
            

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ 

 

MAGİSTRATURA  MƏRKƏZİ 

 

Əlyazması  hüququnda 

 

 

 

İsgəndərzadə Tural Murman oğlu 

 
“Sığorta fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasında nəzarət sisteminin 

təkmilləşdirilməsi problemləri”  mövzusunda 

 

 

MAGİSTR DİSSERTASİYASI 

 

 

 

 

İxtisasın şifri və adı:   İİM 060403      “Maliyyə” 

 

İxtisaslaşma :  “Sığorta işinin təşkili” 

 
 

Elmi rəhbər:                             Magistr proqramının rəhbəri:   

i.e.n. prof. Kərimov A.M                  i.e.n. prof. Kərimov A.M. 

 

 

Kafedra müdiri: 
i.e.d. Ələkbərov Ə. Ə. 

 

 

 

 

BAKI - 2016           

                                  



2 

 

 M Ü N D Ə R İ C A T                                                                        

                                                                                                 

GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 3 

 

Fəsil I.Sığorta fəaliyyətinin və nəzarət sisteminin nəzəri metodoloji 

əsasları 

1.1. Sığorta fəaliyyətinin nəzəri əsasları, mahiyyəti və prinsipləri-----------7 

1.2. Azərbaycan iqtisadiyyatında sığortanın yeri və rolu --------------------16 

1.3. Sığorta fəaliyyətində nəzarət sisteminin rolu və vəzifələri------------ 27 

 

Fəsil II. Sığorta nəzarəti sisteminin müasir vəziyyəti və onun sığorta 

fəaliyyəti ilə əlaqəsinin  qiymətləndirilməsi 

 

2.1. Sığorta fəaliyyətinə  nəzarət sisteminin təhlili---------------------------33                             

2.2.AR Maliyyə Naziriliyinin Sığorta Nəzarəti Xidməti və  onun fəaliyyətinin 

təhlili ------------------------------------------------------------------------------- 42 

2.3. İnkişaf etmiş ölkələrin nəzarət sistemi və onun sığorta fəaliyyəti ilə 

əlaqəsinin təhlili-------------------------------------------------------------------59 

 

Fəsil III.Sığorta fəaliyyətiin səmərəliliyinun artırılmasında nəzarət 

sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

 

3.1.  Sığorta fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasında dövlət maliyyə 

nəzarətinin müasir  səviyyəsində qurulması və effektivliyinin artırılması 

metodları -------------------------------------------------------------------------- 68 

3.2. Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi--74  

3.3. Nəzarət sisteminin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasında dünya 

təcrübəsinin təhlili --------------------------------------------------------------- 79 

 

NƏTİCƏ  və  TƏKLİFLƏR  

ƏDƏBİ YYAT  SİYAHISI  

REFERAT 

РЕЗЮМЕ 

SUMMARY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı. Sığorta iĢinin səmərəli təĢkilinin və 

beynəlxalq standartlar səviyyəsində inkiĢaf etdirilməsinin ölkə 

iqtisadiyyatının bazar münasibətləri Ģəraitində möhkəmlənməsində mühüm 

iqtisadi əhəmiyyəti vardır.Müasir dövrdə idarəetmənin səmərəliliyin 

yüksəldilməsi əsas prioritet məsələlərdəndir. Sığorta fəaliyyətinin sosial 

məsuliyyətli olması sığorta və təkrarsığorta təĢkilatlarının fəaliyyətinin 

dövlət tərəfindən nəzarət altına alınmasını zəruri edir. Fikrimizcə, sığorta 

sahəsində sahibkarlıq fəaliyyətinə nəzarətin məhdudlaĢdırılmasına dair 

fikirlər ən azı əsassızdır. Ona görə ki, istənilən sahədə müəyyən nəzarətin 

olmaması çoxsaylı sui-istifadə hallarına, sığortalıların əmlak hüquqlarının 

kəskin Ģəkildə pozulması hesabına sığortaçıların varlanmasına gətirib 

çıxara bilər.Sığorta təĢkilatlarının fəaliyyətinə nəzarətin əsas məqsədi 

həyata keçirilən sığorta maliyyə və investisiya əməliyyatlarının 

qanunauyğun və effektiv Ģəkildə mütamadi olaraq təftiĢinin həyata 

keçirilməsindən ibarətdir. Nəzarətin məqsədi, vəzifələri və strukturu 

iqtisadi Ģəraitdən asılı olaraq dəyiĢə bilər.Bazar iqtisadiyyatının 

formalaĢdığı dövrdə sığorta nəzarət sistemi ölkə və dünya təcrübəsi 

əsasında durmadan təkmilləĢir.Respublikamızda müstəqil sığorta 

sisteminin qanunvericilik  və normativ bazası məhz, Sığorta Nəzarətinin 

müstəqil formada həyata keçirildiyi dövrlərdə yaradılmıĢ oldu.Sığortanın 

dinamik inkiĢafı və onun sərhədsiz bir biznes növünə çevrilməsi milli 

sığorta nəzarətinin təkmilləĢdirilməsini ,onun beynəlxalq və Ģəxsi 

əlaqələrinin qüvvətləndirilməsini, sığortaçıların və sığortalıların  

hüquqlarının qorunmasını, nəzarət imkanlarının yaxĢılaĢdırılmasını tələb 

edir. Məhz bu baxımdan sığorta fəaliyyətinin səmərəliliyin artırımasında 
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nəzarət sisteminin təkmilləĢdiriməsi problemləri aktual olub dissertasiya 

iĢinin mövzusunun seçilməsini ĢərtləndirmiĢdir. 

 Mövzunun öyrənilmə vəziyyəti Tədqiqat göstərir ki Sığorta 

fəaliyyətinin səmərəlilyin artırılmasında nəzarət sisteminin 

təkmilləĢdirilməsi problemiləri N.N.Xudiyev və B.A.XankiĢeyev kimi 

professorlar tərəfindən  araĢdırılmıĢdır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq 

sığorta, o sığortaya nəzarət sistemi respublikamızda hələ də kifayət qədər 

tədqiq olunmamıĢdır. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın əsas məqsədi bazar 

iqtisadiyatı Ģəraitində sığorta nəzarəti sisteminin təkmilləĢdiriməsi 

problemərinin  müəyyən edilməsi, və dünya təcrübəsi istiqamətləri əsasında 

elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢ təklif hazırlamaqdan ibarətdir. Dissertasiya 

iĢində qarĢıya qoyulmuĢ məqsədə nail olmaq üçün aĢağıdakı vəzifələr 

yerinə yetirilmiĢdir: 

-Azərbaycan Respublikasında sığortanın yeri və rolu, sığortanın 

mahiyyəti və prinsipləri, sığorta fəaliyyətində nəzarət sisteminin yeri və 

rolu araĢdırılır 

-AR Maliyyə  Nazirliyinin Sığorta Nəzarəti Xidmətinin müasir 

vəziyyəti onun fəaliyyəti, huquq və vəzifələri təhlil olunur, 

-ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin nəzarət sistemi nəzərdən keçirilir 

-Dövlət Sığorta Nəzarəti Sisteminin fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsi 

istiqamətləri araĢdırılır, 

-Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində dövlət tənzimlənməsi və dünya 

təcrübəsi əsasında sığorta fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması 

istiqamətləri müəyyən edilir 



5 

 

Tədqiqatın obyekti. Sığorta fəaliyyətinə dövlət nəzarət sistemi 

seçilmiĢdir 

Tədqiqatın predmeti. Sığorta fəaliyyətinə nəzarət sisteminin 

təkmilləĢdirilməsi istiqamətləri seçilmiĢdir 

Tədqiqat işinin informasiya bazası.Tədqiqatın informasiya bazasını 

“ Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Dövlət 

Statistika Komitəsinin ,Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən 

sığorta təĢkilatlarının materialları,Nazirlər Kabinetinin və Milli Məclisin 

sığorta bazarı haqqında normativ –hüquqi aktları, sığorta haqqında 

dərsliklər (azərbaycan və rus dillərində) təĢkil etmiĢdir.Tədqiqat iĢində 

internet Ģəbəkəsininin informasiya bazasından da istifadə edilmiĢdir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi və praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqatın elmi 

yeniliyi aĢağıdakılardan ibarətdir: 

-Müstəqillik əldə etdikdən sonra respublikada sığorta iĢinin inkiĢafı 

mərhələli Ģəkildə təhlil edilir, 

- Dövlət Nəzarət Xidməti Sisteminin fəaliyyəti və beynəlxalq  

əlaqələri təhlil olunur 

-Sığorta nəzarəti sistemi Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılmasına dair təkliflər 

verilir,  

- Ölkəmizin sığorta sisteminin dünya sığorta sisteminə harmonik 

inteqrasiyasına nail olunması,  

- Sığorta nəzarəti sisteminin beynəxalq standartlara uyğunlaĢdırılması 

üçün təkliflər verilir. 
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Tədqiqatın təcrübi əhəmiyyəti tədqiqatın nəticələrindən və 

təkliflərindən sığorta faəliyyətinin səmərəliliyin artırılmasında nəzarət 

sisteminin təkmilləĢdirilməsi zamanı istifadə etməkdən ibarətdir. 

 

İşin həcmi və strukturu Dissertasiya iĢi giriĢ , üç fəsil, nəticə adda 

istifadə edilmi ədəbiyyat siyahısından ibarət olmaqla 91 səhifədən ibarətdir. 

Dissertasiya iĢində 7 cəvdəl və qrafik verilmiĢdir. 
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Fəsil I Sığorta fəaliyyətinin və Nəzarət sisteminin nəzəri 

metodoloji əsasları 

 

1.1 Sığorta fəaliyyətinin nəzəri əsasları,mahiyyəti və prinsipləri 

 

 Müasir iqtisadi münasibətlər sisteminin mühüm həlqələrindən biri də sığorta 

iĢidir. O, iqtisadiyyatda özünəməxsus  funksiyalar yerinə yetirilməsi ilə bağlı olan 

maliyyə münasibətlərinə aid  olub, cəmiyyətin həyat qabiliyyətinin ən vacib  

amillərindən biri hesab olunur. Buna  görə də, sığortanın ölkə iqtisadiyyatındakı 

rolunun gündən-günə dinamik Ģəkildə artması bir iqtisadi kateqoriya kimi onun 

yenidən  əsaslı Ģəkildə öyrənilməsi  və  qiymətləndirilməsi aktuallığını ön plana çəkir. 

BəĢəriyyətin keçdiyi tarixi inkiĢaf yoluna nəzər saldıqda məlum olur ki, məhz 

məhsuldar qüvvələrin sayındakı artım sığorta iĢinin bir  iqtisadi kateqoriya kimi 

yaranması və inkiĢafı zərurətini yaratmıĢdır. Hər bir ictimai –iqtisadi quruluĢun  

özəyini  istehsal münasibətləri və məhsuldar qüvvələrin vəhdətini əks etdirən müəyyən 

istehsal forması təĢkil etdiyindən,  məhsuldar qüvvələrin təsiri nəticəsində  istehsal 

vastələri ilə biliyə, istehsal təcrübəsinə malik olan cəmiyyətdə əldə edilən əmlakın və 

əmlak maraqlarının müdafiəsi sahəsində yeni münasibətlər sistemi sığorta 

münasibətləri formalaĢmağa baĢlamıĢdır. Bizim Eranın I əsrində qədim  Çin 

ticarətçiləri də risklərdən qorunma mexanizmini ixtira etmiĢdirlər. VII əsrdən   Ġslam 

dini  hüququnda qarĢılıqlı köməkləĢmənin fərqli formalarda strukturlarının   kamil 

sığorta amillərini  meydana gətirmiĢdir. XXII əsrdə Ġtalianın Ģimal regionlarında 

ticarətçilər tərəfindən sığorta əməliyyatlarının həyata keçirlməsi haqqında müəəyyən 

tarixi mənbələr vardır. XVI əsrin axırlarında Böyük Britaniya tərəfindən artıq   

gəmiçilik  sığortası təcrübəsi tətbiq olunurdu.London Ģəhərinin ətrafındakı 

qəhvəxanalara toplaĢan ticarətçilər  və sığorta əməliyyatları   Ģəxsi iĢlərimi  qururdular.

 Məhz həmin  qəhvəxanalardan  biri də hazırki  dünya Ģöhrətli Lloyd 

Korperasiyasının banisi  Eduard Lloyda məxsus idi.Həmin dövrdən XIX-cu əsrin 50-ci 
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illərinədək Avropada yalnız yuxarıda qeyd etdiyimiz sığorta sinifləri mövcud idi. XIX-

cu əsrin 

ortalarından baĢlayaraq artıq sənaye inqilabının nəticələri özünü göstərməyə baĢladı. 

Aqrar təsərrüfatdan  sənaye manufaktura bazisli cəmiyyətə keçid prosesi zamanı iri 

fabriklər qurulur, urbanizasiya prosesi güclənir, sənaye və ticarət dinamik templə  

inkiĢaf edirdi. Bütün bu proseslər  yeni növ risklərin yaranması ilə nəticələndi  və 

bazarlarda sığortanın yeni-yeni  formalarına  tələbat meydana gəldi. 

Sığorta, sadə səkildə demis olsaq, dəymis zərərlərin kompensasiya edilmə 

əməliyyatlarıyla sıx əlaqədə olub sıgorta olunmusların  əmlak maraqlarının müdafiə 

olunması vasitəsidir. Sıgorta əməliyyatının aparılması təcrübəsi  belə münasibətlərin 

çox mükəmməl  bir formasını yaratmısdır: ixtisaslasmıs təskilat (sıgortaçı) sıgorta 

olunanların pay haqqları hesabına sıgorta fondu qurur və onlara dəymis ziyanı sıgorta 

ödəmələri  ilə təchiz edir. 

Sıgorta, maliyyə kateqoriayasıyla ilə birgə qarsılıqlı formada sıx baglı  olan 

iqtisadi məhfumdur. Maliyyə münasibətlərindəki kimi, sıgorta da pul vəsaitlərinin 

dövriyəsinə həmçinin  pul vəsaitinin  paylanmasını prosesində istirak edən təyinata 

uygun  fondların vəsaitlərinin formalasdırılması və istifadəsi üçün tələb olunan  

məbləgə söykənir. Həmçinin sıgorta sektoru  üçün maddi və ya digər zərərlərin 

ödənilməsi üçün müəyyən olunmus mənfəət və yıgılmıs pul vəsaitlərinin  paylanması 

ilə baglı olan iqtisadi əlaqələr də səciyyəvidir. Məhz buna görə də sıgorta, pul Ģəklində 

olan dəyərin  gözlənilən dövriyyəsiylə baglıdır. 

