRECO xatırladır ki,
Azəәrbaycanda rüşvəәt verəәn şəәxs əәməәlin baş verməәsindəәn əәvvəәl vəә ya əәməәlin
baş verməәsini bildikdəәn əәvvəәl məәlumat verəәrsəә təәqib edilmir. GRECO
müdafiəәnin avtomatik təәbiəәti vəә faktiki vəәziyyəәt vəә rüşvəәt verəәnin motivləәrinin
məәhkəәməә təәrəәfindəәn baxılmasının mümkünsüzlüyü iləә bağlı narahatçılığını yada
salır. Prinsipcəә aktiv rüşvəәtxorluqla bağlı çox ağır cinayəәtləәr bu müdafiəә istinad
edəәrəәk tamamı iləә cəәzasız qala biləәr vəә bu rüşvəәt verəәn şəәxs təәrəәfindəәn rüşvəәt
götürəәn şəәxsdəәn əәlavəә üstünlükləәr əәldəә etməәk məәqsəәdiləә təәzyiq etməәk
vasitəәsinəә çeviriləә biləәr. (Dəәyəәrləәndirməә, 61-ci paraqraf). Hökuməәt əәn son
şəәrhləәrindəә bildirir ki könüllü müdafiəә sisteminin tamamı iləә ləәğv olunması iləә
bağlı təәklifləәr verilmişdir. Azəәrbaycan bu təәklifi əәməәl etdikdəә, bu tövsiyəә açıqaydın şəәkildəә aktuallığını itirəәcəәkdir. Hal-hazırda bunlar sadəәcəә təәklif olaraq qalır
vəә GRECO əәvvəәlki fikrindəә qalır.

15.

GRECO eləә qəәnaəәtəә gəәlmişdir ki, tövsiyəә qisməәn icra olunmuş qalmışdır.

16.

GRECO aktiv rüşvəәtxorluq cinayəәtləәri, həәtta təәkrar rüşvəәt verməә halları iləә bağlı
Cinayəәt Məәcəәlləәsinin 14-cü maddəәsinin təәtbiqi iləә bağlı daha da narahatdır.
Rüşvəәt verəәn şəәxsləәrəә qarşı həәddindəәn artıq dözümlük göstəәrilməәsi müəәyyəәn
edilmişdir: onlar nəәyinki həәdəә-qorxu vəә könüllü məәlumat verməә hallarında
məәsuliyyəәtdəәn azad olurlar, həәmçinin onların həәrəәkəәti cinayəәt işinin məәqsəәdləәri
üçün asanlıqla ehtiyatsızlıqdan törəәdilmiş hal kimi tövsif edilir. Bu çox guman ki
ictimaiyyəәtəә yalnış mesaj çatdırır vəә Dəәyəәrləәndirməә Hesabatı artıq
Azəәrbaycanda korrupsiya cinayəәtləәrinin təәqib vəә mühakiməә edilməәsinin aşağı
səәviyyəәdəә olmasını anomal hesab etmişdir.

5http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes
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Mövzu II: Partiyaların maliyyəәləәşməәsindəә şəәffaflıq
17.

GRECO xatırladır ki, Dəәyəәrləәndirməә Hesabatında 2-ci mövzu üzrəә 8 tövsiyəә
vermişdir. Uyğunluq Hesabatı isəә onlardan ii, iii, iv vəә v tövsiyəәləәrin qisməәn icra
olunduğunu vəә i, vi, vii vəә vii tövsiyəәləәrin icra olunmadığı qəәnaetinəә gəәlmişdir.
Həәmin tövsiyəәləәrin yerinəә yetirilməәsi aşağıda şəәrh edilir.

18.

Nəәzəәrdəә saxlamaq lazımdır ki, Azəәrbaycan "Siyasi Partiyalar haqqında"
Qanunun (SPQ) maliyyəә bəәndləәri Venesiya Konvesiyasının məәlumatları
əәsasında hazırlanmış 20 aprel 2012-ci tarixli qanunu iləә dəәyişdirilmişdir. (13
may 2012-ci il tarixdəә qüvvəәyəә minmişdir). Bu birinci Uyğunluq Hesabatında
nəәzəәrəә alınmışdır. Azəәrbaycan hökuməәti bildirir ki, SPQ qanuna dəәyişiklikləәr
artıq hazırlanmış vəә qanun layihəәsi Parlamentəә 2014-cü ilin yazında təәqdim
edilmişdir. Qanun layihəәsi müvafiq komitəә təәrəәfindəәn nəәzəәrdəәn keçirilmiş vəә
birinci dinləәməәnin Parlament təәrəәfindəәn oktyabr ayında baş tutması gözləәnilir.
Hazırkı
hesabatın
müzakirəәsi
zamanı,
hökuməәt
GRECO-nu
məәlumatlandırmışdır ki, Parlament 30 sentyabr tarixindəә qanun layihəәsini qəәbul
etmişdir; vəә qüvvəәyəә minməәsi üçün Prezident təәrəәfindəәn 56 gün içindəә
imzalanmalıdır.
Tövsiyəә i.

19.

GRECO Seçki fondlarına dair maliyyəә hesabatlarının kampaniyalara səәrf olunan
resurs vəә xəәrcləәrin daha dəәqiq əәks etdirməәsi məәqsəәdiləә seçki kampaniyası iləә
bağlı maliyyəә vəә mühasibatlıq hesabatlarının əәhatəә etdiyi müddəәtləәrinin
artırılmasını tövsiyəә etmişdir.

20.

GRECO xatırladır ki, bu tövsiyəә icra olunmamış şəәkildəә qəәbul edilmişdir.
Hökuməәt Uyğunluq Hesabatında göstəәrilmiş təәdbirləәrin qəәnaəәtbəәxş olması
fikrindəә qalmış vəә bu tövsiyəә iləә bağlı heç bir əәlavəә təәdbir görülməәmişdir.

21.

Rəәsmiləәr təәqdim etdiyi yeni məәlumatda bir daha qeyd edir ki, seçki gününəә 5030 gün qalmış maliyyəә hesabatının təәqdim edilməә dövrü dəә daxil olmaqla,
vəәziyyəәt qəәnaəәtbəәxşdir vəә Seçki Məәcəәlləәsinəә 18 iyun 2010-ci il tarixli Qanunla
edilmiş dəәyişiklikləәrdəә müəәyyəәn ediləәn müddəәtləәrləә bağlı seçkiləәr zamanı heç bir
təәrəәfdəәn şikayəәt daxil olmamışdır. Hökuməәt həәmçinin partiya vəә seçki
kampaniyasının maliyyəәləәşməәsinəә nəәzarəәt səәlahiyyəәtləәrinin Məәrkəәzi Seçki
Komissiyasına verilməәsi vəә bununlada Komissiyada məәrkəәzləәşməәsini nəәzəәrdəә
tutan yeni hazırlanmış dəәyişiklikləәrəә istinad edir- yuxarıda göstəәriləәn 18-ci
paraqrafa vəә daha sonra vii tövsiyəәyəә baxın. Nəәzəәrdəә tutulan islahatla, MSK-ya
siyasi partiyalardan maliyyəә fəәaliyyəәtləәri iləә bağlı əәlavəә məәlumat təәləәb etməәk
səәlahiyyəәtləәri veriləәcəәk. Hökuməәt beləә qəәnaəәtəә gəәlir ki, nəәzarəәt vəә aşkar etməә
imkanları, həәmçinin MSK-nın nəәzarəәt dairəәsinin artırılması islahatı iləә partiya
namizəәdləәri təәrəәfindəәn mühasibatlıq dövrü iləә əәlaqəәdar müddəәtləәrin pozulması
riskləәrini azaldacaqdır.
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22.

