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Azərbaycan Respublikasının  

Auditorlar Palatası Şurasının 

 2022-ci il 19 oktyabr tarixli 349/1 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir 

 
 

Auditor xidməti zamanı icra intizamının pozulmasına görə intizam  

məsuliyyəti və onun tətbiqi haqqında 

Ə S A S N A M Ə 

 
BİRİNCİ FƏSİL 

 
ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

 
 

Məqsəd və əhatə dairəsi 

MADDƏ 1 – Əsasnamənin  əsas məqsədi auditor xidməti zamanı haqsız rəqabətin və 

dempinq hallarının aradan qaldırılması, göstərilən auditor xidmətlərinin keyfiyyətinin 

artırılması, müstəqil auditə ictimai etimadın yüksəldilməsi, auditor xidmətinin və Auditorlar 

Palatasının ictimai nüfuzuna peşə mənsublarının/üzvlərinin hərəkət və ya hərəkətsizliyi 

nəticəsində dəymiş və ya dəyə biləcək ziyana görə intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün 

qayda və prinsipləri, intizamla bağlı digər məsələləri tənzimləməkdən ibarətdir. 

 

Hüquqi əsas 

MADDƏ 2 – Bu Əsasnamə, “Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun, digər qanunvericilik aktlarının, Beynəlxalq Audit Standartlarının, Peşəkar 

Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsinin (Beynəlxalq Müstəqillik Standartları ilə birlikdə) 

və Auditorlar Palatası Şurasının qəbul etdiyi normativ sənədlərin müddəalarına əsaslanaraq 

hazırlanmışdır. 

 

Anlayışlar 

MADDƏ 3 – Bu Əsasnamədə istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

Qanun: 1994-cü il 16 sentyabr tarixli 882 nömrəli “Auditor xidməti haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu; 

Auditorlar Palatasının Əsasnaməsi: 1995-ci il 19 sentyabr tarixli 1115 nömrəli 

“Azərbaycan Respublikasının  Auditorlar Palatası haqqında” Əsasnamə; 

Palata: Qanunun 9-cu maddəsinə və Palatanın Əsasnaməsinə əsasən yaradılan 

Auditorlar Palatası; 

Şura: Palatanın Əsasnaməsinin IV bölməsinin 12-ci maddəsi ilə yaradılan Şura; 

Peşə mənsubu/üzvü: İcazəsi qüvvədə olan auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar; 

Auditor rəyi (müstəqil auditorun hesabatı): Peşə mənsubunun/üzvünün imzası və 

möhürü ilə təsdiq olunmuş, auditi aparılan təsərrüfat subyektinin maliyyə vəziyyətinə, 

maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının qanuniliyinə, illik maliyyə hesabatları maddələrinin 

doğruluğuna, mühasibat uçotunun ümumi vəziyyətinə verdiyi qiyməti əks etdirən və bütün 

hüquqi və fiziki şəxslər, dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları, habelə məhkəmə orqanları 

üçün hüquqi əhəmiyyəti olan, o cümlədən peşə mənsubunun/üzvünün peşə fəaliyyətinə 
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(auditor təşkilatının nizamnamə məqsədlərinə) uyğun olaraq maliyyə-təsərrüfat münasibətləri 

sahəsində digər xidmətlərin göstərilməsi zamanı təqdim (təsdiq) edilən  rəsmi sənəddir. 

Etika, Mübahisələr və İntizam Komissiyası (bundan sonra Komissiya): Azərbaycan 

Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2021-ci il 23 fevral tarixli 328/2 nömrəli qərarı ilə 

yaradılmış Palatanın müstəqil qeyri-struktur vahididir. 

İcra intizamı: Auditor xidməti göstərən zaman Azərbaycan Respublikasının qüvvədə 

olan normativ hüquqi aktlarına, Palatanın normativ xarakterli sənədlərinə və digər aktların 

tələblərinə riayət edilməsidir. 

 
 

İKİNCİ FƏSİL 

İntizam tənbeh tədbirləri 

 
İntizam tənbehlərinin növləri 

MADDƏ 4 – Peşə mənsubları/üzvləri bu Əsasnamə və  digər normativ aktlarla müəyyən 

edilmiş öhdəlik və vəzifələrini yerinə yetirmədikdə və ya hüquqlarından sui-istifadə etdikdə, 

habelə məhdudiyyətlərə riayət etmədikdə intizam məsuliyyətinə, qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulmuş hallarda isə digər məsuliyyətə cəlb edilirlər. 

Bu Əsasnamə ilə tətbiq ediləcək intizam tənbeh tədbirləri kimi aşağıdakılar tətbiq edilə 

bilər: 

a) Xəbərdarlıq: Peşə mənsubuna/üzvünə peşənin aparılmasında daha diqqətli 

davranmaları barədə yazılı bildiriş; 

b) Töhmət: Peşə mənsubuna/üzvünə onun vəzifə və davranışında qüsurların olması 

barədə yazılı bildiriş; 

c) Peşə fəaliyyətindən müvəqqəti kənarlaşdırma: Peşəkar fəaliyyətdən altı aydan az, bir 

ildən çox olmamaq şərti ilə, peşə adının qorunub saxlanılması ilə fəaliyyətinin dayandırılması; 

d) Peşədən kənarlaşdırma: Peşə mənsubunun/üzvünün icazəsinin geri alınaraq peşə 

fəaliyyəti ilə məşğul olmasının məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət 

edilməsi; 

e) Fəxri adlardan məhrum edilmə: Peşə mənsubunun/üzvünün Palata tərəfindən 

verilmiş fəxri adlardan məhrum edilməsi; 

f) Ödənişli icbari intensiv ixtisasartırma kurslarına cəlb edilmə: Peşə 

mənsubunun/üzvünün yol verilmiş nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün 

ödənişli icbari ixtisasartırma kurslarına cəlb edilməsi. 

