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2.
3.
4.
5.
6.

Mәsul şәxsin tәyin edilmәsi barәdә Әmr;
Daxili auditorun tәyin edilmәsi barәdә Әmr;
Daxili qayda vә prosedurların tәsdiq edilmәsinә dair Әmr;
Mәlumatların sәnәdlәşdirilmәsi vә mәxfiliyin tәmin edilmәsi Qaydaları;
İşә qәbul vә işçilәrin yoxlanması qaydaları;
Müştәrinin vә benefisiarın eynilәşdirilmәsi vә verifikasiyası üzrә daxili qayda vә
prosedurlar;
7. Monitorinq olunmalı әmәliyyatların aşkarlanması meyarları (indikatorlar);
8. Şübhәli әmәliyyatların aşkarlanması, qarşısının alınması vә mәlumatların Maliyyә
Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunması üzrә Qaydalar;
9. QHT tәrәfindәn daxili nәzarәt sistemlәrinin hazırlanması ilә bağlı tәlәblәrin icrasına dair
Yoxlama Vәrәqi;
10. Әdliyyә Nazirliyi Kollegiyasının 31 oktyabr 2014-cü il tarixli 10-N nömrәli Qәrarı.

“Bu nәşr Amerika Birlәşmiş Ştatlarının Beynәlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID) vasitәsilә vә
Amerika xalqının kömәyi sayәsindә әrsәyә gәlmişdir. Nәşrin mәzmunu MG Consulting MMC-yә
mәxsusdur vә heç bir halda USAID vә ABŞ hökumәtinin mövqeyini әks etdirmir”.
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Giriş
2009-cu ildә qәbul edilmiş “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın
leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Qanun qeyrihökumәt tәşkilatları, o cümlәdәn xarici qeyri-hökumәt tәşkilatlarının filial vә ya nümayәndәliklәri
üçün (bundan sonra – “QHT”) bir sıra öhdәliklәr yaratmışdır.
Qanunun mәqsәdi - cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın
leqallaşdırılması vә ya terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi ilә bağlı hüquqpozmaların aşkar edilmәsi
vә qarşısının alınması üçün hüquqi mexanizmin yaradılmasına, belә pul vәsaitlәrinin vә ya digәr
әmlakın leqallaşdırılması vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә maliyyә sistemindәn
istifadә olunması imkanlarını istisna edәn şәraitin yaradılmasına, bu sahәdә dövlәtin vә cәmiyyәtin
maraqlarının qorunmasına yönәlmişdir.
Bu Qanun: a) QHT-lәri “monitorinq iştirakçılarına” aid edir (maddә 4.0.9); vә b) “cinayәt yolu ilә
әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı daxili nәzarәt sisteminin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsini” tәlәb
edir (maddә 5 vә 12).
Eyni zamanda, İnzibati Xәtalar Mәcәllәsindә qeyd edilәn qanunun pozulmasına vә “daxili nәzarәt
sisteminin tәtbiq edilmәmәsinә” görә 8000-15000 manat mәblәğindә cәrimә müәyyәn edilib. QHTlәrә münasibәtdә bu qanuna riayәt olunmasının yoxlanılması sәlahiyyәti Әdliyyә Nazirliyinә hәvalә
edilib.
QHT-lәrin spesifik fәaliyyәtlә mәşğul olmasını nәzәrә alaraq hazırki Tәlimat QHT-lәrә yardım
etmәk mәqsәdi ilә hazırlanıb. QHT Tәlimatdakı biliklәrә yiyәlәndikdә özünü terrorizmin
maliyyәlәşdirilmәsindә vә çirkli pulların yuyulmasında istifadә edilәn müxtәlif metodlardan
sığortalaya, öz gәlir mәnbәlәrinin şәffaflığını vә benefisiarlarına yardımını fasilәsiz şәkildә tәmin
edә bilәr.
FATF1-ın 8 saylı Tövsiyyәsinin mәqsәdlәrindәn biri terror tәşkilatları tәrәfindәn QHT-lәrin qanuni
mәqsәdlәr üçün nәzәrdә tutulmuş vәsaitlәri terror mәqsәdlәri üçün gizlәtmәk vә ya gizli şәkildә
yönәltmәk üçün istifadә edilmәmәsini tәmin etmәkdir.
Bu sui-istifadә halları tәkcә terror fәaliyyәtlәrinә şәrait yaratmır, hәm dә donorların inamını sarsıdır
vә QKT-lәrin dürüstlüyünә olan inama xәlәl gәtirir. Buna görә dә QKT sektorunun terrorizmin
maliyyәlәşdirilmәsindә istifadә olunmaqdan müdafiә edilmәsi hәm terrorizmә qarşı qlobal
mübarizәnin mühüm komponentidir, hәm dә QHT-lәrin dürüstlüyünә inamın vә bu sektorda donor
toplumunun qorunub saxlanması üçün zәruri addımdır.
Hәmçinin bu tәdbirlәrin elә tәrzdә hәyata keçirilmәsi önәmlidir ki, ölkәlәrin Birlәşmiş Millәtlәr
Tәşkilatının Nizamnamәsindә vә insan hüquqlarına dair beynәlxalq hüquq normalarında nәzәrdә
tutulan öhdәliklәrinә hörmәt edilmiş olsun.
Terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsindә QHT-lәrdәn istifadә edilmәsinә qarşı milli reaksiya
tәdbirlәrinin hazırlanmasında çeviklik önәmlidir, belә ki, terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsi tәhlükәsi
dәyişkәn xarakterli olduğuna görә zaman keçdikcә hәmin tәdbirlәrin tәkmillәşdirilmәsinә imkan
yaradılmalıdır.
Belә tәdbirlәr hesabatlılığa şәrait yaratmalı vә xeyriyyә vәsaitlәrinin vә xidmәtlәrinin nәzәrdә
tutulan qanuni benefisiarlara çatacağına QHT-lәr arasında, donor toplumunda vә geniş
ictimaiyyәtdә olan inamı daha da artırmalıdır. QHT-lәrin idarә olunmasında vә fәaliyyәtlәrindә
1

Çirkli pulların yuyulması ilә mübarizә üçün maliyyә tәdbirlәrinin hazırlanması üzrә qrup (hökumәtlәrarası tәşkilat).
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yüksәk dәrәcәdә hesabatlılığa, dürüstlüyә vә ictimaiyyәtin onlara inamına nail olmağa şәrait
yaradan sistemlәr QHT-lәrdәn terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsindә istifadә olunmamasını tәmin
etmәnin ayrılmaz tәrkib hissәsidir. Tәdbirlәr görülәrkәn xeyriyyәçilik fәaliyyәtinin günahsız vә
qanuni benefisiarlarına onların mәnfi tәsirini mümkün olan dәrәcәdә minimuma endirmәyә
çalışmaq lazımdır.
Bu işi yerinә yetirәrkәn ölkәlәr fәaliyyәtlәri vә ya xarakteristikaları ilә әlaqәdar olaraq terrorizmin
maliyyәlәşdirilmәsindә istifadә edilmәk riski altında ola bilәn QHT sektoruna aid tәşkilatların
xüsusiyyәtlәrini vә növlәrini müәyyәnlәşdirmәk üçün bütün müvafiq informasiya mәnbәlәrindәn
istifadә etmәlidirlәr. Risklәrin qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanan yanaşma vasitәsilә müәyyәn edilmiş
risklәrә mütәnasib olmalıdır.
Terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsindә QHT-lәrdәn istifadә edilmәsini müәyyәnlәşdirmәk, onun
qarşısını almaq vә onunla mübarizә aparmaq sahәsindә bir çox müxtәlif yanaşmalar mövcuddur.
Sәmәrәli yanaşma aşağıdakı dörd elementin hamısını özündә ehtiva etmәlidir: a) davamlı tәşviqatın
aparılması; b) risklәrin qiymәtlәndirilmәsinә әsaslanan mәqsәdyönlü nәzarәt vә ya monitorinq; c)
sәmәrәli araşdırma vә mәlumatların sәmәrәli şәkildә toplanması; vә d) sәmәrәli beynәlxalq
әmәkdaşlıq mexanizmlәri. Ölkәlәr QHT-lәr barәdә mәlumatlara sahib olan müvafiq orqanlar vә
tәşkilatlar arasında bütün sәviyyәlәrdә sәmәrәli әmәkdaşlığı, koordinasiyanı vә mәlumat
mübadilәsini mümkün olan dәrәcәdә tәmin etmәlidirlәr.
Aşağıdakı tәdbirlәr QHT-lәri terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsindә istifadә edilmәk tәhlükәsindәn
qorumaq üçün yuxarıdakı elementlәrin hәr biri ilә bağlı ölkәlәr tәrәfindәn atılmalı olan konkret
addımlara aid nümunәlәrdir.
QHT-lәr vә donor toplumu arasında mәlumatlılığın artırılması vә dәrinlәşdirilmәsi üçün tәşviqat vә
maariflәndirmә proqramlarını tәşviq etmәli vә hәyata keçirmәlidirlәr.
Ölkәlәr QHT-lәri mümkün olan hallarda әmәliyyatlarını tәnzimlәnәn maliyyә kanalları vasitәsilә
hәyata keçirmәyә hәvәslәndirmәlir.
QHT-lәrdәn tәlәb oluna bilәr ki, aşağıdakılar barәdә mәlumatları mühafizә etsinlәr: 1) bәyan
etdiklәri fәaliyyәtlәrin mәqsәd vә vәzifәlәri; vә 2) onların fәaliyyәtlәrini müәyyәn edәn,
fәaliyyәtlәrinә nәzarәt vә ya rәhbәrlik edәn şәxsin (şәxslәrin), o cümlәdәn QHT-nin mәsul
şәxslәrinin, idarә heyәti üzvlәrinin vә etibarnamәli idarәçilәrinin kimliyi. Bu mәlumatların
ictimaiyyәtә tәqdim edilmәsi istәr birbaşa QHT-nin özü tәrәfindәn, istәrsә dә müvafiq orqanlar
vasitәsilә hәyata keçirilә bilәr.
QHT-lәrdәn tәlәb oluna bilәr ki, illik maliyyә hesabatlarını dәrc etsinlәr vә orada gәlir vә xәrclәrini
tәfsilatlı şәkildә göstәrsinlәr.
QHT-lәrdәn tәlәb oluna bilәr ki, bütün vәsaitlәrlә bağlı tam hesabatlılığı vә onların QHT tәrәfindәn
bәyan edilmiş mәqsәd vә vәzifәlәrә uyğun şәkildә xәrclәnmәsini tәmin etmәk üçün lazımi nәzarәti
hәyata keçirsinlәr.
QHT-lәrdәn tәlәb oluna bilәr ki, mühüm donorlarının kimliyi barәdә mәlumatları sәnәdlәşdirmәk
üçün ağlabatan tәdbirlәr görsünlәr vә donorların konfidensiallığına hörmәtlә yanaşsınlar. Bu tәlәbin
yekun mәqsәdi xeyriyyә vәsaitlәrindәn terrorçuların vә ya terror tәşkilatlarının maliyyәlәşdirilmәsi
vә dәstәklәnmәsi üçün istifadә edilmәsinin qarşısını almaqdır.
QHT-lәrdәn ölkәdaxili vә beynәlxalq әmәliyyatlara dair hesabatlarını әn azı beş il әrzindә mühafizә
etmәlәri tәlәb oluna bilәr vә bu hesabatlar yetәrincә tәfsilatlı olmalıdır ki, vәsaitlәrin tәşkilatın
mәqsәd vә vәzifәlәrinә uyğun şәkildә qәbul edildiyini vә xәrclәndiyini yoxlamaq mümkün olsun vә
hәmçinin hesabatların sәlahiyyәtli orqanlar üçün müvafiq sәlahiyyәtlәrinә uyğun olaraq әlçatan
olması tәlәb edilә bilәr.
4