GRECO yuxarıda göstəәriləәn məәlumatı nəәzəәrəә alır. Siyasi partiyaların
maliyyəәləәşməәsinəә nəәzarəәtin məәrkəәzləәşəәrəәk MSK-nin əәlindəә olmasını nəәzəәrəәdəә
tutan dəәyişiklikləәr seçki kampaniyaları üçün maliyyəә hesabatların təәqdim edilməә
müddəәtləәri iləә bağlı həәddindəәn artıq formal olan yanaşma iləә bağlı Uyğunluq
Hesabatında müəәyyəәn edilmiş müəәyyəәn problemləәrin məәhdudlaşdırılmasına öz
töhfəәsini verəә biləәr. 6 Ancaq gəәləәcəәk planlar vəә təәdbirləәrin olmadığı təәqdirdəә,
nəәzarəәt islahatının avtomatik olaraq yuxarıdakı problemləәri həәll edəәcəәyi şübhəә
yaradır. Nəәzəәrdəә tutulan nəәzarəәt islahatının hazırkı tövsiyəә iləә bağlı xüsusiləә
hazırkı dövrdəә gizli faydaları fəәrziyəә olaraq qalır vəә hazırkı tövsiyəәnin
məәqsəәdləәri üçün qiyməәtləәndirilməәsi mümkünsüzdir. Bununla yanaşı, əәgəәr
islahat nəәzəәrdəә tutulduğu kimi həәyata keçirilsəә, siyasi partiyalar təәrəәfindəәn
təәqdim ediləәn vəә dəәstəәkləәnəәn namizəәdləәrləә bağlı problemləәri həәll etməәyəәcəәk.
Nəәticəәdəә, hökuməәt təәrəәfindəәn hazırkı tövsiyəәnin həәll edilməәsi üçü heç bir
konkret təәdbir həәtta qisməәn olsa da görülməәmişdir.

23.

GRECO eləә qəәnaəәtəә gəәlmişdir ki, tövsiyəә icra olunmamış şəәkildəә qalmışdır.
Tövsiyəә ii.

24.

GRECO “Siyasi partiyalar haqqında” qanunda icazəә verilmiş ianəә, üzvlük haqqı
vəә digəәr maliyyəәləәşdirməә məәnbəәləәrinin dəәqiq müəәyyəәn edilməәsi vəә
təәnzimləәnməәsini, həәmçinin həәmin qanunun maliyyəә iləә bağlı müddəәalarının
şəәffaflıq standartlarının Seçki Məәcəәlləәsinəә uyğunlaşdırılmasını tövsiyəә etmişdir.

25.

GRECO xatırladır ki, hazırki tövsiyəә qisməәn icra olunmuş şəәkildəә qəәbul
edilmişdir. Rəәsmiləәr qeyd edir ki, yuxarıda adı çəәkiləәn islahat siyasi partiyaların
fəәaliyyəәtinin maliyyəәləәşdirilməәsi vəә maddi vəә natura şəәklindəә olmasından asılı
olmayaraq ( natura şəәklindəә olduğu təәqdirdəә dəәyəәri bazaar qiyməәtli iləә
müəәyyəәnləәşdirilməәlidir) ianəәləәr məәsəәləәsini təәnzimləәyəәn SPQ-nun 17 vəә 19-cu
maddəәləәrinəә dəәyişiklik etmişdir. Ancaq Üzvlük haqlarının vəә digəәr icazəә verilmiş
maliyyəәləәşdirməә məәnbəәləәrinin, məәsəәləәn SPQ-nun 18-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә
tutulmuş "əәmlakdan götürüləәn gəәlir", "təәdbirləәrdəәn, məәtbu nəәşrləәrin vəә
məәqaləәləәrin yayılmasından, gəәlirləәrləә bağlı olan buna bəәnzəәr başqa fəәaliyyəәtdəәn
götürüləәn gəәlir" vəә "qalan gəәlir"ləәrin müəәyyəәn edilməәsi vəә təәnzimləәnməәsinəә
yönəәlmiş heç bir təәdbir görülməәmişdir. Azəәrbaycan təәrəәfindəәn SPQ-nun
maliyyəәləәşdirilməә iləә bağlı müddəәalarının Seçki Məәcəәlləәsinin şəәffaflığa dair
standartlarına uyğunlaşdırılması iləә bağlı həәr hansı yeni bir təәdbir məәruzəә
edilməәmişdir (Siyasi partiyalara ediləәn ianəәləәrin bank sistemi iləә edilməәsi

As mentioned in paragraph 84 of the Third Round Evaluation Report: “ (…) under current rules, the initial financial report is
to be submitted together with the required documents for registration with the election commission 50 to 30 days before
election day,(…) providing financial information for the two day period prior to the date of the report. In other words, financial
activities before this period are not covered by the regulations, as was confirmed during the discussions. Parties and (future)
candidates are therefore not required to record income received and expenditure incurred before this period, even if they are
de facto related to their election campaign. For example, donations received by a party before the financial reference period
may be transferred into the election fund (as part of its own funds, within certain limits (…)), without being subject to
transparency regulations such as, for example, the prohibition on receiving anonymous donations, donations from the State
or from foreign persons. Likewise, such financial transactions are in principle not subject to any supervision by the election
commissions, as such supervision is based on the financial reports submitted to them. The GET finds the above-mentioned
reporting period extremely short and is concerned about the potential risk of circumvention of the transparency provisions.
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təәləәbindəәn başqa). Bu istiqaməәtdəә, Dəәyəәrləәndirməә Hesabatı xatırladılır.
(Paraqraf 86 siyasi partiyalara ediləәn yardımlar həәmçinin ianəә vəә xəәrc limitləәrinin
yaradılmasının bank sistemindəәn məәcburi istifadəәsinəә istinad edir)
26.

Azəәrbaycan hökuməәti bildirir ki, SPQ-əә ediləәcəәk dəәyişiklikləәr layihəәsi (paraqraf
18-e bax) 2012-ci ildəә qəәbul edilmiş dəәyişiklikləәr nəәticəәsindəәki vəәziyyəәtləә
müqayisəәdəә aşağıdakı maddəә iləә üzvlük haqqının təәnzimləәməәsini nəәzəәrdəә tutur:

Maddəә 18-1. Üzvlük haqları
18-1.1. Üzvlük haqqı siyasi partiya üzvləәri təәrəәfindəәn partiyanın Nizamnaməәsinəә
əәsasəәn pul formasında mütəәmadi ödəәniləәn vəәsaitdir. Üzvlük haqqının
məәbləәğindəәn artıq ödəәnişləәr ianəә hesab edilir.

27.

Rəәsmiləәrəә əәsasəәn, SPQ-nin 18-ci maddəәsindəә nəәzəәrəәdəә tutulmuş digəәr gəәlir
məәnbəәləәri ümumilikdəә mülki vəә vergi qanunvericiliyi dəә daxil olmaqla digəәr
qanunvericilik aktları iləә təәnzimləәnir.

28.

Son olaraq tövsiyəә olunan uyğunlaşdırma iləә əәlaqəәdar, rəәsmiləәr bildirir ki
mövcud qanunvericilikdəә ianəәləәr vəә dövləәt büdcəәsinəә ödəәnişləәrin bank vasitəәsi
iləә edilməәsi artıq məәcburidir. Digəәr nəәzəәrdəә tutulmuş dəәyişiklik isəә SPQ-yəә
inaəәləәrin yuxarı həәddini müəәyyəәn edəәn maddəәninin əәlavəәsini nəәzəәrəәdəә tutur:
“19.7. Şəәxsin bir vəә ya bir neçəә partiyaya il əәrzindəә verdiyi ianəәləәrin yuxarı həәddi
on min manatdan artıq ola bilməәz (9850 Evro). Bu dəәyişiklikləәr SPQ-nun
maliyyəәləәşdirilməә iləә bağlı müddəәlarının Dəәyəәrləәndirməә Hesabatında xüsusiləә
qeyd
olunan
sahəәləәrləә
bağlı
Seçki
Məәcəәlləәsinin
müddəәları
iləә
uyğunlaşdırılmasını məәqsəәd qoymuşdur. (ianəәləәrin bank vasitəәsiləә ödəәnilməәsi
vəә ianəәləәrəә limitin qoyulması). Hökuməәt təәsdiq edir ki, SPQ vəә SM-nin
uyğunlaşdırılması iləә bağlı xəәrc limiti kimi digəәr məәsəәləәləәr Dəәyəәrləәndirməә
Hesabatında xüsusi misal kimi qeyd olunmuşdur, lakin hazırlanmış layihəәnin
hazırki məәtni bu məәsəәləәləәri əәhatəә etmir.

29.