İntizam tənbehi verilərkən məsuliyyətə cəlb edilənin şəxsiyyəti, ictimai nüfuzu, 

peşəkarlıq səviyyəsi, onun törətdiyi xətanın xarakteri nəzərə alınmalıdır. İntizam 

tənbehlərindən hər hansı biri tətbiq olunmadan şifahi qaydada xəbərdarlıq edilə bilər. Şifahi 

xəbərdarlıq intizam tənbehi sayılmır. 

İntizam tənbehi üzrə məsuliyyətə cəlb edilmə müddəti bir ildir. 

 

Xəbərdarlıq tənbehi 

MADDƏ 5 – Xəbərdarlıq tənbehi aşağıdakı hallarda tətbiq edilir: 

1) Sifarişçilərin işinə biganə və laqeyd münasibət göstərilməsi, peşə fəaliyyətində 

sifarişçilərlə bağlanmış müqavilənin müddəalarının pozulması, müqavilə tərəflər tərəfindən 

ləğv edildikdə, sifarişçinin material və sənədləri otuz gün ərzində təhvil verməməsi (peşə 

üzvünün təhvil-təslim prosesinin mümkün olmadığı barədə Palataya məlumat verməsi istisna 

olmaqla); 
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2) Bu Əsasnamənin müddəalarına zidd olaraq peşə intizamının pozulması; 

3) Peşə mənsubunun/üzvünün digər peşə mənsubunun/üzvünün şərəf və ləyaqətinə 

uyğun gəlməyən hərəkətlərə səbəb olması, bilərəkdən buna yol verilməsi və ya göz 

yumulması; 

4) Nişanlardan qanunsuz istifadə edilməsi; 

5) Bağlanmış müqavilələrin və verilmiş rəylərin vaxtında tam və düzgün şəkildə 

auditorun şəxsi kabineti sistemində qeydiyyatının aparılmaması; 

6) Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsində (Beynəlxalq Müstəqillik 

Standartları ilə birlikdə) nəzərdə tutulmuş peşə məsuliyyəti müddəalarına əməl edilməməsi; 

7) Ən azı iki dəfə yazılı şəkildə tələb olunmasına baxmayaraq, ikinci tələbin müddəti 

bitənədək Palataya üzvlük haqqının ödənilməməsi; 

8) Palatanın rəhbərliyi, müvafiq struktur bölmələri, Palata Şurası yanında komitə və 

komissiyalar tərəfindən peşə mənsublarından/üzvlərindən peşə fəaliyyəti ilə bağlı tələb edilən 

lazımi sənəd və məlumatların təqdim edilməməsi; 

 9) Digər peşə mənsubunun/üzvünün işçilərinə həmkarının və ya sifarişçilərinin iş 

sirlərini, kommersiya sirri hesab edilən məlumatları hər hansı vasitə ilə ələ keçirməyə və ya 

açıqlamağa göstəriş verməsi; 

 10) Yuxarıda sadalananlarla yanaşı, peşənin işgüzar nüfuzuna zidd hərəkətlər etməklə, 

vəzifənin tələb etdiyi etimadı sarsıdan hərəkətlər etməsi; 

 11) Beynəlxalq Audit Standartlarının tələblərinə riayət edilməməsi və keyfiyyətsiz 

auditor xidməti göstərilməsi;  

 12) Auditor xidməti göstərərkən nöqsanlara və qanun pozuntularına yol verilməsi; 

 13) Səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə aparılan yoxlamaların əsassız olaraq 

ləngidilməsi; 

 14) Peşə mənsublarının/üzvlərinin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan başqa növ 

fəaliyyətlə məşğul olması; 

 15) Peşə mənsublarının/üzvlərinin auditin aparılmasında iştirakının qeyri mümkünlüyü 

barədə sifarişçiyə (səlahiyyətli dövlət orqanına) xəbər verməməsi; 

16) Məcburi auditin subyekti olan auditor təşkilatlarının auditdən keçməməsi; 

17) Peşə mənsubları/üzvləri tərəfindən Auditorlar Palatasının icrası məcburi olan təlimat 

və metodik göstərişlərinə, Palata Şurasının qərarlarına, Palata sədrinin əmr və 

sərəncamlarına əməl edilməməsi; 

18) Eyni müştəriyə xidmət təklif edən peşə mənsubunun/üzvünün aidiyyəti şəxs            

olmaları faktının gizlədilməsi və ya təhrif edilməsi; 

19) Peşə mənsubları/üzvləri tərəfindən eyni zamanda eyni hüquqi şəxsin alqı-satqısı 

əməliyyatında  birbaşa rəqib olan iki müştəriyə məsləhət verməsi, əldə etdiyi məlumatlardan 

sui-istifadə  etməsi; 

20) Peşə mənsubunun/üzvünün özünün maliyyə marağı olan müəssisəyə investisiya 

qoyulması barədə müştəriyə tövsiyələr verməsi. 