Bu vәsaitdә istifadә edilәn “QHT” anlayışına Azәrbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş
yerli ictimai birliklәr, fondlar, hüquqi şәxslәrin ittifaqları, elәcә dә xarici qeyri-kommersiya hüquqi
şәxslәrinin Azәrbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş filial vә ya nümayәndәliklәri daxil
edilir.
Hazırkı Metodik Vәsait Azәrbaycan Respublikası Әdliyyә Nazirliyinin Hüquqi Şәxslәr vә
Vәtәndaşlıq Vәziyyәti İdarәsinin iştirakı ilә tәrtib edilmişdir.
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Anlayışlar
Öz öhdәliklәrini yerinә yetirә bilmәsi üçün QHT-nin aşağıdakı anlayışlarla tanış olması zәruridir:
cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlak - Azәrbaycan Respublikasının
Cinayәt Mәcәllәsindә tәsbit edilmiş cinayәtlәrin törәdilmәsi nәticәsindә birbaşa vә ya dolayı yolla
әldә olunmuş hәr hansı pul vәsaitlәri, daşınar vә ya daşınmaz, maddi vә ya qeyri-maddi әmlak,
mülkiyyәt hüquqlarını tәsdiq edәn hüquqi sәnәdlәrdir;
cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması - cinayәt
yolu ilә әldә edildiyini bilә-bilә pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakın әldә edilmәsinin hәqiqi mәnbәyini
gizlәtmәk vә ya cinayәt törәtmiş şәxsin mәsuliyyәtdәn yayınması üçün ona kömәk etmәk mәqsәdilә
belә pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın konversiyası vә ya köçürülmәsi, yaxud hәmin mәqsәdlәrlә
cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrindәn vә ya digәr әmlakdan istifadә etmәklә maliyyә
әmәliyyatlarının vә ya digәr әqdlәrin hәyata keçirilmәsi, yaxud cinayәt yolu ilә әldә edildiyini bilәbilә pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakın hәqiqi xarakterinin, mәnbәyinin, yerinin, onlara sәrәncam
verilmәsinin, onların yerdәyişmәsinin, belә pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlaka olan hüquqların vә ya
onların kimә mәxsus olmasının ört-basdır edilmәsi vә ya gizlәdilmәsidir;
pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakla әmәliyyat - pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakla bağlı mülki
hüquqların әldә edilmәsi, hәyata keçirilmәsi, dәyişdirilmәsi vә ya onlara xitam verilmәsinә
yönәlmiş әmәllәrdir;
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi - әldә olunma mәnbәyindәn asılı olmayaraq, pul
vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın tamamilә vә yaxud qismәn, bilavasitә vә ya dolayısı ilә
Azәrbaycan Respublikası Cinayәt Mәcәllәsinin 102, 214, 214-2, 214-3, 215, 219, 219-1, 226, 227,
277, 278, 279, 280, 282 vә 283-1-ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş әmәllәrin şәxs vә ya qrup (dәstә,
tәşkilat) tәrәfindәn hazırlanmasının, tәşkil olunmasının vә ya törәdilmәsinin maliyyәlәşdirilmәsi
üçün, yaxud göstәrilәn cinayәtlәrin törәdilmәsi mәqsәdilә şәxsin vә ya hәmin mәqsәdlә yaradılan
qrupun (dәstәnin, tәşkilatın) tәmin edilmәsi üçün istifadә olunacağını bilәrәk pul vәsaitlәrinin vә ya
digәr әmlakın qәsdәn toplanılması vә ya verilmәsidir;
maliyyә monitorinqi orqanı - Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Monitorinq Xidmәti;
monitorinq - pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakla aparılmış әmәliyyatlar barәdә monitorinq
iştirakçıları, monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәr vә ya nәzarәt orqanları tәrәfindәn tәqdim edilәn,
elәcә dә mәnbәyi mәlum digәr mәlumatlar әsasında maliyyә monitorinqi orqanı tәrәfindәn hәyata
keçirilәn nәzarәt tәdbirlәridir;
monitorinq iştirakçısı (monitorinq subyekti) - cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin
vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasının vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinin qarşısını almaq
mәqsәdi ilә “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına
vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Qanunda nәzәrdә tutulmuş
tәdbirlәri hәyata keçirәn vә Qanunun 4-cü maddәsindә nәzәrdә tutulan aşağıdakı şәxslәrdir:
- kredit tәşkilatları;
- sığortaçı, tәkrarsığortaçı vә sığorta vasitәçilәri;
- investisiya şirkәtlәri;
- lizinq xidmәtlәri göstәrәn hüquqi şәxslәr;
- pul vәsaitlәrinin köçürülmәsi ilә mәşğul olan poçt xidmәti göstәrәn müәssisәlәr vә digәr
tәşkilatlar;
- lombardlar;
- investisiya fondları vә bu fondların idarәçilәri;
- öz fәaliyyәtinin tәrkib hissәsi kimi vәsait alan, toplayan, verәn vә ya vәsait köçürәn hәr hansı
qeyri-hökumәt tәşkilatı, xarici dövlәtlәrin qeyri-hökumәt tәşkilatlarının Azәrbaycan
Respublikasındakı filial vә ya nümayәndәliyi vә ya dini tәşkilat;
monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәr - cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya
digәr әmlakın leqallaşdırılmasının vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinin qarşısını almaq
mәqsәdilә “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına
vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Qanunda nәzәrdә tutulmuş
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tәdbirlәri hәyata keçirәn qiymәtli daşların, qiymәtli metalların, o cümlәdәn qiymәtli daşlardan vә
ya qiymәtli metallardan hazırlanmış zәrgәrlik vә digәr mәişәt mәmulatlarının alqı-satqısı ilә mәşğul
olan fiziki vә ya hüquqi şәxslәr, daşınmaz әmlakın alqı-satqısı üzrә vasitәçilik xidmәtlәri göstәrәn
fiziki vә ya hüquqi şәxslәr, lotereya vә idman mәrc oyunları tәşkilatçıları, vәkillәr, notariuslar,
hüquq xidmәtlәri, mühasibat vә vergi mәslәhәti xidmәtlәri, auditor xidmәtlәri göstәrәn şәxslәrdir;
mәsul şәxs – QHT-nin rәhbәri tәrәfindәn “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә
ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә
haqqında” Qanunun 12.1.8-ci maddәsi ilә müәyyәn edilmiş sәlahiyyәtlәri hәyata keçirmәk hüququ
verilmiş fiziki şәxs;
“Fәrdi elektron pәncәrә” - Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin "Qeyri-hökumәt
tәşkilatlarına elektron xidmәtlәrin göstәrilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı tәdbirlәr
haqqında" 2013-cü il 20 noyabr tarixli 26 nömrәli Fәrmanına әsasәn Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn
yaradılmış elektron mәlumat sistemidir;
nәzarәt obyekti - QHT vә xarici QHT-nin filial vә ya nümayәndәliyi;
nәzarәt orqanı – QHT-lәrә münasibәtdә “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya
digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında”
Qanunun tәlәblәrinә әmәl edilmәsinә nәzarәti hәyata keçirәn Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә
Nazirliyi.
nәzarәt tәdbirlәri - nәzarәt orqanı tәrәfindәn hәyata keçirilәn nәzarәt tәdbirlәrinin
mәcmusudur;
daxili nәzarәt sistemi - QHT-lәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn vә cinayәt yolu ilә әldә edilmiş
pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә
qarşı fәaliyyәt üzrә “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın
leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Qanunun 12ci maddәsindә nәzәrdә tutulan kompleks daxili nәzarәt tәdbirlәridir;
müştәri - pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakla әlaqәdar әmәliyyatın hәyata keçirilmәsinә dair
monitorinq iştirakçıları vә ya monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәrin hәr hansı xidmәtindәn daimi
vә ya qeyri-müntәzәm istifadә edәn fiziki vә ya hüquqi şәxsdir;
benefisiar mülkiyyәtçi - pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakla әlaqәdar әmәliyyatlardan son
nәticәdә iqtisadi vә ya hәr hansı digәr fayda әldә edәn fiziki vә ya hüquqi şәxs, o cümlәdәn xeyrinә
әqdlәrin hәyata keçirildiyi hüquqi şәxsin әsl sahibi vә ya müştәriyә nәzarәti hәyata keçirәn vә (vә
ya) adından maliyyә әmәliyyatlarının vә ya digәr әqdlәrin hәyata keçirildiyi fiziki şәxs vә ya hüquqi
şәxsә nәzarәti hәyata keçirәn fiziki şәxsdir;
xarici dövlәtlәrin siyasi xadimlәri - hәr hansı xarici dövlәtdә mühüm ictimai vәzifә tutan vә
ya әvvәllәr belә vәzifәni tutmuş şәxslәr (dövlәt vә ya hökumәt başçıları, nüfuzlu siyasәtçilәr,
hökumәt üzvlәri, yuxarı instansiya mәhkәmәlәrinin hakimlәri, yüksәk rütbәli hәrbi qulluqçular,
dövlәt mülkiyyәtindә olan müәssisәlәrin rәhbәr vәzifәli şәxslәri, siyasi partiya vәzifәli şәxslәri),
onların ailә üzvlәri vә yaxın qohumları;
aktivlәr – әldә edilmә üsulundan asılı olmayaraq, istәnilәn növ maddi vә qeyri-maddi әmlak
nemәtlәri, daşınar vә ya daşınmaz әmlak, poçt göndәrişlәri, bank kreditlәri, akkreditivlәr, yol
çeklәri, bank çeklәri, istiqrazlar, veksellәr, sәhmlәr vә digәr qiymәtli kağızlar, habelә bu cür
aktivlәrә olan hüquqları tәsdiq edәn elektron vә ya hәr hansı digәr formada tәrtib olunan hüquqi
sәnәdlәr vә ya aktlardır;
aktivlәrin dondurulması – aktivlәrin hәcminin, mәblәğinin, yerinin, xarakterinin, tәyinatının
vә bu aktivlәrә mülkiyyәt vә sahiblik hüquqlarının dәyişmәsi ilә nәticәlәnәn, aktivlәrin
konversiyasının, köçürülmәsinin, onlara sәrәncam verilmәsinin vә ya onlarla hәr hansı formada
maliyyә әmәliyyatlarının vә ya digәr әqdlәrin hәyata keçirilmәsinin qadağan edilmәsidir;
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә çәrçivәsindә barәsindә sanksiya tәtbiq
edilmәli olan şәxslәr - terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә çәrçivәsindә
Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә vә tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrә, habelә
Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Tәhlükәsizlik Şurasının aidiyyәti qәtnamәlәrinә әsasәn barәsindә
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sanksiyalar tәtbiq edilmәli olan vә siyahısı Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin
müәyyәn etdiyi qaydada tәsdiq edilmiş fiziki vә ya hüquqi şәxslәrdir;
işgüzar münasibәtlәr - monitorinq iştirakçılarının vә monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәrin
peşәkar fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi zamanı öz müştәrilәri ilә formalaşdırdıqları, tәrәflәrin
qarşılıqlı hüquq vә vәzifәlәrinә әsaslanan, birdәfәlik xarakter daşımayan peşәkar münasibәtlәrdir;
QHT – hazırki vәsaitin mәqsәdlәri üçün Azәrbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş
yerli ictimai birliklәr, fondlar, hüquqi şәxslәrin ittifaqları, elәcә dә xarici qeyri-kommersiya hüquqi
şәxslәrinin Azәrbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş filial vә ya nümayәndәliklәri kimi
başa düşülür.

Daxili nәzarәt sistemi: ümumi mәlumat
Daxili nәzarәt sisteminin mәqsәdi effektiv nәzarәt tәdbirlәrini vә prosedurlarını tәtbiq etmәklә
QHT-lәrdәn cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması vә
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdilә istifadә olunma riskini azaltmaqdan ibarәtdir.
QHT-lәr daxili nәzarәt sistemini “Hüquqi şәxs olan monitorinq iştirakçıları vә monitorinqdә iştirak
edәn digәr şәxslәr tәrәfindәn cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın
leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı fәaliyyәt üzrә daxili nәzarәt
sistemlәrinin hazırlanmasına dair Tәlәblәr”ә 2 uyğun hazırlamalıdırlar. Bu Tәlәblәr QHT-lәrin
Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda fәaliyyәt göstәrәn filialları vә törәmә hüquqi
şәxslәrinә dә şamil edilir.
Daxili nәzarәt sistemi tәşkilatdaxili qayda vә prosedurlar, mәsul şәxs, daxili auditor vә şübhәli
әmәliyyatların müәyyәn edilmәsi meyarlarından ibarәtdir.
QHT tәrәfindәn aşağıdakı daxili qayda vә prosedurlar hazırlanmalıdır:
a) müştәrinin vә benefisiarın eynilәşdirilmәsi vә verifikasiyası üzrә daxili qayda vә
prosedurlar;
b) monitorinq olunmalı әmәliyyatların aşkarlanması meyarları (indikatorlar);
c) şübhәli әmәliyyatların aşkarlanması, qarşısının alınması vә mәlumatların Maliyyә
Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunması üzrә qaydalar;
d) mәlumatların sәnәdlәşdirilmәsi vә mәxfiliyin tәmin edilmәsi qaydaları;
e) işә qәbul vә işçilәrin yoxlanması qaydaları.
Qayda vә prosedurlar QHT-nin rәhbәrliyi tәrәfindәn tәsdiq olunmalı vә aktuallığının tәmin edilmәsi
üçün dövri olaraq yenilәnmәlidir.
Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması vә terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә mәqsәdilә QHT tәrәfindәn daxili nәzarәt sistemlәrinin
hazırlanması ilә bağlı tәlәblәrin icrasına dair Yoxlama Vәrәqi ilә Әlavәdә tanış olmaq olar (Әlavә
9).
2
Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı yanında Maliyyә Monitorinqi Xidmәti, Qәrar № 004, 21 sentyabr 2010cu il.
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Mәsul şәxsin tәyin edilmәsi
QHT öz sәdrini, hәr hansı әmәkdaşını vә ya üzvünü terrorizmin maliyyәlәşdirilmәsi vә çirkli
pulların yuyulmasına qarşı mübarizә üzrә mәsul şәxs tәyin etmәlidir. Tәşkilatın sәdri vә ya
nizamnamә ilә buna dair qәrar qәbul etmәk sәlahiyyәti olan digәr şәxs müvafiq әmr imzalamalıdır
(nümunә әlavә edilir). Bu vәzifә ictimai әsaslı vәzifә kimi dә ola bilәr. Mәsul şәxsin әsas vәzifәlәri
aşağıdakılardan ibarәtdir:
‐
‐
‐
‐
‐

terrorizm vә çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizә sahәsindә tәşkilatın daxili qayda vә
prosedurlarının hәyata keçirilmәsinә nәzarәt etmәk;
Maliyyә Monitorinqi Xidmәti ilә mәlumat mübadilәsini rübdә 1 dәfә (rübdәn sonrakı ayın
10-dәk) mәktub göndәrmәklә hәyata keçirmәk;
Monitorinq olunmalı әmәliyyatlara dair hesabatlar hazırlamaq;
Bu sahәdә QHT әmәkdaşlarına mütәmadi tәlimlәr keçirmәk;
Bu sahәdә yeniliklәri izlәmәk vә tәşkilatı mәlumatlandırmaq.

Mәsul şәxs QHT-nin rәhbәrliyinә hesabat tәqdim etmәlidir.
Daxili auditorun tәyin edilmәsi
QHT Azәrbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının nümayәndәsi ilә müqavilә bağlayaraq vә
ya müvafiq tәcrübәsi olan әmәkdaşını tәlimatlandıraraq daxili auditor tәyin edә bilәr. Daxili
auditorun әsas vәzifәlәri aşağıdakılardan ibarәtdir:
- tәşkilat tәrәfindәn qeyd edilәn qaydalara әmәl edilmәsini yoxlamaq;
- aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılmasına dair tövsiyәlәr vermәk;
- aparılmış yoxlamaların nәticәlәri vә aşkar edilmiş hәr bir faktın müvafiq qaydada
sәnәdlәşdirilmәsini tәmin etmәk vә tәşkilatın rәbhәrliyini mәlumatlandırmaq;
- daxili nәzarәt sisteminin adekvatlığını tәhlil etmәk.
Dövriyyәsi kiçik olan (bir maliyyә ili әrzindә 10 min manatdan az) bir neçә tәşkilat birlәşib bir
auditorun xidmәtindәn istifadә edә bilәr. Daxili audit ildә әn azı bir dәfә keçirilmәlidir. Daxili
auditin nәticәlәri aşağıdakı şәxslәr tәrәfindәn rәy formasında tәsdiq olunmalıdır: a) müstәqil
auditor; b) tәşkilatın rәhbәri.
Rәy auditin mәqsәdlәrini, әhatә dairәsini, nәticәlәrini, o cümlәdәn aşkar edilәn nöqsan vә
çatışmazlıqlar barәdә hesabatı vә problemlәrin mövcud olduğu hәr bir sahә üzrә әtraflı tövsiyәlәri
әks etdirmәlidir. Tövsiyәlәrdә auditin nәticәlәrinin qısa tәsviri, nöqsan vә çatışmazlıqların aradan
qaldırılması üçün, o cümlәdәn yol verilmiş qanun pozuntularına, hәmçinin sәmәrәsiz fәaliyyәtә görә
müvafiq vәzifәli şәxs(lәr) barәsindә görülmәsi zәruri hesab edilәn tәdbirlәr vә belә tәdbirlәrin
hәyata keçirilmәsi müddәtlәri göstәrilmәlidir.
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Qayda vә prosedurların hazırlanması vә tәsdiq edilmәsi
QHT aşağıdakı qayda vә prosedurları hazırlamalı vә tәsdiq etmәlidir:
a) Müştәrinin vә benefisiarın eynilәşdirilmәsi vә verifikasiyası üzrә daxili qayda vә
prosedurlar;
b) Monitorinq olunmalı әmәliyyatların aşkarlanması meyarları (indikatorlar);
c) Şübhәli әmәliyyatların aşkarlanması, qarşısının alınması vә mәlumatların Maliyyә
Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunması üzrә qaydalar;
d) Mәlumatların sәnәdlәşdirilmәsi vә mәxfiliyin tәmin edilmәsi qaydaları;
e) İşә qәbul vә işçilәrin yoxlanması qaydaları.
Qeyd edilәn qayda vә prosedurlar haqqında әlavә mәlumatlar hazırki Tәlimatın sonrakı hissәlәrindә
tәqdim edilir vә onların nümunәlәri hazırki Tәlimata әlavә edilir. QHT bu qayda vә prosedurları ali
orqanı tәrәfindәn tәsdiqlәtmәli, әmәkdaşlarına әlçatan etmәli vә onları tәlimatlandırmalıdır. Eyni
zamanda bu qayda vә prosedurların qanunvericilikdә baş verәn dәyişikliklәri özündә әks etdirmәsi
üçün ildә bir dәfә onların yenilәnmәsi tövsiyә olunur.

