ГЯТНАМЯ

(суряти)

Азярбайъан Республикасынын адындан
XXXX-ъу il

№ 2(103)XXXX/XXXX

Бакы шящяри

Бакы Apellyasiya Мящкямясинин мцлки коллеэийасынын щакимляри - Eyvazov Рафаел
Ямир оьлу (сядрлик едян вя мярузячи), Ялийев Заур Яли оьлу вя Талышински Фуад
Шямсяддин оьлундан ибарят тяркибдя, Ясядов Орхан Вцгар оьлунун катиблийи,
Мараглы шяхсин нцмайяндяси XXXXоьлунун иштиракы иля,
Ərizəçi Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Lokal
Gəlirlər
Departamentinin
«ölкяdən
getmək
щцququnun
мцвяггяти
məhdudlaşdırılması» барядя яризясиня даир mülki iş üzrə Бакы шящяри Низами Район
Məhkəməsinin XXXX-ъу il tarixli, 2(007)-XXXX/XXXX saylı qətnaməsindən мараглы
шяхс XXXXoğlu тяряфиндян верилмиш apellyasiya шикайятиnə ачыг мящкямя iclasında
baxaraq,
MÜƏYYƏN ETDİ:
Ərizəçi Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Lokal
Gəlirlər Departamenti яризя иля биринъи инстансийа мящкямясиня мцраъият едяряк,
мящкямядян
XXXXoğlunun
ölkədən
getmək
hüququnun
müvəqqəti
məhdudlaşdırılması barədə гятнамя чыхарылмасыны хащиш етмишдир.
Яризя онунла ясасландырмышдыр ки, верэи ющдяликлярини Азярбайъан
Республикасынын Верэи Мяъялляси иля мцяййян едилмиш мцддятдя йериня йетирмядикляри
цчцн XXXX-ъи ил тарихя дювлят бцдъясиня верэи юдяйиъиси олан XXXX Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (ВЮЕН XXXX) 392.127,0 manat məbləğində (o cümlədən
vergilər üzrə 0 manat, faizlər üzrə 0 manat, maliyyə sanksiyası üzrə 0 manat, məhkəmə qərarı ilə
təmin edilmiş hissə üzrə 392.127,0 manat), «XXXX» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin
(VÖEN: XXXX) 728.274,98 manat məbləğində (o cümlədən vergilər üzrə 0 manat, faizlər üzrə 0
manat, maliyyə sanksiyası üzrə 0 manat, məhkəmə qərarı ilə təmin edilmiş hissə üzrə 728.274,98
manat) vergi borcları vardır. Йаранмыш боръ мябляьляринин 5 эцн ярзиндя дювлят

