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Ə S A S N A M Ə

1. «Azərbaycan Respublikasının fəxri auditoru» adı Azərbaycan auditinin 
inkişafında xüsusi xidmətlərə, yüksək peşəkarlığa və ictimai həyatda fəal iştiraka 
görə, milli audit sistemində bir qayda olaraq 10 il işləmiş Azərbaycan 
Respublikasının vətəndaşlarına verilir. «Azərbaycan Respublikasının fəxri 
auditoru» adı xarici ölkələrin vətəndaşlarına da verilə bilər.

2. «Azərbaycan Respublikasının fəxri auditoru» adı eyni şəxsə təkrarən 
verilmir.

3. «Azərbaycan Respublikasının fəxri auditoru» adını Auditorlar Palatasının 
sədri öz təşəbbüsü ilə və ya Palatanın müvafiq departamentlərinin təqdimatı 
əsasında verir.

4. Fəxri ada layiq görülmüş şəxslərə Auditorlar Palatası tərəfindən vəsiqə və döş 
nişanı təqdim olunur.

5. Fəxri adın vəsiqəsini və döş nişanını Azərbaycan Respublikası Auditorlar 
Palatasının sədri və ya onun tərəfindən təyin edilən digər məsul şəxslər təntənəli 
şəraitdə təqdim edirlər.

6. Fəxri adın verilməsi iki nüsxədən ibarət protokolla rəsmiləşdirilir. Protokol 
Auditorlar Palatasının sədri tərəfindən imzalanır və ona Auditorlar Palatasının 
möhürü vurulur.

7. Fəxri ada layiq görülmüş şəxslərə Auditorlar Palatası Şurasının qərarı ilə 
müəyyən edilmiş güzəşt və imtiyazlar verilə bilər.

8. Fəxri ad almış şəxslər vəfat etdikdə, fəxri adın vəsiqəsi və döş nişanı yadigar 
kimi saxlanmaq üçün həmin şəxslərin ailələrində qalır (və ya onların ailələrinə 
verilir).

9. Fəxri adın vəsiqəsi və döş nişanı itirildikdə, bir qayda olaraq, dublikatlar 
verilmir, lakin fəxri ada layiq görülmüş şəxslər öz hüquqlarını saxlayırlar. Fəxri 
adın vəsiqəsi və döş nişanı döyüş şəraitində, təbii fəlakət nəticəsində, yaxud fəxri ad 
almış şəxs onların itməsinin qarşısını ala bilmədiyi digər şəraitdə itirildikdə, istisna 
olaraq, Palata sədrinin təklifi ilə dublikatlar verilə bilər.   



10. Fəxri ad almış şəxs yalnız maliyyə-təsərrüfat münasibətləri sahəsində 
müəyyən vəzifələr tutma və ya müəyyən fəaliyyət ilə məşğul olma hüququndan 
məhrumetmə cəzasını, habelə tamah məqsədilə törədilmiş cinayətə görə cəzanı 
nəzərdə tutan məhkəmənin hökmü qanuni qüvvəyə mindikdə Auditorlar Palatası 
sədrinin qərarı ilə fəxri addan məhrum edilə bilər.

11. Fəxri addan məhrum edilmiş şəxsə məxsus olan fəxri adın vəsiqəsi və döş 
nişanı Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına qaytarılmalıdır.