Müştәrilәrin vә benefisiarların eynilәşdirilmәsi vә verifikasiyası
QHT yeni müştәrinin şәxsiyyәtinin, işgüzar әlaqәnin mәqsәdinin vә benefisiarlarının qәnaәtbәxş
dәrәcәdә yoxlanılmasınadәk işgüzar münasibәtlәr qurmamalıdır.
Eynilәşdirmә zamanı QHT-lәr hüquqi şәxsin nizamnamәsi vә dövlәt qeydiyyatına alınması
haqqında sәnәd әsasında hüquqi şәxsin hüquqi ünvanını, tәşkilati-hüquqi formasını, tәsisçilәrin
adını, hәmçinin hüquqi şәxsin hüquqi statusunu müәyyәn etmәlidirlәr. Fiziki şәxsin eynilәşdirilmәsi
şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәd әsasında aparılır. Eynilәşdirmә üçün әldә edilәn sәnәdlәrin surәti
müştәrinin hesabının bağlanmasından vә ya müştәri ilә hüquqi münasibәtlәrә xitam verildikdәn
sonra әn azı 5 il әrzindә saxlanmalıdır.
Verifikasiya üçün: hüquqi şәxslәrdә i) hüquqi şәxsin tәqdim etdiyi mәlumatların hüquqi şәxslәrin
dövlәt reyestrinә daxil edilәn mәlumatlarla üzlәşdirilmәli; ii) hüquqi şәxsin fәaliyyәti barәdә kütlәvi
informasiya vasitәlәrindәn, internet informasiya ehtiyatlarından vә ya rәsmi nәşrlәrdәn mәlumatlar
әldә olunmalı; iii) әldә olunan yeni mәlumatlar әvvәllәr tәqdim edilmiş eynilәşdirmә mәlumatları
ilә üzlәşdirilmәlidir.
Fiziki şәxslәrdә: i) doğum haqqında şәhadәtnamә, pasport, sürücülük vәsiqәsi vә ya digәr rәsmi
sәnәd әsasında doğum tarixi tәsdiqlәnmәli; vә ii) mәnzil-kommunal xidmәti vә ya qeyri-yaşayış
sahәlәrindәn istismar haqqı üçün mәdaxil qәbzlәri, yaxud mülkiyyәt hüququnun dövlәt
qeydiyyatına alınması haqqında daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrindәn çıxarış, order, icarә vә ya
kirayә müqavilәsi әsasında yaşayış yeri üzrә qeydiyyat tәsdiqlәnmәlidir).
QHT qeyri-rezidentlәrin (әcnәbilәrin) Azәrbaycan Respublikasında bank hesablarının açılması,
elәcә dә pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakla әmәliyyatların aparılması әsaslarını hәr bir halda
araşdırmalıdır.
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QHT aşağıdakı hallarda müştәrinin vә benefisiarın eynilәşdirilmәsi üçün tәdbirlәr görmәlidir
(“Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Qanun, maddә 9.2):
a) işgüzar münasibәtlәr yaradılmasından әvvәl;
b) 15000 manat mәblәğindә (bundan sonra — limit) vә ya bundan artıq mәblәğdә hәyata
keçirilmәsi gözlәnilәn hәr hansı birdәfәlik әmәliyyatdan әvvәl (bu hala hәmçinin limit çәrçivәsindә
hәyata keçirilәrәk bir-biri ilә әlaqәsi olan vә ümumi mәblәği limitdәn artıq olan bir neçә әmәliyyat
aiddir);
c) mәblәğindәn asılı olmayaraq hesab açılmadan hәyata keçirilmәsi gözlәnilәn pul
köçürmәsindәn әvvәl;
d) pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması vә ya terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsi ilә bağlı olmasına şübhә vә ya belә şübhә üçün kifayәt qәdәr әsaslar yaradan
hallar olduqda;
c) müştәri vә ya benefisiarla bağlı әvvәllәr tәqdim edilmiş eynilәşdirmә mәlumatlarının
doğru olmadığı aşkarlandıqda.
QHT qeyd edilәn sәnәdlәri elektron formada saxlaya bilәr.
QHT müştәrinin, benefisiarın vә sәlahiyyәtli nümayәndәnin eynilәşdirilmәsi vә verifikasiyası
tәdbirlәrini hәyata keçirә bilmәdikdә vә müştәrinin onunla işgüzar münasibәtlәrinin mәqsәdi vә
mahiyyәti barәdә mәlumat әldә edә bilmәdikdә müvafiq әmәliyyatı hәyata keçirmәmәli, hesab
açmamalı, işgüzar münasibәtlәri yaratmamalı, qeyd olunan eynilәşdirmә vә verifikasiya tәdbirlәri
işgüzar münasibәtlәr yaradıldıqdan sonra hәyata keçirilә bilmәdikdә isә bu münasibәtlәrә xitam
vermәli vә bu barәdә Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә mәlumat tәqdim etmәlidir.
Siyahısı Maliyyә Monitorinqi Xidmәti tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş vә dәrc olunmuş, cinayәt yolu
ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsindә, transmilli mütәşәkkil cinayәtkarlığı, habelә silahlı separatizmi,
ekstremizmi vә muzdluluğu dәstәklәmәsindә, narkotik vasitәlәrin vә ya psixotrop maddәlәrin
qanunsuz dövriyyәsindә iştirakı ehtimal olunan dövlәtlәrlә (әrazilәrlә) әlaqәdar olan әmәliyyatlar
yüksәk riskli әmәliyyat kimi qiymәtlәndirilmәlidir.
QHT aşağıdakı müştәrilәri yüksәk riskli müştәrilәr hesab etmәlidir:
- xarici dövlәtlәrin siyasi xadimlәri – bu mәlumat müştәridәn alınmalı, açıq mәnbә vә xüsusi
elektron mәlumat bazasında yoxlanılmalıdır (World-Check, Faktiva, vә s.);
- qeyri-rezident müştәrilәr – bura Azәrbaycan vәtәndaşı olmayan, lakin Azәrbaycanda
fәaliyyәt göstәrәn vә ya ölkә әrazisindә olan әcnәbi vә ya vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
aiddir;
- pul vәsaitlәrinin, qiymәtli kağızların vә ya digәr әmlakın idarә olunması hәvalә olunmuş
hüquqi şәxslәr;
- nominal saxlayıcı olan vә ya sәnәdli adsız sәhmlәr buraxmış hüquqi şәxslәr;
- siyahıları Maliyyә Monitorinqi Xidmәti tәrәfindәn tәsdiq olunmuş şәxslәr;
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- siyahısı Maliyyә Monitorinqi Xidmәti tәrәfindәn tәsdiq olunmuş dövlәtlәrin (әrazilәrin)
vәtәndaşları, qeydiyyat, yaşayış vә ya әsas fәaliyyәt yeri hәmin dövlәtdә (әrazidә) olan
şәxslәr, elәcә dә göstәrilәn dövlәtlәrdә (әrazilәrdә) qeydiyyatdan keçmiş bankda hesaba
malik olan şәxslәr.

Şübhәli әmәliyyatlar
Şübhәli әmәliyyatların müәyyәn edilmәsi meyarları “Pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın cinayәt
yolu ilә әldә edilmәsi vә ya terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi ilә bağli olmasına şübhә vә ya belә
şübhә üçün kifayәt qәdәr әsaslar yaradan halların aşkarlanması meyarları (xüsusi indikatorlar)” ilә
tәnzimlәnir3. Bu meyarların yalnız bir qismi QHT-lәrin fәaliyyәtinә aid edildiyindәn, aşağıda onlar
barәdә mәlumat verilir.
QHT öz işindә әmәliyyatların şübhәli olub-olmamasını aşkarlamaq üçün aşağıdakı meyarlardan
(indikatorlardan) istifadә edә bilәr:
a) Müştәrinin vә ya nümayәndәnin davranışına aid әlamәtlәr
- Eynilәşdirmә prosedurlarının hәyata keçirilmәsinә etiraz etmәsi vә ya müvafiq mәlumatları әsassız
gecikmәlәrlә tәqdim etmәsi;
- Mövcud olmayan әlaqә mәlumatları tәqdim etmәsi;
- Tәqdim etdiyi mәlumatlarda uyğunsuzluqların vә ziddiyyәtli mәqamların olması;
- Saxta sәnәdlәr tәqdim etmәsi;
- Hüquqi şәxsi tәmsil edәn şәxsin (nümayәndәnin) hәmin hüquqi şәxs barәdә mәlumata malik
olmaması;
- Müqavilәnin daha sәmәrәli şәrtlәri ilә maraqlanmadan, ona vaxtından әvvәl xitam verilmәsi
şәrtlәrinә qeyri-adi maraq nümayiş etdirmәsi.
b) Bütün әmәliyyatlara aid әlamәtlәr
- Müştәrinin profilinә uyğun olmayan iri mәblәğdә vә ya yüksәk intensivliklә xırda mәblәğlәrdә
әmәliyyatların aparılması;
-Yeni tәsis edilmiş şirkәt tәrәfindәn iri mәblәğli әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi;
- Ofşor әrazilәrdә qeydiyyatdan keçmiş şәxslәrlә bağlı әmәliyyatların aparılması.
c) Köçürmә әmәliyyatlarına aid әlamәtlәr
- Sәbәbi/әsası/tәyinatı göstәrilmәyәn köçürmәnin hәyata keçirilmәsi;
- Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmayan vә müştәri ilә müqavilә münasibәtlәrinә malik olmayan
şәxsdәn müştәrinin bank hesabına «borc», «kredit», «ssuda», «qabaqcadan ödәniş» vә ya «qrant»
tәyinatı ilә pul vәsaitlәrinin köçürülmәsi;
- Kifayәt qәdәr izah olmadan bir neçә şәxs tәrәfindәn bir hesaba (şәxsә) köçürmәnin hәyata
keçirilmәsi;
- Hüquqi şәxs tәrәfindәn sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmayan fiziki şәxsә 3000 manat
ekvivalentinә bәrabәr vә ya ondan artıq olan, hәmçinin mәblәğindәn asılı olmayaraq müntәzәm
qaydada vәsaitlәrin köçürülmәsi;
- Avans olaraq köçürülmüş pul vәsaitlәrinin müqabilindә malların idxal edilmәmәsi (işlәrin,
xidmәtlәrin görülmәmәsi);
- Qeyri-hökumәt vә ya dini tәşkilatın hesabına onun mәqsәdlәrinә uyğun gәlmәyәn tәyinatla pul
vәsaitlәrinin daxil olması.
3

Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı yanında Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin direktorunun 30 dekabr
2011-ci il tarixli, F-038 №-li Әmri ilә tәsdiq edilmişdir.
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Әmәliyyat yalnız әtraflı araşdırmalar nәticәsindә onun qeyri-adiliyini şәrtlәndirәn әsasların tam
olaraq aradan qalxmadığı halda şübhәli hesab olunur vә Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim
edilir. Müştәrinin normal (adi) işgüzar praktikasına vә ya münasibәtlәrinә uyğun olmayan qeyritipik, mürәkkәb, mövcud şәraitdә iri hesab olunan, rasional iqtisadi mahiyyәti olmayan vә elәcә dә
müәmmalı davranışı ilә müşayiәt olunan bütün әmәliyyatları qeyri-adi hesab olunur.
Yüksәk riskli müştәri kateqoriyasına xüsusi diqqәt yetirilmәlidir. Әlamәtlәr yalnız әmәliyyatların
baş verdiyi konteksdә qiymәtlәndirilmәli vә әmәliyyatları şәrtlәndirәn әsaslara xüsusi diqqәt
yetirilmәlidir.
QHT-nin mәsul şәxsi hәr hansı şübhәli әmәliyyat vә ya mәqsәdi dәqiq bilinmәyәn әmәliyyat barәdә
Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә mәlumat vermәlidir. Mәlumatlar «Monitorinq iştirakçıları vә
monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәr tәrәfindәn mәlumatların Azәrbaycan Respublikasının
Mәrkәzi Bankı yanında Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunması Qaydaları»na 1 nömrәli
әlavәdә nәzәrdә tutulmuş xüsusi formaya daxil edilir vә aşağıdakı vasitәlәrlә tәqdim olunur:

monitorinq iştirakçısının vә monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxsin mәsul şәxsi tәrәfindәn
imzalanmış vә möhürlә tәsdiq edilmiş kağız daşıyıcıda;

güclәndirilmiş elektron imza ilә tәsdiq edilmiş elektron daşıyıcıda.
Mәlumat verildikdәn sonra müvafiq araşdırmanın aparılması Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin
sәlahiyyәtinә aid edilir. MMX tәrәfindәn әmәliyyatın dayandırılması barәdә göstәriş 2 iş günü
әrzindә tәqdim olunmadıqda hәmin әmәliyyat icra oluna bilәr.
İşә qәbul vә işçilәrin yoxlanılması
QHT işә qәbul etdiyi şәxslәrin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdi, tәhsilә dair sәnәdi, mәhkumluğun
olub-olmamasına dair sәnәdi, әvvәlki iş yerindәn xasiyyәtnamәlәrin alınmasını tәmin etmәlidir.
QHT işә qәbul vә işçilәrin yoxlanılmasına dair qaydalar tәrtib etmәli vә tәsdiqlәmәlidir. Qaydaların
nümunәsi hazırki vәsaitә әlavә edilir.

Tәlimlәrin keçirilmәsi
QHT çirkli pulların yuyulması vә terrorizmin maliyyәlәşmәsi ilә mübarizә sahәsindә
qanunvericilikdә dәyişikliklәri izlәmәli vә öz әmәkdaşları üçün mütәmadi mәlumatlandırma
sessiyalar/tәlimlәr tәşkil etmәlidir. Bu tәlimlәrdә normativ baza ilә tanışlıq, yeniliklәr barәdә
müzakirә, tәşkilatın daxili nәzarәt sistemi haqqında mәlumatlandırma, şübhәli әmәliyyatların
aşkarlanmasına dair meyarlar әhatә olunmalıdır. QHT-nin әmәkdaşları bu sahәdә öz bilik vә
bacarıqlarını artırmaq üçün Maliyyə Monitorinqi Xidməti tәrәfindәn tәşkil edilәn tәlimlәrdә vә oxşar
tәdbirlәrdә iştirak edә bilәr.
Bu tәlimlәr ildә bir dәfәdәn az olmayaraq keçirilmәlidir. Tövsiyә olunur ki, QHT bu mәsәlәlәri
üzvlәrin ümumi yığıncağı zamanı nәzәrdәn keçirsin.
İşçilәrin sayı 10 nәfәrdәn çox olduğu QHT-lәrdә, bu tәlimlәrin keçirilmәsi plan şәklindә tәsdiq
oluna bilәr.