 
Töhmət tənbehi 

MADDƏ 6 - Töhmət tənbehi aşağıdakı hallarda tətbiq edilir: 

1) Bir il ərzində xəbərdarlığın iki dəfə təkrarlanması; 

2) Peşə mənsublarına/üzvlərinə məxsus olmayan titullardan istifadə; 

3) Yaxın qohumlarına aid olan təsərrüfat subyektlərində peşə fəaliyyətinin 

göstərilməsi; 
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4) Peşə mənsubları/üzvləri tərəfindən yazılı xidmət müqaviləsi bağlamadan xidmət 

göstərilməsi; 

5) Peşə mənsubları/üzvləri tərəfindən saxta və ya çaşdırıcı sənəd verildiyi rəsmi 

qurum və təşkilatlar tərəfindən müəyyən edildikdə;  

6) Peşə mənsubları/üzvləri tərəfindən reklam qadağasına əməl edilməməsi; 

7) Peşə mənsubları/üzvləri tərəfindən Auditorlar Palatası Şurasının 2022-ci il 03 

oktyabr tarixli 348/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin minimum hədləri” barədə qərarına uyğun olaraq 

minimum xidmət haqqından aşağı sifarişlərin qəbul edilməsi, “Auditor xidmətləri üzrə xidmət 

haqqının müəyyən edilməsi prinsipləri haqqında” Əsasnaməyə zidd olaraq, xidmət haqqının 

alınmamasına baxmayaraq sonrakı illərdə fəaliyyətini davam etdirməsi; 

8) Bilərəkdən başqa bir peşə mənsubu/üzvü ilə müqaviləsi olan sifarişçilərə xidmət 

təklif etmək və başqa bir peşə mənsubu/üzvü haqqında mənfi fikirlər bildirilməsi; 

9) Eyni ünvanda yerləşən peşə mənsubunun/üzvünün öhdəliyində olan işlərlə bağlı 

heç bir vəzifə və öhdəlik götürmədən başqa peşə mənsubunun/üzvünün fikir bildirməsi, 

fəaliyyətləri ilə bağlı sifarişçilərin ünvanına tənqidlər söylənilməsi; 

10) Palata və struktur bölmələrin rəhbərliyinin, Palata Şurası üzvlərinin və Palata Şurası 

yanında komitə və komissiyaların sədr, müavin və üzvlərinin vəzifələrinə görə qanun və 

qaydaları pozaraq hərəkət etdiklərinin təsdiq edilməsi, 

11) Peşə mənsubu/üzvü tərəfindən auditorun şəxsi kabineti sistemində qeydiyyata 

alınmadan birdən çox rəyin verilməsi; 

12) Peşə mənsubunun/üzvünün özü, xidmətləri və fəaliyyəti haqqında yalan və ya 

çaşdırıcı ifadələr verməsi, 

13) Üçüncü şəxslərə ödəniş və ya hər hansı fayda vermək və ya vəd etməklə iş 

alınması, 

14) Qanunvericiliyin tələblərini pozmaqla rəqabət üstünlüyü yaratmaq, 

15) Digər peşə mənsubları/üzvləri haqqında müvafiq qurumlara əsassız məlumatların 

və ya şikayətlərin verilməsi; 

16) Peşə mənsubları/üzvləri tərəfindən bilmədən, lazımi diqqət və səy göstərmədən 

qanunlara, qaydalara və bəyan edilmiş norma və standartlara zidd olan hesabatların və 

rəylərin imzalanması, yoxlanılması və təsdiq edilməsi; 

17) Peşəkar Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsində (Beynəlxalq Müstəqillik 

Standartları ilə birlikdə) nəzərdə tutulmuş peşə məsuliyyəti müddəalarına bir dəfədən çox 

əməl edilməməsi; 

18) Peşə mənsubları/üzvləri tərəfindən Auditorlar Palatasının icrası məcburi olan təlimat 

və metodik göstərişlərinə, Palata Şurasının qərarlarına, Palata sədrinin əmr və 

sərəncamlarına bir dəfədən çox əməl edilməməsi; 

19) Peşə mənsubları/üzvləri tərəfindən digər peşə mənsubu/üzvü ilə əsassız yüksək 

müsabiqə təklifi qiymətinin göstərilməsi barəsində sövdələşməyə gəlinməsi; 

20) Peşə mənsubları/üzvləri tərəfindən sifarişçilərə qanunsuz və ya əsassız ödənişlərin 

və maliyyələşmənin edilməsi; 

21) Auditor təşkilatında çalışan və həmin təşkilatla əmək müqaviləsi əsasında fəaliyyət 

göstərən peşə mənsublarının/üzvlərinin və mütəxəssislərin sayı barəsində məlumatların 

gizlədilməsi və ya təhrif edilməsi; 

22) Auditor təşkilatının həqiqətdə təqdim olunan şəkildə tanınmayan və ya mövcud 

olmayan auditor təşkilatları şəbəkəsinin üzvü (və ya digər formada iştirakçısı) olmasının 

göstərilməsi; 
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23) Eyni müştəriyə xidmət təklif edən peşə mənsubunun/üzvünün aidiyyəti şəxs            

olmaları faktının gizlədilməsi və ya təhrif edilməsi (bir dəfədən çox olduğu halda); 

24) Peşə mənsubları/üzvləri tərəfindən eyni zamanda eyni hüquqi şəxsin alqı-satqısı 

əməliyyatında  birbaşa rəqib olan iki müştəriyə məsləhət verməsi, əldə etdiyi məlumatlardan 

sui-istifadə  etməsi (bir dəfədən çox olduğu halda); 

25) Peşə mənsubunun/üzvünün özünün maliyyə marağı olan müəssisəyə investisiya 

qoyulması barədə müştəriyə tövsiyələr verməsi (bir dəfədən çox olduğu halda). 