Sığortanı bir iqtisadi kateqoriya kimi  səciyyələndirən aĢağıdakı xususiyyətləri 

də qeyd etmək gərəkdir; 

1. Sığorta prosesi zamanı, sığorta hadisəsinin həyata keçməsi nəticəsində maddi 

və ya digər itkilərin konpensasiya edilməsinə yönləndirilən pul vəsaitlərinin 

bölüĢdürülməsi üzrə münasibətlər meydana gəlir. Bu əlamətinə görə sığorta, ictimai 

istehsalın sığorta müdafiəsi kateqoriyasına bənzəyir. 

2. Bir və ya bir neçə təsərrüfatda baĢ verən itkilərin məbləğinin bərabər formada 

bölüĢdürülməsi ilə bağlı olan iĢtirakçılar arasındakı qapalı bölüĢdürücü münasibətlər 
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forması da sığorta prosesi üçün xarakterikdir. Zərərin bu cür qapalı Ģəkildə 

paylaĢdırılması, zərərçəkən təsərrüfatlarının, bir qayda olaraq, sığorta iĢtirakçılarının 

sayından az olmasına söykənir. 

Zərərin qapalı səkildə bölüsdürülməsi üçün sıgorta istirakçılarının müəyyən  

edilmis sıgorta haqqlarının  hesabına təsəkkül tapan  təyinatlı məqsədli maliyyə-sıgorta 

fondları qurulur. Fondun vəsaitləri yalnız onu təskil edən istirakçılar tərəfindən istifadə 

olundugu üçün, sıgorta haqqının miqdarı , onların hər biri  üçün bölüsdürülən  itki 

payını ifadə edir. Buna görə də, sıgorta əməliyyatı  istirakçılarının əhatə dairəsi nə 

qədər genis olarsa, sıgorta haqqlarının məbləgi də bir o qədər az, sıgorta isə daha 

məqsədəuygun və faydalı olar. Sıgorta prosesində  milyona qədər sıgortalı istirak 

etdikdə və yüz milyonlarla əmlak sıgorta edildikdə ,minimum sıgorta haqqlarının 

vasitəsilə maksimum  zərəri  ödəmək imkanı yaranır. 

Zərərin qapalı səkildə bölüsdürülməsi özəlliyi sıgortanı digər maliyyə 

kateqoriyalarından köklü formada ayırır. Məsələn, dövlət büdcəsinin gəlirləri 

təskilatların  və vətəndasların ödəmələri  hesabına formalasır, lakin səfərbər olunmus 

pul vəsaitlərinin istifadəsi, bu məbləgləri ödəyən tədiyəçilərin fəaliyyətindən kənarda 

qalır. 

3. Sığorta prosesində itkinin nəinki regional vahidlər üzrə, həmçinin  müəyyən 

zaman kəsiyində  paylaĢdirılması xusüsusi önəm daĢıyır. 

Sığorta olunmuĢ təsərrüfatlar arasında sığorta fondunun cari il ərzində ərazi 

cəhətdən effektiv  Ģəkildə  paylaĢdırılması üçün kifayət qədər geniĢ ərazi və sığorta 

olunan əmlaklarının nəzərə çarpan  dərəcədə çox  olması tələb olunur. Yalnız bu 

Ģərtlərə əməl etməklə,geniĢ ərazilərdə təbii fəlakətlərin baĢ  verməsi nəticəsində 

dəymiĢ zərəri bölüĢdürmək mümkün olur. Fövqəladə hadisələrin baĢ verməsinin 

təsadüfi əlamətlərinə uyğun olaraq , zərərin  zaman üzrə  bölüĢdürülməsi bir təsərrüfat 

ilinin çərçivəsindən kənara çıxır.  Fövqəladə hadisələr ardıcıl  bir neçə il baĢ verməyə 

də  bilər və onların baĢ verməsini qabaqcadan proqnozlaĢdırmaq mümkün deyil. Buna 

görə də ehtiyat fondlarının təĢkil olunması  məqsədilə daxil olan sığorta ödəmələrinin 

müəyyən faizi uğun dövr  ərzində ehtiyatda qorunması  zərurəti  yaranır. 
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4. Sığortanın səciyyəvi  xarakteristikalrından biri də sığorta fonduna səfərbər 

olunmuĢ vəsaitin sığorta ödəmələri Ģəklində geri qaytarılması ilə baölıdır. Sığorta 

ödənmələri iki hissədən - sığortanı həyata keçirən sığorta təĢkilatının saxlanılması 

üçün nəzərdə tutulan əlavə xərclərdən ibarət olan sığorta tariflərinə və  mümkünolan 

zərərin konpensasiya edilməsi  üçün təyin olunan netto - ödəmələrə  əsasən təyin 

edilir. Netto ödəmələrin miqdarı , müəyyən ərazi miqyasında həyata keçirilən hesabat 

dövrü (beĢ ildən on ilə qədər) üzrə olan mümkün itkilərə əsasən təyin edilir. Buna görə 

də müəyyən zaman dövrü ərzində zərərin ödəniĢ forması netto ödəniĢlərin məbləği 

kimi elə həmin əraziyə qaytarılır.Vəsaitlərin geri qaytarılması xüsusiyəti  sığortanı 

müəyyən  kredit kateqoriyasına bənzədir.Məhz buna görə də sığorta yalnız maliyyə 

deyil, yeri gəldikdə kredit kateqoriyası kimi də fəaliyyət göstərir. 

Hazırkı  dövrdə sığorta bazar iqtisadiyyatının daimi Ģəkildə dinamik tempdə 

inkiĢaf edən sektorlarından biridir. Özünəməxsus Ģəkildə tələb-təklif qanunları olan 

bazarın mövcud olduğu yerdə mütləq Ģəkildə risklər də özünü göstərir. Əmlak 

maraqlarına zərər dəyməsi fərqli  səbəblərdən baĢ verə bilər. Belə bir prosesin baĢ 

verməsinə həm əmlak sahibinin Ģəxsi məsuliyyətsizliyi, həm də müxtəlif proqnoz 

olunmayan hadisələr səbəb olur. Həmin bu gözlənilməyən fövqəladə hallar əmlak 

sahibinin maraqlarına ziyan vura biləcək risklər adlanır. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, heç də bütün risklər sığortalana bilmir. Sığortanın 

verdiyi üstünlüklərdən istifadə edə bilmək üçün qeydə alınan  risklər müəyyən 

xüsusiyətlərlə səciyyələnməlidir: 

1) Ehtimal olunan riskin həyata keçməsi nəticəsində sığortalıya dəymiĢ zərərin 

miqdarı pul vasitəsiylə ölçülə bilən halda olmalıdır. Məsələn, evin yanğın nəticəsində 

istafadəyə yarasız hala düĢməsi, mənfəətdən məhrum olma, məhkəmənin çıxardığı 

qərar ilə təyin edilmiĢ təzminat ödənilməsi – bütün bu sadalananlar müəyən bir məbləğ 

miqdarı  ifadə olunur. 

2)Sığorta ediləcək risklə  əlaqəli həyata keçmiĢ nəzərəçarpacaq dərəcədə  çox 

sayda hadisələr olmalıdır. Belə ki ,sığorta təĢkilatı ona gorə qarant verə bilər ki, o, mə-

ruz qalmaq ehtimalı yüksək olan risklər üzrə ümum daxil yaradır və daxilin çox az 
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üzvü  hər hansı bir ildə ziyan görür.Hər hansı bir risk altında qalmaq ehdtimalı aĢağı  

olduqda isə belə bir əməliyyat aparmaq heç də məqsədə uyğun olmazdı ,çünki bu 

stuasiyada kassada  çox az bir məbləğ toplanır, bunun əvəzində isə ehtimal olunan 

hadisə həyata keçdiyi  halda tələb olunan sığorta ödəniĢinin miqdarı yığılan sığorta 

haqqlarından böyük olur.  

3) SığortalanmıĢ  risklərin bir digər xarakterik  forması odur ki,sonnəticədə heç 

bir qazanc və ya mənfəət əldə olunmur.  Sadəcə olaraq itkilər konpensasiya olunur. 

4) Riskin bir digər xususiyyəti  də budur ki baĢ verən hadisə tamamilə təsadüfi 

xarakter daĢımalıdır. 

5) Riskin sığortalanması Ģərtlərindən  biri də onun cəmiyyətə və ictimaiyyətə 

zərər verə bilən bir fəaliyyətin  ucbatından  baĢ verməməsidir. Belə ki ,məhkəmənin 

qərarı ilə qanunuauyğun müəyyən edilmiĢ  cərimələnmədən sığorta heç bir halda 

cəmiyyət üçün məqsədəuyğun və ədalətli addım kimi qiymətləndirilə bilməzdi 

.Cərimələmə bir cəzalandırma  metodudur  və qanuna zidd əməllər  törətmiĢ Ģəxsin bu 

cəzadan sığorta vasitəsilə asanlıqla xilas etməsi onu bu cür addımları yenidən atmağa 

stimullaĢdıra bilər. 

6) Sığorta təĢkilatı  tərəfindən tələb olunan sığorta haqqı məntiqli  məbləğdə 

olmalıdır ki, bu da sığortalanması lazım olan risklərə müəyyən həddlər qoyur.Tez-tez 

reallaĢan  risklərdən sığortalanmaq üçün daha yüksək sığorta haqqının tələb olunması 

kifayət qədər məntiqlidir. 

7)Ən  nəhayət ,sığortalanan riskin baĢ verməsi  səbəbilə itkilərlə üzləĢildiyi 

halda sığorta olunan Ģəxsin zərər görmə  ehtimalı olmalıdır. 

Sığorta riskləri- maliyyə, iqtisadi, daĢınmaz və danıĢına bilən əmlak , təbii 

,siyasi risklər Ģəklində  olur.  Əmlak riski- əmlakın, zəlzələ, daĢqın, yanğından və digər 

fövqəladə hallardan  təsadüfi Ģəkildə  zərər görməsidir.Maliyyə riski- kredit 

müqaviləsindən  olan risk, tədavül xərclərinin,artan infilyasiya səbəbilə  istehsal 

xərclərinin gözlənilmədən  yüksəlməsi və s. ilə əlaqədar riskdir.Ġqtisadi risk-qəbul 

olunmuĢ qərarların və ya həyata keçirilən fəaliyyətin təsadüflüyü nəticəsində  baĢ 

verniĢ zərərin mümkünlüyüdür. Siyasi risk- dövlət orqanları və ya təĢkilati qruplar 
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vasitəsilə  siyasi motivlər səbəbilə subyektləri təhlükə qarĢında qoyan  qorxu riskidir. 

Siyasi risk özündə xüsusən hərbi əməliyyatları, xalq üsyanlarının, ticarət və valyuta 

mübadilələrinin qadağan edilməsini birləĢdirir. Təbii risklərə-,sel,daĢqın,güclü qar və 

s. hadisələr daxildir. 

Sadalanan risklər svilizasiyaya müəyyən zərərlər vura bilər. Zərərlər maddi 

olmaqla bərabər, bədbəxt hadisələrin təzahürü nəticəsində fiziki Ģəkildə də ola bilər. 

Məhz bu səbəbdən bəĢəriyyət daim öz mənafelərinin qorunmasının daha səmərəli 

üsulu kimi risklərin sığortalanmasına meyl göstərir. 

       Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə dövlət  Ģirkət və vətəndaĢlara dəyən  

arzuolunmaz təbii, texnogen və digər hadisələr nəticəsində  dəyən zərərləri tam Ģəkildə 

konpensasiya etmək iqtidarında deyildir.  Bu baxımdan sığorta  onların maddi 

maraqlarının müdafiəsinin qarantı kimi çıxıĢ edərək, cəmiyyətin sosial-iqtisadi  

sabitliyini təmin etmiĢ olur. Sığorta fəaliyyəti ilə məĢğul olan təĢkilatların resursları  

geniĢmiqyaslı  yatırımların perspektivli istehsal  və qeyri-istehsal sahələrinə 

yönəldilməsinin etibarlı qaynağı kimi rol oynayır. 

Sığorta istehsal münasibətlərinin ən mühim həlqərindən  biridir. O əsasən ictimai 

istehsal fəaliyyəti zamanı  meydana çıxan maddi zərərlərin  konpensasiya edilməsi  ilə 

bağlıdır.  Normal təkrar istehsal fəaliyyətinin ən vacib elementlərindən  biri istehsalın 

fasiləsizliyin təmin olunmasıdır. Əgər ictimai istehsal prosesi təbiət hadisələri və digər 

zərərli proseslərin  nəticəsində dayanırsa,belə olan halda cəmiyyət üçün belə 

vəziyyətlərdən  zərər görməmək məqsədilə qabaqcadan hazırlıqların görülməsi 

vacibdir. Çünki ictimai istehsal prosesi riskli xarakter daĢıyır. Bu özünü  ilk növbədə 

özünü insan mənafeyi və təbiətin dağıdıcı təsirləri  arasındakı ziddiyyətlərdə 

göstərməyə baĢlayır. Belə stiuasiyalar  insan iradəsindən kənar olaraq baĢ verir və 

onların ağır nəticələrini müəyyən qədər aradan qaldırmaq məqsədilə sığorta 

müdafiəsindən istifadə olunur. Bu, ilk növbədə, özünü ictimai istehsal prosesinin  

sığortalanması və ya qorunması  formasında göstərir. 

Bir iqtisadi  anlayıĢ olan sığorta maliyyə kateqoriyasının əvəzolunmaz tərkib 

hissəsidir. Bununla bərabər, maliyyə ümumilikdə yığımların və  gəlirin bölgüsü və 
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yenidən bölgüsü ilə bağlıdırsa  belə olan halda  sığorta yalnız yenidən bölgü 

münasibətlərini özündə ehtiva edir. Ġqtisadi anlayıĢ kimi sığortanın özünə 

məxsusluğunu səciyyələndirən  aĢağıdakı mahiyyət prinsiplərini misal göstərmək olar: 

1. Sığortalama prosesi  zamanı pulun yenidənbölgüsü münasibətləri meydana 

gəlir ki, bu da qıraq, əvvəlcədən təyin oluna bilməyən və dağıdıcı hadisələrin 

mövcudluğu ilə Ģərtlənir. Məhz həmin bu  hadisələrin baĢ verməsi  nəticəsində milli 

iqtisadiyyata və vətəndaĢlara maddi və mənəvi fiziki olmaqla bir sıra  zərərlər dəyir. 