Әdliyyә Nazirliyinin yoxlaması
“Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikası
Qanununun tәlәblәrinә QHT-lәr tәrәfindәn әmәl edilmәsinә nәzarәti Azәrbaycan Respublikası
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Әdliyyә Nazirliyi hәyata keçirir. Әdliyyә Nazirliyi bu nәzarәti hәyata keçirәrkәn Әdliyyә Nazirliyi
Kollegiyasının 31 oktyabr 2014-cü il tarixli 10-N nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş Qaydaları4 rәhbәr
tutur (hazırki Tәlimata Әlavә 10).
Әdliyyә Nazirliyi QHT tәrәfindәn aşağıdakı tәlәblәrә әmәl edilmәsinә nәzarәt edir:
1. müştәrilәrin vә benefisiar mülkiyyәtçilәrin eynilәşdirilmәsi vә verifikasiyası;
2. nәzarәt obyektinin daxili nәzarәt sistemi çәrçivәsindә müştәrinin vә ya benefisiar
mülkiyyәtçinin xarici dövlәtlәrin siyasi xadimlәrinә aid olmasının müәyyәn edilmәsinә dair
tәdbirlәrin görülmәsi;
3. mürәkkәb, iri hәcmli qeyri-adi, habelә açıq-aşkar iqtisadi vә ya qanuni mәqsәdi olmayan
әmәliyyatların tәyinatının vә mahiyyәtinin aydınlaşdırılması vә bununla әlaqәdar yazılı
tәhlil hesabatının tәrtib edilmәsi;
4. eynilәşdirmә vә verifikasiya sәnәdlәrinin, pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakla әmәliyyatlara
dair sәnәdlәrin saxlanması;
5. mәlumatların “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın
leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında”
Qanunda nәzәrdә tutulmuş müddәt әrzindә Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә
Monitorinq Xidmәtinә tәqdim olunması;
6. terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә çәrçivәsindә aktivlәrin dondurulması
üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi;
7. daxili nәzarәt sisteminin hazırlanmasına vә hәyata keçirilmәsi, bu sistemin minimum
tәlәblәrә cavab vermәsi.
Әdliyyә Nazirliyi QHT-lәr tәrәfindәn “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr
әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında”
Qanunun tәlәblәrinә әmәl edilmәmәsini aşkar edәrsә, onlara qarşı inzibati vә ya qanunvericilikdә
nәzәrdә tutulmuş digәr tәdbirlәri tәtbiq etmәli vә bu barәdә maliyyә monitorinqi orqanına mәlumat
vermәlidir.
QHT-lәr ilә nәzarәt orqanı arasında mәlumat vә sәnәd mübadilәsi “Fәrdi elektron pәncәrә” elektron
mәlumat sistemi vasitәsilә aparıla bilәr.
Әdliyyә Nazirliyi nәzarәt obyektlәri üçün cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr
әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә üzrә dövri
tәlimlәr tәşkil edir.
2014-cü il tarixli Kollegiya Qәrarı QHT-lәr üçün aşağıdakı öhdәliklәri nәzәrdә tutur:
a) Nәzarәtin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı sәnәdlәri hәr bir müştәri üzrә ayrıca qovluqda
saxlamaq.
b) Әdliyyә Nazirliyinә tәqdim etmәk üçün öz yazışmaları üzrә kargüzarlığı aparmaq, hәyata
keçirdiyi layihәlәrin, maliyyә vә mühasibat sәnәdlәrinin, bağladığı müqavilәlәrin vә digәr
sәnәdlәrin surәtlәrini saxlamaq.
c) Bank vә digәr sәnәdlәrin tәrtib olunduğu vә ya tәqdim olunduğu tarixlәr üzrә aparılır vә
hәr bir sәnәdә nömrә verilir.
d) Tәsis sәnәdlәrinә dәyişikliklәr vә qurumun fәaliyyәtinә (ali vә icra orqanlarının qәrarları,
protokolları vә s.) dair sәnәdlәr ayrı-ayrı qovluqlarda saxlanılır.
e) Qrant müqavilәlәrinә (layihәlәr, layihә üzrә tәsdiqedici maliyyә vә mühasibatlıq sәnәdlәri
ilә birlikdә) dair sәnәdlәr ayrı-ayrı qovluqlarda saxlanılır.
4
Tam adı: “Qeyri-hökumәt tәşkilatları, xarici dövlәtlәrin qeyri-hökumәt tәşkilatlarının Azәrbaycan Respublikasındakı
filial vә ya nümayәndәliklәri tәrәfindәn “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın
leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikası
Qanununun tәlәblәrinә әmәl edilmәsinә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi Qaydaları”, Әdliyyә Nazirliyi Kollegiyasının 31
oktyabr 2014-cü il tarixli 10-N nömrәli Qәrarı.

14

Müddәtlәr
Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn yoxlama 30 gün әrzindә aparılır. Bu müddәt Nazirin әmri ilә daha 30
gün müddәtinә uzadıla bilәr. Plan üzrә nәzarәt tәdbirinin başlanmasından azı 7 gün, plandankәnar
nәzarәt tәdbirindәn isә azı 1 gün әvvәl onun hәyata keçirilmәsi barәdә nәzarәt obyektinә yazılı
mәlumat verilmәlidir.
Hәr il dekabr ayında növbәti il üzrә nәzarәt tәdbirlәri hәyata keçirilәcәk QHT-lәrin siyahısı
hazırlanır vә Әdliyyә Nazirliyi tәrәfindәn tәsdiq olunur. Siyahı tәrtib olunarkәn tәşkilatların maliyyә
dövriyyәsi nәzәrә alınır.
Plandankәnar nәzarәt tәdbirlәri aşağıdakı hallarda hәyata keçirilir:
- Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Monitorinq Xidmәti vә digәr dövlәt qurumlarından
mәlumatlar daxil olduqda;
- kütlәvi informasiya vasitәlәrindә mәlumatlar yayıldıqda, fiziki vә hüquqi şәxslәrin, habelә
nәzarәt obyekti olan qurumun iştirakçılarının müraciәtlәri daxil olduqda;
- bilavasitә nәzarәt orqanı tәrәfindәn pozuntular aşkar edildikdә.
Әdliyyә Nazirliyinin sәlahiyyәtlәri
Yoxlama zamanı Әdliyyә Nazirliyi aşağıdakıları tәlәb edә bilәr:
a) zәruri mәlumatların vә sәnәdlәrin tәqdim edilmәsi
b) sorğunun cavablandırılması
c) sәnәdlәrә baxış keçirilmәsi
d) sәnәdlәrin surәtlәrinin çıxarılması
e) izahatlar alınması
f) müzakirәlәr keçirilmәsi.
Tәlәb olunan mәlumatlar (sәnәdlәr) vaxtında tәqdim edilmәdikdә vә ya mövcud olmadıqda bu
barәdә protokol tәrtib olunur, protokolda nәzarәt obyektinin rәhbәrinin vә mәsul şәxsinin mәsәlә
ilә bağlı yazılı izahatı әks olunur.
Yoxlamanın yekun sәnәdi
Nәzarәt tәdbirinin nәticәlәri aktla rәsmilәşdirilir. Aktda aşağıdakılar әks olunur:
a) nәzarәt obyektinin adı, tәşkilati-hüquqi forması, qeydiyyat tarixi vә nömrәsi, rәhbәrinin
vә mәsul şәxsinin adı, soyadı, atasının adı;
b) nәzarәt tәdbirinin tarixi, әhatә etdiyi dövr, hәyata keçirilmәsi barәdә tәşkilata göndәrilmiş
xәbәrdarlığın tarixi vә nömrәsi;
c) nәzarәt tәdbirini icra etmiş vәzifәli şәxs (şәxslәr), aktın tәrtib olunma tarixi vә tәrtib etdiyi
şәxs (şәxslәr);
d) nәzarәt tәdbiri ilә әhatә edilmiş sahәlәr (sәnәdlәr), aşkar olunmuş qanun pozuntuları vә
ya çatışmazlıqlar, nәzarәt obyektinin pulların yuyulması vә terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә sahәsindә tәlәblәrә uyğun olub olmaması;
e) nәzarәt obyektinә fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi vә ya aşkar olunmuş çatışmazlıqların
aradan qaldırılması barәdә tövsiyәlәr, pozuntularla bağlı görülmәsi zәruri olan tәdbirlәr üzrә
tәkliflәr.
Nәzarәt tәdbiri üzrә akt tәdbir başa çatdıqdan sonra 30 gün әrzindә tәrtib edilir vә Әdliyyә Naziri
tәrәfindәn tәsdiq olunur. Yoxlama nәticәsindә QHT barәsindә aşağıdakı qәrarlardan biri qәbul
oluna bilәr:
a) qanun pozuntusunun aşkar olunmaması haqqında;
b) inzibati xәtanın әlamәtlәri aşkar olunduqda, Azәrbaycan Respublikasının İnzibati Xәtalar
Mәcәllәsindә müәyyәn edilmiş müddәtlәrdә vә qaydada inzibati xәta haqqında iş üzrә icraata
başlanılması vә aşkar olunmuş pozuntuların aradan qaldırılması haqqında;
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c) cinayәt әlamәtlәri aşkar edildikdә, toplanmış materialların aidiyyәti üzrә prokurorluğa,
tәhqiqat vә ya istintaq orqanlarına göndәrilmәsi haqqında;
d) digәr qanun pozuntuları aşkar edildikdә, toplanmış materialların qanunla nәzәrdә tutulan
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi vә aşkar olunmuş pozuntuların aradan qaldırılması mәqsәdilә
aidiyyәti qurumlara göndәrilmәsi haqqında.
QHT yoxlama nәticәsindә aşkar olunmuş qanun pozuntularının vә ya çatışmazlıqların 15 gün
әrzindә aradan qaldırılması barәdә Әdliyyә Nazirliyinә mәlumat vermәlidir.
Yoxlama aparan Әdliyyә әmәkdaşının hüquqları aşağıdakılardır:
a) QHT-nin ofisinә daxil olmaq, nәzarәt mәqsәdilә lazımi sәnәdlәri әldә etmәk, nәzarәt
obyektinin rәhbәrindәn vә mәsul şәxsindәn izahat tәlәb etmәk;
b) QHT-nin müştәrilәrinin әmәliyyatlarına aid zәruri mәlumatların verilmәsini vә onlara dair
izahatı tәlәb etmәk;
c) QHT-dә sәnәdlәşmәnin kompüter vasitәsi ilә aparıldığı vә orada saxlanıldığı halda hәmin
mәlumatlarla tanış olmaq, onların QHT tәrәfindәn tәsdiq olunmuş surәtlәrini әldә etmәk;
d) QHT-nin mәsul şәxsi ilә yoxlanılan mәsәlәlәr barәdә müzakirәlәr aparmaq;
e) xidmәti vәzifәlәrinin icrası ilә әlaqәdar digәr hüquqları hәyata keçirmәk.
Yoxlama aparan Әdliyyә әmәkdaşının vәzifәlәri aşağıdakılardır:
a) “Әdliyyә orqanlarında qulluq keçmә haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa,
digәr normativ hüquqi aktlara vә Әdliyyә Nazirliyinin 2014-cü il tarixli Qaydalarına riayәt
etmәk;
b) xidmәti vәzifәlәrini, rәhbәri tәrәfindәn verilmiş әmr, göstәriş vә tapşırıqları peşәkarlıqla vә
vicdanla yerinә yetirmәk;
c) QHT tәmsilçilәri ilә nәzakәtlә davranmaq;
d) sәnәdlәrә diqqәtlә yanaşmaq, onların itirilmәsi vә ya korlanmasının qarşısını almaq;
e) nәzarәt tәdbiri zamanı QHT-nin fәaliyyәtinә maneә yaratmamaq;
f) tәqdim olunmuş sәnәdlәrin konfidensiallığını tәmin etmәk;
g) yaranan hәr hansı mübahisәli mәsәlәni müvafiq etik davranış qaydalarına uyğun olaraq vә
peşәkarcasına hәll etmәk, onlar barәdә tәxirә salınmadan rәhbәrliyinә mәlumat vermәk.
Yoxlama zamanı QHT-nin aşağıdakı hüquqları var:
a) nәzarәt tәdbirinin hәyata keçirilmәsinә әsas yaradan sәnәdlәrlә tanış olmaq;
b) nәzarәt orqanının әmәkdaşlarının xidmәti vәsiqәlәri ilә tanış olmaq;
c) nәzarәt tәdbirinin nәticәlәrini müzakirә etmәk vә onlara dair münasibәt bildirmәk;
d) qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada nәzarәt tәdbirinin nәticәlәrindәn yuxarı orqana
vә ya mәhkәmәyә şikayәt etmәk.
Yoxlama zamanı QHT-nin rәhbәri vә mәsul şәxsi aşağıdakı vәzifәlәri hәyata keçirir:
a) nәzarәt tәdbirinin hәyata keçirilmәsi üçün nәzarәt orqanının әmәkdaşlarına lazım olan
sәnәdlәri, onlardan çıxarışları tәqdim etmәk, tәqdim edilmәsi tәlәb olunmuş sәnәdlәri tәsdiq
etmәk;
b) Әdliyyә әmәkdaşlarına nәzarәt obyektindә ayrıca yer ayırmaq, nәzarәt sәnәdlәrinin
qorunmasını, habelә nәzarәtin aparılması üçün tәlәb olunan surәtçıxarma vә digәr texnikadan
istifadә imkanının yaradılmasını tәmin etmәk;
c) nәzarәt tәdbiri zamanı yaranan bütün mәsәlәlәri çevik şәkildә hәll etmәk;
d) Әdliyyә әmәkdaşlarının hüquqlarına riayәt edilmәsini tәmin etmәk.
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Qanunvericilikdә nәzәrdә tutulan sanksiya
QHT cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görә
Azәrbaycan Respublikasının İnzibati Xәtalar Mәcәllәsinin 598-ci maddәsinә әsasәn inzibati
mәsuliyyәtә vә Azәrbaycan Respublikasının Cinayәt Mәcәllәsinin müvafiq maddәlәri ilә cinayәt
mәsuliyyәtinә cәlb oluna bilәr.
İnzibati cәrimә aşağıdakı xәtalara görә tәtbiq edilә bilәr:
 müştәrinin, onun nümayәndәsinin vә ya benefisiar mülkiyyәtçinin eynilәşdirilmәsi,
verifikasiyası vә mәlumatın sәnәdlәşdirilmәsi ilә bağlı tәlәblәrә riayәt olunmamasına;
 eynilәşdirmә sәnәdlәrinin vә pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakla әmәliyyatlara dair sәnәdlәrin
saxlanması ilә bağlı vәzifәlәrin yerinә yetirilmәmәsinә;
 daxili nәzarәt sisteminin tәtbiq edilmәmәsinә, yaxud tam tәtbiq edilmәmәsinә;
 nәzarәt orqanlarının vә ya maliyyә monitorinqi orqanının “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul
vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә
qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә müәyyәn edilmiş
hallarda verdiklәri yazılı göstәrişlәrinin vaxtında vә ya tam icra edilmәmәsinә;
 mәlumatların tәqdim edilmәsinә vә әmәliyyatların icra edilmәmәsinә dair “Cinayәt yolu ilә
әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә
müәyyәn edilmiş tәlәblәrin pozulmasına;
 nәzarәt orqanlarının fәaliyyәtinә maneәlәrin yaradılmasına, o cümlәdәn sorğulara cavab
verilmәmәsinә, tәlәb olunan sәnәdlәrin vә mәlumatların tәqdim edilmәmәsinә, yanlış
mәlumatların verilmәsinә;
 terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә çәrçivәsindә barәsindә sanksiya tәtbiq
edilmәli olan şәxslәrin, habelә bu şәxslәrin sahibliyindә vә ya nәzarәtindә olan hüquqi
şәxslәrin, о cümlәdәn bu şәxslәrin adından vә ya onların tapşırığı ilә fәaliyyәt göstәrәn fiziki
vә hüquqi şәxslәrin aktivlәrinin “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr
әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә
haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә müәyyәn edilmiş qaydada dondurulması
üzrә tәdbirlәrin görülmәmәsinә vә ya maliyyә monitorinqi orqanının aktivlәrin
dondurulması barәdә qәrarının icra edilmәmәsinә;
 xarici dövlәtlәrin siyasi xadimlәri ilә bağlı tәlәblәrә әmәl edilmәmәsinә;
 monitorinq iştirakçıları tәrәfindәn onların xarici ölkәlәrdә yerlәşәn filialları vә törәmә
hüquqi şәxslәri ilә bağlı tәlәblәrә әmәl edilmәmәsinә görә.
Qeyd edilәn xәtalara görә QHT-nin vәzifәli şәxslәri 800 manatdan 1500 manatadәk mәblәğdә,
tәşkilat isә 8000 manatdan 15000 manatadәk mәblәğdә cәrimә edilir.
QHT qeyd edilәn sanksiyadan Әdliyyә Nazirliyinin rәhbәrliyinә vә ya mәhkәmәyә şikayәt tәqdim
edә bilәr.
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Qaynar xәttlәr
 Maliyyә Monitorinqi Xidmәti, tel. 012-493 3066, www.fiu.az
 Әdliyyә Nazirliyi, tel. 012-539 7675, www.justice.gov.az