бцдъясиня юдянилмяси мягсяди иля верэи юдяйиъиляриня Верэи Мяъяллясинин 65-ъи
маддясиня ясасян XXXX-cı il тарихли билдиришляр эюндярилмиш, лакин верэи юдяйиъиляри
йаранмыш боръ мябляьини юдямямишляр. Reyestr məlumatlarına əsasən borclu щцгуги
шяхслярин icra orqanın rəhbəri олан XXXXoğlu Bakı şəhəri, Nizami rayonu, XXXX
ünvanında yaşayır. Гейд едилянляря ясасян, мящкямядян яризянин тямин олунмасы
хащиш едилмишдир.
Бакы шящяри Низами Район Məhkəməsinin XXXX-ъу il tarixli, 2(007)XXXX/XXXX saylı qətnaməsi ilə (hakim Мязащир Садыгов) яризя тямин олунмушдыр.
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Мараглы шяхс биринъи инстансийа мящкямянин гейд едилян гятнамясиндян
апеллйасийа шикайяти веряряк, гятнамянин ляьв олунмасыны, яризянин тямин
олунмамасыны хащиш етмишдир.
APELЛYASİYA ŞİKAYƏTİNİN DƏLİLLƏRİ:
Мараглы шяхс аpellyasiya шикайятини – биринъи инстансийа мящкямясинин
qətnaməsiнин ясассыз олмасы, мадди вя просессуал щцгуг нормаларынын позулмасы,
мящкямя щюкмц иля щцгуги шяхслярин фактики олараг башга шяхсляр тяряфиндян идаря
олунмасы, бу сябябдян дя верэи ющдяликляринин щямин шяхсляр тяряфиндян юдянилмяли
олмасы вя с. кими ясасландырмыш, мящкямя коллеэийасындан апеллйасийа шикайятинин
тямин олунмасыны хащиш етмишдир.
İZAHATLAR, ПРОСЕССУАЛ МЯСЯЛЯЛЯР:
Мящкямя бахышында иштирак едян мараглы шяхсин нцмайяндяси апеллйасийа
шикайятини мцдафия едяряк орада эюстярилян дялилляря уйьун изащат вермиш, мящкямя
коллеэийасындан апеллйасийа шикайятинин тямин олунмасыны хащиш етмишдир.
Ишя бахылмасы иля баьлы мящкямя иъласынын йери вя вахты барядя яризячийя рясми
гайдада мялумат верилмиш, лакин нцмайяндяси, мящкямя иъласына эялмямиш,
эялмямяsинин сябябляри барядя мящкямяйя мялумат вермямишдир.
Бу сябябдян дя, мящкямя коллеэийасы, Azərbaycan Respublikası Мцлки
Prosessual Məcəlləsinin (bundan sonra – MPM) 376.2-cи maddəсinə əsasən ишя
яризячинин нцмайяндясинин иштиракы олмадан бахылмасыны мцмкцн щесаб етмишдир.
HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏR:
МПМ-ин 372.1-ci mаddəsinə əsаsən аpеllyаsiyа instаnsiyаsı məhkəməsi tаm
hüquqlu məhkəmə kimi işə, işdə оlаn və əlаvə təqdim оlunmuş sübutlаr əsаsındа
mаhiyyəti üzrə bахır.
Mяhkяmя kоllеgиyаsы mяruzячи hаkиmиn mяruzяsиnи вя изащаты dиnlяyиb, иш цzrя
топланмыш sцbutlаrы tаm, hяrtяrяflи vя оbyеktиv аrашdыrыb, apellyasиya шиkayяtиnиn
dяlиllяrиnя vя иш цzrя mцяyyяn edиlmиш fаktиkи hаllаra tяtbиq edиlmяlи qanun normalarыna
uyьun qиymяt vеrяrяk hеsаb еdиr kи, apellyasiya шикайяти тяmin олунмамалы, qətnamə
дяйишдирилмядян сахланылмалыдыр.
Беля ки, иşдя олан şəxsi hesab vərəqələrinin surətindən görünür ki, XXXX-ci il
tarixə XXXX və XXXX Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlərinin ödənilməmiş vergi borcu
müvafiq olaraq 392.127,0 manat və 728.274,98 manat təşkil eтмишдир.
Ишдя олан vergi borcunun ödənilməsinə dair XXXX-cı il tarixli bildirişlərdən
görünür ki, XXXX və XXXX Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlərinя yaranmış vergi
borcunun ödənilməsi barədə bildiriş göndərilmişdir.
Ишдя олан hüquqi şəxs haqqında məlumatlardan görünür ki, XXXX və XXXX
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlərinin rəhbəri XXXXoğludur, müvafiq olaraq XXXX
VÖEN nömrəsi ilə XXXX-ci il tarixdə, XXXX VÖEN nömrəsi ilə XXXX-ci il tarixdə
qeydiyyata alınmışdır.
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Ишдя олан şəxsiyyət vəsiqəsinin surətindən görünür ki, XXXXoğlu 30 sentyabr
1977-ci il tarixdə Bakı şəhərində doğulmuşdur, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, XXXX
ünvanında qeydiyyatdadır.
Мящкямя коллеэийасы мцбащися иля баьлы биринси инстансийа мящкямясинин эялдийи
нятиъя иля разылашараг, гейд етмяйи зярури щесаб едир ки, щцгуги шяхсин иcра органынын
рящбяринин юлкядян эетмяк щцгугунун мцвяггяти мящдудлашдырылмасы барядя тядбирин
щяйата кечирилмясиндя ясас мягсяд мящз щцгуги шяхсин верэи ющдялийинин (боръунун)
дювлят бцдъясиня юдянилмясини тямин етмякдян ибарятдир.
Беля ки, Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 73-ъц маддясиня ясасян
ганунла мцяййян едилмиш верэиляри вя башга дювлят юдянишлярини там щяъмдя вя
вахтында юдямяк щяр кясин боръудур.
Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин 16.1 вя 16.1.1-ъи маддяляринин