2. Sığorta prosesi  zamanı sığorta tərəfləri  arasında dəymiĢ zərərin konpensasiya 

edilməsi prosesi həyata keçirilir. Sığorta tərəfləri deyildikdə, sığorta edənlərlə sığorta 

eolunanlar baĢa düĢülür. Bu tip yenidənbölgü münasibətləri, qanuna uyğun Ģəkildə tam 

olaraq  təsərrüfatı və bütün ölkə hüdudlarını  deyil, ictimai həyatın müəyyən hissələrini 

özündə ehtiva edən itkilərin spontan  xarakter daĢıması ilə Ģərtlənir. Bu zaman sığorta 

tərəfləri nə qədər çox  olarsa, onda zərərin ortadan götürlməsindən müvafiq olaraq hər 

bir sığorta eden tərəfə adambaĢı  o qədər az miqdarda pul düĢər. Zərərin konpensasiya 

olunmasının ən əlveriĢli metodu sığortalamadır. Bu əlveriĢlilik, sığorta fəaliyyəti ilə 

məĢğul olan Ģəxlərin  və sığorta olunan əmlakların sayı artdıqca mütanasib olaraq daha 

da artır. Sığorta həmçinin pul vəsaitlərinin sığorta fondu adlanan vahid bir fondda 

toplanmasını  təmin edir. Belə hallarda hər bir sığortaçı maksimum zərəri minimum 

xərclərə aradan qaldırmaq imkanına malik olur. 

3. Sığorta itkilərin həm vaxtında həmdə ərazi vahidləri üzrə ppaylaĢdırılması nı 

təmin edir. Bu zaman bir il ərzində sığorta fondunun vəsaitlərinin səmərəli ərazi 

bölgüsü üçün geniĢ  ərazilər və çoxlu sayda  sığorta obyektinin mövcud  olması 

gərəkdir. Ġtkilərin  lazimi anda aradan qaldırılması fövqəladə halların təsadüfi xarakter 

daĢıması ilə əlaqədardır. Ona görə ki belə fövqəladə vəziyyətlər hər zaman  baĢ vermir 

və onların baĢ verəcəyi vaxtı qabaqcadan proqnozlaĢdırmaq mümkün deyildir. 

4. Ġtkilərin örtülü formada konpensasiya olunması sığorta fondunda səfərbərliyə 

alınmıĢ vəsaitlərin bilavasitə geri qaytarılmasını Ģərtləndirir. Hər bir sığorta olunanın 

sığorta fonduna ayırdığı sığorta ödəmələrinin  yalnız bir təyinat məqsədi  var ki, o da 

müəyyən ərazidə və müəyyən zaman ərzində zərərin real məbləğinin ödənməsidir. 
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Buna görə də sığorta ödəmələrinin  məbləği dəymiĢ ziyanın qarĢılanması formasında 

geriyə qaytarılır. 

Sığorta kateqoriyasının iqtisadi mahiyyətini  onun iqtisadi məzmunundan 

ayırılması daha məqsədə uyğundur. Məlum olduğu kimi mahiyyət apriori anlayıĢdır, 

məzmun isə  daimi olaraq yenilənilərək , ictimai-iqtisadi quruluĢların hər birində 

özünün əlamətlərinə malik olaraq, sığotanın icitmai-tarixi növlərini 

müəəyənləĢdirir.Sığortaya verilmiĢ tərif onun hazırki cəmiyyətdə mövcud olan 

məzmununu xarakterizə e-dir.  Sığortanın iqtisadi mahiyyəti, onun ictimai 

məqsədlərində ifadə olunmuĢ funksiyalarında daha yaxĢı dərk olunur.Funksiyalar 

sığortanın maliyyə sisteminin bir hissəsi  kimi xüsusiyyətlərini aydınlaĢdırmağa 

yardım edən  təzahür xüsusiyyətləridir. Maliyyə anlayıĢı öz iqtisadi mahiyyətini hər 

Ģeydən öncə bölgü funksiyası vasitəsilə ifadə edir. Bu funksiya özünü sığortanın 

funksiyalarında göstərir. Sığortanın bazis  etibarilə dörd vacib  funksiyası vardır.  

 

 

 

 

Bunlar aĢağıdakılardan ibarətdir: 

 - risk funksiyası; 

 - qabaqcadan xəbərdar edici funksiyası; 

 - yığım funksiyası; 

       -nəzarət funksiyası.  
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                                                                                                  Şəkil 1.1
1
(4) 

 

 

Hər Ģeydən əvvəl vacib  funksiya kimi risk funksiyası özünü göstərir. Belə ki, 

ikilər həmiĢə meydana gələ bilər və hətta fasiləsiz olaraq hər il təkrarlana bilər. 

Sığortanın qarĢısına qoyulan hədəflərə  uyğun olaraq sığorta təĢkilati zərərçəkmiĢ 

təsərrüfat obyektlərinə  pul yardımı göstərməlidir. Bu sərhədlər daxilində  fəaliyyət 

göstərən sığorta riski funksiyası yenidən bölgü münasibətlərini həyata keçirir. Dəyərin 

pul formasında yenidən bölgüsü, təsadüfi sığorta hadisələrinin baĢ verməsilə əlaqədar 

olaraq sığorta iĢtirakçıları arasında aparılır. Yenidənbölgü münasibətləri sığortanın 

mahiyətini əks etdirməklə bərabər, sığortanın risk funksiyasının  reallaĢdırılmasında da 

mühüm  rol oynayır. 

        Sığortanın öncədən xəbər vermə və ya xəbərdaredici  funksiyası əsasən sığorta 

fondunun vəsaitlərinin müəyyən olunmuĢ hissəsi hesabına sığorta risklərinin 

dərəcəsinin aĢagı endirilməsinin tədbirlərinin maliyyələĢdirilməsinə istiqamətlənir. 

Xəbərdarlıq  funksiyası, əhalinin və ya təsərrüfat subyektlərinin öz mümkün itkilərinin 

nəticələrini aradan qaldırmağa çağırıĢ olmaqla bütün fəaliyyətin obyektin  sağlamlığın 

və s. sığorta olunmasını  bildirir. Yəni sığorta ehtimal olunan itkilərin kompensasiya 

olunmasıdır. Həyat sığor tası növlərində sığorta kateqoriyası, məsələn, ĢərtləĢdirilmiĢ 

sığorta məbləğinin həmiĢəlik sığorta müqaviləsi üzrə yığılması zamanı kredit 

                                                 
1
 B.A.XankiĢiyev Sığorta hamı üçün .Bakı ,2005, 73səh. 
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kateqoriyasına yaxınlaĢır. Sağlamlığın, həyatın sığortalanması vasitəsilə pul 

məbləğinin qənaətlə yığılması, ailə gəlirinin sığorta müdafiəsinə olan ehtiyacı ilə 

əlaqədardır. Həmçinin sığorta, əmanət funksiyasına da malik ola bilər. 

 Sığorta üçün  ayırmalar sığorta fonduna cəlb olunduğu üçün sığorta həm də 

yığım funksiyasını reallaĢdırır. Sığortanın köməyi ilə kifayət qədər miqdarda pul 

vəsaitlərinin yığılmasının finans  siyasəti baxımından çox böyük əhəmiyyəti vardır. 

  Sığortanın baĢqa bir funksiyası olan nəzarət funksiyası yuxarıda göstərilən üç 

funksiyanın nəticəsi kimi çıxıĢ edir və konkret sığorta münasibətləri zamanı həmin 

funksiyalarla birlikdə meydana çıxır. Nəzarət funksiyası sığorta fondu vəsaitlərinin 

formalaĢdırılması və istifadəsi ilə əlaqədardır. Sığorta nəzarətinin qanunvericilik 

sənədləri əsasında həyata keçirilməsi maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsinin tərkib 

hissəsi kimi çıxıĢ edir. 

Sığortanın ictimai istehsalın daimiliyini , tarazlığının və  müntəzəmliyinin təmin 

olunmasında mühüm rol oynayır . Son nəticə dedikdə  əsasən, zərərlərin zamanında 

aradan qaldırılmasında sığorta əməliyyatlarının inkiĢaf göstəricilərində  sığorta 

sahələrinin optimallaĢdırılması, sığorta əməliyyatlarının inkiĢaf göstəriciləri;gəlirlə 

zərər və itkilərin tam olaraq ödənilməsində; ictimai istehsalın fasiləsizliyinin, 

müntəzəmliyinin və tarazlığının təmin olunmasında; sığorta təĢkilatlarının investisiya 

fəaliyyətində sığorta fondunun sərbəst vəsaitlərinin müvəqəti formada iĢtirak 

etməsində;  ölkənin dövlət büdcəsinin gəlirlərinin sığorta gəliri və digər təsərrüfat 

əməliyyatlarından alınan gəlir hesabına tamamlanmasında özünü göstərir. Müasir 

dövrdə iĢçilərin sağlamlı\ında problemlərin yaranması, əmək qabiliyyətindən məhrum 

olma i, ailə baĢçısının dünyasını dəyiĢməsi zamanı onların sosial sığorta müdafiəsini 

təmin etmək üçün, sosial sığorta fondu və pensiyafondlarının formalaĢması və 

istifadəsi metodunu daha məqsədəuyğun edir. Bu zaman sığorta haqlarını (sosial 

sığortaya ödənilən haqları) iĢçilər deyil, onların iĢlədiyi müəssisəvə təĢkilatlar ödəyi və 

s. nəzərdə tutulur. 

Beləliklə, sığorta iqtisadi və sosial sferanın ayrı düĢünülməyən  tərkib hissəsi, 

bazar infrastrukturunun mühüm elementidir. O, cəmiyyətin və təsərrüfat subyektlərinin 
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mənafelərinin müdafiə edilməsini təmin etməklə, bilavasitə onların maraqlarına təsir 

göstərmək imkanına malikdir. 

 

 

 

1.2.Azərbaycan İqtisadiyyatında sığortanın yeri və rolu 

 

Respublikamızda sığorta  3 əsas mərhələdə inkiĢaf yolu  keçmiĢdir:  1917-ci il 

oktyabr inqilabına qədər olan dövr, inqilabdan sonrakı dövr  (1917-90) və 1990-cı 

ildən baĢlayaraq bu günümüzə qədər olan dövr. 

      Ölkəmizdə sığorta iĢinin təĢkilinin baĢlanması XIX əsrin ortalarına təsadüf 

edir. Azərbaycanda sığorta iĢi kapitalist-bazar istеhsal münasibətlərinin inkiĢafı, nеft 

sənayеsinin təĢkil olunması və sahibkarlığın inĢifaiilə sıх bağlıdır. ХIХ əsrin 

sonlarında Azərbaycanın nеft sənayеsinə əcnəbi  invеstоrların cəlb olunması səbəbilə 

sığorta iĢinin inkiĢafında yüksəliĢ  baĢlanır, ilk nеft və gəmiçilik Ģirkətlərinin əsası 

qoyulurdu. Sənayеcilərin qarĢılıqlı Ģəkildə  sığortası, yanğın sığortası, vətəndaĢların 

Ģəхsi varidatının sığortalanması gеniĢ vüsət almağa baĢlayırdı. Sığorta əməliyyaları 

səhmdar və koperativ  sığorta cəmiyyətləri tərəfindən aparılaraq həyata keçirilirdi. 

Bəhs etdiyimiz  dövrdə Azərbaycanda bir sıra əcnəbi  ölkələrin sığorta  Ģirkətlərin 

filialları nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərirdilər. Azərbaycanda əsasən gəmilərinin 

sığortalanması sahasi  üzrə iхtisaslaĢmıĢ ingilis Ģirkəti «Llоyd»un filialları, həmçinin  

Almaniyadan  və «Rus Llоyd» ingilis Ģirkətinin iki nümayəndəliyi, Rusiya və Ġranın 

sərhəd limanlarına kimi  daĢınan yüklərin sığortası ilə məĢgul olan «Rеpman və Rust» 

ticarətxana  ilə təqdim еdilən «ġimali Alman Llоyd»u, habelə gəmilərin və yüklərinin 

sığortasını həyata keçirən  «Alman, Livantiya хətti» cəmiyyəti fəaliyyət göstərməyə 

baĢlayırlar. 

Bakıda inqilabdan qabaqkı dövrdə sığorta iĢi artıq  inkiĢaf etmiĢ sahələrdən biri 

idi. 1910-cu ildə  demək olar ki, Bakıda 18 sığorta təĢkilatı fəaliyyət 

göstəriridi.Bunların arasında  ən böyük sığorta təĢkilatisə «Rus siğorta cəmiyyəti» idi. 
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Xəzər dənizində üzən gəmilərin sığortası Bakı Ģəhərində sığorta iĢinin əsasını təĢkil 

edirdi. Məhz Bakı  vasitəsilə Rusiya -Ġran dəniz ticarəti praktiki olaraq həyata 

keçirilirdi. 

 Bir sıra rus Ģirkətlərinə sığorta sektorunda böyük pay vеrilmiĢdir.1912-ci ilin 

məlumatlarına əsasən Bakıda 30 sığorta təĢkilatı və agеntliyi fəaliyyət göstərirdi. Məhz 

həmin  dövrdə alman,ingilis Ģirkətləri və baĢqa iri Ģirkətlərin nümayəndəlikləri , habеlə 

bir sıra Rusiya sığorta təĢkilatları öz fəaliyyətlərinə baĢlamıĢdır. Ölkəmizdə  sığorta 

iĢinin ilkin  baĢlanğıcında tanınmıĢ  sənayеçilər və milyonçular, Dövlət Bankı 

Ģöbəsinin uçоt-ssuda kоmitəsinin üzvləri:   Hacı Zеynalabdın Tağıyеv, Ələkbər 

Dadasоv, Musa Nagıyеv, 

Mustafa Rəsulоv və baĢqaları dayanırdılar. Post Sovet məkanının digər baĢqa 

rеspublikalarında оlduğu kimi, Sоvеt hakimiyyəti illəri ərzində Azərbaycanda da 

dövlət sığorta sistеmi qurulmuçdur. Rеspublikamızda sığorta sahəsinin  inkiĢafında 

müəyyən dərəcədə  rоl оynamıĢ Azərbaycan SSR Dövlət Sığortası BaĢ Ġdarəsi və SSRĠ 

«Inqоsstraх»nın Bakı Ģəhər Ģö bəsi fəaliyyət göstərirdi. Sоvеt hakimiyyəti qurulduqdan 

sоnra daha dəqiq  1922-ci ildən baĢlayaraq bütün SSRĠ-də sığorta dövlət inhisarına 

alınmasına baĢlandı. Bu dövrdə sığorta əsasən dövlət sosial təminat sisteminə əlavə 

kimi fəaliyyət göstərirdi.Ə haliyə göstərilən sığorta xidmətləri məhdud xarakter 

daĢıyırdı. Müasir günümüzə qədər dövlət sığortasının inkiĢaf yolunda uğurlarla yanaĢı  

çox böyük tənəzzüllərdə baĢ vermiĢdir. Belə ki, 30-cu illərdə ölkədə fəaliyyət 

göstərmiĢ birgə  və səhmdar fondlar inzibati üsulla ləğv olunaraq , yerində yalnız 

dövlət sığortası təĢkil olunmuĢdur. Bu isə sığorta sistemində rəqabət maneə olaraq və 

düzgün inkiĢafın ləngiməsilə nəticələnmiĢdir. Azərbaycan da dövlət sığortası 1923-cü 

ildən baĢlayaraq aparılır. Ölkəmizdə  sığorta iĢinə rəhbərliyi dövlət sığortası idarə 

heyəti rəhbərlik edir. Regionlarda  isə sığorta agentlikləri fəaliyyət göstərir. 