 
Peşə fəaliyyətindən müvəqqəti kənarlaşdırma tənbehi 

MADDƏ 7 - Peşə fəaliyyətindən müvəqqəti kənarlaşdırma tənbehi aşağıdakı hər bir 

hərəkətə görə altı aydan az olmayan və bir ildən çox olmayan hallarda tətbiq edilir: 

1) Bir il ərzində töhmət tələb edən hər hansı vəziyyətin və ya hərəkətin təkrarlanması; 

2) Üzvlərin reyestrində qeydiyyatda olan peşə mənsubunun/üzvünün fiziki və ya 

hüquqi şəxslərə auditor xidməti ilə əlaqədar şəxsi kabinetdə elektron reyestrə daxil  

edilməyən müqavilə üzrə fəaliyyəti; 

3) Qanunun 18-ci maddəsinə zidd olaraq fəaliyyət göstərdikdə; 

4) Alınmış xidmət haqlarının rəsmiləşdirilməməsi; 

5) Sahibkarlıq fəaliyyətinin qadağan edilməsinə əməl edilməməsi; 

6) Peşə mənsubları/üzvləri tərəfindən hesabat və rəylərin imzalanması və yoxlanılması 

ilə bağlı hüquqi tənzimləmələrdə, qəbul edilmiş norma və standartlarda nəzərdə tutulmuş 

prinsip və qaydalara qəsdən zidd hərəkətlər etmə və ya hesabatın imzalanması və auditorun 

səlahiyyətlərindən bilərəkdən həqiqətə uyğun olmayan şəkildə istifadə etməsi; 

7) Peşə mənsubları/üzvləri ilə bağlı hüquqi tənzimləmələrdəki prinsip və qaydalara, 

Palata tərəfindən peşə mənsubları/üzvləri üçün təsdiq edilmiş norma və standartlara qəsdən 

zidd hərəkətlər etmək və verilmiş icazədən bilərəkdən düzgün istifadə etməmək; 

8) Peşə mənsublarının/üzvlərinin qəsdən vergidən yayınması məhkəmə qərarı ilə 

təsdiqləndikdə; 

9) İcazəsini və möhürünü istifadə üçün başqa şəxsə verdikdə;  

10) Digər peşə mənsublarının/üzvlərinin ad və ünvanları istifadə edilərək hesabatlar və 

rəylər tərtib olunduqda və imzalandıqda; 

11) Peşə fəaliyyətindən müvəqqəti kənarlaşdırma tənbehi rəsmiləşsə də, bilavasitə 

peşə fəaliyyətini davam etdirməsi; 

12) Peşə mənsubları/üzvləri tərəfindən icazələrin verilməsi ilə bağlı hüquqi 

tənzimləmələrdəki prinsip və qaydaları, qəbul edilmiş norma və standartları pozduqları və ya 

onların icazə səlahiyyətlərindən həqiqətə uyğun olmayan şəkildə istifadə etdikləri səbəbindən 

3 dəfədən artıq intizam məsuliyyətinə Palata Şurasının qərarı ilə cəlb edildikdə onlara 

müvəqqəti kənarlaşdırma tənbehi tətbiq edilir, adları müvafiq reyestrdən həmin müddətdə 

silinir və möhür geri alınır (hüquqi şəxslər istisna olunmaqla); 

13) Əsaslı sorğu edilən informasiyanın və tələb olunan sənədlərin Auditorlar Palatasına, 

Palata Şurası yanında komitələrə və komissiyalara təqdim edilməməsi. 

 

Peşədən kənarlaşdırma tənbehi 

MADDƏ 8 – Peşə mənsubuna/üzvünə Azərbaycan Respublikası ərazisində auditor 

xidmətini həyata keçirmək hüququ verən icazə aşağıdakı hallarda Auditorlar Palatası 

Şurasının qərarı ilə geri alına bilər: 

1) Təqvim ili ərzində üç dəfə keyfiyyətsiz audit apardıqda; 
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2) Audit aparılması zamanı bu Əsasnamənin və Azərbaycan Respublikası 

qanunvericiliyinin tələblərini kobudcasına pozduqda; 

3) Sərbəst auditor haqqında maliyyə-təsərrüfat münasibətləri sahəsində müəyyən 

vəzifələr tutma və ya müəyyən fəaliyyət ilə məşğulolma hüququndan məhrumetmə tənbehini, 

habelə tamah məqsədilə törədilmiş cinayətə görə cəzanı nəzərdə tutan məhkəmənin hökmü 

qanuni qüvvəyə mindikdə; 

4) İcazənin verilməsindən sonra onun alınması üçün peşə mənsubu/üzvü tərəfindən 

doğru olmayan məlumatların təqdim edilməsi faktı aşkar edildikdə; 

5) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olaraq, audit zamanı əldə edilmiş 

məlumatlar peşə mənsubu/üzvü tərəfindən təsərrüfat subyektinin rəhbərinin (mülkiyyətçisinin) 

razılığı olmadan üçüncü şəxslərə verildikdə. 

 

    Fəxri adlardan məhrum edilmə tənbehi 

Maddə 9 – Auditorlar Palatasının fəxri adını almış peşə mənsubu/üzvü fəxri addan 

aşağıdakı hallarda məhrum edilir:  

1) Fəxri ad almış peşə mənsubu/üzvü ağır və ya xüsusilə ağır cinayət törətməyə görə 

məhkum olunduqda; 

2) Fəxri ad almış peşə mənsubu/üzvü bu adı ləkələyən xəta törətdikdə. 

 

Ödənişli icbari intensiv ixtisasartırma kurslarına cəlb edilmə tənbehi 

Maddə 10 – Peşə mənsubları/üzvləri aşağıdakı hallarda ödənişli icbari intensiv 

ixtisasartırma kurslarına cəlb edilir: 

1) Peşə mənsubları/üzvləri Palata tərəfindən hər il keçirilən ixtisasartırma kurslarında 

bilərəkdən və ya üzrsüz səbəbdən iştirak etmədikdə; 

2)  Peşə mənsubları/üzvləri auditin keyfiyyətinə nəzarət üzrə monitorinqin nəticələrinə 

görə “2” aldığı halda; 

3)  Şikayət əsasında peşə mənsublarının/üzvlərinin qüvvədə olan Audit Standartlarının 

tələblərinə riayət edilmədiyi aşkar edildikdə. 

