İş № 2(103)-XXXX/XXXX

Azərbaycan Respublikası adından
QƏTNAMƏ
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki kollegiyası
Bakı şəhəri

XXXX-cu il

Hakimlər Aida Əli qızı Hüseynin sədrliyi və məruzəsi ilə,
Etibar Qəzənfər oğlu Nəbiyev və Raqib Əliddin oğlu Qurbanovdan ibarət tərkibdə,
Nofəl Rəhman oğlu Abdullayevin katibliyi ilə,
Ərizəçinin nümayəndəsi XXXX oğlunun iştirakı ilə,
Ərizəçi Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş Departamentinin
maraqlı şəxs XXXX oğluna qarşı “ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti
məhdudlaşdırılması” tələbinə dair mülki iş üzrə Bakı şəhəri Nərimanov Rayon
Məhkəməsinin 2(005)-XXXX/XXXX saylı, XXXX-cu il tarixli qətnaməsindən maraqlı şəxs
XXXX oğlu tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayətinə əsasən mülki işə Bakı Apellyasiya
Məhkəməsinin binasında açıq məhkəmə iclasında baxaraq
müəyyən etdi:
Ərizəçi Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş Departamenti
maraqlı şəxs XXXX oğluna qarşı “ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti
məhdudlaşdırılması” tələbinə dair ərizə ilə Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinə
müraciət edərək, vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs tərəfindən dövlət büdcəsinə olan
ümumilikdə 12.125,95 manat məbləğində vergi borcunun ödənilməsini təmin etmək üçün
XXXX oğlu (doğulduğu tarix-12 avqust 1978-ci il, doğulduğu yer-Azərbaycan, Qazax,
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FİN nömrəsi-XXXX, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və
nömrəsi XXXX) barəsində ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması
barədə qətnamə qəbul edilməsini xahiş etmişdir.
Ərizə onunla əsaslandırmışdır ki, vergi öhdəliklərini Azərbaycan Respublikasının
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədiyi üçün XXXX-ci il tarixə
dövlət büdcəsinə vergi ödəyicisi olan XXXX oğlunun (VÖEN: XXXX) 12125,95 manat
məbləğində (o cümlədən, vergilər üzrə 10769,06 manat, faizlər üzrə 1356,89 manat,
maliyyə sanksiyası üzrə 0 manat, məhkəmə qərarı ilə təmin edilmiş hissə üzrə 0 manat)
vergi borcu vardır. Yaranmış borc məbləğinin 5 gün ərzində dövlət büdcəsinə ödənilməsi
məqsədi ilə vergi ödəyicisinə Vergi Məcəlləsinin 65-ci maddəsinə əsasən XXXX-ci il tarixli
1839020079933700 nömrəli bildiriş göndərilmiş, lakin vergi ödəyicisi yaranmış borc
məbləğini ödəməmişdir.
Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2(005)-XXXX/XXXX saylı, XXXX- ci il
tarixli qərardadı ilə Azərbaycan Respublikası 2 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin
icraatında olan iddiaçı XXXX oğlunun cavabdeh Azərbaycan Respublikasının Vergilər
Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş Departamentinə qarşı “Vergi borcunun
silinməsi" tələbinə dair mülki işə mahiyyəti üzrə baxılıb qurtaranadək ərizəçi Azərbaycan
Respublikasının Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş
Departamentinin
XXXX
oğlunun
ölkədən
getmək
hüququnun
müvəqqəti
məhdudlaşdırılması barədə ərizəsinə dair mülki iş üzrə icraat dayandırılmışdır.
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Ərizəçi şikayət verərək, qərardadın ləğv edilməsini xahiş etmiş, Bakı şəhəri
Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2(005)-XXXX/XXXX saylı, XXXX-ci il tarixli qərardadı ilə
şikayət mülki işlə birlikdə baxılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilmişdir.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 2(103)-XXXX/XXXX nömrəli, XXXX-cu il tarixli
qərardadı ilə şikayət təmin edilərək, həmin iş üzrə Bakı şəhəri Nərimanov Rayon
Məhkəməsinin XXXX-ci il tarixli qərardadı ləğv edilmiş və işə mahiyyəti üzrə baxılması
üçün Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinə qaytarılmışdır.
Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2(005)-XXXX/XXXX saylı, XXXX-cu il
tarixli qətnaməsi ilə ərizə təmin edilmişdir.
Maraqlı şəxs apellyasiya şikayəti verərək qətnamənin ləğv olunmasını xahiş
etmişdir.
Apellyasiya şikayəti onunla əsaslandırılmışdır ki, vergi borcunun yaranmasına
səbəb olmuş XXXX-ci il tarixli, 1839020079933700 saylı qərar hal-hazırda
mübahisələndirilmişdir. Həmin inzibati işə baxılıb qurtaranadək hazırkı işin icraatı
dayandırılmalıdır.
Ərizəçinin nümayəndəsi apellyasiya şikayətinə etiraz edərək təmin olunmamasını
xahiş etdi.
İş üzrə maraqlı şəxsə məhkəmə iclasının vaxtı və yeri barədə məhkəmə bildirişi
göndərilsə də, məhkəmə iclasına gəlməmiş və gəlməməsinin səbəbləri barədə məlumat
verməmişdir. Məhkəmə kollegiyası Mülki Prosessual Məcəllənin 376.2-ci maddəsini
rəhbər tutaraq maraqlı şəxsin iştirakı olmadan apellyasiya şikayətinə baxılmasını
mümkün hesab edir.
Məhkəmə kollegiyası ərizəçinin nümayəndəsini dinləyib, аpеllyаsiyа şikаyətinin
dəlillərini və iş mаtеriаllаrını аrаşdırаrаq hеsаb еdir ki, аpеllyаsiyа şikаyəti təmin
edilməməlidir.
Birinci instansiya məhkəməsi işdə olan yazılı sübutlar əsasında müəyyən etmişdir ki,
XXXX oğlunun XXXX-ci il tarixə 12.664,41 manat vergi borcu vardır və vergi ödəyicisinə
XXXX-ci il tarixinə yaranmış vergi borcunun ödənilməsi barədə 1839020079933700
nömrəli bildiriş göndərilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 23.1.15-3-cü maddəsinə əsasən vergi
ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə
yetirmədikdə, hesablanmış vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə
sanksiyalarının ödənilməsini təmin etmək üsulu kimi vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin və ya
hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti
məhdudlaşdırılması üçün məhkəməyə müraciət etmək Vergi orqanlarının hüquqlarıdır.
Həmin Məcəllənin 77.1-ci maddəsinə əsasən vergi ödəyicisinin Vergi Məcəlləsində
göstərilən hallarda və qaydada müəyyən edilən vergini (o cümlədən cari vergi
ödəmələrini), hesablanmış faizləri və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarını ödəmək
vəzifəsi onun vergi öhdəliyi hesab olunur.
Azərbaycan Respublikası Miqrasiya Məcəlləsinin 9.3.6-1-ci maddəsinə əsasən
vətəndaşın ölkədən getmək hüququ vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə,
hesablanmış vergilər üzrə borcları və faizləri, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarını dövlət
büdcəsinə ödəməməsinə görə vətəndaşın ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti
məhdudlaşdırılması barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olduqda məhdudlaşdırmanın götürülməsi barədə qərar qəbul edilənədək müvəqqəti
məhdudlaşdırıla bilər.
Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin 355-5.1-ci maddəsinə
əsasən, vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə, hesablanmış vergilər üzrə borcların və
faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının ödənilməsini təmin etmək üçün müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı fiziki şəxslərin və ya hüquqi şəxslərin icra orqanının rəhbərinin