Kooperativ sığorta bilavasitə Sentrosoyuzun istehlak kooperasiyası ilə həyata 

keçirilirdi,1931-ci ildə isə onun fəaliyyəti dayandırıldı. Bu qərardan sonra sığorta 

əməliyyatları Dövlət Sığorta sında toplanmağa baĢlandı. 1980-ci illərin sonunadək 

rеspublikada sığorta iĢi iki sığorta təĢkilatının və  Azərbaycan Rеspublikasının Dövlət 
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Sığorta ġirkətinin və SSRĠ-nin хarici dövlət sığorta təĢkilatının Bakı Ģəhərindəki 

Ģöbəsinin inhisarı altında idi. Оnların fəaliyyət əhatə  dairəsi qanun vericilik  vasitəsilə 

bölüĢdürülmüĢdür.  

1988-ci ilin 26 mayında “SSRĠ-də Kooperasiya haqqında” qəbul edilmiĢ qanuna 

görə  sığortanın qaydasını, növlərini müəyyən etməyə, kooperativlərə və onların 

ittifaqlarına kooperativ sığorta təĢkilatlarınının əsasını qoymağa razılıq verildi. Ölkədə 

kommersiyaməqsədli sığorta təĢkilatları və səhmdar cəmiyyətlərin əsası qoyulmağa 

baĢlandı. 

Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra respublikamızda sığorta sərbəst Ģəkildə 

inkiĢaf etməyə baĢladı. 1991-ci ildə AR Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Sığorta 

Nəzarəti yaradıldı. Bu təĢkilatın baĢlıca vəzifəsi ölkəmizdə sığorta xidmətləri bazarının 

inkiĢafının tənzimlənməsi, , sığortalıların, sığortaçıların və dövlət mənafeyinin 

qorunması , metodiki rəhbərliyin həyata keçirilməsi, müvafiq normativ-hüquqi 

sənədlərin hazırlanması və s. olmuĢdur. 

Milli sığorta bazarı Azərbaycanda 1992-ci ilin əvvəlindən müstəqil Ģəkildə 

təĢəkkül tapmağa baĢlamıĢdır. Azərbaycan Rеspublikasının Milli Məclisi tərəfindən 

ölkə tariхində ilk dəfə оlaraq 1993-cü ilin yanvarında «Sığorta haqqında» Azərbaycan 

Rеspublikası Qanununu qəbul olundu. Məhz həmin qanunun tələblərinin icra еdilməsi 

məqsədilə sığorta iĢinin inkiĢafına dəstək  vеrən müхtəlif nоrmativ hüquqi sənədlər 

hazırlanmıĢdır ki, bu da sığorta хidmətləri həcminin artmasına , sığorta təĢkilatlarının 

maliyyə dayanıqlığının möhkəmlənməsinə  təkan vеrdi. Bununla yanaĢı 1993-cü ildə 

Azərbaycan Respublikası Sığorta Cəmiyyətləri Ġttifaqı yaradıldı. Birliyin məqsədi 

ölkədə sığorta təĢkilatlarının təĢəbbüslərini bir yerdə saxlamaq, sığorta bazarının 

inkiĢafına dəstək olmaq , onların bir biriylə qarĢılıqlı münasibətlərini əlaqələndirmək, 

dövlət, beynəlxalq-regional  və digər təĢkilatlarla münasibətlərdə öz üzvlərinin 

mənafeyini müdafiə olunmasını təmin etməkdir. Sığortaçılar Birliyi və Dövlət Sığorta 

Nəzarəti ölkədə sığorta iĢini tənzimləyən normativ-hüquqi sənədləri ortaq Ģəkildə 

hazırlamaqla məĢğul idi.  
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Belə ki, 19 96-cı ildə sığortaya aid bir neçə qanunlar “Azərbaycan 

Respublikasında nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası 

haqqında”, 19 97-ci ildə “Rabitə haqqında”,  “Məhkəmə və hakimlər haqqında”, 

“Hərbi qulluqçuların dövlət icbari Ģəxsi sığortası haqqında”,  “Azərbaycan 

Respublikasının Gömrükxanası haqqında məcəllə” qəbul edilmiĢdir. Dövlət sığorta 

Ģirtkətləri ilə yanaĢı öz əl sığorta Ģirkətlərinin də sayında artım müĢahidə olunurdu. 

Kеçid mərhələdə rеspublikada «Milli Bank»ın yarandığı, müstəqil хarici-iqtisadi 

siyasətin yеr aldığı, milli valyutanın dövriyyəyə buraxıldığı bir dövrdə  sığorta 

bazarının  inkiĢafı  daha da prioritet məsələyə çevrilir və  yеrli  хüsusiyyətlər  gözə 

alınmaqla sığorta iĢinin inkiĢafında kоmmеrsiyaməqsədli siyasət yürütməyə imkan 

yaranır. Bazar münasibətlərinin formalaĢdığı yeni stuasiyada sığortanın təĢkili 

prinsiplərinin köklü surətdə yеnidən həyata kеçirildiyi, оnun fəaliyyətində monopoliya 

və  inhisarın ortadan götürülməsi , sığorta bazarının fоrmalaĢdığı, əhali arasında 

sığorta хidmətlərinin yayıldığı və оnun kеyfiyyətinin bütün istiqamətlərdə  artırılması 

üçün Ģərait yarandığı, sığorta Ģirkətlərinin stabil maliyyə məsələlərinin həll еdildiyi bir 

zamanda sığortanın rоlunu və yеrini göstərməyə təĢəbbüs göstərilir. Sığorta bazarının 

əsas prioritete məsələsi gələcəkdə оnun daha da inkiĢaf еtdirilməsi, iqtisadiyyatın 

dayanıqlığının  və yüksəliĢinin əsas amili iqtisadi prоsеslərin sığorta təminatı, 

rеspublikanın ümumi daхili məhsulunda sığortanın payının yüksəldilməsidir. Sığorta 

bazarının inkiĢafı üçün mülkiyyət fоrmasından asılı оlmayaraq müəssisə və 

təĢkilatlara, həmçinin əhaliyə göstərilən sığorta хidmətlərinin həcminin 

geniĢləndirlməasində  bütün sığorta təĢkilatları üçün еyni Ģərait təmin olunması, 

sığortalılar qarĢısında öhdəliklərin yеrinə yеtirilməsi, sığortalıların və sığorta bazarının 

pеĢəkar iĢtirakçılarının, habеlə dövlətin hüquq və mənafеlərinin qоrunması təmin 

еdilməlidir. Sığorta bazarının yaradılmasının əsas məramı rеspublikada sığorta iĢinin 

inkiĢafı üçün maliyyə-iqtisadi, nоrmativ hüquqi bazasını  yaratmaqla, , sığorta 

bazarının, sığorta təĢkilatlarının mövcud qanunvеriciliyin tələblərinə əməl еdilməsi 

üzrə fəaliyyəti üzərində dövlət nəzarəti sistеminin gücləndirilməsinin, iqtisadi 
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dayanıqlığın  və milli iqtisadi təhlükəsizliyin mühüm amillərindən biri kimi sığortanın 

rоlunun artırılması təmin еdilməsidir. 

2000-ci ildə qəbul olunmuĢ məcəllələrdən biri olan Mülki Məcəllədə ayrıca bir 

fəsil yalnız sığorta münasibətlərinə həsr edilmiĢdir. Sığortanın əsas müddəaları mülki 

hüquq münasibətləri kimi öz əksini tapdı. 2001-ci ildə Nazirlər Kabinetinin qəbul 

etdiyi  əsasında sığorta Ģirkətlərinin nizamnamə kapitallarının minimum məbləğləri 2 

milyon manat , təkrarsığortaçılar üçün isə 5 milyon manat olaraq müəyyən olundu. 

Bunun nəticəsində bəzi aĢağı nüfüzlu və qeyipeĢekar  sığorta Ģirkələri bazarı tərk 

etmək məcburiyyətində qaldı, bazar daha da güclənməyə baĢladı. Sığorta bazarına 

nəzarət səlahiyyətələri Maliyyə Nazirliyinin sərəncamna verilidi və keçmiĢ 1991-ci 

ildə yaradılmıĢ Nazirlər Kabineti yanında  Dövlət Sığorta Nəzarəti ləğv edili. 2002-ci 

ildə sığorta sahəsində daha iki qanun qəbul olundu. Belə ki, əmlaka və ətraf mühitə, 

ətraf mühitin qəza nəticəsində çirklənməsi zamanı əhalinin həyat və sağlamlığına 

vurulan zərərə görə “ Ġcbari Ekoloco sığorta haqqında” və dövlət qulluqçularının sosial 

müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə “Dövlət qulluqçularının icbari sığortası 

haqqında” qanun qəbul edildi.  Həmin il baĢ vermiĢ təbii fəlakətlər nəticəsində kənd 

təsərrüfatına külli miqdarda ziyan dəydiyini və belə olan hallarda zərərin konpensasiya 

edilməsi üçün dövlət vəsaiti ilə yanaĢı sığortadan ehtiyat  mənbə kimi istifadə 

edilməsinin zəruriliyi ilə əlaqədar “Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaĢdırılması 

haqqında” qanun qəbul edildi. 2003-cü ildə sıgorta sahəsində aparılan islahatların ardı  

olaraq sərniĢinlərin müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə “sərnisinlərin icbari 

sığortası haqqında” qanun qəbul olundu. Dasıyıcıların hesabına həyata keçirilən 

sığorta mülki aviasiya sahəsində beynəlxalq təcrübəyə söykənən sosialyönümlü bir 

addım oldu. Ardınca “Yanğından icbari sığorta haqqında” qanun qəbul olundu. Həmin  

qanuna görə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olan fiziki və hüquqi Ģəxslər öz 

əmlaklarını və mülk mə-suliyyətlərini yanğından icbari sığorta etməlidirlər ki, buda 

stabil və dinamik inkiĢaf üçün sahibkarların maliyyə təhlükəsizliyini təmin edən əsas 

nomativlərdən biridir. 2007-ci ilin axırlarında  “Sığorta fəaliyyəti haqqında” AR 

qanunu qəbul olundu .2009-cu il fevral ayının 9-da Azərbaycan Respublikası 



22 

 

Prezidentinin fərmanı ilə AR Maliyyə Nazirliyinin Dövlət sığorta Nəzarəti Xidməti 

yaradıldı. 2010-cu il iyul ayının 3də „Ìstehsalatda bədbəxt hadisələr və peĢə xəstəlikləri 

nəticəsində peĢə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında„ 

qanun qəbul olundu  

 Hazırda sığorta bazarı Azərbaycanda özünü inkiĢaf mərhələsindədir. Sığorta 

Ģirkətləri 40-dan çox icbari və könüllü sığorta növlərini təklif edirlər. Lakin bu  say 

hələ də kifayət qədər deyil. Müqayisə üçün deyək ki, dünyanın inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrində əhaliyə 300-dən çox müxtəlif sığorta xidməti növü göstərilir.  

1991-ci ildə Azərbaycanda 62 sığorta təĢkilatı, o cümlədən 53 milli, 9 korporativ 

sığortaçı fəaliyyət göstərirdi. Əsası qoyulmuĢ  bir çox  kommersiyaməqsədli    sığorta 

təĢ-kilatları sığorta olunanların inamını qazana bilmədiklərinə görə, onların  35-i  

müflisləĢərək öz fəliyyətini dayandırmıĢdır. 2016-cı ilin əvvələrinə olan statistik 

məlumatlara əsasən  Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiĢ 27 sığorta  və 1 təkrar sığorta 

təĢkilatı fəaliyyət göstərir ki, onlardan 21 özəl, 6 qarıĢıq mülkiyyət formalı dövlət 

kommersiya Ģirkətidir. Həmçinin 20 fevral 2014-cü il statistik məlumatlarına əsasən 

Respublikda 6 sığorta brokeri fəaliyyət göstərir. 

      Azərbaycan Respublikasında 2015-ci ildə sığorta xidmətlərindən daxil olan 

sığorta haqqı 443 mln. manat təĢkil etmiĢdir ki, bu da 2008-ci illə müqayisədə 2,5 dəfə 

çoxdur. AĢağıdakı cədvəldə 2015ci ilin yanvar-dekabr aylarına əsasən Ģirkətlər üzrə 

hesablanmıĢ sığorta haqqları və sığorta ödə-niĢləri haqqında məlumat verilmiĢdir: 

                                                                                                                                                         Şəkil  1.2                                                                                
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Son dövrdə təkrar sığortanın tətbiqi və inkiĢafı, Avropa Ġqtisadi Birliyinə 

inteqrasiya prosesi  və s. qüvvədə olan qanununda müəyyən  dəyiĢikliklərin 

№ Sığ                Şirkətin adı                             
Sığorta 

Haqları 
Sığorta Ödənişləri 

1 “A-Qroup Sığorta ġirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 12 603 446,69 7 244 574,06 

2 
“AXA MBASK” Sığorta ġirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 18 316 136,72 10 689 925,67 

3 
“Alfa Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2 422 064,33 1 548 987,85 

4 
“AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 10 466 922,48 4 231 715,46 

5 
“AtəĢgah Həyat” Sığorta ġirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 39 124 190,81 18 234 691,36 

6 
“AtəĢgah” Sığorta ġirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 43 544 036,32 15 918 349,10 

7 
“AzSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 32 763 867,68 7 915 573,56 

8 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya ġirkəti 41 384 364,00 13 164 798,00 

9 
“Azərbaycan Sənaye Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

10 

073 570,83 
4 351 962,18 

10 
“Azərqarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 299 949,24 3 367,00 

11 
“Bakı Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2 422 090,55 1 729 436,81 

12 
“BaĢak Ġnam Sığorta ġirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

1 

006 736,00 
831 656,98 

13 
“Beynəlxalq Sığorta ġirkəti” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 11 240 596,61 3 931 671,73 

14 
“Buta Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2 295 019,82 4 788 074,45 

15 
“Era Trans Sığorta” Sığorta ġirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 0,00 183 491,21 

16 
“Günay Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 80 339,50 97 163,43 

17 
“Mega Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 17 623 969,24 2 307 122,76 

18 
“PaĢa Həyat Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 54 526 449,39 16 349 699,98 

19 
“PaĢa Sığorta” ġirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 64 780 265,39 29 885 878,17 

20 
“Qala Həyat” Sığorta ġirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

22 

827 377,06 
17 649 084,65 

21 
“Qarant Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 4 511 196,59 3 594 937,37 

22 
“Rəvan Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2 141 656,71 1 243 080,38 

23 
“Standard Insurance” Sığorta ġirkəti Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 19 728 972,65 7 826 774,55 

24 “Xalq Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 10 219 188,22 5 257 901,18 

25 "Qala Sığorta" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 62 133,00 53 341,00 

26 
“ĠPƏK YOLU SIĞORTA” ASC 

17 

554 682,10 
635 316,52 

27 
“Əmrah Sığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 886 209,46 572 741,09 

  
YEKUN 442 905431,39 180 241 316,50 
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olunmasını zəruri edir.Məhz bu səbəbdən  1999-cu ilin 25 iyununda Azərbaycan 

Respublikasının “Sığorta haqqında” yeni qanunu qəbul edilərək qüvvəyə mindi. 