 

İntizam tənbehlərin fərqli tətbiqi  

MADDƏ 11 – Bir il ərzində intizam tənbehin tətbiqinə səbəb olan iki və ya daha çox 

halları aşkar edilən peşə mənsubu/üzvü əvvəlkindən daha ağır tənbeh cəzası ala bilər. 

Lakin intizam tənbehi rəsmiləşdirilərək aidiyyəti şəxsə bildirildikdən sonra eyni tənbehi 

tələb edən hərəkət və ya hərəkətsizliyə, habelə verilmiş tənbehlərdən nəticə çıxarılmayan 

fəaliyyətə görə daha sərt tənbeh tətbiq edilə bilər. 

Komissiya hər iki halda araşdırmalar nəticəsində bir dərəcə ağır və ya bir dərəcə yüngül 

intizam tənbehi təyin etmək qərarına gələ bilər. 

 

İntizam tənbehlərinin tətbiqi 

MADDƏ 12 – İntizam tənbehləri rəsmiləşdirildiyi tarixdən Palata Şurasının sədri 

tərəfindən tətbiq edilir. Palata Şurasının qərarlarının təsdiq edilmiş surəti qərarın qəbul 

edildiyi tarixdən 10 gün müddətində Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə şöbəsinə (HRMŞ), 

Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitəyə (HRMK) və Komissiyaya göndərilir. 

Peşə fəaliyyətindən müvəqqəti kənarlaşdırma və peşədən kənarlaşdırma tənbehləri 

barədə İqtisadiyyat Nazirliyinə və digər aidiyyəti qurum və təşkilatlara məlumat verilir. Peşə 

fəaliyyətindən müvəqqəti kənarlaşdırma və peşədən kənarlaşdırma tənbehləri KİV-də və 
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Auditorlar Palatasının internet saytında dərc edilir. İntizam tənbehləri peşə 

mənsubunun/üzvünün material və sənədlər toplusunda saxlanılır. 

Peşə fəaliyyətindən müvəqqəti kənarlaşdırma və peşədən kənarlaşdırma tənbehi alan 

peşə mənsubu/üzvü tənbehin rəsmiləşdirildiyi tarixdən 60 gün ərzində əlində olan işləri 

sifarişçiyə təhvil verir.  

Peşə fəaliyyətindən müvəqqəti kənarlaşdırma və peşədən kənarlaşdırma tənbehləri 

rəsmiləşdirildikdən sonra peşə mənsubları/üzvləri auditor xidməti göstərə bilməz və 

möhürdən istifadə edə bilməzlər. Bununla bağlı Palata tərəfindən İqtisadiyyat Nazirliyinə və 

digər aidiyyəti qurum və təşkilatlara məlumat verildikdən sonra ehtiyat tədbiri kimi peşə 

mənsublarının/üzvlərinin icazələri və peşə vəsiqələri geri alınır. 

Peşə fəaliyyətindən müvəqqəti kənarlaşdırma və peşədən kənarlaşdırma tənbehlərinin 

ləğvi ilə bağlı şikayətçinin məhkəmə iddiasının təmin edilmədiyi halda və məhkəmə orqanları 

tərəfindən imtina edildikdə aidiyyəti şəxsin tələbi ilə vəziyyət barədə aidiyyəti qurum və 

təşkilatlara məlumat verilərək Palatanın internet saytında dərc edilir.  

 
İntizam tənbehlərinə əməl edilməməsi 

MADDƏ 13 – Peşədən xaric edilənlər və peşə fəaliyyətindən müvəqqəti 

kənarlaşdırılanlar dərhal bu qadağaların tələblərini yerinə yetirməlidirlər. Bu tələbləri yerinə 

yetirməyənlər barədə Palata tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna 

müraciət edilir. 

 
 

ÜÇÜNCÜ FƏSİL 

İntizam İcraatı 

 
Ümumi müddəalar 

MADDƏ 14 – Peşəyə və ya peşə standartlarına zidd hərəkətlərə və davranışlara yol 

verən, vəzifə borcunu yerinə yetirməyən, nöqsana yol verən və yaxud vəzifəsinin tələb etdiyi 

etimadı sarsıdan hərəkətlər edən peşə mənsubları/üzvləri barəsində vəziyyətin 

xüsusiyyətindən asılı olaraq nəzərdə tutulmuş intizam tənbehləri tətbiq edilir. 

Bir hərəkət və ya hərəkətsizliyə görə rəsmiləşdirilmiş intizam tənbehinin 

ağırlaşdırılmasına və ya təkrar məsuliyyətə cəlb edilməsinə yol verilmir. 

 

Araşdırma 

MADDƏ 15 – Peşə mənsubları/üzvləri haqqında araşdırma: 

a) Maraqlı tərəfin müraciət və şikayəti; 

b) Struktur bölmələrdən hər hansı birinin təqdimatı; 

c) Palata Şurası yanında komitə və komissiyaların hər hansı birinin təqdimatı; 

d) Palata Şurasının sədrinin və ya üzvlərinin müraciəti, habelə Palata Şurasının qərarı 

əsasında aparılır. 

 
Müraciət və Şikayət 

MADDƏ 16 – Müraciət və ya şikayət iki cür - şifahi və ya yazılı şəkildə edilir. 

a) Şifahi müraciət və ya şikayət: İstənilən şəxs Palataya və ya Palata Şurası yanında 

komitə və komissiyalara müraciət edərək, barəsində məlumat verdiyi və ya şikayət etdiyi 

peşə mənsunu/üzvünü göstərdikdə və iddialarını izah etdikdə edilir. 
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b) Yazılı müraciət və ya şikayət: Palataya və ya Palata Şurası yanında komitə və 

komissiyalara veriləcək ərizə ilə edilir. Müraciət və ya şikayəti verən şəxsin şəxsi məlumatları, 

ünvanı və imzası olmayan müraciət və şikayətlərə baxılmır. 