Mәnbәlәr
QHT-lәrә cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә sahәsindә aşağıda qeyd olunan qanunvericilik
aktlarından istifadә etmәlәri tövsiyә olunur:
1. “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına
vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikasının
Qanunu;
2. Azәrbaycan Respublikasının İnzibati Xәtalar Mәcәllәsi;
3. “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikası
Qanununun tәtbiq edilmәsi barәdә Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 23 fevral 2009-cu il
tarixli 66 nömrәli Fәrmanı;
4. “Qeyri-hökumәt tәşkilatlarına elektron xidmәtlәrin göstәrilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi ilә
bağlı tәdbirlәr haqqında” Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 20 noyabr 2013-cü il tarixli 26
nömrәli Fәrmanı;
5. “Lәğv edilmiş Azәrbaycan Respublikası Qiymәtli Kağızlar üzrә Dövlәt Komitәsinin
normativ hüquqi aktlarının vә onların struktur elementlәrinin, Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi
Bankı yanında Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin normativ xarakterli aktlarının lәğv edilmәsi
barәdә” Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 7 iyul 2017-ci il tarixli 277 nömrәli Qәrarı;
6. Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı yanında Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin
21 sentyabr 2010-cu il tarixli 004 nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Hüquqi şәxs olan monitorinq
iştirakçıları vә monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәr tәrәfindәn cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul
vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı
fәaliyyәt üzrә daxili nәzarәt sistemlәrinin hazırlanmasına dair tәlәblәr”;
7. Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi Kollegiyasının 31 oktyabr 2014-cü il
tarixli 10-N nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Qeyri-hökumәt tәşkilatları, xarici dövlәtlәrin qeyrihökumәt tәşkilatlarının Azәrbaycan Respublikasındakı filial vә ya nümayәndәliklәri tәrәfindәn
“Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikası
Qanununun tәlәblәrinә әmәl edilmәsinә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi Qaydaları”;
8. Pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın cinayәt yolu ilә әldә edilmәsi vә ya terrorçuluğun
maliyyәlәidirilmәsi ilә bağlı olmasına şübhә vә ya belә şübhә üçün kifayәt qәdәr әsaslar yaradan
halların aşkarlanması meyarları (xüsusi indikatorlar), Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı
yanında Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin direktorunun 30 dekabr 2011-ci il tarixli, F-038 №-li
Әmri ilә tәsdiq edilmişdir.
9. FATF-ın 8 saylı Tövsiyәyә dair İzahedici Qeydlәr.
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SӘNӘD NÜMUNӘLӘRİ:
Әlavә 1: Mәsul şәxsin tәyin edilmәsinә dair Әmr

________________ 2019-cu il
ӘMR №
1. (Ad, soyad, ata adı) (QHT-nin adı) İctimai Birliyinin / Fondun cinayәt yolu ilә әldә edilmiş
pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı daxili nәzarәt sisteminin hazırlanması vә hәyata keçirilmәsi üzrә
könüllü әsasla mәsul şәxs tәyin edilsin.
2. Mәsul şәxsә aşağıdakı vәzifәlәr hәvalә edilsin:
- terrorizm vә çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizә sahәsindә tәşkilatın daxili
qayda vә prosedurlarının hәyata keçirilmәsinә nәzarәt etmәk;
- Maliyyә Monitorinqi Xidmәti ilә mәlumat mübadilәsini rübdә 1 dәfә (rübdәn sonrakı
ayın 10-dәk) mәktub göndәrmәklә hәyata keçirmәk;
- Monitorinq olunmalı әmәliyyatlara dair hesabatlar hazırlamaq;
- Bu sahәdә İctimai Birliyin / Fondun әmәkdaşlarına mütәmadi tәlimlәr keçirmәk;
- Bu sahәdә yeniliklәri izlәmәk vә tәşkilatı mәlumatlandırmaq.
Әmr imzalandığı gündәn qüvvәyә minir.
(QHT-nin adı)
İctimai Birliyinin / Fondun rәhbәri:

İmza/Möhür

Әmrlә tanış oldum:
____________ mәsul şәxs
_________________
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Әlavә 2: Daxili auditorun tәyin edilmәsinә dair Әmr

________________ 2019-cu il

ӘMR
1. (Ad, soyad, ata adı) (QHT-nin adı) İctimai Birliyinin / Fondun cinayәt yolu ilә әldә edilmiş
pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı daxili nәzarәt sisteminin tәrkib hissәsi olan könüllü әsasla daxili
auditoru tәyin edilsin.
2. Daxili auditora aşağıdakı vәzifәlәr hәvalә edilsin:
- İctimai Birlik / Fond tәrәfindәn cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr
әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı qaydalara әmәl
edilmәsini yoxlamaq;
- aşkar edilmiş nöqsanların aradan qaldırılmasına dair tövsiyәlәr vermәk;
- aparılmış yoxlamaların nәticәlәri vә aşkar edilmiş hәr bir faktın müvafiq qaydada
sәnәdlәşdirilmәsini tәmin etmәk vә tәşkilatın rәbhәrliyini mәlumatlandırmaq;
- daxili nәzarәt sisteminin adekvatlığını tәhlil etmәk.
Әmr imzalandığı gündәn qüvvәyә minir.
(QHT-nin adı)
İctimai Birliyinin / Fondun rәhbәri:

İmza/Möhür

Әmrlә tanış oldum:
____________ mәsul şәxs
_________________
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Әlavә 3: Daxili qayda vә prosedurların tәsdiq edilmәsinә dair Әmr

________________ 2019-cu il

ӘMR

1. (QHT-nin adı) İctimai Birliyinin / Fondun cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә
ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı daxili
nәzәrәt sisteminin tәkrib hissәsi olan aşağıdakı qaydalar vә prosedurlar tәsdiq edilsin:
I.
II.
III.
IV.
V.

müştәrinin vә benefisiarın eynilәşdirilmәsi vә verifikasiyası üzrә daxili qayda vә
prosedurlar;
monitorinq olunmalı әmәliyyatların aşkarlanması meyarları (indikatorlar);
şübhәli әmәliyyatların aşkarlanması, qarşısının alınması vә mәlumatların Maliyyә
Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunması üzrә qaydalar;
mәlumatların sәnәdlәşdirilmәsi vә mәxfiliyin tәmin edilmәsi qaydaları;
işә qәbul vә işçilәrin yoxlanması qaydaları.

2. Әmrin icrasına nәzarәt mәsul şәxsә ______________ hәvalә edilsin.
3. Qeyd edilәn qayda vә prosedurlar ildә әn azı bir dәfә yenilәnsin.
Әmr imzalandığı gündәn qüvvәyә minir.
(QHT-nin adı)
İctimai Birliyinin / Fondun rәhbәri:

İmza/Möhür

Әmrlә tanış oldum:
____________ mәsul şәxs
_________________
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Әlavә 4: Qeyri-hökumәt tәşkilatları tәrәfindәn mәlumatların sәnәdlәşdirilmәsi vә mәxfiliyinin
tәmin edilmәsi Qaydaları (nümunә)
Tәsdiq edilib____________ 2019-cu il
Qeyri-hökumәt tәşkilatları tәrәfindәn mәlumatların sәnәdlәşdirilmәsi
vә mәxfiliyinin tәmin edilmәsi
Qaydaları
1. Mәlumatların sәnәdlәşdirilmәsi qanunvericiliyin tәlәblәrinә әmәl edilmәsi ilә bağlı әldә olunan
vә Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunan mәlumatların qeydә alınması, surәtinin
çıxarılması vә saxlanılması ilә bağlı Qeyri-hökumәt tәşkilatı (bundan sonra “QHT”) tәrәfindәn
görülmәli olan tәdbirlәr sistemidir.
2. Maddi daşıyıcıda mәtn formasında qeydә alınan vә onu eynilәşdirmәyә imkan verәn müvafiq
rekvizitlәrә malik olan informasiya sәnәdlәşdirilmiş informasiya (bundan sonra — sәnәd) hesab
olunur.
3. QHT tәrәfindәn aşağıdakı sәnәdlәr qeydә alınmalı vә saxlanılmalıdır:
- müştәrinin, benefisiarın vә ya sәlahiyyәtli nümayәndәnin eynilәşdirmә vә verifikasiya sәnәdlәri;
- müştәri tәrәfindәn hәyata keçirilmiş pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakla әmәliyyatlara dair sәnәdlәr
(hesabdan çıxarışlar, әmәliyyatların aparılması üçün әsas vә s.);
- xarici dövlәtlәrin siyasi xadimlәrinin әmәliyyatlarına dair әldә olunmuş mәlumatlar vә sәnәdlәr;
- qeyri-adi әmәliyyatların tәyinatı vә mahiyyәti ilә bağlı әldә olunmuş bütün mәlumatlar vә sәnәdlәr,
habelә bununla әlaqәdar QHT tәrәfindәn hazırlanmış yazılı tәhlil hesabatları;
- cari vә şübhәli әmәliyyatlar barәdә Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunmuş mәlumatlar
vә sәnәdlәr, o cümlәdәn hәr hansı bir әmәliyyatın vә ya işgüzar әlaqәnin şübhәli olub-olmamasını
müәyyәn etmәk mәqsәdilә aparılmış tәhlil nәticәsindә әldә olunmuş mәlumatlar vә sәnәdlәr;
- Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin vә nәzarәt orqanının yazılı sorğuları vә bu sorğulara verilmiş
cavablar;
- Qanunun tәlәblәrinә әmәl edilmәsi ilә bağlı hәyata keçirilmiş nәzarәt tәdbirlәri üzrә Әdliyyә
Nazirliyi ilә aparılmış yazışmalar vә sәnәdlәr.
Bu sәnәdlәr kagız formasında vә ya elektron formada saxlanılmalıdır. Mәlumatların qeydә alınması,
saxlanılması vә mәxfiliyinin tәmin olunması üzrә mәsul şәxslәr sәdr, icraçı direktor vә layihә
rәhbәrlәridir. Müştәrilәrin әmәliyyatları barәdә mәlumatların birbaşa әldә olunması, emalı, tәhlili,
saxlanması vә ötürülmәsi prosedurları ilә әlaqәsi olmayan şәxslәrin mәlumatlara giriş imkanı
mәhdudlaşdırılır.
4. Qeyd olunan mәlumatlar vә sәnәdlәr QHT tәrәfindәn qanunvericiliklә daha uzun müddәt nәzәrdә
tutulmayıbsa, müştәrinin hesabının bağlanmasından vә müştәri ilә işgüzar münasibәtlәrә xitam
verildikdәn sonra әn azı beş il müddәtindә kağız vә ya elektron mәlumat daşıyıcılarında qeydiyyatı
aparılmaqla saxlanmalıdır. Sәnәdlәr arxiv sәnәdlәrinin saxlanılması tәlәblәrinә uyğun olaraq
22

mәrkәzlәşdirilmiş arxivdә saxlanılır. Bu müddәt zәrurәt yarandığı tәqdirdә nәzarәt orqanları vә ya
Maliyyә Monitorinqi Xidmәti tәrәfindәn hәr bir xüsusi halda uzadıla bilәr.
5. Mәlumatların qeydә alınması vә saxlanılması QHT tәrәfindәn sәnәdlәrin reyestrinin aparılması
vasitәsilә hәyata keçirilir. Sәnәdlәrin reyestri (bundan sonra — reyestr) QHT tәrәfindәn bu
Qaydaların 3-cü bәndindә nәzәrdә tutulmuş mәlumatların sәnәdlәşdirilәrәk qeydә alındığı mәlumat
toplusudur. Reyestrә daxil edilәn mәlumatlar mәxfi mәlumatlar hesab edilir vә reyestrә girişi olan
sәlahiyyәtli şәxslәrin siyahısı tәrtib olunaraq rәhbәrlik tәrәfindәn tәsdiq olunur.
6. Reyestr elektron vә ya kağız daşıyıcılarda saxlanıla bilәr.
7. Reyestr mәlumatlarının sığorta nüsxәsi yaradılır vә ayrıca elektron daşıyıcıda heç bir lokal, yaxud
qlobal şәbәkәyә çıxış olmamaq şәrti ilә saxlanılır.
8. Reyestrә mәlumatlar buna xüsusi sәlahiyyәti olan әmәkdaşlar tәrәfindәn daxil edilir.
9. İnformasiyanın mәhvinin, itmәsinin, saxtalaşdırılmasının, habelә informasiyanın mәhvi,
modifikasiyası, surәtinin çıxarılması, tәcrid edilmәsi üzrә sanksiyalaşdırılmamış hәrәkәtlәrin
qarşısının alınması mәqsәdi ilә reyestr informasiya mühafizә vasitәlәri vә sistemlәri ilә müdafiә
olmalıdır.
10. Reyestrdә sәnәd haqqında mәlumat müvafiq sәnәdin saxlanma müddәti başa çatanadәk
saxlanılır. Sәnәdlәrin müәyyәn edilmiş saxlanma müddәtlәrinin azaldılması qadağandır. Hәr bir
QHT öz mülahizәsinә görә sәnәdlәrini onların әhәmiyyәtini nәzәrә alaraq daha uzun müddәtdә
saxlaya bilәr.
11. Reyestrә daxil edilәn hәr bir mәlumata ayrıca nömrә verilir vә bu mәlumatların әks olunduğu
sәnәdlәr arxivdә hәmin nömrә әsasında eynilәşdirilir.
12. QHT sәnәdlәşdirilmiş mәlumatların tәhlükәsizliyini, mәxfi saxlanılmasını vә sәlahiyyәti
olmayan şәxslәr tәrәfindәn istifadә olunmamasını tәmin etmәlidir.
13. Müştәrilәrin әmәliyyatları barәdә mәlumatların birbaşa әldә olunması, emalı, tәhlili, saxlanması
vә ötürülmәsi prosedurları ilә әlaqәsi olmayan şәxslәrin mәlumatlara giriş imkanının
mәhdudlaşdırılması vә sәnәdlәrinin mühafizәsini tәmin etmәk üçün sәnәdlәrin istifadә üçün
verilmәsinin xüsusi icazә mexanizmi olmalı vә onlardan yalnız qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş
mәqsәdlәr üçün istifadә olunmasına nәzarәt edilmәlidir.
14. QHT-nin fәaliyyәti nәticәsindә yaranan arxiv sәnәdlәrinin mühafizәsi işi bilavasitә onların
özlәri tәrәfindәn hәyata keçirilir.
15. Zәruri hallarda mәrkәzlәşdirilmiş arxivdә saxlanılan sәnәdlәr müvәqqәti istifadә üçün yalnız
rәhbәrlik tәrәfindәn imzalanmış tәlәbnamә әsasında götürülә bilәr. Tәlәbnamәdә sәnәdlәrin siyahısı
göstәrilir. Tәlәbnamә әsasında verilәn sәnәdlәr arxivin xüsusi qeydiyyat jurnalında tәhvil alan şәxs
tәrәfindәn imzalanmaqla arxiv işçisi tәrәfindәn qeydә alınır.
16. Müştәrilәrin әmәliyyatları barәdә mәlumatların birbaşa әldә olunması, emalı, tәhlili, saxlanması
vә ötürülmәsi prosedurları ilә әlaqәsi olmayan şәxslәrin mәlumatlara girişi xüsusi icazә әsasında
mümkündür.
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Әlavә 5: İşә qәbul vә işçilәrin yoxlanmasına dair Qaydalar (nümunә)

