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                                AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 
                                                          QƏRARI 
 

Bakı şəhəri                                       № 289/1                                    25 avqust 2017-ci il  
 

“Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair Qayda” barədə 

Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişlərinin icrasının auditorlar tərəfindən səriştəli, 
keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi istiqamətində Auditorlar Palatası tərəfindən koordinasiya, 
auditorların fəaliyyətinə qanunla müəyyən olunmuş hədd çərçivəsində nəzarət işinin təşkili, 
habelə həmin orqanların sifarişi ilə sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən aparılan 
yoxlamaların keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olunması, yoxlamaların nəticələrinin düzgün 
rəsmiləşdirilməsi və aidiyyatı üzrə müəyyən edilmiş müddətlərdə təhvil verilməsinin təmin 
edilməsi məqsədilə Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbov, Auditin hüquqi 
təminatı və standartlaşdırma idarəsinin rəisi M.Abbasov, Auditorlar Palatasının Şurası yanında 
Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə komitənin sədri E.İbrahimov və Auditin hüquqi təminatı 
və standartlaşdırma idarəsinin rəis müavini B.Məmmədli tərəfindən hazırlanmış “Səlahiyyətli 
dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair Qayda”nın layihəsini müzakirə edərək 
Auditorlar Palatasının Şurası 

  

                                                    QƏRARA ALIR: 
 

1. “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair Qayda” təsdiq 
edilsin (əlavə olunur). 

2. Auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və sərbəst auditorlara tapşırılsın ki, səlahiyyətli dövlət 
orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalar zamanı bu Qaydanın tələblərinə vaxtlı vaxtında və 
sözsüz əməl olunmasını təmin etsinlər. 

3. Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının rəhbərlərinin nəzərlərinə çatdırılsın ki, 
“Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair Qayda”nın tələblərini pozan 
şəxslərin hərəkətləri auditor adına yaraşmayan hal kimi qiymətləndiriləcək və barəsində ən sərt 
təsir tədbirləri görüləcəkdir.  

4. Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə (M.Abbasov) tapşırılsın ki, 
səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamaların bu  Qaydanın tələblərinə uyğun 
aparılması üçün zəruri təşkilati tədbirlərin görülməsini təmin etsin.  

5. Auditin hüquqi təminatı və standartlaşdırma idarəsinə (M.Abbasov) tapşırılsın ki, on gün 
müddətində “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair tələblər 
haqqında Qayda”nın Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə, Azərbaycan 
Respublikasının Baş Prokurorluğuna, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında 
Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinə, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə, 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə göndərilməsini təmin etsin. 

6. Auditor təşkilatları və sərbəst auditorların nəzərlərinə çatdırılsın ki, Auditorlar yalnız 
Palata sədrinin sərəncamı ilə səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara 
cəlb edilə bilər. 

7. Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova tapşırılsın ki, “Səlahiyyətli 
dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair Qayda”nın “Audit.Qanunvericilik və 
normativ sənədlər” toplusunun nəşr ediləcək 9-cu cildinə daxil edilməsini təmin etsin. 

8. Sədrin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri N.Talıbova və Auditin hüquqi təminatı və 
standartlaşdırma idarəsinə (M.Abbasov) tapşırılsın ki, “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə 
aparılan yoxlamalara dair tələblər haqqında Qayda”nın 2017-ci ilin IV rübündə keçiriləcək 
seminarın gündəliyinə daxil edilməsini təmin etsinlər. 

9. Bu qərarın və “Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamalara dair 
Qayda”nın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 

   
 
      ŞURANIN SƏDRİ                                                        V.NOVRUZOV 