Hər iki halda ərizəçinin şəxsi məlumatları və ünvanı, müraciət və ya şikayətin verildiyi 

peşə mənsubunun/üzvünün şəxsiyyəti, müraciətin və ya şikayətin predmeti, baş vermiş 

hadisələrin və müraciətin tarixi göstərilməlidir. Yazılı və ya şifahi müraciət və şikayətlər Palata 

tərəfindən qeydiyyata alınır. Şifahi müraciətdə və ya şikayətdə eyni məsələlər Palatanın və 

ya Palata Şurası yanında komitə və komissiyaların sədri və üzvlərindən biri, müraciət və ya 

şikayəti vermiş şəxs tərəfindən imzalanacaq aktda göstərilir. 

Palata Şurası yanında komitə və komissiyalara edilən şifahi və ya yazılı müraciət və 

şikayətlər lazım gəldikdə 15 gün müddətində Palataya göndərilir. 

 
İlkin araşdırma 

MADDƏ 17 – Palata Şurası təxirəsalınmaz hallar istisna olmaqla, müraciət, şikayət və 

ya sorğu verildikdən sonra ən geci iki ay müddətində müraciət, şikayət və ya sorğunun 

predmetinə baxmağa borcludur. 

Müraciət və ya şikayəti verən şəxsin məlumatları, ünvanı və imzası olmayan müraciət 

və şikayətlərə baxılmır. Palata Şurası zəruri hesab etdiyi hallarda müraciət və ya şikayətin 

predmeti ilə bağlı araşdırma apara bilər. 

 
Araşdırmanın aparılması 

MADDƏ 18 – Şikayət və ya müraciət tələb edilən məsələlər Palata Şurası üzvləri 

arasından təyin edilən bir və ya bir neçə şəxs tərəfindən baxılır və araşdırılır. Palata Şurası 

zəruri hesab etdiyi hallarda Palatanın üzvləri və əməkdaşları sırasından təyin edəcəyi şəxslər 

intizam araşdırmaları apara bilər. 

Araşdırma həvalə edilmiş şəxslər sübutları toplayır, müraciət və ya şikayət vermiş 

şəxsləri və barəsində müraciət və ya şikayət verilmiş peşə mənsubunu/üzvünü dinləmək 

üçün vaxt təyin edir və bu müddətin aidiyyəti şəxslərə elan olunmasını təmin edir. 

Məsul şəxs və ya şəxslər bu müddət bitənə qədər və ya müddət bitdikdən sonra zəruri 

hesab etdiyi şəxslərin izahatlarını ala, lazımi material və sənədlər toplusuna baxa bilərlər. 

Palataya bildirdiyi ünvanlara xəbər verilə bilməyən peşə mənsubunun/üzvünün 

barəsində iş mövcud material və sənədlər toplusuna əsasən aparılır. 

Məsul şəxs və ya şəxslər aparılan araşdırmalarla birlikdə haqqında araşdırılma aparılan 

peşə mənsubunu/üzvünü dinlədikdən sonra və ya onları dinləmək üçün verilən müddət başa 

çatdıqdan sonra və yaxud da Palataya verilən ünvana bildiriş verilmədiyinə görə həmin peşə 

mənsubuna/üzvünə müraciət etmək mümkün olmadıqda sənəd və materiallar toplusunu 

bildirişlə Palata Şurasına verir. 

Məsul şəxs və ya şəxslər Palata rəhbərliyi vasitəsilə araşdırma məqsədi ilə məhkəmə 

və inzibati orqanlardan məlumat, müvafiq material toplusu və sənədləri tələb edərək araşdıra 

bilərlər. 

Palata Şurası əgər araşdırma hesabatını natamam hesab edərsə, nöqsanı 

tamamlamağı hesabatı hazırlayana və digər şəxslərə həvalə edə bilər. Tamamlanmış 

araşdırma hesabatı Şura tərəfindən təsdiq edildikdə Komissiyaya göndərilir. 

Palata Şurası bu maddəyə uyğun olaraq aparılmış araşdırma və təqibi müraciət, şikayət 

və ya sorğu verildiyi tarixdən ən geci iki ay müddətində yekunlaşdırır. 

Palata Şurasının tələb etdiyi araşdırmaları Komissiya həyata keçirir. 
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İntizam icraatına başlamağa ehtiyac olmaması haqqında qərar 

MADDƏ 19 – Palata Şurası və ya Komissiya sənəd və materiallar toplusuna və 

hesabata baxaraq, barəsində şikayət və ya müraciət verilmiş peşə mənsubu/üzvü barəsində 

intizam icraatının başlanmasına ehtiyac olmaması barədə qərar qəbul edə bilər. 

Bu qərarda müraciət və ya şikayəti verən şəxsin adı və ünvanı, şikayət edilən peşə 

mənsubunun/üzvünün şəxsi məlumatları, yol verilmiş hərəkətlər, sübutlar əsaslandırma ilə 

göstərilir. İntizam icraatına ehtiyac olmaması ilə bağlı Palata Şurasının və ya Komissiyanın 

qərarı haqqında araşdırma başlanmış peşə mənsubuna/üzvünə və əgər varsa, müraciət, 

şikayət və ya sorğu verən şəxsə araşdırma aparıldığı gündən ən geci 1 ay müddətində yazılı 

məlumat verilir. 

 
İntizam araşdırması və araşdırmaya cəlb edilməməsi ilə bağlı qərarlara etiraz 

MADDƏ 20 – Palata Şurasının və ya Komissiyanın araşdırmaya cəlb edilməməsi ilə 

bağlı qərarlarına qarşı bu qərarların bildirildiyi tarixdən 30 gün müddətində şikayətçi 

Komissiyaya şikayət verə bilər. 