GRECO SPQ-nun maliyyəәləәşdirilməә iləә bağlı müddəәalarına nəәzəәrdəә tutulan
dəәyişiklikləәrləә bağlı məәlumatları nəәzəәrəә alır. Tövsiyəәnin birinci hissəәsi iləә bağlı
vəә ilkin Uyğunluq Hesabatında qeyd olunan yenilikləәrəә əәlavəә olaraq, yalnız
üzvlük haqları məәsəәləәsi açıq-aydın şəәkildəә həәll edilmişdir. Siyasi partiyaların
müxtəәlif resurslardan gəәləәn gəәlirləәri iləә bağlı vacib anlayışlar vəә hüquqi izahlarla
bağlı olaraq, GRECO bunların SPQ-dan başqa digəәr qanunvercilik aktları (mülki
vəә vergi qanunvericiliyi) iləә təәnzimləәndiyi faktına əәsaslana bilməәz. SPQ-da vəә
Seçki Məәcəәlləәsindəә olan qaydaların uyğunlaşdırılması iləә bağlı olaraq isəә,
ianəәləәrin yuxarını həәddinin müəәyyəәnləәşdirilməәsi vəә onların bank vasitəәsi iləә
edilməәsi iləә bağlı olaraq əәlavəә cəәhdləәrin edilməәsi qeydəә alınmışdır. Lakin
Dəәyəәrləәndirməә hesabatında qeyd olunan digəәr uyğunsuzluqlar, xüsusiləә xəәrc
limiti iləә bağlı olaraq, hazırlanmış dəәyişiklikləәr təәrəәfindəәn həәll edilməәsi görülmür.
Azəәrbaycan bu tövsiyəә iləә bağlı müxtəәlif qeyd olunan narahatçılıqların həәll
edilməәsi üçün daha qəәtiyyəәtli addım atmalıdır.
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30.

GRECO eləә qəәnaəәtəә gəәlmişdir ki, tövsiyəә qisməәn icra olunmuş qalmışdır.
Tövsiyəә iii.

31.

GRECO tövsiyəә edir ki, (i) siyasi partiyalar hesabat blanklarını/səәnəәdləәrini vəә
hesablarını vahid formatda vəә təәsdiqedici səәnəәdləәr iləә birlikdəә lazımi qaydada
aparsınlar; (ii) siyasi partiyaların həәmin şəәffaflıq qaydalarına riayəәt etməәsinəә
dəәstəәyin verilməәsi yollarını araşdırıb müəәyyəәn etsin.

32.

GRECO xatırladır ki, bu tövsiyəә ilkin Uyğuluq Hesabatında qisməәn icra olunmuş
şəәkildəә qalmışdır. Azəәrbaycan 2012-ci ildəә siyasi partiyaların Mühasibat uçotu
haqqında Qanuna vəә onun yeni 13.3 vəә 14.6 vəә digəәr maddəәləәrinəә əәsasəәn
asanlaşdırılmış mühasibatlıq qaydalarına uyğun olaraq mühasibat uçotunu
aparmasını vəә maliyyəә hesabatlarını təәrtib etməәsini təәləәb edəәn SPQ-na 21-ci
maddəәni əәlavəә etmişdir. Tövsiyəәnin birinci hissəәsinin tam icra olunmuş şəәkildəә
qəәbul edilməәsi üçün bu qaydaların (maliyyəә bəәyannaməәləәrin formatı vəә təәqdim
etməә proseduru) həәləә dəә müəәyyəәnləәşməәsinəә ehtiyac var. Tövsiyəәnin ikinci
hissəәsi iləә əәlaqəәdar olaraq, GRECO beləә qəәnaəәtəә gəәlmişdir ki, bu məәsəәləә öz
həәllini tapmamışdır vəә məәruzəә ediləәn təәdbirləәrləә bağlı olaraq ciddi narahatçılıq
var - misal üçün dövləәt büdcəәsindəәn siyasi partiyalara yardımın hakim partaya
faydalı olması faktı7. Vurğulanır ki, bu tövsiyəә inzibatı baxımdan zəәif, kifayəәt
qəәdəәr işçi qüvvəәsi vəә maliyyəәyəә malik olmayan partiyaların səәrt şəәffaflıq
qaydalarına uyğunlaşmasına nail olması üçün lazimi resursla təәmin olunması
məәqsəәdini daşıyır. GRECO SPQ-nun 17-1–ci maddəәsinin təәləәbləәrinəә cavab
verməәyəәn siyasi partiyaların (misal üçün yeni partiyalar) təәtbiq ediləәn şəәffaflıq
qaydalarına riayəәt etməәləәri üçün uyğun dəәstəәyin verilməәsi üçün hökuməәt
təәrəәfindəәn lazimi təәdbirləәrin görülməәsini təәkid edir.

33.

Azəәrbaycan rəәsmiləәri məәruzəә edir ki, tövsiyəәnin birinci hissəәsinin davamı olaraq
Prezidentin təәşəәbbüsü8 iləә “siyasi partiyalar təәrəәfindəәn təәqdim ediləәcəәk maliyyəә
bəәyannaməәləәrinin formasını, məәzmununu vəә proseduru” haqqında Nazirləәr
Kabineti təәrəәfindəәn 16 noyabr 2012-ci ildəә 263 nömrəәli qəәrar qəәbul edilmişdir. (
səәnəәdin surəәti məәruzəәçiləәr vəә katibliyəә təәqdim edilmişdir). Səәnəәd Maliyyəә
nazirliyinin veb səәhifəәsindəә yerləәşdirilmişdir. Tövsiyəәnin 2-ci hissəәsi iləә bağlı
olaraq, hökuməәt 2013 vəә 2014-ci illəәrdəә dövləәt büdcəәsindəәn partiyalara ayrılmış
yardımın məәbləәği barəәdəә əәn son rəәqəәmləәri təәqdim edir. (2.5 milyon manta vəә
2.350.00 avro). Maliyyəә nazirliyi məәbləәği benefisiar təәrəәfləәr arasında, rüblük
köçürməә yolu iləә müvafiq bank hesablarına köçürmüşdür. Müəәyyəәn çəәtinlikləәrin
aradan qaldırlması məәqsəәdi iləә Maliyyəә nazirliyi siyasi partiyaların
nümayəәndəәləәri ( baş mühasib vəә maliyyəә hesabatın təәrtibindəә iştirak edəәn
şəәxsləәr) üçün13-14 fevral 2013-cü il tarixdəә xüsusi praktiki təәlim keçmişdir. Bu
təәdbirləәr haqqında məәlumat vəә dəәvəәtləәr kütləәvi informaiya vasitəәləәri vəә yuxarıda
qeyd olunan nazirliyinin internet səәhifəәsi vasitəәsi iləә kommunikasiya edilmişdir.
Bundan əәlavəә, müvafiq idarəәləәrin əәməәkdaşları siyasi partiyaların rəәsmiləәrini
narahat edəәn maliyyəә hesabatları iləә bağlı məәsəәləәləәri müntəәzəәm olaraq

GRECO noted that “[it] only benefits parties having gained at least 3 percent of valid votes in the last parliamentary
elections or having gained seats in Parliament (section 17-1 LPP)” and that “in the last parliamentary elections of 2010 only
one party gained more than 3 percent and the opposition parties only gained altogether five out of 125 seats”
8Presidential Decree of 8 May 2012 on the Application of the Law on Amendments to the Law on Political Parties
7
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cavablandırmışlar. Hal-hazırda, siyasi pariyalar maliyyəә hesabatlarını elektron
olaraq nazirliyinin yuxarıda göstəәriləәn internet səәhifəәsi vasitəәsil təәqdim edəә
biləәrləәr. Nazirlik müntəәzəәm olaraq siyasi partiyaları KİV vəә rəәsmi internet
səәhifəәsi vasitəәsi iləә müddəәtləәr vəә maliyyəә hesabatların təәqdim olunma şəәrtləәri iləә
bağlı elan verir vəә məәlumatlandırır.
34.

GRECO məәmnuniyyəәtləә qeyd edir ki, tövsiyəәnin birinci hissəәsi siyasi partiyaların
illik hesabatlarının formasının qəәbul edilməәsi iləә tamamiləә icra olunmuşdur.
Tövsiyəәnin ikinci hissəәsi iləә əәlaqəәdar olaraq, GRECO Maliyyəә nazirliyi təәrəәfindəәn
treyninqləәr vasitəәsiləә məәlumat vəә bəәləәdçi qaydaların təәmin edilməәsi, həәmçinin
maliyyəә məәlumatları elektron təәqdim etməә imkanları da daxil olmaqla göstəәriləәn
cəәhdləәri alqışlayır. Hesab edir ki, bu təәdbirləәr tövsiyəәnin ikinci hissəәsindəә
göstəәriləәn narahatçılıqları həәll edir, baxmayaraq ki yuxarıda 32-ci paraqrafda
qeyd edildiyi kimi daha geniş maddi dəәstəәk təәmin edilməәmişdir.