Tәsdiq edilib____________ 2019-cu il
İşә qәbul vә işçilәrin yoxlanmasına dair Qaydalar
QHT pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi ilә
әlaqәli şәxslәrin işә qәbul olunmasına yol verilmәmәsi vә yüksәk әxlaqi vә peşә keyfiyyәtlәrinә
cavab verәn әmәkdaşların işә götürülmәsi üçün aşağıdakı tәdbirlәri hәyata keçirir:
-

namizәdlәrin vә ya әmәkdaşların tәqdim etdiklәri mәlumatların doğruluğunun
yoxlanması;
- namizәdlәrin vә ya әmәkdaşların cinayәt törәdilmәsinә görә mәhkumluluğunun olub
olmaması barәdә mәlumat әldә edilmәsi;
- namizәdlәrin әvvәlki iş yerlәrindәn xasiyyәtnamә alınması;
- namizәdlәrin vә ya әmәkdaşların şәxsi vә peşә keyfiyyәtlәri barәdә digәr mәlumatların
әldә edilmәsi.
İşә qәbul CV әsasında hәyata keçirilir vә namizәdlәrә qarşı tәlәblәr konkret iş tәsvirindә müәyyәn
edilir. Namizәdlәr yazılı imtahan, test, vә/vә ya müsahibә yolu ilә seçilir.
İşә qәbul namizәdin әrizәsi әsasında, rәhbәrin әmri ilә rәsmilәşdirilir vә müvafiq әmәk müqavilәsi
bağlanaraq elektron sistemә daxil edilir.
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Әlavә 6: Müştәrinin vә benefisiarın eynilәşdirilmәsi vә verifikasiyası üzrә daxili qayda
vә prosedurlar (nümunә)
-

1. Yeni müştәri ilә müqavilә bağlamazdan öncә tәşkilat aşağıdakı sәnәdlәri yoxlayır:
müştәrinin (fiziki şәxsdirsә) şәxsiyyәt vәsiqәsi;
müştәrinin (hüquqi şәxsdirsә) qeydiyyat şәhadәtnamәsi, VÖEN-i, hüquqi şәxslәrin dövlәt
reyestrindәn çıxarışı;
işgüzar әlaqәnin mәqsәdi.

2. Eynilәşdirmә zamanı hüquqi şәxsin nizamnamәsi vә dövlәt qeydiyyatına alınması haqqında
sәnәd әsasında hüquqi şәxsin hüquqi ünvanı, tәşkilati-hüquqi forması, tәsisçilәrin adı, hәmçinin
hüquqi şәxsin hüquqi statusu müәyyәn edilmәlidir.
3. Eynilәşdirmә üçün әldә edilәn sәnәdlәrin surәti müştәrinin hesabının bağlanmasından vә ya
müştәri ilә hüquqi münasibәtlәrә xitam verildikdәn sonra әn azı 5 il saxlanmalıdır.
4.Verifikasiya üçün: hüquqi şәxslәrdә i) hüquqi şәxsin tәqdim etdiyi mәlumatlar hüquqi şәxslәrin
dövlәt reyestrinә daxil edilәn mәlumatlarla üzlәşdirilmәli; ii) hüquqi şәxsin fәaliyyәti barәdә kütlәvi
informasiya vasitәlәrindәn, internet informasiya ehtiyatlarından vә ya rәsmi nәşrlәrdәn mәlumatlar
әldә olunmalı; iii) әldә olunan yeni mәlumatlar әvvәllәr tәqdim edilmiş eynilәşdirmә mәlumatları
ilә üzlәşdirilmәlidir.
5. Verifikasiya üçün: fiziki şәxslәrdә: i) doğum haqqında şәhadәtnamә, pasport, sürücülük vәsiqәsi
vә ya digәr rәsmi sәnәd әsasında doğum tarixi tәsdiqlәnmәli; vә ii) mәnzil-kommunal xidmәti vә
ya qeyri-yaşayış sahәlәrindәn istismar haqqı üçün mәdaxil qәbzlәri, yaxud mülkiyyәt hüququnun
dövlәt qeydiyyatına alınması haqqında daşınmaz әmlakın dövlәt reyestrindәn çıxarış, order, icarә
vә ya kirayә müqavilәsi әsasında yaşayış yeri üzrә qeydiyyat tәsdiqlәnmәlidir.
6. Qeyri-rezidentlәrin (әcnәbilәrin) Azәrbaycan Respublikasında bank hesablarının açılması, elәcә
dә pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakla әmәliyyatların aparılması әsasları hәr bir halda araşdırılmalıdır.
7. Aşağıdakı hallarda müştәrinin vә benefisiarın eynilәşdirilmәsi üçün tәdbirlәr görülmәlidir
(“Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Qanun, maddә 9.2):
a) işgüzar münasibәtlәr yaradılmasından әvvәl;
b) 15000 manat mәblәğindә (bundan sonra — limit) vә ya bundan artıq mәblәğdә hәyata
keçirilmәsi gözlәnilәn hәr hansı birdәfәlik әmәliyyatdan әvvәl (bu hala hәmçinin limit çәrçivәsindә
hәyata keçirilәrәk bir-biri ilә әlaqәsi olan vә ümumi mәblәği limitdәn artıq olan bir neçә әmәliyyat
aiddir);
c) mәblәğindәn asılı olmayaraq hesab açılmadan hәyata keçirilmәsi gözlәnilәn pul
köçürmәsindәn әvvәl;
d) pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması vә ya terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsi ilә bağlı olmasına şübhә vә ya belә şübhә üçün kifayәt qәdәr әsaslar yaradan
hallar olduqda;
c) müştәri vә ya benefisiarla bağlı әvvәllәr tәqdim edilmiş eynilәşdirmә mәlumatlarının
doğru olmadığı aşkarlandıqda.
8. Qeyd edilәn sәnәdlәr kağız daşıyıcıda vә ya elektron formada saxlanıla bilәr.
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9. Müştәrinin, benefisiarın vә sәlahiyyәtli nümayәndәnin eynilәşdirilmәsi vә verifikasiyası
tәdbirlәrini hәyata keçirә bilmәdikdә vә müştәrinin onlarla işgüzar münasibәtlәrinin mәqsәdi vә
mahiyyәti barәdә mәlumat әldә edә bilmәdikdә müvafiq әmәliyyatı hәyata keçirmәmәli, hesab
açmamalı, işgüzar münasibәtlәr yaratmamalı, qeyd olunan eynilәşdirmә vә verifikasiya tәdbirlәri
işgüzar münasibәtlәr yaradıldıqdan sonra hәyata keçirilә bilmәdikdә isә bu münasibәtlәrә xitam
vermәli vә bu barәdә Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә mәlumat tәqdim etmәlidir.
10. Siyahısı Maliyyә Monitorinqi Xidmәti tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilmiş vә dәrc olunmuş, cinayәt
yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsindә, transmilli mütәşәkkil cinayәtkarlığı, habelә silahlı separatizmi,
ekstremizmi vә muzdluluğu dәstәklәmәsindә, narkotik vasitәlәrin vә ya psixotrop maddәlәrin
qanunsuz dövriyyәsindә iştirakı ehtimal olunan dövlәtlәrlә (әrazilәrlә) әlaqәdar olan әmәliyyatlar
yüksәk riskli әmәliyyat kimi qiymәtlәndirilmәlidir.
11. Aşağıdakı müştәrilәr yüksәk riskli müştәrilәr hesab edilmәlidir:
- xarici dövlәtlәrin siyasi xadimlәri – bu mәlumat müştәridәn alınmalı, açıq mәnbә vә xüsusi
elektron mәlumat bazasında yoxlanılmalıdır (World-Check, Faktiva, vә s.);
- qeyri-rezident müştәrilәr – bura Azәrbaycan vәtәndaşı olmayan, lakin Azәrbaycanda
fәaliyyәt göstәrәn vә ya ölkә әrazisindә olan әcnәbi vә ya vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr
aiddir;
- pul vәsaitlәrinin, qiymәtli kağızların vә ya digәr әmlakın idarә olunması hәvalә olunmuş
hüquqi şәxslәr;
- nominal saxlayıcı olan vә ya sәnәdli adsız sәhmlәr buraxmış hüquqi şәxslәr;
- siyahıları Maliyyә Monitorinqi Xidmәti tәrәfindәn tәsdiq olunmuş şәxslәr;
- siyahısı Maliyyә Monitorinqi Xidmәti tәrәfindәn tәsdiq olunmuş dövlәtlәrin (әrazilәrin)
vәtәndaşları, qeydiyyat, yaşayış vә ya әsas fәaliyyәt yeri hәmin dövlәtdә (әrazidә) olan
şәxslәr, elәcә dә göstәrilәn dövlәtlәrdә (әrazilәrdә) qeydiyyatdan keçmiş bankda hesaba
malik olan şәxslәr.
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Әlavә 7: Şübhәli әmәliyyatların aşkarlanması, qarşısının alınması vә mәlumatların Maliyyә
Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim olunması üzrә Qaydalar (nümunә)
QHT öz işindә әmәliyyatların şübhәli olub-olmamasını aşkarlamaq üçün aşağıdakı meyarlardan
(indikatorlardan) istifadә edir:
a) Müştәrinin vә ya nümayәndәnin davranışına aid әlamәtlәr
- Eynilәşdirmә prosedurlarının hәyata keçirilmәsinә etiraz etmәsi vә ya müvafiq mәlumatları әsassız
gecikmәlәrlә tәqdim etmәsi;
- Mövcud olmayan әlaqә mәlumatları tәqdim etmәsi;
- Tәqdim etdiyi mәlumatlarda uyğunsuzluqların vә ziddiyyәtli mәqamların olması;
- Saxta sәnәdlәr tәqdim etmәsi;
- Hüquqi şәxsi tәmsil edәn şәxsin (nümayәndәnin) hәmin hüquqi şәxs barәdә mәlumata malik
olmaması;
- Müqavilәnin daha sәmәrәli şәrtlәri ilә maraqlanmadan, ona vaxtından әvvәl xitam verilmәsi
şәrtlәrinә qeyri-adi maraq nümayiş etdirmәsi.
b) Bütün әmәliyyatlara aid әlamәtlәr
- Müştәrinin profilinә uyğun olmayan iri mәblәğdә vә ya yüksәk intensivliklә xırda mәblәğlәrdә
әmәliyyatların aparılması;
-Yeni tәsis edilmiş şirkәt tәrәfindәn iri mәblәğli әmәliyyatların hәyata keçirilmәsi;
- Ofşor әrazilәrdә qeydiyyatda keçmiş şәxslәrlә bağlı әmәliyyatların aparılması.
c) Köçürmә әmәliyyatlarına aid әlamәtlәr
- Sәbәbi/әsası/tәyinatı göstәrilmәyәn köçürmәnin hәyata keçirilmәsi;
- Sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmayan vә müştәri ilә müqavilә münasibәtlәrinә malik olmayan
şәxsdәn müştәrinin bank hesabına «borc», «kredit», «ssuda», «qabaqcadan ödәniş» vә ya «qrant»
tәyinatı ilә pul vәsaitlәrinin köçürülmәsi;
- Kifayәt qәdәr izah olmadan bir neçә şәxs tәrәfindәn bir hesaba (şәxsә) köçürmәnin hәyata
keçirilmәsi;
- Hüquqi şәxs tәrәfindәn sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmayan fiziki şәxsә 3000 manat
ekvivalentinә bәrabәr vә ya ondan artıq olan, hәmçinin mәblәğindәn asılı olmayaraq müntәzәm
qaydada vәsaitlәrin köçürülmәsi;
- Avans olaraq köçürülmüş pul vәsaitlәrinin müqabilindә malların idxal edilmәmәsi (işlәrin,
xidmәtlәrin görülmәmәsi);
- Qeyri-hökumәt vә ya dini tәşkilatın hesabına onun mәqsәdlәrinә uyğun gәlmәyәn tәyinatla pul
vәsaitlәrinin daxil olması.
Әmәliyyat yalnız әtraflı araşdırmalar nәticәsindә onun qeyri-adiliyini şәrtlәndirәn әsasların tam
olaraq aradan qalxmadığı halda şübhәli hesab olunur vә Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim
edilir. Müştәrinin normal (adi) işgüzar praktikasına vә ya münasibәtlәrinә uyğun olmayan qeyritipik, mürәkkәb, mövcud şәraitdә iri hesab olunan, rasional iqtisadi mahiyyәti olmayan vә elәcә dә
müәmmalı davranışı ilә müşayiәt olunan bütün әmәliyyatları qeyri-adi hesab olunur.
Yüksәk riskli müştәri kateqoriyasına xüsusi diqqәt yetirilmәlidir. Әlamәtlәr yalnız әmәliyyatların
baş verdiyi konteksdә qiymәtlәndirilmәli vә әmәliyyatları şәrtlәndirәn әsaslara xüsusi diqqәt
yetirilmәlidir.
QHT-nin mәsul şәxsi hәr hansı şübhәli әmәliyyat vә ya mәqsәdi dәqiq bilinmәyәn әmәliyyat barәdә
Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә mәlumat vermәlidir. Mәlumat verildikdәn sonra müvafiq
araşdırmanın aparılması Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinin sәlahiyyәtinә aid edilir.
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Әlavә 8: Monitorinq olunmalı әmәliyyatların aşkarlanması meyarları (indikatorlar)
(nümunә)
QHT-nin monitorinq olunmalı әmәliyyatların aşkarlanması meyarları MMX-nın müvafiq
meyarlarına әsaslan5. Әsas diqqәt şübhә doğuran әmәliyyatların müәyyәn edilmәsinә yönәlmәlidir.
Monitorinq iştirakçıları 20 000 (iyirmi min) manat vә ya ona ekvivalent xarici valyuta
mәblәğinә bәrabәr vә ya bu mәblәğdәn yuxarı pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakla nağd şәkildә hәyata
keçirilәn әmәliyyatlar barәdә Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә mәlumat tәqdim etmәlidirlәr6.
Mәblәğindәn asılı olmayaraq aşağıdakı pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlak, onlarla әmәliyyatlar
vә ya belә әmәliyyatların aparılmasına cәhdlәr barәdә mәlumatlar QHT tәrәfindәn Maliyyә
Monitorinq Xidmәtinә tәqdim olunur7:
- pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın cinayәt yolu ilә әldә edilmәsi vә ya terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsi ilә bağlı olmasına şübhә vә ya belә şübhә üçün kifayәt qәdәr әsaslar yaradan
hallar;
- MMX tәrәfindәn müәyyәn edilmiş dövlәtlәrin (әrazilәrin) vәtәndaşları ilә, qeydiyyat,
yaşayış vә ya әsas fәaliyyәt yeri hәmin dövlәtdә (әrazidә) olan şәxslәrlә, elәcә dә göstәrilәn
dövlәtlәrdә (әrazilәrdә) qeydiyyatdan keçmiş bankda hesaba malik olan şәxslәrlә әlaqәdar pul
vәsaitlәri vә ya digәr әmlakla hәr hansı әmәliyyatlar. Bu әmәliyyatlara xüsusi diqqәt yetirmәli, bu
cür әmәliyyatların açıq-aşkar iqtisadi vә ya qanuni mәqsәdi olmadıqda onların tәyinatını vә
mahiyyәtini aydınlaşdırmalıdır vә Maliyyә Monitorinq Xidmәtinә mәlumat verilmәlidir;
- xarici dövlәtlәrin siyasi xadimlәrinin pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakla әmәliyyatları;
- Azәrbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kәnardakı anonim hesabdan pul
vәsaitlәrinin daxil olması vә ya Azәrbaycan Respublikasının yurisdiksiyasından kәnara anonim
hesaba pul vәsaitlәrinin köçürülmәsi.
- terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә çәrçivәsindә barәsindә sanksiya tәtbiq
edilmәli olan şәxslәrin, habelә bu şәxslәrin sahibliyindә vә ya nәzarәtindә olan hüquqi şәxslәrin, o
cümlәdәn bu şәxslәrin adından vә ya onların tapşırığı ilә fәaliyyәt göstәrәn fiziki vә hüquqi şәxslәrin
aktivlәri vә hәmin aktivlәrlә әmәliyyatlar. Terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә
çәrçivәsindә barәsindә sanksiya tәtbiq edilmәli olan şәxslәrin siyahısı Maliyyә Monitorinq Xidmәti
tәrәfindәn tәsdiq olunur, onun rәsmi internet sәhifәsindә yerlәşdirilir, vә monitorinq iştirakçılarına
vә monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәrә göndәrilir.
- transmilli mütәşәkkil cinayәtkarlığı, habelә silahlı separatizmi, ekstremizmi vә muzdluluğu
dәstәklәmәsindә, narkotik vasitәlәrin vә ya psixotrop maddәlәrin qanunsuz dövriyyәsindә iştirakı
ehtimal olunan, maliyyә әmәliyyatlarının aparılması zamanı eynilәşdirmә mәlumatlarının
açıqlanması tәlәb olunmayan dövlәtlәrin (әrazilәrin) vәtәndaşları ilә, qeydiyyat, yaşayış vә ya әsas
fәaliyyәt yeri hәmin dövlәtdә (әrazidә) olan şәxslәrlә, elәcә dә göstәrilәn dövlәtlәrdә (әrazilәrdә)
qeydiyyatdan keçmiş bankda hesaba malik olan şәxslәrlә әlaqәdar pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakla
hәr hansı әmәliyyatlar;
- tәrәflәrinin Qanunla müәyyәnlәşdirilmiş qaydada dәqiq eynilәşdirilmәsinin mümkün
olmadığı, müştәri vә ya benefisiar barәdә eynilәşdirmә mәlumatlarının tәqdim edilmәsindәn imtina
olunduğu, habelә müştәri vә ya benefisiarla bağlı әvvәllәr tәqdim edilmiş eynilәşdirmә
mәlumatlarının doğru olmadığının aşkarlandığı әmәliyyatlar.