Respublikada sığorta münasibətlərinin tənzimlənməsi, sığorta iĢinin dünya 

standartlarına uyğun təĢkil edilməsi və təkminləĢdirilməsinin hüquqi bazasını yaratmıĢ 

olan bu qanun, sığortalıların hüquq və mənafelərinin müdafiə edilməsini, sığorta iĢinin 

inkiĢafı və həyata keçirilməsini,  sığorta müqavilələrindən irəli gələn münasibətlərin 

tənzimlənməsini, sığortaçıların maliyyə bazasının möhkəmləndirilməsini,  sığorta 

sahəsində müvafiq dövlət orqanlarının səlahiyyətlərinin müəyyən edilməsini nəzərdə 

tutur. 

Hansı mülkiyyət formasında olmasından asılı olmayaraq fəaliyyətini 

qanuniləĢdirmək üçün sığorta təĢkilatları mütləq Ģəkildə lisenziya almalıdırlar. 

Müstəqillik əldə edilənə qədər respublikada müəssisə və təĢkilatlar bütövlükdə dövlət 

mülkiyyətində olduğuna görə onlara məxsus olan əmlakın dövlət tərəfindən sığorta 

edilməsi həyata keçirilmiĢdir. Belə ki, dövlət mülkiyyətində olan, idarə  və təĢkilatlara 

, müəssisə  məxsus əmlakın icbari qaydada sığorta olunması 1992-ci ildən 1999-cu ilə 

qədər dövlətin qəbul etdiyi qərara müvafiq  olaraq dövlət tərəfindən həyata 

keçirilmiĢdir. Həmçinin  vətəndaĢların mülkiyyətində olan tikinti-lərin də icbari 

Ģəkildə sığorta edilməsi həyata keçirilmiĢdir. Buna baxmayaraq 1991-ci ildən sonra 

özəl sığorta Ģirkətlərinin yaranması dövlət sığorta orqanları ilə rəqabətin yaranmasına 

səbəb olmuĢdur. 

Üzvlərinin mənafelərini qorumaq və birgə proqramlarını həyata keçirmək 

Sığorta fəaliyyəti ilə məĢğul olan Ģəxslər və təĢkilatlar öz fəaliyyətlərini 

əlaqələndirmək üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, 

assosiasiyalar ittifaqlar və digər təĢkil edə bilərlər. Bu ittifaqlar sığorta fəaliyyəti ilə 

birbaĢa olara məĢğul olmaq hüququna malik deyillər. Sığorta ittifaqları hüquqi Ģəxs 

kimi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sığorta Nəzarətində qeydiyyata alındıqdan  

sonra öz nizamnamə qaydalarına uyğun olaraq fəaliyyət göstərirlər. Sığorta fəaliyyətini 

lisenziyalaĢdırmaq üçün ödənmiĢ  nizamnamə kapitialının minimal  məbləği 

Azərbaycan 1 yanvar 2013-cü  il tarixnə əsasən  nizamnamə kapitalının minimal  
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məbləği sığorta-çılar üçün -5 milyon manat, təkrar sığortaçılar üçün isə 10 milyon - 

manat müəyyən edilmiĢdir.  

                        

Minimum   tələb olunan kapital məbləği 

 

                                                                             Şəkil 1.3
2
 (11) 

Hal hazırda qüvvədə olan qanunvericilik norması sığorta Ģirkətinin əsası qoyulan 

zaman  zamanı həm milli, həm də xarici kapitalın cəlb olunmasına Ģərait yaradır. 

“Sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən sığorta Ģirkətinin 

nizamnamə kapitalında əcnəbi  kapitalın həcmi  49%-dən artıq olması qadağandır. 

Azərbaycanda sığorta fəaliyyətini aparmağa lisenziya almıĢ ən iri sığorta Ģirkəti 

“Azərisığorta” dır. “Azərisığorta” uzun illərdir fəalliyət  və tam etibarlı dövlət sığorta 

Ģirkətidir və onun Respublikanın bütün regionlarında nümayəndəlikləri mövcuddur. 

Dövlət sığorta təĢkilatları hüquqi Ģəxs statusuna malikdir, öz fəaliyyətində 

nisbətən azaddır, təsərrüfat prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərir. Onların gəlir və 

xərclər üzrə maliyyə planını sərbəst tərtib etməklə, Ģtat siyahısını və göstəricilərini 

təsdiq edirlər. Özəl və səhmdar sığorta Ģirkətləri bir qayda olaraq nizamnamə kapitalı 

və sığorta xidmətinin həcminə görə xeyli kiçikdir. Sığorta müqaviləsi yazılı Ģəkildə 

bağlanmalıdır. Əks təqdirdə sığorta müqaviləsi etibarsız sayılır (icbari dövlət sığortası 

müqaviləsi istisnadır). Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq 

                                                 
2
 Sigorta.maliyye.gov.az 
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olaraq, tərəflərin öz aralarında gəldiyi razılığa  əsasən müqavilə baĢqa Ģərtlər daxilində 

də göstərilə bilər. Sığorta müqaviləsinin bağlanması üçün sığortalı müqavilə bağlamaq 

niyyəti barəsində sığortaçıya yazılı formada  təklif verir, ya da bu məqsədini Ģifahi  

Ģəkildə  bildirir. Qanunla və ya  müqavilə baĢqa hal nəzərdə tutulmuĢdursa, sığorta 

müqaviləsi müqavilənin bağlandığı gündən etibarən qüvvəyə minir.  

Sığorta müqaviləsi bir sənədin hazırlanması  və yaxud sığortaçının sığortalıya 

onun yazılı ərizəsi və ya Ģifahi müraciəti əsasında sığortaçı tərəfindən qol çəkilmiĢ 

sığorta polisi (Ģəhadətnamə) təqdim etmək yolu ilə bağlana bilər. Sonuncu mərhələdə  

sığortalının sığortaçının təklif etdiyi Ģərtlər əsasında müqavilənin bağlanmasına 

sığortalının razılığı sığortaçıdan alınmıĢ polislə birlikdə təsdiq edilir.  

Əmlak sığortası müqaviləsi imzalanan zaman sığortalı ilə sığortaçı arasında 

aĢağıdakı məsələlər üzrə razılıq əldə olunmalıdır: baĢ verəcək sığorta hadisəsinin 

xarakteri haqqında, sığorta məbləğinin miqdarı haqqında, müqavilənin fəaliyət 

müddəti haqqında sığorta obyekti olan müəyyən əmlak haqqında. 

Sığorta iĢində prioritet  məsələlərdən biri «Sığorta daхıli»nin  yaradılmasıdır. 

«Sığorta daхılı» - müəyyən risklərin birlikdə sığortalaması üçün sığorta Ģirkətlərinin 

birliyidir. «Sığorta daхili» əsasən təhlü-kəli, iri və təcrübədə yеni оlan risklərin  

sığortaya qəbul еdilməsi zamanı yaradılır. Hazırda  rеspublikada əmlakın 

sığortalanması üzrə sığorta daхılı fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə  sığortanın digər  

növləri üzrə sığorta daхılının   yaradılması üzrə iĢlər davam еdəcəkdir. 1999-cu ildə 

Azərbaycan Rеspublikasının yеni «Sığorta haqqında» Qanunu qəbul edilmiĢdir ki, bu   

da sığorta iĢinin rеspublikada  dünya normalarına uyğun Ģəkildə inkiĢaf  еtdirilməsi,  

sığorta münasibətlərinin tənzimlənməsi və təkmilləĢdirilməsinin hüquqi bazasını 

yaratmıĢdır. 

     Ölkəmizdə sığorta iĢinin təĢ-kili dövrün iqtisadi və sosial tələblərinə uyğun 

olaraq həmiĢə yenidən qurulmuĢ və tək-milləĢdirilmiĢdir. Sığorta iĢinin indi 

fəaliyyətdə olan əsasları 1958-ci ildə qoyulmuĢdur. Son 30 il ərzində dövlət sığortası 

sistemində  böyük iqtisadi və sosial əhəmiyyət kəsb etmiĢ, irəliyə doğru addımlar 

atılmıĢ və dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdir. 
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     Belə ki, sığorta iĢinin respublikamızın hüdudlarına aid edilməsi yeni 

özkönüllü sığorta növlərinin inkiĢafının yüksəldilməsi və onlar üzrə əmə-liyyatların 

həcminin artılmasına dəstək  vermiĢdi. Lakin müttəfiq respublikaların dövlət sığortası 

iĢindəki tam sərbəstliyi çox çəkməmiĢ  və 1968-ci ildən etibarən dövlət sığortası 

sistemi ittifaq-resublikanın əsas orqana çevrilmiĢdir. 

  Yenidənqurma dövründə regionların və rayonların tam təsərrüfat hesabı və 

özünü maliyyələĢdirmə prinsiplərinə uyğun keçməsi bütün maliyyə-kredit sisteminin, 

o cümlədən dövlət sığortasının həmin prinsiplərə uyğun Ģəkildə qurulmasını tələb 

etmiĢdi. 

   Müstəqil Azərbaycanın təsərrüfat mexanizminin mühüm kəsb edən tərkib 

həlqələrindən biri sığorta sistemidir. O, külli məbləğdə maliyyə resursları toplamağa 

imkan verir, təsadüfi hadisələr nəticəsində təsərrüfatlara və vətəndaĢlara dəymiĢ 

zərərin ödənilməsində mühüm rol oynayır. Lakin respublikamızda hər cür imkan və 

Ģərait olmasına baxmayaraq biz könüllü sığorta növlərinin inkiĢafına görə nəinki 

dünya, habelə keçmiĢ ittifaq respublikaları arasında da geri qalırıq. BaĢqa sözlə, 

respublikada mövcud tikintilərin və qaramalın 1/10-dən bir qədər çoxu, ev əmlakının 

1/8-i, nəqliyyat vasitələrinin isə 1/6-i sığorta olunmuĢdur ki, bu da göstəricilərdən də 

xeyli aĢağıdır.  

     Respublikada və onun  hər bir bölgəsində sığorta iĢinin ugurlu inkiĢafı onun 

azad fəaliyyəti ilə bağlıdır. Dövlət sığortası münasibətləri inhisarın qarĢısının alınması 

və əks-inhisar tədbirlərinə müvafiq olaraq təkmilləĢdirilməlidir. Respublika sərhədləri 

daxilində sığorta olunacaq obyektləri və növləri azad Ģəkildə müəyyən etmək, elmi 

hesablamalara əsaslanmaqla qiymət dərəcələrini müəyyənləĢdirmək sahəsində ona tam 

sərbəstlik verilmiĢdir. 

Ölkəmizdə təkmil, azad sığorta sisteminin yaradılması  tədbirləri , beynəlxalq 

sığorta münasibətləri sistemindən qətiyyən ayırmamalıdır. 
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1.3. Sığorta fəaliyyətində  nəzarət sisteminin yeri və rolu 

 

Sığortaçının göstərdiyi fəaliyyət o biri  təsərrüfat subyektlərindən əsaslı formada  

fərqlənir, çünki bu fəaliyyət istehsal prosesinin müntəzəmliliyinə və müxtəlif 

təsadüflər nəticəsində dəymiĢ zərərlərin konpensasiya edilmsəsinə 

istiqamətləndirilmiĢdir.  

Fəaliyyətinin sosial yönümlü olması sığorta ilə məĢğul olan Ģəxslərin 

təĢkilatların  dövlət tərəfindən nəzarətə götürülməsini vacib edir. Daha ümumi Ģəkildə 

desək  bu nəzarət, sığortaçının  maliyyə statusunun tədqiq və təhlil olunmasında və 

onun sığorta olunan  Ģəxs qarĢısındakı  müqavilə öhdəliklərinin qəbul  olunması üçün 

ödəniĢ qabilliyyətinə sahib olmasında öz əksini tapmıĢdır. Qəbul edilmiĢ məsuliyyətlər 

üzrə he-sablaĢmaların aparılması aparılması üçün sığortaçıda maliyyə sığorta maliyyə 

vəsaitlərinin ,nəinki müəyyə  sığortaçıya, həmçinin sığorta anlıyıĢının  özünə olan 

inamıda kökündən sarsıtmıĢ olur.Ġctimai Ģüurda sığorta ideyasına qarĢı yaranan 

etimadsızlığ, əhalinin dövlət təsisatlarına arĢı yaranan tələblərinə də təsirsiz ötüĢmür. 

Məhz buna görədə dövlət sığortaçının ,əhalinin əmalak və iqtisadi mənafelərini bir biri 

ilə əlaqələndirməklə sığorta fəaliyyəti proseslərindən kənarda qalır.Dövlət sığorta 

nəzarətinin təĢkilinin özəyi sığortaçının  qabiliyyətinin qarantı kimi çıxıĢ edən 

ehtiyyatların ölçü problemindən ibarətdir. 

Ġnzibati hüquq  sığorta brokerləri, sığortaçılar və dövlət  arasındakı əlaqələri 

tənzimləndirən sığorta təĢkilatlarının fəaliyyət göstərməsinə nəzarət olunmasının vacib 

alətidir və hüququn aĢağıda göstərilən xüsusi mənbələrinə  söykənir. 