тялябиня эюря ганунла мцяййян едилмиш верэиляри юдямяк верэи юдяйиъисинин вязифясидир.
Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин 32.1-ъи маддясиня ясасян верэи
органлары верэилярин там вя вахтында йыьылмасыны тямин етмяк мягсяди иля верэи
нязарятини щяйата кечирирляр.
Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин 77.1-ъи маддясиня ясасян верэи
юдяйиъисинин бу Мяъяллядя эюстярилян щалларда вя гайдада мцяййян едилян верэини (о
ъцмлядян ъари верэи юдямялярини) юдямяк вязифяси онун верэи ющдялийи щесаб олунур.
Азярбайъан Республикасы Верэи Мяъяллясинин 78.1-ъи маддясиндя верэи
юдяйиъисинин щесабларында вя йа кассасында вясаитин, щабеля онун ямлакынын олуболмамасындан асылы олмайараг верэи ющдяликляринин йериня йетирилмясинин мяъбури
олмасы тясбит едилмишдир.
Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Пленуму «Азярбайъан
Республикасы Верэи Мяъяллясинин 78.3, 85.4, 90.3 вя 93.1.1-ъи маддяляринин шярщ
едилмясиня даир» XXXX-ъи ил тарихли Гярарында эюстярмишдир ки, верэи щцгуг
мцнасибятляри бир тяряфин диэяр тяряфин щакимиййяти табелийиндя олмасына ясасланыр. Бу
мцнасибятляр дювлятин адындан фяалиййят эюстярян бир тяряфин – верэи органынын
щакимиййят сялащиййятляриня малик олмасына, диэяр тяряфин – верэи юдяйиъисинин ися
табечилийиня ясасланан тяряфлярин субординасийасыны нязярдя тутур. Хцсусиля гейд
олунмалыдыр ки, верэи органынын тялябляри вя верэи юдяйиъисинин ющдяликляри мцгавилядян
дейил, ганундан иряли эялир.
Ганунвериъилийин тялябиня эюря верэиляри там щяъмдя вя вахтында юдямяк щяр
кясин боръудур. Ишдя олан сцбутларда ися эюрцнцр ки, щцгуги шяхсляр олан XXXX və
XXXX Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlərinin dövlət büdcəsinə юдянилмямиш vergi
borcлары вардыр.
Вergi 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
fiziki şəxslərin və ya hüquqi şəxslərin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək
hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılа биляр.
Беля ки, МПМ-ин 355-5.1-ъи маддясиня ясасян вergi 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 ölkədən getmək hüququnun
müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məhkəməyə müraciət etmək hüququna
malikdir.
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Мараглы шяхс апеллйасийа шикайятиндя щцгуги шяхслярин идарячилийинин фактики олараг
башга шяхсляр тяряфиндян щяйата кечирилмясини эюстярся дя, щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййаты иля баьлы reyestr məlumatlarınда директор кими мящз XXXXoğlu гейд
олунмушдур.
Ейни заманда, мараглы шяхс XXXXoğlu мящкямяйя гейд едилян щцгуги
шяхслярин рясми гайдада рящбяри (директору вя с.) олмамасы вя щцгуги шяхслярин дювлят
гейдиййатындя рящбяр кими гейдя алынмамасы иля баьлы да щяр щансы сцбут тягдим едя
билмямишдир.
Щалбуки, «Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты вя дювлят рейестри щаггында»
Ганунун 9.1-ъи маддясиня ясасян, hüquqi şəxslərin, xarici hüquqi şəxsin
nümayəndəlik və ya filiallarının təsis sənədlərinə edilən hər bir dəyişiklik, eləcə də
qeydə alınmış faktların hər bir sonrakı dəyişikliyi qeydiyyata alınmalıdır.
Беляликля, ишин фактики щаллары вя ганунвериъилийин гейд едилян мцддяаларына
ясасян мящкямя коллеэийасы щесаб едир ки, биринъи инстансийа мящкямяси яризяни
тямин етмякля дцзэцн нятиъяйя эялмишдир. Апеллйасийа шикайятинин дялилляри гятнамянин
ляьвиня ясас ола билмяз. Бу сябябдян дя, апеллйасийа шикайяти тяmin олунмамалы,
гятнамя дяйишдирилмядян сахланмалыдыр.
Şərh едилянляря ясасян вя МПМ-ин 372, 382, 384.0.1, 393 vя 405.0.1-cи
маддялярини ряhbər tutaraq, мящкямя kollegiyасы
QƏТ ЕТДИ:
Ərizəçi Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Lokal
Gəlirlər
Departamentinin
«ölкяdən
getmək
щцququnun
мцвяггяти
məhdudlaşdırılması» барядя яризясиня даир mülki iş üzrə Бакы шящяри Низами Район
Məhkəməsinin XXXX-ъу il tarixli, 2(007)-XXXX/XXXX saylı qətnaməsindən мараглы
шяхс XXXXoğlu тяряфиндян верилмиш апеллйасийа шикайяти тямин олунмасын.
Иш цзря Бакы шящяри Низами Район Məhkəməsinin XXXX-ъу il tarixli, 2(007)XXXX/XXXX saylı qətnaməsi дяйишдирилмядян сахланылсын.
Qəтнамядян ишdя ишtиrak edяn шяxslяrя rяsmи qaydada verиldиyи gцndяn 02 (ики)
ай müddətində Бакы Apellyasiya Məhkəməsi vasitəsi ilə Azərbaycan Respublikası Ali
Məhkəməsinin мцлки kollegiyasına kassasiya şikayəti verilə bilər.

