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Auditorlar Palatasının vəzifəli şəxslərinin və əməkdaşlarının  
     audit bazarında sağlam rəqabətə birbaşa və ya dolayı yolla təsir etmələrinin     
                                        qarşısının alınması barədə 
 

Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətin və dempinq hallarının artmasına, 
keyfiyyətsiz auditor xidməti göstərilməsinə dair son dövrlərdə bir sıra müvafiq dövlət 
qurumlarından, sahibkarlardan və iş adamlarından, habelə Auditorlar Palatasının üzvləri və 
müvafiq Komitələri tərəfindən müraciətlər daxil olmuşdur. 

Bu müraciətlərdə Auditorlar Palatasının əməkdaşlarının və vəzifəli şəxslərinin 
hərəkətləri nəticəsində yaranan qeyri-sağlam rəqabət hallarının mövcudluğu habelə 
Palatanın vəzifəli şəxslərinin öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui istifadə edərək əlavə üstünlüklər 
qazanmasının audit bazarında sağlam rəqabətə mənfi təsir göstərməsi vurğulanır. 

“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu vəzifəli 
şəxslərin öz statusundan, təmsil etdiyi qurumun statusundan, vəzifə səlahiyyətlərindən və ya 
həmin status və səlahiyyətlərdən irəli gələn imkanlardan istifadə etməklə qanunsuz olaraq 
maddi və sair nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər əldə etməsini qanun pozuntusu kimi 
müəyyən edir. 

Qüvvədə olan digər qanunvericilik aktlarında, Beynəlxalq Audit Standartlarında və Etika 
Məcəlləsində auditorların obyektivliyinə və müstəqilliyinə mənfi təsir edən amillərdən biri kimi 
“maraqların toqquşması” halının yolverilməzliyi, obyektivliyin qorunması, sağlam rəqabət 
prinsiplərinə əsaslanan qiymət qoyma və keyfiyyətli audit aparmaq ciddi tələb kimi qoyulur. 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası auditor fəaliyyətinin dövlət 
tənzimlənməsini və təşkilini həyata keçirən müstəqil maliyyə nəzarəti qurumu olmaqla yanaşı, 
peşəkar fəaliyyətlə məşğul olan auditorları özündə birləşdirən təşkilat funksiyasını yerinə 
yetirir. Ona görə Auditorlar Palatasının vəzifəli şəxslərinin və əməkdaşlarının birbaşa olaraq 
audit fəaliyyəti ilə məşğul olması Beynəlxalq Audit Standartlarının və qanunvericiliyin 
tələblərinə zidd olmaqla yanaşı, həm də audit bazarında sağlam rəqabətə mənfi təsir edir və 
Palata üzvlərində ciddi narazılıq doğurur. Bundan əlavə tənzimləyici təşkilatın vəzifəli 
şəxslərinin eyni zamanda və tənzimləyən sahə üzrə birbaşa və dolayı yolla fəaliyyət 
göstərməsi beynəlxalq təcrübədə ziddiyət yaradan hal kimi qiymətləndirilir və xidməti vəzifəsi 



zamanı onlara məlum olan informasiyalardan kommersiya məqsədləri üçün istifadəyə şərait 
yaradır. 

Bu göstərilənləri nəzərə alaraq, auditor xidməti bazarında şəffaflığın artırılması, haqsız 
rəqabətin aradan qaldırılması, auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi və Palata üzvlərinin 
mənafelərinin qorunması məqsədi ilə Auditorlar Palatasının vəzifəli şəxsləri və 
əməkdaşlarının hərəkətləri nəticəsində yaranan ”maraqların toqquşması” hallarının 
qarşısının alınması ilə bağlı qərara alıram: 

1. Auditorlar Palatasının vəzifəli şəxsləri və əməkdaşları bu sərəncam imzalandığı 
gündən auditor fəaliyyəti ilə birbaşa və ya dolayı yolla məşğul ola bilməzlər, xidməti və ya 
əmək müqavilələri əsasında auditorların peşəkar fəaliyyətinə cəlb edilə bilməzlər. 

2. Auditorlar Palatasının vəzifəli şəxsləri və əməkdaşları audit şirkətinin təsisçisi, 
rəhbəri, payçısı, səhmdarı və ortağı ola bilməzlər. 

3. Auditorlar Palatasının vəzifəli şəxsləri və əməkdaşları audit şirkətlərində xidməti və 
ya əmək müqavilələri əsasında vəzifə tuta və xidmət göstərə bilməzlər. 

4. Auditorlar Palatasının vəzifəli şəxsləri və əməkdaşları yaxın qohumlarının təsisçisi, 
rəhbəri, payçısı, ortağı olduğu audit şirkətləri, sərbəst auditor kimi fəaliyyət göstərən yaxın 
qohumları haqqında hər il Auditorlar Palatasına tələb olunan qaydada açıqlama verməlidirlər. 

5. Palatanın Auditin təşkili, hesabatlılıq və təhlil şöbəsinə (S.Gülməmmədov) tapşırılsın 
ki, bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

 

 

            Palatanın sədri                                                Vahid Novruzov 

2 
 