Maliyyə hüququ bazası  sığorta fondehtiyatları olan sığorta təĢkilatlarında, 

həmçinin sıgorta münasibətləri subyektlərinin xərcləri tərkibinin müəyyənləĢdirilməsi 

üzrə münasibətləri sığortaçıların vergiyə cəlbolunma bazasını, gəlirdən  verginin 

tutulması  və ödənilməsini, ƏDV-nin , və digər vergi növlərinin və məcburi 

ödəmələrin müəyyən edilməsini, mаliyyə fоndlarının yaradılması və оnlardan istifаdə 

edilmə- sində sığorta təĢkilatları, sığortalılar və dövlət arasında müna- sibətləri 



29 

 

nizamlayır və aĢağıda göstərilən əsas normativ aktları birləĢdirir. –Azərbaycan 

Rеspublikasının Vеrgi Məcəlləsi; «Sığorta təĢkilаtlarının maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin mühasibat uçоtunun hesablar рlanı və onun tətbiqinə dair» Təlimat; - 

«Qеyri-həyаt sığоrtası növləri üzrə sığorta ehtiyatları- nın yаradılması və аyırmaların 

hesablanması» Qaydası Sığorta fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsinin hüquqi 

bazası  və nəzarət tərəfindən həyata keçirilən nəzarət funksiyalarının əsas siyahısı 

«Sığorta hаqqında» Azərbаycan Rеspublikası Qanununun müvafiq maddələrində 

müəyyən edilsə də, bu funksiyalar yada salınır, lakin onların məzmunu açıqlanmır. 

Sığortaya dövlət nəzarəti aĢağıda göstərilən nəzarət funksiyalarının həyata keçirilməsi 

ilə əlaqədardır: -maliyyə vəziyyətinə, sığortanın Ģərtlərinə və sığorta tariflərinin 

əsaslandırılmasına nəzarət etməni daxil etməklə sığorta fəaliyyətinin 

lisenziyalaĢdırılması (Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrinin əksəriyyətində sığortanın 

Ģərtlərinə və sığorta tariflərinə ilkin nəzarət etmə ləğv edilsə də, sığortaçının maliyyə 

sabitliyinə və tədiyyə ödəmə qabiliyyətinə nəzarət etmə nəzarət sisteminin əsas 

elementlərindəndir); -sığorta ehtiyatlarının yaradılması qaydasının müəyyən edilməsi; 

-sığorta ehtiyatlarının yerləĢdirilməsi qaydalarının müəy- yən edilməsi (daha dəqiq 

olaraq sığorta ehtiyatlarını örtən aktivlərin); -sığortaçının aktivləri və öhdəlikləri 

arasında normativ nisbətlərin müəyyən edilməsi (tədiyyə ödəmə qabiliyyətinin marjı); 

-mühasibat və statistika hesabatlarının formalarının və onların təqdim edilmə 

müddətlərinin müəyyən edilməsi; 

-sığortaçıların və sığorta brokerlərinin qeydiyyatının (reyestrinin) aparılması; -

sığorta fəaliyyətinin həyata keçirilməsi hüququnu verən lisenziyaların (icazələrin) 

dayandırılması və geri götürülməsi. Sığorta təĢkilatlarının fəaliyyətinə dövlət 

nəzarətinin həyata keçirilməsinin üç mərhə-ləsini müəyyən etmək olar: ilkin, cari və 

sonrakı. Ġlkin mərhələdə sığorta fəaliyyətinin həyata keçirilməsi hüququ verən 

lisenziyanın verilməsi barədə qərar qəbul edildikdə nəzarət səmərəli ola bilər. Avropa 

Birliyinə daxil olan ölkələrinin direktivlərinə müvafiq olaraq sığorta fəaliyyəti 

lisenziyalaĢdırıldıqda ilkin nəzarət mərhələsi həyat sığortasın- dan baĢqa, həyat və 

qeyri-həyat sığortasının həyata keçirilməsi üçün tələb edilən sənədlərin tərkibi 
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müxtəlif olur. Bundan baĢqa, sığortanın bu sahələrinin eyni vaxtda bir hüquqi Ģəxs 

tərəfindən həyata keçirilməsi qadağan edilmiĢdir. Bu cür qadağan etmə sığorta 

ehtiyatlarının yaradılmasının və onları ör- tən aktivlərinin yerləĢdirilməsinin müxtəlif 

qaydada tənzimlənməsi zəruriliyi ilə əlaqədardır. Mövcud qanunvericilik imkan verir 

ki, dünyаnın bir çox inkiĢafetmiĢ dövlətlərindən  fərqli olаrаq Аzərbаycаn 

Respublikаsındа fəа liyyət göstərən eyni sığortа təĢkilаtı həm həyаt, həm də qeyri-

həyаt sığortаsı növü üzrə fəаliyyət göstərsin. Əsasən də sığortа təĢkilаtının əsasının 

qoyulması  və sığortа iĢinin  reallaĢdırılması hüququnu verən lisenziyаnı tənzimləyən 

normаlаr üz-ərində dаyаnmаq vacibdir. Аzərbаycаn qаnunvericiliyi sığortа müqаviləsi 

üzrə mülki hüquqi münаsibətlərin potensiаl subyekti kimi sığortа təĢkilаtının «əsasının 

qoyulmasını»nı 2 pilləli prosedur kimi nəzərdə tutur. Sığortа təĢkilаtının «əsasının 

qoyulması» proseduru mülki qаnunvericilik normаlаrı ilə, sığortа fəаliyyətinin 

reallaĢdırılması hüququ verən lisenziyаnın verilməsi isə inzibаti hüquq normаlаrı ilə 

tənzimlə nir ki, bu dа bir-biri ilə qarĢılıqılıqlı anlaĢılmazlıq  yаrаdır ki və təĢkilаtın 

əsasının qoyulması  аnındа, onun reаl tədiyyə ödəniĢ  perspektivində ol mаsı və s. Bu 

kimi hаllаrdа təsisçilərin üzəbilmir. rində nəzаrət orqаnlаrı tərəfindən vacib  nəzаrətin 

həyаtа keçirilməsini təmin edə bilmir. Bir çox dövlətlərdə  sığortа təĢkilаtının qey-

diyyаtdаn keçiilməsi və onа lisenziyаnın verilməsi sığortа nəzаrətinin bir orqаnındа 

toplanmıĢdır ki, bu dа sığortа təĢkilаtı kаpitаlının mənbələrinə və onun rəhbərlərinin 

qabilliyyət vəbacarığına  dövlət tərəfindən təkmil formаdа nəzаrət etmənin zəruri 

səviyyəni təmin edir. 

Dövlət sığorta orqanlarının tənzimləyici funksiyası , sığorta etdirən Ģəxslərin 

edtibarlı və inamlı formada müdafiə olunmasını təmin edən 3 əsas  funksiyasının 

həyata keçirlməsini nəzərdə tutur. 

Sığorta müqavilələrin və razılaĢmalarının əldə olunması ilə əlaqədər olan 

fəaliyyətin yerinə yetirilmısinə icazə verən  qeydiyyatın aparılması ilkin və ən baĢlıca 

funksiyadır. Bütün sığortaçılar mütləq Ģəkildə qeydiyyatdan keçmək 

məcburiyyətindədir. Qeydiyyat sığortaçıın profesionnalıq səviyyəsini və onun maliyyə 

stabilliyini müəyyənləĢdirir. Avropa və ABġ təcrübəsində adətən maliyyə kredit 
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sahəsində uğurları ilə nüfuz qazanmıĢ Ģəxslər tərəfindən sığortaçı barəsində zəmanət 

məktublarının qeydiyyat məntəqələrinə təqdim edilməsi tələb olunur. Rəsmi nüfuzu və 

prestici olmayan sığorta cəmiyyəti fəaliyyət göstərə bilməz. 

Qeydiyyat aktı dövlətin sığorta nəzaərti orqanları tərəfindən müvafiq razılıq və 

lisenziyanın  sığortaya verilməsi ilə rəsmiləĢdirilir. 

Nəzarət sisteminin bir digər funksiyası  aĢkarlığın təmin olunmasıdır. Sığorta 

fəaliyyəti ilə professional Ģəkildə məĢğul olan Ģəxs  hər bir Ģəxs sığortaçının maliyyə 

vəziyyəti haqqında, tam doğru aydın formada informasiyyadan ibarət olan prospekti 

nəĢr etdirməlidir. AĢkarlıq prinsipi sığorta fəaliyyəti haqqında qanunvericilik aktları 

vasitəsi ilə həyata keçirlir. 

Rəqabət mübarizəsində müəyyən məhdudiyəətlərə yol verməmək üçün dövlət 

sığorta nəzarəti  orqanları  informasiyanın nə dərəcədə düzgün olduğunu 

yoxlamalıdır.Sığortaçıların  maliyyə vəziyyəti haqqında  informasiyaların aĢkar Ģəkildə 

olması rəqabət mühitinin qorunub saxlanılmasına əlveriĢli Ģərait yaradır. 

Üçüncü funksiya sığorta sahəsində hüquq normalarına riayət etməkdən ibarətdir. 

Dövlətin sığort nəzarəti orqanı onun qanun pozuntularına görə istintaq 

baĢlamaq,sığortaçıların mənafelərinə zidd  əməllərlə məĢğul olan Ģəxslərə qarĢı 

inzibati ölçülər tətbiq etmək və ya isitintaq iĢini məhkəməyə təqdim etmək hüququna 

malikdir.Dövlətin  sığorta nəzarəti orqanı sığortaçıların operativ –maliyyə fəaliyyətinin 

yoxlannılması üzrə bir sıra səlahiyyətlərə malikdir. 

Sığorta nəzarətini hüququnu tam və hər tərəfli Ģəkildə təĢkil olumması bazar 

iqtisadiyyatının formalaĢdırılması prosesi zamanı dövlətin baĢlıca vəzifələrindən 

biridir.Sığorta nəzarəti  hüququnun məqsədi, vəzifələri və fomaları “Sığorta haqqında” 

Azərbaycan Respublikası  Qanununda müəyyən edilmiĢdir. Bu sığortaçılar tərəfindən 

qüvvədə olan qanunvericiliyin Ģərtlərinə riayət edilməsindən,sığorta fəaliyyətinin 

səmərəli Ģəkildə inkiĢaf etdirilməsindən,sığortalıların,sığortalıların sığortaçıların digər 

maraqlı Ģəxslərin,habelə dövlətin hüquq və maraqlarının qorunmasından 

ibarətdir.Sığorta Nəzarəti hüququnun əsasını Azərbaycan Respublikasının “Sığorta 
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haqqında” Qanununda, Prezdentin Fərmanlarında,Nazirlər Kabinetinin qərarlarında və 

digər hüquqi aktlarda məyyənləĢdirilmiĢ inzibati normalar təĢkil edir. 

Ġnzibati hüquq sığortaçılar, sığorta brokerləri və dövlət arasındakı münasibətləri  

tənzimləyən sığorta təĢkilatlarının fəaliyyət göstərməsinə nəzarət edilməsinin zəruri  

alətidir  və hüququn aĢağıda göstərilən əsas mənbələrinə söykənir. 

Maliyyə hüququ əsası sığorta  ehtiyataları olan sığorta təĢkilatlarında, o 

cümlədən, sığorta münasibətləri subyektlərinin məsrəfləri tərkibinin müəəyən edilməsi 

üzrə münasibətləri sığortaçıların  vergiyə cəlbolunma bazasını, mənfəətdən  verginin 

hesablanması və ödənilməsini, əlavə dəyər vergisini, digər  vergi növlərinin və 

məcburi ödəmələrin müəyyən edilməsinini maliyyə fondlarının yardılmasını və 

onlardan istifadə edilməsində sığorta təĢkilatlarını, sığortalılar və dövlət arasındakı 

münasibətləri nizamlayır və aĢağıda göstərilən əsas normativ aktları birləĢdirir. 

-Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi; 

-“Sığorta təĢkilatlarınının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin mühasibat uçotunun  

hesablar planı və onun tətbiqinə dair Təlimat” 

-“Qeyri-həyat sığortası növləri üzrə sığorta ehtiyatlarının yaradılması və 

ayrılmaların hesablanması” Qaydaları 

- Sığorta fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsinin hüquqi əsası və nəzarət 

tərəfindən  həyata keçirilən nəzarət funksiyalarının əsas siyahısı “Sığorta haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununun müvafiq maddələrində göstərilsədə onların 

mahiyyəti açıqlanmır.Sığortaya dövlət nəzarəti aĢağıda göstərilən nəzarət 

funksiyalarınln realla.dırılması ilə əlaqədardır. 

-sığorta ehtiyatlarının təĢkilolunması qaydalarının  müəəyən edilməsi 

- sığorta ehtiyatlarının yerləĢdirilməsi qaydalarının müəəyənləĢdirilməsi 

-sığortaçının aktivləri və öhdəlikləri arasında normativ nisbətlərin müəyyən 

ediilməsi(tədiyyə ödəmə qabiliyyətinin marcı) 

-sığorta təcrübəsini  ümumiləĢdirmək, sığorta fəaliyyətinim inkiĢafına və 

təkmilləĢdirilməsinə dair təkliflər hazırlamaq 



33 

 

-mühasibat və statistika hesabatlarının formalarının və onların təqdim edilmə 

müddətlərinin müəəyən edilməsi 

-sığortaçıların və sığorta brokerlərinin qeydiyyatının (reyestrinin) aparılması 

-sığorta fəaliyyətinin  həyata keçirilməsi hüququnu verən lisenziyaların 

(icazələrin) dayandırılması və ya geri götürülməsi. 

-sığorta  təcrübəsini ümumiləĢdirmək, sığorts fəaliyyətinin inkiĢafına və 

təkmilləĢdirilməsinə dair təkliflər hazırlamaq. 

   Qeyd olunmalıdır ki, sığorta sahəsində inhisarçılıq  fəaliyyətinin və ədalətsiz 

rəqabətə qarĢı tədbirlərin görülməsi, sərhədləndirilməsi və aradan qaldırılması  hazır ki 

qanunvericiliyə müvafiq formada Maliyyə  və Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirlikləri tərəfindən 

həyata keçirilir.  Lisenziyanın əldə edilməsi  ilə bağlı məsələlər də Maliyyə Nazirliyi 

tərəfindən həll olunur. Lisenziyanın alınması üçün vacib  Ģərtlərdən 1i, sığorta 

təĢkilatında tam olaraq ödənmiĢ nizam-namə kapitalının movcud olmasıdır. 