3

ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məhkəməyə müraciət
etmək hüququna malikdir.
Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsi ərizəni təmin
etməklə mübahisənin faktiki halları, tərəflərin münasibətləri və tətbiq edilməli olan
hüquqla bağlı düzgün nəticəyə gəlmişdir.
Apellyasiya şikayətində göstərilən dəlillər isə əsassızdır. Belə ki, ölkədən getmək
hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məhkəməyə müraciət etmək üçün
yeganə əsas vergi ödəyicisinin dövlət büdcəsinə borcunun olmasıdır. Ərizəçi tərəfindən
ərizəyə müvafiq qaydada təsdiqlənmiş formada şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarış əlavə
olunmuşdur ki, bu sənəddə vergi ödəyicisinin dövlət büdcəsinə borcunun olması öz
təsdiqini tapmışdır. Vergi Məcəlləsinin 24.0.2-1-ci maddəsində də təsbit olunmuşdur ki,
vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin və ya hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbərinin ölkədən
getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılmasına səbəb olmuş əsaslar aradan
qalxdıqdan sonra dərhal həmin məhdudlaşdırmanın götürülməsi barədə qərar qəbul
etməyə borcludur. Göründüyü kimi borc əsassız hesab edildiyi təqdirdə vergi orqanı
dərhal məhdudlaşdırılmanın götürülməsini təmin edəcəkdir.
Ona görə də apellyasiya şikayəti təmin edilməməli, qətnamə dəyişdirilmədən
saxlanılmalıdır.
Yuxarıda göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual
Məcəlləsinin 382, 384, 392, 393 və 405-ci maddələrini rəhbər tutaraq, Məhkəmə
kollegiyası
qət etdi:
Maraqlı şəxs XXXX oğlunun apellyasiya şikayəti təmin edilməsin.
Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2(005)-XXXX/XXXX saylı iş üzrə
XXXX-cu il tarixli qətnaməsi dəyişdirilmədən saxlanılsın.
Qətnamədən rəsmi qaydada verildiyi gündən 2 (iki) ay müddətində Bakı Apellyasiya
Məhkəməsi vasitəsilə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki Kollegiyasına
kassasiya şikayəti verilə bilər.