Palata Şurası araşdırmanı zəruri hesab etdiyi hallarda, Komissiya araşdırmaya ehtiyac 

olmadığı barədə qərar qəbul edərsə, 10 gün müddətində Palata Şurasını xəbərdar etməlidir. 

Komissiya tərəfindən sənəd və materiallar toplusu üzrə aparılacaq araşdırmanın sonunda 

şikayətin, müraciətin və ya tələbin predmeti araşdırılmağa tələb olunduğu halda Palata 

Şurası və ya Komissiyanın qərarı ləğv edilir, sənəd və materiallar toplusu intizam 

məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün yenidən Palataya göndərilir. Komissiyanın bu qərarı qətidir. 

Şikayətçinin etirazı Komissiya tərəfindən rədd edildikdə, şikayətçi imtina qərarına qarşı 

məhkəməyə müraciət edə bilər. 

 
Sənəd və materiallar toplusunun Komissiyaya göndərilməsi 

MADDƏ 21 – Palata Şurası intizam icraatının başlanması barədə qərar qəbul edərsə, 

araşdırma materialı dərhal Komissiyaya göndərilir. 

Komissiyaya göndərilən sənəd və materiallar toplusuna şikayət edilən peşə 

mənsubunun/üzvünün izahatı da daxil edilir. 

Komissiya barəsində intizam tənbehi tətbiq edilən peşə mənsubunun/üzvünün 

müdafiəsini qəbul etdikdən sonra və ya müdafiə üçün verilən müddət bitdikdən sonra o, 

sənəd üzrə araşdırma aparır. Peşə mənsubunun/üzvünün tələbi və ya Komissiyanın razılığı 

ilə araşdırma aparılır. İclasın tarixi və vaxtı ən azı 15 gün əvvəl aidiyyəti şəxsə bildirilir. Əgər 

aidiyyəti şəxs çağırışa əməl etməzsə, dinləmənin qiyabi keçiriləcəyi bildirilir. Dinləmə qapalı 

olaraq həyata keçirilir. 

Komissiya qərarın qəbul edildiyi tarixdən etibarən dərhal, istənilən halda ən geci 3 ay 

müddətində araşdırmanı yekunlaşdırmalıdır. Araşdırmanın nəticəsini gözləməyi tələb edən 

hallar qorunur. 

 

Peşə mənsubunun/üzvünün müdafiəsi və qiyabi dinləmə 

MADDƏ 22 – Peşə mənsubuna/üzvünə müdafiəsi təşkil olunmadan heç bir intizam 

tənbehi verilə bilməz. Xəbərdarlıq müddəalarına uyğun olaraq Komissiya tərəfindən verilən 

müddət ərzində 30 gündən az olmamaq şərti ilə müdafiə ilə çıxış etməyənlər müdafiə 

hüququndan imtina etmiş hesab edilir. 

Peşə mənsubları/üzvləri araşdırmada iştirakdan imtina və ya üzrlü səbəb olmadan 

iştirak etmədiyi halda qiyabi dinləmə keçirilir. İclasda iştirak etmədikdə, qiyabi iclasın 

keçiriləcəyi yazılı surətdə bildirilir. 
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Sübutların təqdim edilməsi və araşdırılması 

MADDƏ 23 – Komissiya təqdim edilmiş sübutları araşdırır və lazım gəldikdə əlavə  

sübutlar  tələb edə bilər. 

 

Şahidlərin və ekspertlərin dinlənilməsi 

MADDƏ 24 – Komissiyanın şahidləri və ekspertləri araşdırma iclasına çağırmaq və 

onları dinləmək və ya yazılı ifadələrini oxumaq hüququ var. Lakin hadisənin sübutu yalnız bir 

şahidin şəxsi məlumatından ibarətdirsə, bu şahidin dinlənilməsi zəruridir.  

 
Dinləmənin protokollaşdırılması 

MADDƏ 25 – Dinləmənin protokollaşdırılması Komissiya rəhbərinin həvalə etdiyi üzv və 

ya katib tərəfindən aparılır. Dinləmədə iclasdan kənar dinlənilənlərin izahatlarının oxunması 

məcburidir. 

 

Mövcud sübutlara əsasən qərarların qəbul edilməsi 

MADDƏ 26 – Komissiya çağırılmış şəxsin çağırışa əməl etməməsi və ya məlumat 

verməkdən yayınması və ya məlum ünvanlarında olmadığı üçün məlumat və ifadələr ala 

bilməməsi hallarında mövcud sübutlara əsasən qərar verə bilər. 

 

Komissiyanın qərarlarına etiraz 

MADDƏ 27 – Komissiyanın qərarlarına qarşı aidiyyəti olan şəxslər bildiriş verildiyi 

gündən 30 gün müddətində Komissiyaya etiraz edə bilərlər. Poçtla edilən etirazlarda etiraz 

ərizəsinin poçta göndərildiyi tarix əsas götürülür. 

Komissiya etiraz predmeti olan bu qərarları araşdırır. Peşə fəaliyyətindən müvəqqəti 

kənarlaşdırma və peşədən kənarlaşdırma ilə bağlı Komissiyanın qərarlarına baxılarkən 

həmin peşə mənsubunun/üzvünün istəyi ilə və ya zəruri hesab etdiyi halda dinləmə 

keçirilməsi barədə qərar qəbul edə bilər. 

Yenidən araşdırma tələb etməyən hallarda Komissiya müvafiq hesab etmədiyi qərarı 

ləğv etməklə işin mahiyyəti barədə qərar verə bilər və ya qərarı düzəldərək təsdiq edə bilər. 