35.

GRECO iii tövsiyəәnin qəәnaəәtbəәxş şəәkildəә icra olunması qəәnaəәtinəә gəәlmişdir.
Recommendation iv.

36.

GRECO tövsiyəә edir ki, (i) partiyalar öz hesabatlarını ictimaiyyəәtəә vaxtında vəә
asan əәldəә olunan şəәkildəә bəәyan etsinləәr; (ii) siyasi partiyaların həәmin şəәffaflıq
qaydalarına riayəәt etməәsinəә dəәstəәyin verilməәsi yollarını araşdırıb müəәyyəәn
etsin.

37.

GRECO xatırladır ki, bu tövsiyəә qisməәn icra olunmuşdur. 2012-ci ilin
islahatından sonra siyasi partiyalar illik maliyyəә hesabatlarını KİV-dəә dəәrc
etməәlidirləәr, lakin GRECO-nun hesabatların vaxtında vəә asan əәldəә olunan
şəәkildəә bəәyan edilməәməәsi iləә bağlı şübhəәləәri var vəә o müxtəәlif partiya
hesabatlarının müstəәqil nəәzarəәt qurumu təәrəәfindəәn, mümkün olarsa İnternetdəә,
eyni vaxtda dəәrc olunmasının əәhəәmiyyəәtini qeyd edir. Tövsiyəәnin ikinci elementi
iləә bağlı olaraq, hökuməәt 2012-ci ildəә siyasi partiyaların maliyyəәləәşdirilməәsinəә
dair SPQ-na əәlavəә edilmiş 17-1-ci maddəәyəә istinad edir lakin GRECO bütün
siyasi partiyalara şəәffaflıq qaydalarına riayəәt edilməәsindəә lazımi dəәstəәyin
göstəәrilməәsi ehtiyacına dair tövsiyəә iii üzrəә etdiyi şəәrhləәrəә istinad edir. (paraqraf
33-əә baxın)

38.

Azəәrbaycan rəәsmiləәri qeyd edir ki, SPQ-nun 21.5-ci maddəәsi vəә “Mühasibat
uçotu haqqında” Qanunun 14.6- cı maddəәsinəә siyasi partiyalar auditor rəәyi iləә
birlikdəә illik maliyyəә hesabatlarını aprel ayının 1-dəәn gec olmayaraq KİV-dəә dəәrc
etməәlidirləәr. KİV-in anlayışı çox geniş başa düşülür vəә onun təәrkibinəә dövrü
məәtbu nəәşrləәr, TV-radio proqramlar vəә kinoxronika proqramları, informasiya
agentlikləәri vəә internet daxildir. İnzibati Məәcəәlləәnin 247-1-ci maddəәsi maliyyəә
hesabatların dəәrc edilməәməәsi dəә daxil olmaqla mühasibat uçotu üzrəә
qanunvericilikləә müəәyyəәn edilmiş qaydaların pozulmasına görəә məәsuliyyəәt
yaradır. Bundan əәlavəә olaraq, Siyasi Partiyalar haqqında Qanuna dəәyişiklik
edilməәsi nəәzəәrdəә tutan layihəәnin hazırkı məәtni siyasi partiyaların illik maliyyəә
hesabatlarının Məәrkəәzi Seçki Komissiyasının internet səәhifəәsindəә dəәrc etməәsini
nəәzəәrdəә tutur.
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39.

GRECO bütün hesabatların gəәləәcəәkdəә Məәrkəәzi Seçki Komissiyanın internet
səәhifəәsindəә dəәrc olunması təәklifini maraqla nəәzəәrəә alır. Məәruzəәçiləәr vəә Katibliyəә
bildiriləәn dəәyişiklikləәrin əәvvəәlki versiyası hesabatların təәqdim edildiyi vaxtdan bir
ay müddəәtindəәn onlayn olaraq dəәrc edilməәsini nəәzəәrdəә tuturdu. Yuxarıda qeyd
olunan dəәyişiklikləәrin yeniləәnmiş məәtni onlayn dəәrc olunmaqla bağlı heç bir vaxt
limitinəә istinad etmir vəә hesabatların ictimaiyyəәtin vaxtında əәldəә edəә bilməәsi
üçün oxşar (ekivalent) təәdbirləәrin nəәzəәrəәdəә tutulub tutulması anlaşılmaz olaraq
qalır. Azəәrbaycan tövsiyəәnin birinci hissəәsinin (ictimaiyyəәtin asan vəә vaxtında
əәldəә etməә imkanı) icrasını yerinəә yetirməәsi üçün cəәhdləәrini davam etdirməәlidir.
Tövsiyəәnin ikinci hissəәsinin icrası isəә bu kontekstdəә yenidəәn təәhlil edilməәlidir.

40.

GRECO beləә qəәnaetəә gəәlmişdir ki, hal-hazırki zaman üçün tövsiyəә iv qisməәn
icra olunmuş şəәkildəә qalmışdır.
Tövsiyəә v.

41.

GRECO tövsiyəә edir ki, (i) (i) lazım olan qaydada siyasi partiyaların kitablarının
vəә hesablarının müstəәqil auditi təәmin edilsin; (ii) (hökuməәt) siyasi partiyaların
həәmin şəәffaflıq qaydalarına riayəәt etməәsinəә dəәstəәyin verilməәsi yollarını araşdırıb
müəәyyəәn etsin.

42.

GRECO xatırladır ki, 2012-ci ildəә aparılan qanunvericilik islahatı nəәticəәsindəә
partiya hesabatların müstəәqil kəәnar ekspertləәr təәrəәfindəәn məәcburi auditindəәn
sonra bu tövsiyəә qisməәn icra olunmuş kimi qeydəә alınmışdır. Partiyaların beləә
auditləәrəә görəә əәlavəә xəәrcləәrinin qarşılanmasını üçün onlara lazımi dəәstəәk
mexanizmi (iii tövsiyəә iləә əәlaqəәdar qeyd olunduğu kimi) olmadığı üçün bu
tövsiyəәnin ikinci hissəәsinin icra olunmuş kimi nəәzəәrəә almağa imkan vermir.

43.

Azəәrbaycan rəәsmiləәrinin ilkin təәqdim etdiyi məәlumatda bu fakta istinad edir ki,
SPQ-na nəәzəәrəәdəә tutulmuş dəәyişiklikləәrin (18-ci paraqrafa bax) ilkin versiyası
siyasi partiyaların maliyyəә hesabatları iləә bağlı xəәrcləәrinəә görəә xüsusi dəәstəәyin
göstəәrilməәsinin mümkünlüyü nəәzəәrəә alırdı. Lakin təәqdim edilmiş sonuncu
məәlumata əәsasəәn bu təәklif layihəәnin indiki məәtnindəә saxlanılmamışdır.

44.

GRECO yuxarıda qeyd olunanları nəәzəәrəә alır vəә təәssüf edir ki audit xəәrcləәrin
qarşılanması iləә bağlı dövləәt dəәstəәyinin göstəәrilməәsini nəәzəәrdəә tutan ilkin layihəә
təәklifi saxlanılmamışdır vəә bu tövsiyəәnin ikinci hissəәsi iləә əәlaqəәdar heç bir əәlavəә
təәdbir görülməәmiş vəә ya elan edilməәmişdir. GRECO Azəәrbaycanı hazırkı
tövsiyəәnin tam icra etməәyəә təәkid edir.

45.

GRECO beləә qəәnatəә gəәlmişdir ki, v tövsiyəә qisməәn icra olunmuş şəәkildəә
qalmışdır.
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46.

Tövsiyəә vi.
GRECO tövsiyəә edir ki, (i) siyasi partiyaların vəә seçki namizəәdləәrinin seçki
fondları barəәdəә maliyyəә hesabatların daha əәsaslı vəә proaktiv (müraciəәt daxil
olmadan) monitorinqi, o cümləәdəәn təәqdim edilmiş məәlumatın mahiyyəәti üzrəә
yoxlanılması vəә maliyyəә pozuntularının istintaq edilməәsi təәmin edilsin, (ii) seçki
komissiyalarının seçki kampaniyaların maliyyəәləәşdirilməәsinəә nəәzarəәtləә bağlı
müstəәqilliyi gücləәndirilsin

47.