Maliyyə dayanıqlığının və sığorta əməliyyatlarının təmin olunması  prosesi 

zamanı sığorta nəzarəti  sığorta təĢkilatlarından bu fondların məbləğlinin manat və  

digər xarici valyutalr üzrə artırılmasını tələb edə bilər. Fəaliyyətə son qoyulması  

lisenziyalrın ləğv edilməsi barədə qərarların  qəbul olunması  zamanı sığorta Nəzarəti 

ekspert komissiyasının sonuncu  qərarına əsaslanır. Lisenziyanın əldə olunmasına  

görə sığortaçı xüsusi  rüsum ödəyir. 
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Fəsil II. Sığorta nəzarəti sisteminin müasir vəziyyəti və onun sığorta 

fəaliyyəti ilə əlaqəsinin qiymətləndirilməsi 

 

2.1. Sığorta fəaliyyətinə nəzarət sisteminin təhlili 

Mаliyyə nəzаrəti qаnunvеrici və icrаеdici hаkimiyyət orqаnlаrının  bütün iqtisаdi 

dövlət, müəssisə və təĢkilаtlаrın mаliyyə fəаliyyətləri üzərində nəzаrətidir.  Mаliyyə 

nəzаrəti  həmçinin mаliyyənin nəzаrət funksiyаsının rеаllаĢdırmа formаsıdır. Mаliyyə 

nəzаrəti  səciyyəvi  formа və mеtodаlogiyа tətbiqеtmə vаsitəsilə təsərrüfаt və 

idаrəolunma  obyеktlərinin mаliyyə fəаliyyətinin və onunlа əlaqəli əməliyyаtlаrın 

təftiĢi  toplusudur. Ġqtisadi və sosial proseslərim  inkiĢаf etdiyi bir dövrdə xаlq 

təsərrufаtinin idаrə olunmasında əsasəmdə bаzаr iqtisаdiyyаtı quruluĢunda  çеvik  

nəzаrət sistеminin qurulmаsı vacib  məsələlərdən biridir. 

Mаliyyə nəzаrətinin obyеkti təsərrüfаt subyеktlərinin mаliyyə rеsurslаrının 

təĢkili və istifаdən olunan zаmаn meydana gələn  pul münаsibətləri və yеnidənbölgü 

prosеsləridir. Mаliyyə nəzаrətinin prеdmеtinə bunlar daxildir - mаliyyə statistikalrı 

xalis gəlit ƏDV, hər növ gəlirlər, mаyаdəyəri, rеnt-аbеllik, fondlаr və s.i Аiddir. 

Mаliyyə nəzаrətini yerinə yetirən fiziki və hüquqi Ģəxslər Mаliyyə nəzаrətinin 

subyеktləridir . 

Mаliyyə nəzаrəti sadalanan  xüsusiyyətlərə  əsasən təsnifatlaĢdırılır: Mülkiyyət 

növünə əsasən : dövlət mаliyyə nəzаrəti və qеyridövlət mаliyyə nəzаrəti; Dövlət 

mаliyyə nəzаrəti konstitusiyа və müvаfiq qаnunvеricilik аktlаrı əsаsındа yerinə 

yetirlməsi bilаvаsitə dövlətin mаliyyə siyаsətinin yerinə yetiirlməsi, ölkədə mаliyyə 

dаyаnıqlığının təmin olunması, dövlət büdcəsinin və büdcədən kənаr fondlаrın 

vəsаitlərinin təĢkil edilmısi və istifаdə olunmаsı üzrə nəzаrətdən ibаrətdir. Dövlət 

mаliyyə nəzаrəti dövlət idarələri və müvafiq orqanlar tərəfindən yerinə yetirilir. 

Ġdаrəçilik təhkimliyindən  аsılı olmаdan  o, nəzаrət obyеktlərinə istiqamətləndirilir. 

Ġdаrə mаliyyə nəzаrəti nаzirliyin Ģöbələri, Ģirkətləri, yеrli hаkimiyyət orqаnlаrıidаrələr 

və s. tərəfindən аpаrılır. Onun obyеktləri kimi istehsal və maliyyə fəaliyyətləri çıxıĢ 

edir. Dаxili mаliyyə nəzаrəti müəsisə,idаrə və təĢ-kilаtlаrdа iqtisаdiyyаtа xidmət 
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göstərənlər (mühаsibаt, mаliyyə Ģöbəsi və s.) tərəfindən yerinə yetirilir. Burаdа nəzаrət 

obyеkti müəssisə və təĢkilаtin Ģəxsi təsərrüfаt və mаliyyə fəаliyyəti  еləcə də onun 

аyrı-аyrı sаhələri (Ģobələr, sеx-lər, filiаlllаr, sа-hələr) hеsаb olunur. Ġctimаi mаliyyə 

nəzаrəti qarĢılıqsız və könüllü prinsipi  əsаsındа аyrıаyrı fiziki Ģəxslər (mütəxəsislər) 

tərəfindən yerinə yetirilir. Nəzаrətin obyеkti yoxlаyıcı qаrĢısındа qoyulmuĢ konkrеt 

məsələdən аsılı olaraq dəyiĢir. Sərbəst mаliyyə nəzаrətini ixtisаslаĢmıĢ аuditor firmа 

və xidmətləri yerinə yetirirlər. 

Qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti təsərrüfatdaxili və auditor nəzarətindən ibarətdir. 

Dövlət və qeyridövlət maliyyə nəzarəti həyata keçirilmə forma və metodlarına görə 

müəyyən ümumi cəhətlərə malik olmasına baxmayaraq son məqsədlərinə görə bir-

birindən fərqlənir. Belə ki, dövlət maliyyə nəzarətinin son məqsədi dövlət büdcəsinə 

gəlirlərin maksimum səviyyədə tam daxil olmasını təmin etmək, dövlət xərclərini 

minimal səviyyəyə  endirmək, resurslardan səmərəli istifadə olunmasından ibarətdir. 

Qeyri-dövlət maliyyə nəzarətinin son məqsədi mənfəətin artırılması üçün 

müəssisələrin pul vəsaiti fondlarının səmərəli istifadə olunması, israfçılığın qarĢısının 

alınması və mərkəzləĢdirilmiĢ fondların təĢkilinə zəruri miqdarda vəsait ayrılmasından 

ibarətdir. 

Mаliyyə nəzаrəti qаnunvеrici və icrаеdici hаkimiyyət orqаnlаrının  bütün iqtisаdi 

dövlət, müəssisə və təĢkilаtlаrın mаliyyə fəаliyyətləri üzərində nəzаrətidir.  Mаliyyə 

nəzаrəti  həmçinin mаliyyənin nəzаrət funksiyаsının rеаllаĢdırmа formаsıdır. Mаliyyə 

nəzаrəti  səciyyəvi  formа və mеtodаlogiyа tətbiqеtmə vаsitəsilə təsərrüfаt və 

idаrəеtmə obyеktlərinin mаliyyə fəаliyyətinin və onunlа bаğlı əməliyyаtlаrın 

yoxlаnılmаsı məcmuəsdir. Sosiаl-iqtisаdi prosеslərin inkiĢаf еtdikləri bir Ģərаitdə xаlq 

təsərrufаtinin idаrə еdilməsində,xüsəsən bаzаr iqtisаdiyyаtı Ģərаitində çеvik  nəzаrət 

sistеminin qurulmаsı  əsаs məsələlərdən biridir. 

Mаliyyə nəzаrətinin obyеkti təsərrüfаt subyеktlərinin mаliyyə rеsurslаrının 

yаrаdılmаsı və istifаdəsi zаmаnı yаrаnаn pul münаsibətləri və yеnidən bölgü 

prosеsləridir. Mаliyyə nəzаrətinin prеdmеtinə - mаliyyə göstəriciləri, mənfəət, əlаvə 

dəyər vеrgisi, bütün növ gəlirlər, mаyа dəyəri, rеntаbеllik, fondlаr və s. Аiddir. 
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Mаliyyə nəzаrətinin subyеktləri mаliyyə nəzаrətini həyаtа kеçirən hüquqi və fiziki 

Ģəxslərdir. 

Mаliyyə nəzаrəti аĢаğıdаkı əlаmətlərə görə təsnifləĢdirilir: Mülkiyyət formаsınа 

görə: dövlət mаliyyə nəzаrəti və qеyri-dövlət mаliyyə nəzаrəti; Dövlət mаliyyə 

nəzаrəti konstitusiyа və müvаfiq qаnunvеricilik аktlаrı əsаsındа аpаrılmаqlа bilаvаsitə 

dövlətin mаliyyə siyаsətinin həyаtа kеçirilməsi, ölkədə mаliyyə dаyаnıqlığının təmin 

еdilməsi, dövlət büdcəsinin və büdcədənkənаr fondlаrın vəsаitlərinin yаrаdılmаsı və 

istifаdə olunmаsı üzərində nəzаrətdən ibаrətdir. Dövlət mаliyyə nəzаrəti dövlət 

hаkimiyyəti orqаnlаrı və idаrələri tərəfindən həyаtа kеçirilir. Ġdаrəçilik tаbеliyindən 

аsılı olmаyаrаq o, nəzаrət obyеktlərinə yönəldilir. Ġdаrə mаliyyə nəzаrəti nаzirliyin 

Ģöbələri, Ģirkətlər, yеrli hаkimiyyət orqаnlаrı idаrələr və s. Tərəfindən аpаrılır. Onun  

obyеktləri istеhsаl və mаliyyə fəаliyyəti hеsаb еdilir. Dаxili mаliyyə nəzаrəti müəssisə, 

idаrə və təĢkilаtlаrdа iqtisаdiyyаtа xidmət еdənlər (mühаsibаt, mаliyyə Ģöbəsi və s.) 

tərəfindən həyаtа kеçirilir. Burаdа nəzаrət obyеkti müəssisə və təĢkilаtin özünün 

təsərrüfаt və mаliyyə fəаliyyəti və еləcə də onun аyrı-аyrı sаhələri (Ģöbələr, sеxlər, 

filiаllаr, sаhələr) hеsаb еdilir.Ġctimаi mаliyyə nəzаrəti qarĢılıqsız və könüllülük prinsipi 

əsasında аyrı-аyrı fiziki Ģəxslər (mütəxəssislər) tərəfindən аpаrılır. Nəzаrətin obyеkti 

yoxlаyıcı qаrĢısındа qoyulаn konkrеt məsələdən аsılıdır. Müstəqil mаliyyə nəzаrətini 

ixtisаslаĢdırılmıĢ аuditor firmа və xidmətləri həyаtа kеçirirlər.
3
(3) 
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                                                                          Şəkil 2.1 

 

  Hazırda maliyyə nəzarəti respublikamızın  qanunverici və icraedici  orqanları, 

maliyyə idarələri ,vergi orqanları ,Mərkəzi Bank ,Nazirlik və idarələrin ixtisaslaĢmıĢ 

ins-peksiyaları,Dövlət Statistika kommitəsi və digər dövlət idarə orqanları vasitəsilə 

yerinə yetirilir. 

Maliyyə nəzarətinin dövlətin maliyyə siyasətinin uğurla yerinə yetirmək, finans 

ehtiyatlarından xalq təsərrüfatının bütün sahələrində səmərəli istifadə edilməsini təmin 

etmək prosesində mühim rol oynayır .Bazar iqtisadiyyatı  Ģəraitində maliyyə 

nəzarətinin rolu  getdikcə artmaqdadır. 
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Maliyyə nəzarəti-nəzarətin xüsusi  sahəsi olub dəyər səviyyəsində istifadə ilə 

bağlı , məqsədə uyğun yöndə  müəyyən tətbiq əhatəsinə sahibdir. 

Sosial və iqtisadi  inkiĢaf fəaliyyətləri  özüözünə tənzimlənə bilməz. Bu  

proseslər hərzaman müxtəlif və ciddi effektlərə məruz qalır, nəticədə sosial və iqtisadi 

həyatda dövlət iqtisadiyyatı tənzimlənmə sisteminiin fəaliyyətinə maneələr törədən 

çoxlu problemlər meydana gəlir. Həmin problemləri önləmək,ortadan  qaldırmaq və 

mümkü n olan hər hansı yeni mənfi təsirlərin qabagini  almaq üçün hökmən iqtisadi 

nəzarət mexanizmi movcudolmalıdır. Bazar iqtisadiyyatı dövrün ma-liyyənin rolu son 

dərəcə geniĢləndiyindən maliyyə nəzarətinin vacibliyi də nəzərə çarpacaq dərəcədə 

yüksəlir. Ġnzibati-amirlik sistemindən fərqli olaraq azad idarəetmə prinsiplərinə 

əsaslanan  bazar iq-tisadiyyatı quruluĢunda dövlətin iqtisadi rolu xeyli qısılır və bu, 

iqtisadi azadlığı stimullaĢdırmaq məqsədi güdür, lakin belə bir sərbəstliyin  əldə 

olunnması  heç bir halda öz baĢınalığa və sui istifadə hallarına gətiribyol verməməlidir. 

Buna görə də yeni iqtisadi münasibətlərin formalaĢdığı Ģəraitində iqtisadiyyata dövlət 

nəzarəti mexanizminin əhəmiyyəti çoxalır. Bazar iqtisadiyyatında nəzarət mexanizmi 

əsasən maliyyə vasitəsilə həyata keçirilir. Maliyyə nəzarəti maliyyənin nəzarətedici 

funksiyasının özünü göstərməsi ,vəya reallaĢdırlması kimi çıxıĢ edir və burada həmin 

nəzarətin məqsədi, mahiyəti müəyyənləĢdirlir. Onu da vurğulayaq ki, cəmiyyətin 

məhsuldar qüvvələrinin və ictimai münasibətlərin inkiĢaf səviyyəsindən asılı olaraq 

ma-liyyə nəzarətinin məqsəd və yönləri də dəyiĢə bilər.Belə bir ciddi proses hazırki 

dövrdə  ölkəmizdə də gedir  ki, bu da, dediyimiz kimi, bazar iqtisadiyyatına keçid 

zamanı iqtisadi münasibətlərin dəyiĢməsi ilə bağlıdır. Beləliklə, maliyyə nəzarəti 

təsərrufat subyektləri faliyyətinin maliyyə məsələlərinin islənib hazırlanması,eləcə də 

maliyyənin təskilində istifadə olunan özunəməxsus forma və metodların dəyisdirilməsi 

sahəsində aparılan əməliyyatların məcmusudur.Makro və mikrotənzimləmə 

proseslərində maliyyə nəzarətindən ümumi milli məhsulun natura və dəyər 

göstəriciləri, habelə tələblə təklif arasındak ıuyğunsuzluğa , bu və ya digər 

natarazlıqlıüqları üzə çıxarmaq üçün də istifadə olunur.Maliyyə nəzarətini həyata 

keçirmək üçün xüsusi nəzarət orqanları yaradılır və onların huquqları, vəzifə və 
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məsuliyyətləri çox ciddi Ģəkildə, o cümlədən qanunvericilik qaydasında 

reqlamentləĢdirilir. 