5

2010–cu il Mәrkәzi Bankın tәlәblәri.

6

Monitorinq iştirakçıları vә monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәr tәrәfindәn mәlumatların Azәrbaycan
Respublikasının mәrkәzi bankı yanında maliyyә monitorinqi xidmәtinә tәqdim olunması Qaydaları, Mәrkәzi Bank,
2012.

7

Qanun, maddә 7.
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Qeyd edilәnlәrә dair QHT-lәr aşağıdakı mәlumatları Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim
edirlәr8:
- әmәliyyatın növü;
-әmәliyyatın hәyata keçirilmә tarixi (әmәliyyatın icra olunub-olunmaması, icra olunubsa il,
ay vә gün göstәrilmәklә әmәliyyatın hәyata keçirildiyi tarix);
-hәyata keçirilәn әmәliyyatın mәblәği vә valyuta növü;
-әmәliyyat bank hesabı vasitәsilә hәyata keçirildikdә hәmin hesabın nömrәsi vә hesaba xidmәt
edәn bankın, onun filialının, şöbәsinin vә ya digәr ayrıca bölmәsinin adı;
-әmәliyyatı hәyata keçirәn fiziki vә ya hüquqi şәxsin eynilәşdirilmәsi üçün QHT tәrәfindәn
alınmış zәruri mәlumatlar:
 fiziki şәxsә münasibәtdә - şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәddә әks olunmuş mәlumatlar
(şәxsin soyadı, adı vә atasının adı, vәtәndaşlığı, onun doğulduğu yer vә tarix, yaşadığı
vә ya qeydiyyatda olduğu yer, sәnәdin növü, seriyası vә nömrәsi, verilmә tarixi vә
etibarlılıq müddәti, sәnәdi verәn orqanın adı);
 hüquqi şәxsә münasibәtdә - hüquqi şәxsin adı, tәşkilati-hüquqi forması, hüquqi
ünvanı, qeydiyyat nömrәsi vә ya VÖEN-i, qeydiyyat tarixi, mәnsub olduğu ölkә;
 fәrdi sahibkara münasibәtdә - bu Qaydaların 3.4.5.1-ci yarımbәndindә nәzәrdә
tutulmuş mәlumatlar vә VÖEN;
 benefisiar haqqında mәlumatlar - benefisiarın hüquqi, fiziki vә ya fәrdi sahibkarlıq
fәaliyyәti ilә mәşğul olan fiziki şәxs olmasından asılı olaraq şәxsiyyәti tәsdiq edәn
sәnnәddә әks olunmuş mәlumatlar, hüquqi şәxsә münasibәtdә - hüquqi şәxsin adı,
tәşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyat nömrәsi vә ya VÖEN-i, qeydiyyat
tarixi, mәnsub olduğu ölkә, fәrdi sahibkara münasibәtdә şәxsiyyәti tәsdiq edәn
sәnnәddә әks olunmuş mәlumatlar vә VÖEN;
 әmәliyyat nümayәndә tәrәfindәn hәyata keçirilirsә - şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnnәddә
әks olunmuş mәlumatlar;
- әmәliyyatın mahiyyәtini, mәqsәdini, o cümlәdәn xronologiyasını tәsvir edәn mәlumatlar;
- әmәliyyatın şübhәli olmasını şәrtlәndirәn әsaslar.
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Monitorinq iştirakçıları vә monitorinqdә iştirak edәn digәr şәxslәr tәrәfindәn mәlumatların Azәrbaycan
Respublikasının mәrkәzi bankı yanında maliyyә monitorinqi xidmәtinә tәqdim olunması Qaydaları, Mәrkәzi Bank,
2012.
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Әlavә 9: QHT tәrәfindәn daxili nәzarәt sistemlәrinin hazırlanması ilә bağlı tәlәblәrin
icrasına dair Yoxlama Vәrәqi
Sәnәdin adı
1. Mәsul şәxsin tәyin edilmәsi barәdә Әmr

Tәsdiqlәnmә statusu
Tәsdiq edilib

2. Daxili auditor tәyin edilmәsi barәdә Әmr

Tәsdiq edilib

3. Daxili qayda vә prosedurların tәsdiq
edilmәsinә dair Әmr
4. Mәlumatların sәnәdlәşdirilmәsi vә
mәxfiliyin tәmin edilmәsi qaydaları
5. İşә qәbul vә işçilәrin yoxlanması
qaydaları
6. Müştәrinin vә benefisiarın
eynilәşdirilmәsi vә verifikasiyası üzrә
daxili qayda vә prosedurlar
7. Monitorinq olunmalı әmәliyyatların
aşkarlanması meyarları (indikatorlar)
8. Şübhәli әmәliyyatların aşkarlanması,
qarşısının alınması vә mәlumatların
Maliyyә Monitorinqi Xidmәtinә tәqdim
olunması üzrә qaydalar

Tәsdiq edilib

Qeyd
Mәsul şәxs:
Mәmmәdov
M.M.
Daxili auditor:
Әliyev Ә.Ә.