GRECO xatırladır ki, bu tövsiyəә birinci Uyğunluq Hesabatında icra olunmamış
kimi nəәzəәrəә alınmışdır. Tövsiyəәnin birinci hissəәsinin icrası iləә əәlaqəәdar olaraq,
Dəәyəәrləәndirməә Hesabatının qəәbul edilməәsindəәn öncəә başlanmış vəә həәləә ki
xüsusi olaraq siyasi partiyaların vəә seçki namizəәdləәrinin maliyyəә hesabatlarına
monitorinqin aparılması mövzusuna istiqaməәtləәnməәmiş nəәzarəәt vəә audit
xidməәtləәri üçün mütəәmadi təәlimləәrdəәn başqa tövsiyəәnin birinci hissəәsinin
kökündəә dayana narahatçılıqların aradan qaldırılması üçün həәr hansı bir təәdbir
görülməәmişdir. Seçki komissiyalarının müstəәqilliyinəә dair tövsiyəәnin ikinci
hissəәsinin yerinəә yetirilməәsi üçün heç bir təәdbir görülməәmişdir.

48.

Hökuməәt indi vurğulayır ki, Məәrkəәzi Seçki Komissiyası (MSK) dairəә vəә məәntəәqəә
seçki komissiyaların üzvləәri üçün seçki hüquqları iləә bağlı iki ixtisaslaşmış təәlim
kursu keçmişdir (29 iyul- 4 avqust Bakıda dairəә seçki məәntəәqəәləәrin səәdrləәri üçün
vəә 5-7 avqust regionlarda dairəә vəә məәntəәqəә seçki məәntəәqəәləәrin üzvləәri üçün).
Bu kurslara 6 mindəәn çox seçki rəәsmisi cəәlb olunmuşdur. “Siyasi partiyaların
maliyyəәləәşdirilməәsi”, “Maliyyəә resurslarının nəәzarəәt, qeydiyyat vəә monitorinqi”
mövzuları təәlim proqramına daxil edilmişdir. Dəәyəәrləәndirməә Hesabatında
kampaniya fondlarının proaktiv vəә daha dəәrindəәn monitorinqi, seçki fondunun
monitorinqi vəә bu prosesdəә şəәffaflığın artırılması iləә bağlı qaldırılan narahatlıqlar
xüsusiləә müzakirəә olunmuş vəә əәhatəә olunmuşdur.

49.

MSK 2013-cü il Prezident seçkiləәri üçün qanuna müvafiq olaraq namizəәdləәrin
gəәliri, aktivləәrinin dəәyəәri vəә məәnbəәyi iləә bağlı maliyyəә səәnəәdləәşməәsinin nəәzəәrdəәn
keçirilməәsi üçün işçi qrupu yaratmışdır. İşçi qrupun təәrkibinəә Maliyyəә vəә Vergiləәr
Nazirliyi, Auditorlar Palatası, ƏӘmlak Məәsəәləәləәri üzrəә Dövləәt Komitəәsindəәn xüsusi
bilik vəә təәcrübəәyəә malik olan peşəәkarlar daxil edilmişdir. Təәqdim ediləәn
məәlumatın yoxlanılması prosesi açıq idi vəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәti vəә beynəәlxalq
müşahidəәçiləәrin iştirakı iləә həәyata keçirilmişdir. (Bununla əәlaqəәdar işçi qrupu
vəәtəәndaş cəәmiyyəәti təәrəәfindəәn narahatçılıq yaradan məәsəәləәləәrəә aydınlıq gəәtirib
vəә onların suallarına cavab vermişdir)

50.

Bundan əәlavəә, SPQ-na nəәzəәrdəә tutulmuş dəәyişiklikləәr (18-ci paraqraf vəә
aşağıdakı vii tövsiyəәyəә baxın) partiyaların maliyyəәləәşməәsinəә nəәzarəәt
funksiyalarını MSK-ya həәvaləә edir, hansı ki siyasi partiyaların maliyyəә
hesabatlarını qəәbul edəәcəәkdir. vii tövsiyəәdəә qeyd edildiyi kimi, partiyaların vəә
seçki
kampaniyalarının
maliyyəәləәşməәsinəә
nəәzarəәt
MSK-nın
əәlindəә
cəәmləәşəәcəәkdir. ƏӘgəәr təәklif ediləәn islahat qüvvəәyəә minəәrsəә, MSK maliyyəә
mütəәxəәssisləәri olan yeni struktur bölməә yaratmalıdır. Bu gəәləәcəәk dəәyişiklikləәr vəә
daimi işçi heyəәti prinsip olaraq həәmçinin MSK-nin seçkinin maliyyəәləәşməәsi
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prosesindəә həәr hansı qanun pozuntusu aşkar etməә imkanlarını genişləәndirəәcəәk
vəә MSK-ya gəәləәcəәkdəә seçkinin maliyyəәləәşməәsinin monitoqrini həәyata keçirməәk
üçün İşçi Qrupun təәrkibinəә öz şəәxsi ekspertləәrini cəәlb etməәyəә imkan verəәcəәk.
51.

GRECO İşçi Qrupu vəә peşəәkarların vəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәtinin bu işəә cəәlb
edilməәsi iləә, seçki kampaniyalarının maliyyəәləәşdirilməәsi üzrəә dövləәt nəәzarəәtinin
təәdricəәn yaxşılaşdırılması iləә bağlı Azəәrbaycanın etdiyi cəәhdləәri alqışlayır. (əәn
azından 2013-cü il president seçkiləәri üçün bu beləә idi). Hal-hazırda beləә
görsəәnir ki, tövsiyəәdəә nəәzəәrəәdəә tutulmuş tam-hüquqlu nəәzarəәtdəәn söhbəәt gedəә
bilməәz. GRECO-nun fikrincəә, siyasi partiyaların maliyyəәləәşməәsinəә nəәzarəәtin,
uyğun işçi heyəәt vəә təәcrübəә iləә birlikdəә, bütövlükdəә MSK-nin səәlahiyyəәtləәri
çəәrçivəәsindəә cəәmləәşməәsi təәklifi daha da böyük əәhəәmiyyəәtəә malikdir. MSK-nin
həәm siyasi partiyaların həәmdəә seçki kampaniyasının maliyyəәləәşməәsi effektiv
nəәzarəәti üçün uyğun səәlahiyyəәt vəә vasitəәləәrləә təәmin edilməәsi edilməәsi vəә
əәməәliyyat müstəәqilliyinin olması düzgün istiqaməәtdəә atılmış addımdır.
Həәmçinin vacibdir ki, müxtəәlif seçki komissiyaları iləә bağlı xüsusi məәsəәləәləәr
həәllini bəәrabəәr formada tapsın vəә ya onların vəәzifəәləәri müəәyyəәnləәşsin, vəә
nəәzarəәtin həәr iki sahəәsi tutarlı şəәkildəә izah olunsun. Proses daha da inkişaf
etdikdəә, GRECO MSK-nın vəәzifəәləәri vəә vasitəәləәri iləә bağlı daha əәtraflı təәhlil
aparmalı olacaqdır.

52.

GRECO beləә qəәnaetəә gəәlmişdir ki, vi tövsiyəә qisməәn icra olunmuşdur.
Tövsiyəә vii.

53.

GRECO seçki kampaniyaların maliyyəәləәşdirilməәsinəә monitorinq iləә lazımınca
əәlaqəәləәndirilmiş qaydada siyasi partiyaların ümumi maliyyəәləәşdirilməәsinəә
müstəәqil vəә əәsaslı monitorinqin təәsis edilməәsini tövsiyəә etmişdir.

54.

