
iACT to fight corruption!

KORRUPSİYA HALLARI: digər tərəfin hərəkətlərinə qeyri-qanuni təsir 
göstərmək üçün dəyərə malik olan hər hansı vasitənin birbaşa və ya dolayısı 
ilə təklif edilməsi, verilməsi, alınması və ya təkidlə tələb edilməsi.

SAXTAKARLIQ HALLARI: məlumatların yanlış təqdimatı daxil 
olmaqla, tərəfin maliyyə və ya  digər mənfəəti əldə etmək, yaxud öhdəliyin 
yerinə yetirilməsindən yayınmaq üçün bilərəkdən və ya səhlənkarlıq 
səbəbindən yanlış təəssürat yaradan və ya yaratmağa cəhd edən hərəkət və ya 
hərəkətsizlik.

MƏCBUR ETMƏ HALLARI: tərəfin hərəkətlərinə qeyri-qanuni təsir 
göstərmək üçün tərəfə, yaxud tərəfin əmlakına birbaşa və ya dolayısı ilə zərər, 
yaxud ziyan vurulması və ya zərər, yaxud ziyan vurmaqla hədələmə.

SÖVDƏLƏŞMƏ HALLARI: iki və ya daha çox tərəf arasında qeyri-qanuni 
məqsədin əldə edilməsi, o cümlədən digər tərəfin hərəkətlərinə qeyri-qanuni 
təsirin göstərilməsinə yönəlmiş münasibətlər.

SUİ-İSTİFADƏ: qəsdən, yaxud səhlənkar davranış nəticəsində AİB ilə bağlı 
fəaliyyətə aid aktivlərin oğurlanması, israf edilməsi və qeyri-qanuni istifadəsi.

MARAQLARIN TOQQUŞMASI: bir tərəfin digər tərəfin xidməti vəzifə, 
yaxud məsuliyyətlərinin icra etməsi, müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməsi, 
yaxud müvafiq qanun və  normativ-hüquqi aktlara əməl etməsinə qeyri-qanuni 
təsir göstərə biləcək maraqlara malik olduğu istənilən vəziyyət.

ƏNGƏLLƏŞDİRİCİ HALLAR: (a) AİB tərəfindən həyata keçirilən 
istintaq üçün ciddi əhəmiyyətə malik olan  sübutun qəsdən ləğv edilməsi, 
saxtalaşdırılması, ona dəyişikliklərin edilməsi və ya onun gizlədilməsi; (b) 
AİB tərəfindən həyata keçirilən isitintaqa ciddi əngəl yaratmaq üçün araşdırma 
aparanlara yanlış ifadələrin verilməsi; (c) AİB tərəfindən həyata keçirilən 
isitintaq ilə bağlı məlumatların, sənədlərin, yaxud qeydlərin təqdim edilməsi 
üçün edilən müraciətlərin cavablandırılmaması; (d)  hər hansı tərəfin istintaqa  
aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasının, yaxud istintaq ilə 
bağlı hərəkət etməsinin qarşısını almaq üçün həmin tərəfə hədə-qorxu gəlmə, 
onu rahatsız etmə və ya hədələmə; və ya (e) AİB-in audit, yoxlama və ya 
məlumatların əldə edilməsi ilə bağlı müqavilə hüquqlarına ciddi əngəl yaratma.

AİB-in Korrupsiyaya qarşı Siyasətinin pozulması ilə bağlı hər hansı məlumatınız varsa, 
AİB-in Korrupsiyaya qarşı Mübarizə və Dürüstlük Ofisi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz:

 +63 2 632 5004  integrity@adb.org, anticorruption@adb.org
 +63 2 636 2152  www.adb.org/integrity

DÜRÜSTLÜYÜN  
POZULMASI

Aşağıdakılar AİB-in Korrupsiyaya 
qarşı Siyasətinin pozulması hallarıdır. 

Təsdiqləndiyi halda, hüquqi / fiziki şəxsin 
AİB-in maliyyələşdirdiyi, idarə etdiyi və ya 
dəstəklədiyi fəaliyyətlərdə iştirakı qadağan 

edilə (sanksiyalara məruz qala) bilər. 
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