
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 

Q Ə R A R I 

 

Bakı şəhəri                           № 255/1                  10 oktyabr 2014-cü il 

 

«Auditor fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının                 

qanun layihəsi barədə 

 

«Azərbaycan Respublikasında Auditor Xidmətinin İnkişaf Konsepsi-

yası»nın (2012-2020-ci illər) I fəslinin 1-ci bəndinin və Azərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2013-cü il 19 dekabr tarixli 

248/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Auditorlar 

Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə iş planın 1.2.1-ci bəndinin icrası ilə 

əlaqədar qanun layihəsini müzakirə edərək Auditorlar Palatasının Şurası 

 

QƏRARA ALIR: 

 

1. «Azərbaycan Respublikasında Auditor Xidmətinin İnkişaf 

Konsepsiyası» nın I fəslinin 1-ci bəndinin və Azərbaycan Respublikası 

Auditorlar Palatasının 2014-2016-cı illər üzrə iş planın 1.2.1-ci bəndinin 

icrası ilə əlaqədar, 2014-cü il  14-15 may tarixlərində keçirilmiş «Müasir 

şəraitdə audit qanunvericiliyi» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik 

simpoziumun və müvafiq işçi qrupunun təklif və tövsiyələri nəzərə alınmaqla 

hazırlanmış «Auditor fəaliyyəti haqqında» qanun layihəsi irad və təkliflər 

nəzərə alınmaqla  ictimai  müzakirəyə  çıxarılmaq  üçün  tövsiyyə  edilsin. 

2. Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri 

N.Talıbova və Auditorlar Palatasının Qanunvericilik və hüquqi məsələlər 

üzrə Komitəsinin sədri E.İbrahimova tapşırılsın ki, bir həftə ərzində Şura 

iclasında müzakirə zamanı göstərilmiş irad və təkliflərin «Auditor fəaliyyəti 

haqqında» qanun layihəsində  nəzərə  alınmasını  təmin  etsinlər. 

3. Auditorlar  Palatası  sədrinin  müşaviri  S.Məmmədzadəyə  

tapşırılsın  ki, on gün müddətində: 

- «Auditor fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanun 

layihəsinin ictimai müzakirəyə çıxarılması ilə əlaqədar layihənin Auditorlar 

Palatasının saytında yerləşdirilməsini təmin etsin; 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 27 iyul tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 

aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə»yə 

müvafiq olaraq qanun layihəsinin razılaşdırılması üçün müvafiq qurumlara 

təqdim edilməsini həll etsin; 



- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 26 oktyabr tarixli       

509 nömrəli Fərmanının 3.3-cü və 4.2-ci bəndlərindən irəli gələn vəzifələrin 

yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədilə qanun layihəsinin İqtisadiyyat və 

Sənaye Nazirliyinin İcazələr elektron portalının «Sahibkarlıq sahəsinə aid 

qanunvericilik aktlarının layihələri» bölməsində yerləşdirilməsi üçün elektron 

daşıyıcıda həmin nazirliyə təqdim olunmasını təmin etsin. 

4. Auditorlar Palatası sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri 

N.Talıbova tapşırılsın ki, Auditorlar Palatasının Qanunvericilik və hüquqi 

məsələlər üzrə Komitəsi (E.İbrahimov) və Auditorlar Palatası sədrinin 2014-

cü il 26 may tarixli 1/9 saylı «Auditor fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan 

Respublikasının  qanun layihəsi üzərində işlərin yekunlaşması barədə 

Sərəncamı ilə yaradılmış Redaksiya Şurası ilə birlikdə iki ay müddətində 

«Auditor fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsinə 

dair müvafiq qurumlardan və ictimai müzakirə zamanı daxil olmuş rəy və 

təkliflərin qanun layihəsinin hazırlanması məqsədilə baxılmasını təmin etsin. 

 

 

 

 

ŞURANIN SƏDRİ             V.NOVRUZOV 

 