GRECO xatırladır ki, bu tövsiyəә icra olunmamış kimi müəәyyəәn edilmişdir. Siyasi
Partiyalar haqqında Qanuna 20 aprel 2012-ci il tarixdəә əәlavəә edilmiş yeni 21.2-ci
maddəә- Siyasi Partiyalara haqqında Qanuna dəәyişiklikləәr edilməәsi haqqında
Qanunun icra edilməәsi iləә bağlı Prezidentin 2012-ci il 8 may tarixli Fəәrmanı iləә
birgəә - siyasi partiyaların maliyyəә hesabatlarının qəәbul edilməәsi iləә bağlı
“səәlahiyyəәtli icra qurumu” kimi Maliyyəә nazirliyi müəәyyəәn edilmişdir. GRECO
SPQ-da siyasi partiyaların ümumi maliyyəәləәşdirilməәsinəә əәsaslı nəәzarəәtin
keçirilməәsinəә dair aydın səәlahiyyəәtin olmamasını, kifayəәt qəәdəәr maliyyəә vəә
proaktiv nəәzarəәti həәyata keçirəә biləәcəәk ixtisaslaşmış kadrlarla təәmin
edilməәməәsini, seçki kampaniyalarının maliyyəәləәşdirilməәsinəә nəәzarəәtləә lazımi
əәlaqəәləәndirməә ehtiyaclarını vəә cəәzalar təәtbiq etməәk səәlahiyyəәti dəә daxil olmaqla
lazımi nəәzarəәt imkanları ehtiyacına olan təәləәbləәri qeyd edir. Bütün bunlardan
əәlavəә olaraq, GRECO beləә hesab edir ki, Maliyyəә Nazirliyinin hökuməәtinin bir
hissəәsi olaraq uyğun müstəәqilliyi yoxdur.

55.

Hökuməәt dövləәt təәrəәfindəәn ayrılan maliyyəә vəәsaitləәrinəә 3 müxtəәlif dövləәt qurumu
təәrəәfindəәn nəәzarəәt edilməәsi iləә bağlı hal-hazırda qüvvəәdəә olan təәdbirləәrin
təәsvirini təәqdim edir. Birincisi Maliyyəә nazirliyidir, hansı ki siyasi partiyaların
maliyyəәləәşməәsini əәsaslı şəәkildəә nəәzarəәt etməәsi üçün bütün lazımı resursları vəә
imkanı olması bildirirlir. Nazirlik hal-hazırda siyasi partiyalardan maliyyəә
hesabatlarını qəәbul edəәn dövləәt qurumudur. Nəәzarəәt prosesinəә cəәlb ediləәn ikinci
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qurum isəә Hesablama Palatasıdır: dövləәt büdcəәsindəәn ayrılan vəәsaitləәrin
yoxlanılması vəә nəәzarəәtinəә dair ümumi vəәzifəәləәri nəәzəәrəә alaraq bu sahəәdəәki
səәlahiyyəәtləәri özündəә saxlayır. Palata Parlamentəә hesabat verəәn müstəәqil
qurumdur. Nəәzəәrəә alınmalıdır ki, onun nəәzarəәti bütün siyasi partiyaları əәhatəә
etmir. Üçüncü qurum isəә Məәrkəәzi Seçki Komissiyasıdır (MSK): Seçki
Məәcəәlləәsinəә uyğun olaraq, MSK seçki hazırlıqları vəә təәşkili üçün vəәsaitləәr ayırır
vəә özünün nəәzarəәt vəә audit xidməәtləәri vasitəәsiləә onların xəәrcləәnməәsinəә nəәzarəәt
edir. MSK-nin səәlahiyyəәti seçki kampaniyaların maliyyəәləәşdirilməәsi iləә
məәhdudlaşır.
56.

Siyasi Partiyalar haqqında Qanuna nəәzəәrdəә tutulan dəәyişiklikləәr siyasi partiyalar
vəә onların seçki kampaniyalarının maliyyəәləәşdirilməәsinəә nəәzarəәti ekskluziv
olaraq MSK-ya verilməәsini nəәzəәrdəә tutur. ƏӘgəәr dəәyişiklikləәr qüvvəәyəә minsəә,
maliyyəә hesabatlarını gəәlcəәkdəә MSK qəәbul edəәcəәk. Hökuməәt güman edir ki,
MSK-nin yeni məәrkəәzləәşdirilmiş səәlahiyyəәtləәri ümumi əәlaqəәləәndirməәni
asanlaşdıracaq vəә MSK-nın partiyaların ümumi maliyyəә fəәaliyyəәtinin vəәziyyəәti iləә
bağlı məәlumatları əәldəә etməәsi seçki kampaniyalarının (bütün gəәlir vəә xəәrcləәr)
maliyyəәləәşəәdirilməәsinəә nəәzarəәti daha da səәməәrəәli edəәcəәkdir. ƏӘlavəә olaraq,
MSK-nın siyasi partiyalardan onların maliyyəә fəәaliyyəәtləәri iləә bağlı həәr hansı
əәlavəә məәlumat vəә səәnəәd təәləәb etməәk səәlahiyyəәti olacaqdır. Nəәzəәrdəә tutulan
dəәyişiklik beləәdir: “21.5 Azəәrbaycan Respublikasının Məәrkəәzi Seçki
Komissiyasının müraciəәti əәsasında siyasi partiyalar maliyyəә fəәaliyyəәtləәrinəә dair
əәlavəә məәlumatları vəә səәnəәdləәri təәqdim edirləәr.”

57.

GRECO düzgün istiqaməәtdəә atılmış bir addım kimi görsəәnəәn dəәyişiklikləәri
nəәzəәrəә alır, təәqdim ediləәn müxtəәlif əәsas narahatçılıqlar bu tövsiyəәyəә gəәtirib
çıxartmışdır vəә birinci Uyğunluq Hesabatından sonrakı şəәrhləәr hazırkı
dəәyişiklikləәrdəә öz əәksini tapmışdır. İslahatın hazırkı vəәziyyəәti vəә Məәrkəәzi Seçki
Komissiyasının nəәzəәrdəә tutulan nəәzarəәti iləә bağlı əәlavəә məәlumatların olmaması
səәbəәbi iləә, GRECO bu məәrhəәləәdəә bu tövsiyəәnin yalnız müəәyyəәn dəәrəәcəәdəә öz
həәllini tapdığı qəәnaəәtinəә gəәləә biləәr.

58.

GRECO vii tövsiyəәnin qisməәn icra olunduğu qəәnaəәtinəә gəәlmişdir.
Tövsiyəә viii.

59.

GRECO seçki kampaniyalarının vəә ümumilikdəә siyasi partiyaların
maliyyəәləәşdirilməәsinin şəәffaflığına dair qaydaların pozulması iləә bağlı
hüquqpozmaların dəәqiq müəәyyəәn edilməәsi vəә həәmin hüquqpozmalara görəә
təәsirli, mütəәnasib vəә qarşısını alan cəәzaların müəәyyəәn edilməәsini, xüsusiləә
mövcud cəәza növləәrinin artırılması yolu iləә, tövsiyəә etmişdir.

60.

GRECO bu tövsiyəәnin icra olunmadığını xatırladır. Səәfəәr zamanı qüvvəәdəә olan
sanksiyalar sistemi elementar idi. Mövcud cəәzaların təәtbiqi ƏӘdliyyəә Nazirliyinin
diskresion səәlahiyyəәtləәri çəәrçivəәsindəә idi vəә heç biri təәtbiq edilmirdi. İlkin
Uyğunluq Hesabatında hökuməәt məәruzəә etmişdir ki, 2012-ci ilin əәvvəәlindəә qəәbul
edilmiş dəәyişiklikləәrəә əәsasəәn SPQ-nun 22-ci maddəәsinəә uyğun qanunun
pozulması halında müvafiq sanksiyaların qanun çəәrçivəәsindəә təәtbiqinəә istina
ediləә biləәr (əәlavəә dəәqiqlik olmadan). Siyasi partiyaların maliyyəә hesabatlarının
təәrtib etməәləәrinəә dair öhdəәliyin "Mühasibatlıq haqqında" qanuna daxil edilməәsi
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planlaşdırılır, bu halda, həәmin qanunun pozulmasına görəә İnzibati Xəәtalar
Məәcəәlləәsinəә əәsasəәn (İXM, 247-1-ci maddəә) cəәriməә müəәyyəәn olunacaqdır. Bu
ilkin təәklifləәr tövsiyəәnin nəәzəәrdəә tutulan təәləәbləәrinəә cavab vermir - tövsiyəә həәm
seçki
kampaniyalarının,
həәm
dəә
ümumilikdəә
siyasi
partiyaların
maliyyəәləәşdirilməәsi sahəәsindəә mühasibatlıqla yanaşı şəәffaflığa dair digəәr
qaydaların da pozuntularının dəәqiq müəәyyəәn edilməәsi vəә buna görəә təәsirli,
mütəәnasib vəә qabaqlayıcı sanksiyaların müəәyyəәn edilməәsini nəәzəәrdəә tutur.
61.