 
Qərarların rəsmiləşdirilməsi 

MADDƏ 28 – Otuz gün ərzində şikayət edilməyən Komissiyanın qərarları etiraz müddəti 

bitdikdən sonra avtomatik olaraq qanuni qüvvəyə minir və Palata tərəfindən dərhal yerinə 

yetirilir. Maraqlı şəxslər bu qərarlara qarşı qərarların iş və ya ev ünvanlarına bildirildiyi 

tarixdən etibarən inzibati məhkəməyə müraciət edə bilərlər. 

 

İntizam icraatının intizam tənbehlərinə təsiri və  peşə mənsubları/üzvləri haqqında 

tədbir qərarının verilməsi 

MADDƏ 29 – Peşə mənsubuna/üzvünə qarşı intizam icraatı intizam tənbeh tədbirlərinin 

və qərarlarının icrasına maneə yaratmır. Belə ki, intizam tənbehi və qərarın predmeti olacaq 

hərəkətə yol vermiş peşə mənsubuna/üzvünə qarşı məhkəmədə iddia qaldırılıbsa araşdırma 

bu işin sonuna kimi aparılmalıdır. 

Peşə mənsubu/üzvü barəsində araşdırmanın başlanması ilə bağlı intizam icraatı davam 

edirsə, bu Əsasnamənin 20-ci maddəsində qeyd edildiyi kimi Komissiyanın qərar qəbuletmə 

müddəti araşdırmanın nəticəsi komissiyaya çatana qədər dayandırılır. 

Peşə fəaliyyətindən müvəqqəti kənarlaşdırma və peşədən kənarlaşdırma tənbehini 

tələb edəcək hərəkətə görə intizam məsuliyyətinə cəlb edilən peşə mənsubu/üzvü, onun 
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əməlinin araşdırmanın predmeti olub-olmamasından asılı olmayaraq Palata Şurasının tələbi 

ilə və bu tələb Komissiya tərəfindən təsdiq edildikdə və ya Komissiya zəruri hesab etdikdə, 

yekun qərar qəbul edilənədək ehtiyat tədbiri kimi müvəqqəti olaraq peşə fəaliyyətindən 

kənarlaşdırıla bilər.  

 

Eyni hərəkətə görə yenidən araşdırma 

MADDƏ 30 – İntizam məsuliyyətinə cəlb edilməməsi barədə qərarın predmetini təşkil 

edən hərəkətlərlə bağlı Komissiya tərəfindən yenidən baxılması üçün yeni sübutlar əldə 

edilməsi tələb olunur. 

 

Komissiya üzvlərinin kənarlaşdırılması və üzvlükdən çıxarılması 

MADDƏ 31 – Komissiya üzvləri öz Əsasnaməsində nəzərdə tutulmuş əsaslarla 

Komissiyanın üzvlər siyahısından çıxarıla və ya dinləmədən kənarlaşdırıla bilər. Bunların 

əvəzinə əvəzedici üzvlər daxil edilir. Üzvlükdən çıxarılmasına həmin üzvün iştirakı olmadan 

baxılır. 

 

İntizam icraatını həyata keçirmək səlahiyyəti və müddəti 

MADDƏ 32 – Şikayətin əsaslandığı müraciət sübuta yetirildikdə və ya Azərbaycan 

Respublikasının Baş Prokurorluğu araşdırma tələb etdikdə, yaxud intizam icraatı təşkil edən 

hərəkət və davranış barədə rəsmi məlumat verildikdə intizam icraatına dair qərar qəbul 

etmək və intizam icraatını həyata keçirmək səlahiyyəti Palataya məxsusdur. 

Palata rəhbərliyi, Palata Şurası və Komissiya üzvləri özləri barədə başlanmış intizam 

təqibi ilə bağlı iclaslarda və qərarların qəbulunda iştirak edə bilməzlər. 

İntizam tənbehi tələb edən əməllərin törədilməsindən bir il keçibsə, intizam 

məsuliyyətinə cəlb oluna bilməz. Bununla belə, şikayət ərizəsi Palataya daxil olduğu gündən 

iddianın müddəti başa çatır.  

İntizam tənbehi verildiyi gündən altı ay müddətində yenidən intizam məsuliyyətinə cəlb 

edildikdə ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərə alınır, altı aydan sonra Palata sədrinin əmri ilə daha tez 

götürülməyibsə ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərə alınmır. 

İntizam məsuliyyətinə cəlb edilmə maddi və cinayət məsuliyyətidən azad etmir. 

 
 
 

DÖRDÜNCÜ FƏSİL 

Yekun Müddəalar 

 
 

Bildiriş müddəaları 

MADDƏ 33 – Müvafiq şəxsə ediləcək hər hansı müraciət həmin şəxsə yazılı şəkildə və 

ya məlum olan son ünvana poçt, kuryer və vəzifəli şəxs vasitəsilə edilir. Həmin şəxsin məlum 

ünvanı düzgün olmadıqda, dəyişdirildikdə və ya naməlum olduqda və ya digər səbəblərə 

görə bildiriş vermək imkanı olmadıqda, bu Əsasnamənin müddəalarına uyğun olaraq ediləcək 

bildiriş aşağıdakı qaydada aparılır: 

a) Müraciət KİV-də dərc edilir, Palatanın rəsmi saytında və auditorun şəxsi kabineti 

sistemində yerləşdirilir. 

b) Bildiriş məktubu Palatada elanlar lövhəsində asılır və Palatanın internet saytında 

yerləşdirilir. 
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c) Müvafiq şəxs elan edildiyi gündən 15 gün ərzində bildirişin alınması üçün Palataya 

şəxsən müraciət etmədikdə, bildiriş edilmiş hesab edilir. 

 

Qüvvəyə minmə 

MADDƏ 34 – Bu Əsasnamə 2022-ci il 01 noyabr tarixindən qüvvəyə minir.  

 

İcraçı 

MADDƏ 35 – Bu Əsasnamənin müddəalarının icrasına Palata Şurasının sədri nəzarət 

edir. 