Tәsdiq edilib
Tәsdiq edilib
Tәsdiq edilib
Tәsdiq edilib
Tәsdiq edilib
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Әlavә 10: Әdliyyә Nazirliyi Kollegiyasının 31 oktyabr 2014-cü il tarixli 10-N nömrәli Qәrarı
Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi
Kollegiyasının 31 oktyabr 2014-cü il tarixli 10N nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq edilmişdir
Qeyri-hökumәt tәşkilatları, xarici dövlәtlәrin qeyri-hökumәt tәşkilatlarının Azәrbaycan
Respublikasındakı filial vә ya nümayәndәliklәri tәrәfindәn “Cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul
vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә
qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun tәlәblәrinә әmәl edilmәsinә
nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
QAYDALARI
I. ÜMUMİ MÜDDӘALAR
1.1. “Qeyri-hökumәt tәşkilatları, xarici dövlәtlәrin qeyri-hökumәt tәşkilatlarının
Azәrbaycan Respublikasındakı filial vә ya nümayәndәliklәri tәrәfindәn “Cinayәt yolu ilә әldә
edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun tәlәblәrinә
әmәl edilmәsinә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi Qaydaları” (bundan sonra - Qaydalar) “Cinayәt yolu
ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun (bundan
sonra - Qanun) 4.0.9-cu, 6.1.5-ci, 6.5-ci maddәlәrindәn, habelә Azәrbaycan Respublikası
Prezidentinin 2006-cı il 18 aprel tarixli 391 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş “Azәrbaycan
Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi haqqında Әsasnamә”nin 9.32-1-ci bәndindәn irәli gәlәn
vәzifәlәrin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk mәqsәdi ilә hazırlanmışdır.
1.2. Bu Qaydaların mәqsәdlәri üçün aşağıdakı anlayışlardan istifadә edilir:
1.2.1.
nәzarәt obyekti - Qanunun 4.0.9-cu maddәsindә nәzәrdә tutulmuş qeyri-hökumәt
tәşkilatları, xarici dövlәtlәrin qeyri-hökumәt tәşkilatlarının Azәrbaycan Respublikasındakı filial vә
ya nümayәndәliyi;
1.2.2.
nәzarәt orqanı - Azәrbaycan Respublikası Әdliyyә Nazirliyinin Qeydiyyat vә
notariat baş idarәsi;
1.2.3.
nәzarәt tәdbirlәri - nәzarәt orqanı tәrәfindәn hәyata keçirilәn nәzarәt
tәdbirlәrinin mәcmusudur;
1.2.4.
mәsul şәxs - nәzarәt obyektinin rәhbәri tәrәfindәn Qanunun 12.1.8-ci maddәsi ilә
müәyyәn edilmiş sәlahiyyәtlәri hәyata keçirmәk hüququ verilmiş fiziki şәxs;
1.2.5.
daxili nәzarәt sistemi - nәzarәt obyekti tәrәfindәn pulların yuyulması vә
terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә üzrә hәyata keçirilәn vә Qanunun 12-ci
maddәsindә nәzәrdә tutulan kompleks daxili nәzarәt tәdbirlәridir.
1.2.6.
“Fәrdi elektron pәncәrә” - Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin "Qeyrihökumәt tәşkilatlarına elektron xidmәtlәrin göstәrilmәsinin tәkmillәşdirilmәsi ilә bağlı tәdbirlәr
haqqında" 2013-cü il 20 noyabr tarixli 26 nömrәli Fәrmanına әsasәn yaradılmış elektron mәlumat
sistemidir.
1.3. Qaydalar qeyri-hökumәt tәşkilatları, xarici dövlәtlәrin qeyri-hökumәt tәşkilatlarının
Azәrbaycan Respublikasındakı filial vә ya nümayәndәliklәri tәrәfindәn Qanunun 9-12-ci
maddәlәrinin tәlәblәrinә әmәl edilmәsinә nәzarәtin hәyata keçirilmәsinin hüquqi vә tәşkilati
әsaslarını müәyyәn edir.
1.4. Nәzarәt orqanı qeyri-hökumәt tәşkilatları, xarici dövlәtlәrin qeyri-hökumәt
tәşkilatlarının Azәrbaycan Respublikasındakı filial vә ya nümayәndәliklәri tәrәfindәn tәqdim
olunmuş mәlumatların tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üçün tәdbirlәr görür, mәlumatların
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mәxfiliyini vә yalnız Qanunla nәzәrdә tutulmuş mәqsәdlәrin hәyata keçirilmәsi üçün istifadәsini
tәmin edir.
1.5. Qaydalar cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın
leqallaşdırılması vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi ilә bağlı hüquqpozmaların aşkar edilmәsi,
qarşısının alınması üçün hüquqi mexanizmin yaradılmasına, belә pul vәsaitlәrinin vә ya digәr
әmlakın leqallaşdırılması vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi istiqamәtindә nәzarәt obyektindәn
istifadә olunması imkanlarını istisna edәn şәraitin yaradılmasına, bu sahәdә nәzarәt obyektinin vә
cәmiyyәtin maraqlarının qorunmasına yönәlmişdir.
1.6. Nәzarәt tәdbirlәri hәyata keçirilәrkәn cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә
ya digәr әmlakın leqallaşdırılması vә ya terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsi sahәsindә
hüquqpozmalara şәrait yaradan halların müәyyәn edilәrәk aradan qaldırılması ilә yanaşı onların
tәhlilinә vә qabaqlayıcı tәdbirlәrә diqqәt yetirilmәlidir.
1.7. Nәzarәt obyektlәri ilә nәzarәt orqanı arasında mәlumat vә sәnәd mübadilәsi “Fәrdi
elektron pәncәrә” elektron mәlumat sistemi vasitәsilә aparıla bilәr.
1.8. Nәzarәt orqanı nәzarәt obyektlәri üçün cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin
vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılmasına vә terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә üzrә
dövri tәlimlәri tәşkil edir.
II. NӘZARӘT TӘDBİRLӘRİNİN MӘQSӘDİ VӘ PREDMETİ
2.1. Nәzarәt orqanı Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә vә tәrәfdar çıxdığı
beynәlxalq müqavilәlәrә, habelә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının Tәhlükәsizlik Şurasının aidiyyәti
qәtnamәlәrinә әsasәn terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә çәrçivәsindә barәlәrindә
sanksiyalar tәtbiq edilmәli olan fiziki vә hüquqi şәxslәr barәdә nәzarәt obyektlәrini
mәlumatlandırmalıdır.
2.2. Nәzarәt orqanı bu Qaydaların müddәaları çәrçivәsindә nәzarәt obyekti tәrәfindәn
Qanunun 9-12-ci maddәlәrinin aşağıdakı tәlәblәrinә әmәl edilmәsinә nәzarәt edir:
2.2.1.
müştәrilәrin vә benefisiar mülkiyyәtçilәrin eynilәşdirilmәsi vә verifikasiyası;
2.2.2.
nәzarәt obyektinin daxili nәzarәt sistemi çәrçivәsindә müştәrinin vә ya benefisiar
mülkiyyәtçinin xarici dövlәtlәrin siyasi xadimlәrinә aid olduğunun müәyyәn edilmәsinә dair
tәdbirlәrin görülmәsi;
2.2.3.
mürәkkәb, iri hәcmli qeyri-adi, habelә açıq-aşkar iqtisadi vә ya qanuni mәqsәdi
olmayan әmәliyyatların tәyinatının vә mahiyyәtinin aydınlaşdırılması vә bununla әlaqәdar yazılı
tәhlil hesabatının tәrtib edilmәsi;
2.2.4.
eynilәşdirmә vә verifikasiya sәnәdlәrinin, pul vәsaitlәri vә ya digәr әmlakla
әmәliyyatlara dair sәnәdlәrin saxlanması;
2.2.5.
mәlumatların Qanunda nәzәrdә tutulmuş müddәt әrzindә Azәrbaycan
Respublikasının Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatasına tәqdim olunması;
2.2.5-1. terrorçuluğun maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә çәrçivәsindә aktivlәrin
dondurulması üzrә tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi;
2.2.6.
daxili nәzarәt sisteminin hazırlanmasına vә hәyata keçirilmәsinә, bu sistemin
minimum tәlәblәrә cavab vermәsinә.
2.3. Nәzarәtin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı sәnәdlәr nәzarәt obyekti tәrәfindәn hәr bir
müştәri üzrә ayrıca qovluqda saxlanılmalıdır.
2.4. Nәzarәt obyektlәri nәzarәt orqanına tәqdim etmәk üçün öz yazışmaları üzrә
kargüzarlığı aparmalı, hәyata keçirdiyi layihәlәrin, maliyyә vә mühasibat sәnәdlәrinin, bağladığı
müqavilәlәrin vә digәr sәnәdlәrin tәsdiq olunmuş surәtlәrini saxlamalıdırlar.
2.5. Kargüzarlıq sәnәdlәrin daxil olduğu (imzalanaraq tәsdiq olunduğu) müddәtlәr, bank vә
digәr sәnәdlәrin tәrtib olunduğu vә ya tәqdim olunduğu tarixlәr üzrә aparılır, hәr bir sәnәdә nömrә
verilir. Tәsis sәnәdlәrinә dәyişikliklәr, qurumun fәaliyyәtinә (ali vә icra orqanlarının qәrarları,
protokolları vә s.), qrant müqavilәlәrinә (layihәlәr, layihә üzrә tәsdiqedici maliyyә vә mühasibatlıq
sәnәdlәri ilә birlikdә) dair sәnәdlәr ayrı-ayrı qovluqlarda saxlanılır.
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III. NӘZARӘT TӘDBİRLӘRİNİN KEÇİRİLMӘSİ QAYDASI
3.1. Nәzarәt tәdbiri 30 gün әrzindә hәyata keçirilir. Nәzarәt orqanının rәhbәrinin yazılı
razılığı әsasında nәzarәt tәdbirinin müddәti 30 gün artırıla bilәr.
3.2. Nәzarәt tәdbiri plan üzrә vә ya plandankәnar keçirilir. Hәr il dekabr ayında növbәti il
üzrә nәzarәt tәdbirlәri hәyata keçirilәcәk nәzarәt obyektlәrinin siyahısı hazırlanır vә nәzarәt
orqanının rәhbәri tәrәfindәn tәsdiq olunur. Siyahı tәrtib olunarkәn tәşkilatların maliyyә dövriyyәsi
nәzәrә alınır.
Plandankәnar nәzarәt tәdbirlәri aşağıdakı hallarda hәyata keçirilir:
- Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası vә digәr dövlәt
qurumlarından mәlumatlar daxil olduqda;
- kütlәvi informasiya vasitәlәrindә mәlumatlar yayıldıqda, fiziki vә hüquqi şәxslәrin, habelә
nәzarәt obyekti olan qurumun iştirakçılarının müraciәtlәri daxil olduqda;
- bilavasitә nәzarәt orqanı tәrәfindәn pozuntular aşkar edildikdә.
3.3. Nәzarәt tәdbirlәrini bilavasitә hәyata keçirәn әmәkdaşların nәzarәt obyekti ilә birbaşa
vә ya dolayı yolla әlaqәlәri (o cümlәdәn onun rәhbәri vә ya mәsul şәxslәri ilә yaxın qohumluğu),
yaxud onun fәaliyyәtindә maraqları olmamalıdır. Belә әlaqәlәri vә maraqları olan şәxslәr bu barәdә
nәzarәt orqanının rәhbәrinә mәlumat vermәli vә nәzarәt tәdbirinә cәlb edilmәmәlidirlәr.
3.4. Nәzarәt tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi nәzarәt orqanının rәhbәrinin daxili әmri ilә
rәsmilәşdirilir.
3.5. Plan üzrә nәzarәt tәdbirinin başlanmasından azı 7 gün, plandankәnar nәzarәt
tәdbirindәn isә azı 1 gün әvvәl onun hәyata keçirilmәsi barәdә nәzarәt obyektinә yazılı mәlumat
verilmәlidir.
3.6. Nәzarәt orqanı qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş funksiyaların icrası ilә әlaqәdar
zәruri mәlumatların (sәnәdlәrin) tәqdim edilmәsini, o cümlәdәn nәzarәt orqanının tәrtib etdiyi sorğu
vәrәqәsinin cavablandırılmasını nәzarәt obyektindәn tәlәb etmәk, hәmin mәlumatlara (sәnәdlәrә)
baxış keçirmәk vә onların surәtini çıxarmaq hüququna malikdir. Nәzarәt tәdbirinin keçirildiyi
zaman әlavә izahatlar alına vә müzakirәlәr keçirilә bilәr.
3.7. Nәzarәt obyektinin rәhbәrlәri vә mәsul şәxslәri, o cümlәdәn struktur bölmәlәrin
rәhbәrlәri nәzarәt orqanının fәaliyyәtini çәtinlәşdirәn hәrәkәtlәrә yol vermәmәli vә nәzarәt
tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsinә şәrait yaratmalıdırlar.
3.8. Tәlәb olunan mәlumatlar (sәnәdlәr) vaxtında tәqdim edilmәdikdә vә ya mövcud
olmadıqda bu barәdә protokol tәrtib olunur, protokolda nәzarәt obyektinin rәhbәrinin vә mәsul
şәxsinin mәsәlә ilә bağlı yazılı izahatı әks olunur.
3.9. Nәzarәt orqanı nәzarәt tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi çәrçivәsindә dövlәt vә yerli
özünüidarәetmә orqanlarına, hüquqi şәxslәrә sorğularla müraciәt edә bilәr, fiziki şәxslәrdәn tәlәb
olunan sәnәdlәri әldә edә bilәr.
IV. NӘZARӘT TӘDBİRİNİN NӘTİCӘLӘRİNİN RӘSMİLӘŞDİRİLMӘSİ
4.1. Nәzarәt tәdbirinin nәticәlәri aktla rәsmilәşdirilir. Nәzarәt tәdbirinin nәticәsi üzrә bu
Qaydaların 4.4.3 vә 4.4.4-cü yarımbәndlәrindә göstәrilәn hallar aşkar olunduqda Azәrbaycan
Respublikası Әdliyyә Nazirliyinin rәhbәrliyinә bu barәdә mәlumat verilir.
4.2. Aktda aşağıdakılar әks olunur:
4.2.1.
nәzarәt obyektinin adı, tәşkilati-hüquqi forması, qeydiyyat tarixi vә nömrәsi,
rәhbәrinin vә mәsul şәxsinin adı, soyadı, atasının adı;
4.2.2.
nәzarәt tәdbirinin tarixi, әhatә etdiyi dövr, hәyata keçirilmәsi barәdә tәşkilata
göndәrilmiş xәbәrdarlığın tarixi vә nömrәsi;
4.2.3.
nәzarәt tәdbirini icra etmiş vәzifәli şәxs (şәxslәr), aktın tәrtib olunma tarixi vә
tәrtib etdiyi şәxs (şәxslәr);
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4.2.4.
nәzarәt tәdbiri ilә әhatә edilmiş sahәlәr (sәnәdlәr), aşkar olunmuş qanun
pozuntuları vә ya çatışmazlıqlar, nәzarәt obyektinin pulların yuyulması vә terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsinә qarşı mübarizә sahәsindә tәlәblәrә uyğun-olub olmaması;
4.2.5.
nәzarәt obyektinә fәaliyyәtinin tәkmillәşdirilmәsi vә ya aşkar olunmuş
çatışmazlıqların aradan qaldırılması barәdә tövsiyәlәr, pozuntularla bağlı görülmәsi zәruri olan
tәdbirlәr üzrә tәkliflәr;
4.3. Nәzarәt tәdbiri üzrә akt tәdbir başa çatdıqdan sonra 30 gün әrzindә tәrtib edilir vә
nәzarәt orqanının rәhbәri tәrәfindәn tәsdiq olunur.
4.4. Nәzarәt tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi nәticәsindә nәzarәt obyekti barәsindә
aşağıdakı qәrarlar qәbul oluna bilәr:
4.4.1. qanun pozuntusunun aşkar olunmaması haqqında;
4.4.2. inzibati xәtanın әlamәtlәri aşkar olunduqda, Azәrbaycan Respublikasının İnzibati
Xәtalar Mәcәllәsindә müәyyәn edilmiş müddәtlәrdә vә qaydada inzibati xәta haqqında iş üzrә
icraata başlanılması vә aşkar olunmuş pozuntuların aradan qaldırılması haqqında;
4.4.3. cinayәt әlamәtlәri aşkar edildikdә, toplanmış materialların aidiyyәti üzrә prokurorluğa,
tәhqiqat vә ya istintaq orqanlarına göndәrilmәsi haqqında;
4.4.4. digәr qanun pozuntuları aşkar edildikdә, toplanmış materialların qanunla nәzәrdә
tutulan tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi vә aşkar olunmuş pozuntuların aradan qaldırılması mәqsәdilә
aidiyyәti qurumlara göndәrilmәsi haqqında.
4.5. Nәzarәt tәdbiri üzrә akt tәrtib olunduqdan sonra aşkar olunmuş pozuntular vә
çatışmazlıqlar barәdә mәlumat nәzarәt obyektinin “Fәrdi elektron kabineti”ndә yerlәşdirilir vә onun
ünvanına göndәrilir.
4.6. Nәzarәt obyekti müvafiq nәzarәt tәdbiri nәticәsindә aşkar olunmuş qanun
pozuntularının vә ya çatışmazlıqların 15 gün әrzindә aradan qaldırılması barәdә nәzarәt orqanına
mәlumat vermәlidir.
4.7. Nәzarәt obyektindә aşkar olunmuş qanun pozuntuları vә bununla bağlı tәtbiq olunmuş
tәdbirlәr barәdә nәzarәt orqanı tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Bazarlarına
Nәzarәt Palatasına mәlumat verilmәlidir.
V. NӘZARӘT ORQANININ ӘMӘKDAŞLARININ HÜQUQ VӘ VӘZİFӘLӘRİ
5.1. Nәzarәt orqanının әmәkdaşlarının hüquqları aşağıdakılardır:
5.1.1.
nәzarәt obyektinә daxil olmaq, nәzarәt mәqsәdilә lazımi sәnәdlәri әldә etmәk,
nәzarәt obyektinin rәhbәrindәn vә mәsul şәxsindәn izahat tәlәb etmәk;
5.1.2.
nәzarәt obyektinin müştәrilәrinin әmәliyyatlarına aid zәruri mәlumatların
verilmәsini vә onlara dair izahatı tәlәb etmәk;
5.1.3.
nәzarәt obyektindә sәnәdlәşmәnin kompüter vasitәsi ilә aparıldığı vә orada
saxlanıldığı halda hәmin mәlumatlarla tanış olmaq, onların nәzarәt obyekti tәrәfindәn tәsdiq
olunmuş surәtlәrini әldә etmәk;
5.1.4.
nәzarәt obyektinin mәsul şәxsi ilә yoxlanılan mәsәlәlәr barәdә müzakirәlәr
aparmaq;
5.1.5.
xidmәti vәzifәlәrinin icrası ilә әlaqәdar digәr hüquqları hәyata keçirmәk.
5.2. Nәzarәt orqanının әmәkdaşlarının vәzifәlәri aşağıdakılardır:
5.2.1.
“Әdliyyә orqanlarında qulluq keçmә haqqında” Azәrbaycan Respublikasının
Qanununa, digәr normativ hüquqi aktlara vә bu Qaydalara riayәt etmәk;
5.2.2.
xidmәti vәzifәlәrini, rәhbәri tәrәfindәn verilmiş әmr, göstәriş vә tapşırıqları
peşәkarlıqla vә vicdanla yerinә yetirmәk;
5.2.3.
nәzarәt obyektinin tәmsilçilәri ilә nәzakәtlә davranmaq;
5.2.4.
sәnәdlәrә diqqәtlә yanaşmaq, onların itirilmәsi vә ya korlanmasının qarşısını
almaq;
5.2.5.
nәzarәt tәdbiri zamanı nәzarәt obyektinin fәaliyyәtinә maneә yaratmamaq;
5.2.6.
tәqdim olunmuş sәnәdlәrin konfidensiallığını tәmin etmәk;
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5.2.7.
yaranan hәr hansı mübahisәli mәsәlәni müvafiq etik davranış qaydalarına uyğun
olaraq vә peşәkarcasına hәll etmәk, onlar barәdә tәxirә salınmadan rәhbәrliyinә mәlumat vermәk.
VI. NӘZARӘT ZAMANI NӘZARӘT OBYEKTİNİN HÜQUQ VӘ VӘZİFӘLӘRİ
6.1. Nәzarәt obyekti aşağıdakı hüquqlara malikdir:
6.1.1.
nәzarәt tәdbirinin hәyata keçirilmәsinә әsas yaradan sәnәdlәrlә tanış olmaq;
6.1.2.
nәzarәt orqanının әmәkdaşlarının xidmәti vәsiqәlәri ilә tanış olmaq;
6.1.3.
nәzarәt tәdbirinin nәticәlәrini müzakirә etmәk vә onlara dair münasibәt bildirmәk;
6.1.4.
qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada nәzarәt tәdbirinin nәticәlәrindәn
yuxarı orqana vә ya mәhkәmәyә şikayәt etmәk.
6.2. Nәzarәt obyektinin rәhbәri vә mәsul şәxsi aşağıdakı vәzifәlәri hәyata keçirir:
6.2.1.
nәzarәt tәdbirinin hәyata keçirilmәsi üçün nәzarәt orqanının әmәkdaşlarına lazım
olan sәnәdlәri, onlardan çıxarışları tәqdim etmәk, tәqdim edilmәsi tәlәb olunmuş sәnәdlәri tәsdiq
etmәk;
6.2.2.
nәzarәt orqanının әmәkdaşlarına nәzarәt obyektindә ayrıca yer ayırmaq, nәzarәt
sәnәdlәrinin qorunmasını, habelә nәzarәtin aparılması üçün tәlәb olunan surәtçıxarma vә digәr
texnikadan istifadә imkanının yaradılmasını tәmin etmәk;
6.2.3.
nәzarәt tәdbiri zamanı yaranan bütün mәsәlәlәri çevik şәkildә hәll etmәk;
6.2.4.
nәzarәt orqanı әmәkdaşlarının hüquqlarına riayәt edilmәsini tәmin etmәk.
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