Azəәrbaycan hökuməәti məәruzəә edir ki, ilkin Uyğunluq Hesabatı zamanı
hazırlanma məәrhəәləәsindəә olan mühasibatlıq qaydalarının pozulması iləә bağlı
İnzibati Xəәtalar Məәcəәlləәsinin (İXM) yeni 247-1-ci maddəәsi nəәhayəәt 2012-ci ildəә
qəәbul edilmişdir. Prezident SPQ-nun pozulması iləә bağlı məәsuliyyəәtin
təәnzimləәnməәsi üçün Nazirləәr Kabinetinəә tapşırıq vermişdir. 11 dekbar 2012-ci il
(N494-İVQD) tarixli Qanunun nəәticəәsi olaraq, İnzibati Xəәtalar Məәcəәlləәsinəә 49-2ci maddəә əәlavəә edilmişdir- İXM SPQ-nun təәləәbləәrinin pozulmasına vəә SPQ-la
qadağan olunmuş vəәsaitləәrin qəәbul edilməәsinəә görəә məәsuliyyəәt müəәyyəәn
edilmişdir. 15 fevral 2013-cü il Qanunu (N563-IVQD) isəә səәlahiyyəәtli orqana
(Maliyyəә nazirliyi) təәqdim ediləәn hesabatlarda ianəәləәr (məәbləәği vəә şəәxsiyyəәti)
haqqında məәlumat da daxil olmaqla, siyasi partiyaları nəәzəәrəә alaraq həәmçinin
nağd şəәklindəә ianəәləәrin verilməәsi vəә qəәbulu iləә bağlı səәhv məәlumat verilməәsi iləә
əәlaqəәdar 247-4 vəә 247-5-ci maddəәləәri əәlavəә edilmişdir.
İnzibati Xəәtalar Məәcəәlləәsi – İXM
“Maddəә

49-4.

Siyasi

partiyalar

haqqında

qanunvericiliyin

pozulması

49-4.1. Siyasi partiyalar haqqında qanunvericiliyin pozulmasına, yəәni:
49-4.1.1. siyasi partiya təәrəәfindəәn dövləәt orqanlarının vəә vəәzifəәli şəәxsləәrin
fəәaliyyəәtinəә müdaxiləә edilməәsinəә;
49-4.1.2. “Siyasi partiyalar haqqında” Azəәrbaycan Respublikasının Qanunu iləә
qadağan olunmuş vəәsaitin, o cümləәdəәn ianəәləәrin siyasi partiyalar təәrəәfindəәn
qəәbul edilməәsinəә;
49-4.1.3. Azəәrbaycan Respublikasının əәrazisindəә xarici dövləәtləәrin siyasi
partiyalarının, habeləә onların bölməәləәrinin vəә təәşkilatlarının yaradılmasına vəә
fəәaliyyəәtinəә;
49-4.1.4. ləәğv edilmiş siyasi partiyanın adından çıxış etməәyəә vəә ya fəәaliyyəәt
göstəәrməәyəә, yaxud onun fəәaliyyəәtinin qanunsuz təәşkilindəә vəә ya işindəә iştirak
etməәyəә görəә - fiziki şəәxsləәr yeddi yüz əәlli manatdan min beş yüz manatadəәk
miqdarda, vəәzifəәli şəәxsləәr min beş yüz manatdan üç min manatadəәk miqdarda,
hüquqi şəәxsləәr səәkkiz min manatdan on beş min manatadəәk miqdarda cəәriməә
edilir.
49-4.2. Bu Məәcəәlləәnin 49-4.1-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulmuş xəәtaların il
əәrzindəә inzibati təәnbeh almış şəәxs təәrəәfindəәn təәkrar törəәdilməәsinəә görəә fiziki şəәxsləәr min beş yüz manatdan üç min manatadəәk miqdarda, vəәzifəәli
şəәxsləәr üç min manatdan altı min manatadəәk miqdarda, hüquqi şəәxsləәr on beş
min manatdan otuz min manatadəәk miqdarda cəәriməә edilir
“Maddəә 247-4. İanəәləәr barəәdəә məәlumatın maliyyəә hesabatına daxil edilməәməәsi
Siyasi partiyanın vəә ya qeyri-hökuməәt təәşkilatının, o cümləәdəәn xarici dövləәtin
qeyri-hökuməәt təәşkilatının filial vəә nümayəәndəәliyinin qəәbul etdiyi ianəәləәrin
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məәbləәği vəә ianəәni vermiş şəәxsləәr barəәdəә məәlumatın müvafiq icra hakimiyyəәti
orqanına təәqdim olunan maliyyəә hesabatına daxil edilməәməәsinəә görəә - vəәzifəәli
şəәxsləәr min beş yüz manatdan üç min manatadəәk miqdarda, hüquqi şəәxsləәr
beş min manatdan səәkkiz min manatadəәk miqdarda cəәriməә edilir.
Maddəә 247-5. İanəә ediləәn pul vəәsaitləәrinin nağd şəәkildəә verilməәsi vəә qəәbul
edilməәsi
247-5.1. İanəә ediləәn pul vəәsaitləәrinin siyasi partiyaya vəә ya qeyri-hökuməәt
təәşkilatına, o cümləәdəәn xarici dövləәtin qeyri-hökuməәt təәşkilatının filial vəә
nümayəәndəәliyinəә nağd şəәkildəә verilməәsinəә görəә - fiziki şəәxsləәr iki yüz əәlli
manatdan beş yüz manatadəәk miqdarda, vəәzifəәli şəәxsləәr yeddi yüz əәlli
manatdan min beş yüz manatadəәk miqdarda, hüquqi şəәxsləәr üç min beş yüz
manatdan
yeddi
min
manatadəәk
miqdarda
cəәriməә
edilir.
247-5.2. İanəә ediləәn pul vəәsaitləәrinin siyasi partiya vəә ya qeyri-hökuməәt
təәşkilatı, o cümləәdəәn xarici dövləәtin qeyri-hökuməәt təәşkilatının filial vəә
nümayəәndəәliyi təәrəәfindəәn nağd şəәkildəә qəәbul edilməәsinəә görəә - vəәzifəәli şəәxsləәr
min manatdan iki min manatadəәk miqdarda, hüquqi şəәxsləәr yeddi min
manatdan on min manatadəәk miqdarda cəәriməә edilir.
Qeyd: Azəәrbaycan Respublikasında fəәaliyyəәt göstəәrəәn, nizamnaməәsinəә
əәsasəәn başlıca məәqsəәdi xeyriyyəәçilik olan qeyri-hökuməәt təәşkilatlarına nağd
şəәkildəә veriləәn vəә həәmin təәşkilatlar təәrəәfindəәn nağd şəәkildəә qəәbul ediləәn iki yüz
manatadəәk ianəәləәrəә bu maddəәnin qüvvəәsi şamil edilmir

62.

GRECO 2012 vəә 2013-cü illəәrdəә yuxarıda qeyd olunan dəәyişiklikləәri nəәzəәrəә alır,
hansı ki aydın şəәkildəә SPQ-da partiyaların maliyyəәləәşdirilməәsi iləә əәlaqəәdar
qaydaların pozulmasına görəә cəәzalarla bağlı bəәzi irəәliləәyişləәrin olmasını göstəәrir.
Baxmayaraq ki, seçki kampaniyalarının maliyyəәləәşdirilməәsi iləә bağlı təәtbiq ediləәn
cəәzaların rejimi iləә bağlı heç bir təәdbir görülməәmişdir vəә GRECO Azəәrbaycana
hazırkı tövsiyəәnin tam icra edilməәsi üçün yalnız çağırış edəә biləәr. Bu baxımdan,
yeni qəәbul edilmiş cəәzalardan bəәziləәri yenidəәn nəәzəәrdəәn keçiriləә biləәr (misal
üçün mühasibatlıqla bağlı cəәzalara çox aşağı sanksiyalar təәtbiq edilir
baxmayaraq ki eyni cəәzalar başqa ölkəәdəә cinayəәt məәsuliyyəәti yarada biləәr).

63.

GRECO beləә qəәnatəә gəәlmişdir ki, viii tövsiyəә qisməәn icra olunmuşdur.

III.

Nəәticəәləәr

64.

Azəәrbaycanla bağlı Üçüncü Raund Uyğunluq Hesabatındakı nəәticəәləәri vəә
yuxarıdakıları nəәzəәrəә alaraq, GRECO beləә qəәnaəәtəә gəәlmişdir ki, Azəәrbaycan
Üçüncü Raund Dəәyəәrləәndirməә Hesabatındakı 17 tövsiyəәdəәn 8-ni qəәnaəәtbəәxş
şəәkildəә icra etmişdir. Digəәr səәkkiz tövsiyəә qisməәn icra olunmuş vəә ikisi isəә icra
olunmamış kimi qalmışdır.

65.

Daha dəәqiq, birinci mövzu- kriminallaşdırma üzrəә, i, ii, iv, v, vi, vii vəә ix tövsiyəәləәr
qəәnaəәtbəәxş şəәkildəә icra olunmuş vəә ii vəә vii tövsiyəәləәr isəә qisməәn icra olunmuş
şəәkildəә qalmışdır. Ikinci mövzu – Siyasi partiyaların maliyyəәləәşdirilməәsinin
şəәffaflığı üzrəә iii tövsiyəә hal-hazırda qəәnaəәtbəәxş şəәkildəә icra olunmuşdur. ii, iv,
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v, vi, vii vəә viii tövsiyəәləәr qisməәn icra olunmuş, I tövsiyəә isəә icra olunmamışdır.
Ümumilikdəә 2012-ci il oktyabr ayında Birinci Uyğunluq Hesabatın qəәbulundan
sonra, yalnız bir tövsiyəәnin qəәnaəәtbəәxş şəәkildəә icra olunmasını vəә 3 əәlavəә
tövsiyəәnin isəә qisməәn icra olunmasını nəәzəәrəә alaraq irəәliləәməә cüzi olmuşdur.
66.

Kriminallaşdırma mövzusuna gəәldikdəә, Azəәrbaycan Korrupsiyaya görəә Cinayəәt
məәsuliyyəәti haqqında Konvensiyaya əәlavəә Protokolu (ETS 191) 2013-cü ilin
fevralında təәsdiq etmişdir. Lakin GRECO hesab edir ki, vəәzifəәləәrini başqa
ölkəәnin arbitraj qanunlarına müvafiq olaraq həәyata keçirəәn arbitrin iştirak etdiyi
rüşvəәtxorluq bütün müvafiq hallarda, həәmçinin qeyri-ticarəәt vəә mübahisəәnin
arbitraj məәhkəәməәsi təәrəәfindəәn həәll edilməәdiyi hallarda beləә cinayəәt məәsuliyyəәti
yaratmalıdır. GRECO təәəәssüf edir ki, səәlahiyyəәtli orqanlara məәlumat vermiş
aktiv rüşvəәt verəәn şəәxsləәrin cəәzadan avtomatik vəә tam olaraq azad edilməәsi
məәsəәləәsi nəәzəәrdəә keçirilməәmişdir. GRECO hökuməәti bu istiqaməәtdəәki səәyləәri
intensivləәşdirməәyəә dəәvəәt edir vəә maraqla qeyd edir ki, könüllü məәlumat verməә
sisteminin tam ləәğvini nəәzəәrdəә tutan təәklifləәr edilmişdir.

67.

Siyasi partiyaların maliyyəәləәşdirilməәsinin şəәffaflığı mövzusu iləә əәlaqəәdar,
Azəәrbaycan çox kiçik irəәliləәməә əәldəә etmişdir. Cəәzalar sistemi iləә bağlı 2012-ci
ilin sonunda vəә 2013-cü ildəә qəәbul ediləәn əәtraflı qaydaların qəәbulundan sonra
partiyaların maliyyəәləәşdirilməәsi qaydalarının pozulması hallarında cəәzalar
sistemi iləә bağlı irəәliləәyişləәr var. Seçki kampaniyaların maliyyəәləәşdirilməәsi iləә
bağlı bəәnzəәr irəәliləәyişləәr qeydəә alınmamışdır. GRECO maraqla qeyd edir ki,
Azəәrbaycan siyasi partiyaların maliyyəәləәşdirilməәsi sahəәsindəә nəәzarəәtləә bağlı
vacib islahat hazırlayır. Məәqsəәd vəәzifəәləәri Məәrkəәzi Seçki Komissiyasının
səәlahiyyəәti altında birləәşdirməәkdir. Qanun layihəәsi Parlament təәrəәfindəәn qəәbul
edilmiş vəә Prezident təәrəәfindəәn qüvvəәyəә minməәsi üçün imzalanmanı təәləәb edir.
GRECO ölkəәni dəәvəәt edir ki, islahat siyasi partiyaların vəә seçki kampaniyaların
maliyyəәləәşdirilməәsi iləә bağlı Korrupsiyaya qarşı mübarizəә üzrəә Ümumi Qaydalar
üzrəә Tövsiyəәnin Rec(2003)4 səәnəәdindəә əәks olunan müstəәqilliyəә dair təәləәbləәrin
təәmin olunmasına zəәmanəәt versin. Bununla yanaşı, GRECO siyasi partiyalar
üçün dövləәt dəәstəәyinin daha çox sayda siyasi partiyalara xeyir verməәsi iləә bağlı
narahat qalır. GRECO bir daha vurğulayır ki, bəәzi tövsiyəәləәr daha səәrt şəәffaflıq
təәləәbləәrini özündəә əәks etdirəәn tövsiyəәləәr inzibatı baxımdan zəәif, kifayəәt qəәdəәr iş
qüvvəәsi vəә maliyyəәyəә malik olmayan partiyaların həәmin qaydalara
uyğunlaşmasına nail olması üçün lazımi resurslarla təәmin olunması məәqsəәdin
daşıyır. Bu narahatçılıq birinci növbəәdəә aradan qaldırılmalıdır.

68.

Nəәhayəәt GRECO Dəәyəәrləәndirməә Hesabatında öz əәksini tapmış ümumi siyasi
vəәziyyəәtləә bağlı, xüsusiləә dəә həәqiqi plüralist mühitin vəә rəәqabəәtli seçki
kampaniyalarının azlığı iləә bağlı narahatçılığını xatırlatmaq istəәyir. Beləә şəәraitdəә,
GRECO daha sonrakı məәrhəәləәdəә lazımı dəәyişiklikləәrin vəә uyğunlaşdırmaların
həәyata keçiriləә bilinməәsi üçün ehtiyacı duyulan əәsaslı şəәffaflıq sisteminin
formalaşmasına yönəәlmiş elementar tövsiyəәləәrin verilməәsi iləә kifayəәtləәnmişdir.
Xülasəә olaraq, partiyaların maliyyəәləәşdirilməәsindəә şəәffaflığın daha da
gücləәndirilməәsi vəә vəәtəәndaşların siyasi iradəәləәrinin ifadəә olunması üçün əәsaslı
vasitəә olan vəә demokratik sistemin özəәyini təәşkil edəәn siyasi partiyaların rolunun
artırılması məәqsəәdiləә Azəәrbaycanın mövcud islahat prosesini fəәal şəәkildəә
davam etdirməәlidir.
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69.

Faktları nəәzəәrəә alaraq, partiyaların maliyyəәləәşdirilməәsi iləә bağlı 8 tövsiyəәdəәn
yalnız biri tam icra olunmuşdur, GRECO Daxili Nizamnaməәsinin 31-ci
qaydasının 9-cu paraqrafına müvafiq olaraq, əәn gec 31 iyul 2015-ci il
tarixinəәdəәk Azəәrbaycan nümayəәndəә heyəәtinin rəәhbəәrini ii vəә vii saylı tövsiyəәləәrin
(Mövzu I - Kriminallaşdırma) vəә I, ii vəә vii (Mövzu II - Partiyaların
maliyyəәləәşdirilməәsinin şəәffaflığı) icrası iləә bağlı əәlavəә məәlumatı təәqdim etməәyəә
dəәvəәt etmişdir.

70.

Nəәhayəәt GRECO Azəәrbaycan hökuməәtini mümkün qəәdəәr təәz vaxtda hesabatın
dəәrc edilməәsinəә, milli diləә təәrcüməә edilməәsinəә vəә təәrcüməәnin ictimaiyyəәtəә
açıqlanmasına dəәvəәt edir
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