Ġqtisadi nəzarətin spesifik sahəsi kimi maliyyə nəzarətinin özünün də obyekt və 

subyektləri var. Onun obyekti maliyyə ehtiyatları formalaĢan zaman  və onlardan 

istifadə olunarkən meydana çıxan pul-bölgü prosesləridir. Onları aĢağıdakı kimi 

qruplaĢdırmaq olar: 1. Ġstehsal biznesi və xidmət sahəsindəki maliyyə münasibətləri; 2. 

Qeyri-maddi istehsal sahəsindəki maliyyə munasibətləri; 3.Hökümətin mərkəzləĢ-

dirilmiĢ pul fondlarının təĢkil olunması və onların istifadəsi ilə əlaqəli olan maliyyə 

əməliyyatları .Maliyyə nəzarətinin subyektləri dedikdə, onu həyata keçirən hüquqi və 

fiziki Ģəxslər, o cümlədən dövlət-orqanları nəzərdə tutulur. Ölkələrin çoxunda dövlət 

nəzarəti maliyyə nazirliyi və onun yerlinümayənlikləri,  vergi təĢkilatları, xəzinədarlıg 

sistemi, mərkəzi bank, hökumət agentlikləri və ittifaqları , digər təskilatlar vasitəsilə 

həyata keçirilir.
4
(3) 

Bu subyektlərin çoxunda xəzinədarlıq və vergi strukturları cox mühüm rol 

oynayır.Dövlət maliyyə nəzarəti həm də ayrı-ayrı nəzarət-təftiĢ bölmələrinin, baĢ 

mühasibliklərin, na-zirliklərin və komitələrin maliyyə idarələrinin köməyi ilə 

gerçəkləĢdirilir. Bir sıra ölkələrdə maliyə və ya ticarət məhkəmələri fəaliyyət göstərir. 

Özəl nəzarəti isə auditor (təftiĢ) Ģirkətləri həyata kecirir. Maliyyə nəzarətində yoxlama 

predmeti qismində bir sıra maliyyə gostəriciləri – mənfəət, gəlir, əlavə dəyər 

vergisi,rentabellilik, maya dəyəri, dovriyyə vəsaiti, muxtəlif məqsədlərə və fondlara 

ayırmalar və s. çıxıĢ edir. Maliyyə nəzarəti sferasına puldan istifadə yolu ilə 

gercəkləĢdirilən butun əməliyyatlar daxildir. Burada ilk novbədə maliyyə ehtiyatlarının 

formalaĢması və onlardan istifadə ilə bağlı olan birbaĢa və dolayı qarĢılıqlı əlaqələri, 

fəaliyyətin butun novlərini əhatə edən bağlantıları qeyd etmək lazımdır. Konkret 

desək, maliyyə nəzarətinə aĢağıdakılar daxildir: 

- iqtisadi qanunların tələblərinə nə dərəcədə riayət olunduğuna nəzarət etmək; 

- ÜMM-ün və milli gəlirin bölüĢdürülməsi və yenidənbölüĢdürülməsi; 

- büdcənin hazırlanması və icra olunması; 
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- əmək, material və maliyyə ehtiyyatlarından səmmərəli Ģəkildə istifadə, muvafiq 

təĢkilatlardakı büdcə müəssisələrinin maliyyə vəziyyəti; 

- eləcə də bank, vergi nəzarəti, maliyyə bazarlarına nəzarət və baĢqa  sahələr. 

Maliyyə nizamına əməl olunmasına dair  məsələlərdə maliyyə nəzarəti 

müəssisələrin, təskilatların, dövlət-bank-maliyyə strukturlarının məsuliyəti ilə sıx 

əlaqəlidir. Bu məsuliyyət maliyyə nizam-intizamına riayət etməyənlərə  qarĢı inzibati-

iqtisadi tədbirlərdə özünü göstərir. Ġqtisadi effekt tədbirləri maliyə sanksiyyaları və 

qadağaları vasitəsilə iləhəyata keçirilir. Bazar iqtisadiyyatı dövründə maliyyə nizam-

intizamı vaxtaĢırı  pozulsa da, maliyyə qadağalarına  teztez gərək duyulsa da, maliyyə 

nəzarəti belə halların çevik Ģəkildə ortadan qaldırılmasına, istehsalın səmərəliyini aĢağı 

salan  qadağaların mümkün  qədər az olmasına yönəldilməlidir. 

    Maliyyə nəzarəti növlərinin əsasında yoxlamaların yerinə yetitrlməsi  vaxtı 

(dövrü) dayanır.  Bu nöqteyi-nəzərdən maliyyə nəzarətinin üç növü var: 

    a) ilkin 

    b) cari  

    c) sonrakı nəzarət 

    Ġlkin nəzarət pul fondunun təskil olunması, paylanması və istifadə olunması 

üzrə maliyə əməliyatlarına baslanmazdan öncə reallasdırılan nəzarətdir. Maliyyə 

nizam-intizama riayət olunamasısnın  önünün alınmasında bu mərhələnin cox muhüm 

əhəmiyyəti var. Bu nəzarət faaliyət üçün zərüri olan lisenziya və sənədlərin - büdcə 

lahiyyələrinin,  maliyə smetaları, planları, kassa sənədlərinin olub-olmamasının 

yoxlanmasından ibarətdir.AR  Vergi Məcəlləsinin 33-cü maddəsinin I bəndində 

göstərilmiĢdir ki, vergi ödəyiçiləri vergi nəzarətinin reallaĢdırımasının təmin olunamsı 

hədəfo ilə muvafiq olaraq vergi ödəyicisi olan səxsin, onun filial və 

numayəndəliklərinin olduğu yer uzrə, həbelə sahibkarlıq fəaliyyətini huquqi Ģəxs 

yaratmadan reallaĢdıran vergi odəyicisi olan fiziki səxsin yaĢadığı yer üzrə vergi 

orqanlarında uçota alınır. AR Vergi məcəlləsinin 24-cü maddəsinə müvafiq olaraq isə, 

vergi orqanları, yuxarıdakı maddədə göstərilən halda, vergi ödəyicilərinə vergi 

qanunvericiliyi və vergi qanunvericiliyində edilən dəyiĢikliklər barədə KĠV vasitəsilə i 
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və ya fərdi qaydada qaarĢılıqsız Ģəkildə məlumatlandırmağa müəyyən olunmuĢ  

hesabat formalarının doldurulması qaydalarını baĢa salmağa, vergilərin hesablanması 

və ödənməsinə dair izahlar verməyə, onların huquq və vəzifələri barədə məlumat 

verməyə borcludurlar. 

    Beləliklə, maliyənin  nəzarətinin məqsədi maliyyə-huquq münasibətlərinin 

iĢtirakçılarına lazimi metodiki yardım gostərməkdən ibarətdir. 

    Cari nəzarət-pul əməliyatlarının həyata keçirilməsi prossesində aparılan 

maliyə nəzarətidir. Belə nəzarət dövlət qarĢısında maliyyə öhdəlicklərinin yerinə 

yetirilməsi, maliyə-təssərrüfat fəaliyətinin həyata keçcrilməsi, ümmumi  xərclər və s. 

həyata keçirilməsi zamanı maliyə orqanları tərəfindən yerinə yetirilir.Nəzarətin bu 

novünün  aparılmasında hədəf maliyyə fəaliyəti zamanı yol verilən qayda 

pozuntularını aĢkar etmək  və xəbərdarlıq  etməkdən ibarətdir. 

    Cari maliyə nəzarəti səlahiyətli dövlət orqanlarından əvvəl əslində müəsisə və 

idarələrin özlərinin xidməti strukturları tərəfindən gündəlik həyata keçirilməsi mühüm 

olan nəzarətdir. Belə olan halda, onlar muəyyən səbəbdən yol verilmiĢ səhvləri dərhal 

müəyyən edə bilir və onları ortadan  qaldırır. Cari maliyyə nəzarətinin obyekti əldə 

olunmuĢ mənfəətin dovlət qarĢısında öhdəliklərin icra olunması ilə və ya təqdim 

edilmiĢ pul vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı sənədləsdirmələrdir. 

Növbəti nəzarət - maliyyə əməliyatlarının axırında aparılan maliyyə nəzarətdir. 

Məsələn, huquqi səxslər tərəfindən büdcə öhdəçiliklərinin yerinə yetirilməsindən 

sonra, yaxud müəyyən məqsədlər naminə pul vəsaitləri xərcləndikdən sonra aparılmıs 

maliyyə nəzarətinin hədəfi əməliyyatların qanunlara uygun olmasını, onların 

hədəfyönlü prinsipə müvafiq aparılmasını yoxlamaq, noqsanların müyən olunması və 

onlara görə isə huquq pozqunluğuna yol vermiĢ səxslərə qarĢı məsuliyyət tədbirləri 

həyata keçirməkdən ibarətdir. Sonrakı maliyyə nəzarətinin tədqiqat obyekti keçən 

yoxlama dövrünün maliyyə satistik gostəriciləridir.Məhz buna görə də nəzarəti yerinə 

yetirən maliyyə orqanı subyektin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini əsaslı və tam olaraq 

analiz edərək yoxlayır.
5
 (14) 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 13 yanvar 13 saylı 

qərarı ilə təsdiq edilmiĢ "Xronometraj yolu ilə müĢahidə aparılması qaydaları" 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq, vergi orqanları 

tərəfindən vergi ödəyicilərin gəlir gotürmək üçün istifadə etdikləri, yaxud vergi tutlan 

obyeklərin saxlanılması ilə bağlı olan istehsal, anbar, ticarət və digər binalarda 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiĢ qaydada xronometrac metodu ilə müĢahidə 

aparılmasını müəyyən edir. MüĢahdə aparılmasının məqsədi vergi ödəyicilərin 

obyektlərində istehsal həcminin və mallarının (iĢçilərin, xidmətlərin) satıĢ dövriyəsini 

müəyən etməkdən ibarətdir. 

    TəftiĢ yerinə yetirən  Ģəxs-lər nəzarət zamanı qanun çərcivəsində hərəkət 

edərək, hərəkətlərini qanuna əsaslamalı, qanunun tələblərinə riayyət etməlidirlər. 

TəftiĢ aparılan müəsisə və təskilatların rəhbərrəri təftiĢ və yoxlama üçün lazımı sərait 

yaratmalı və bütün xəbərdarlıqlardan nətijə çıxarmalıdırlar. AĢkar olunmuĢ nöqsanları 

dərhal aradan qaldırmalıdılar.
6
(3) 

    TəftiĢçinin qeyriqanuni hərəkətlərindən inzibati və məhkəmə qaydasında 

sikayət etmək olar. 

    Son illər müəsisə, idarə və təĢkilatların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə çoxlu 

sayda əsassız müdaxilələrin qarĢısını almaq, iri, kiçik orta və sahibkarlıgın 

respublikamızda inkiĢafına əngəl törədən maneələri aradan qaldırmaq məqsədiylə 

dövlət tərəfindən ciddi tədbirlər görülür. Azərbaycan Respublikası presidenti 

tərəfindən verilmiĢ 1996-cı il 17 iyul tarixli 463 saylı "Ġstehsal, xidmət, maliyə-kredit 

fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin qaydaya salımması və əsassız yoxlammaların qadagan 

olunması barədə" fərmanı, "Dövlət nəzarəti mexanzminin təkmiləĢdirilməsi və 

sahibkarlıgın inkisafı sahəsində süni maniələrin aradan qaldırılması haqqında" 7 

yanvar 1999-cu il tarixli fərmanı, "Sahibkarlıgın inkiĢafına mane olan müdaxilələrin 

qarĢısının alınması haqqında" 28 sentyabr 2002-ci il tarixli fərmanı, habelə 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən maliyyə nəzarəti iĢini 

nizamlamaq məqsədilə verilmiĢ " Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 
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tərəfindən dövlət maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları haqqında" 1-64 

saylı, 27 iyun 2001-ci il tarixli təlimatı, bu qəbildən olan tədbirlərdən hesab olunur.
7
 

(14) 

     Azərbaycanda sığorta fəaliyyətinə dövlət nəzarəti Maliyyə Nazirliyinin 

Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti tərəfindən həyata keçirilir. Sığorta fəaliyyətinə dövlət 

nəzarəti Azərbaycan Respublikası sığorta haqqında qanunvericiliyin tələblərinə  əməl 

edilməsi,sığorta bazarının inkiĢaf etdirilməsi,bu sahədə inhisarçılığın aradan  və haqsız 

rəqabətin aradan qaldırılması, sığortalının hüquqlarının müdafiəsi məqsədilə həyata 

keçirilir. Sığorta fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Ģirkətlərə lisenziya Azərbaycan 

Respublikasının  Maliyyə Nazirliyi tərəfindən  verilir. 
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2.2. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Sığorta Nəzarəti 

Xidməti və onun fəaliyyətinin təhlili 

 

Sığorta fəaliyyəti olduqca məsuliyyət tələb edən bir iĢdir. Sığorta Ģirkətləri 

özlərinin deyil, digər Ģəxslərin pul vəsaitinə sərəncam verir. Milyonlarla vətəndaĢın 

həyatı, sağlamlığı və daĢımazəmlakı ilə əlaqədar maddi vəziyyəti onlardan asılı ola 

bilər. Əlbəttə ki, iri məbləğdə, özü də baĢqasının vəsaitləri ilə iĢləyən Ģəxslərin yüksək 

savad , təcrübə və Ģəxsi xarakterlərə  malik olması vacibdir. Bu baxımdan sığortaçının 

maliyyə dayanıqlığının və yüksək ixtisaslı kadr heyətinin, habelə səmərəli daxili 

nəzarət mexanizminin mövcudluğu tələb olunur. 

Məhz bütün bu səbəblərdən sığorta sektorundakı fəaliyyətə nəzarət edən dövlət 

orqanı mövcuddur ki, həmin orqana qanunvericilikdə sığorta nəzarəti orqanı deyilir. 

Əvvəlki fəsillərdə sığorta nəzarəti orqanının bəzi imtiyazları haqqında məlumat 

verilmiĢdir. Lakin sığorta nəzarəti orqanının iĢi sığorta Ģirkətlərinin 

lisenziyalaĢdırılması və vətəndaĢların Ģikayətlərinə baxılması ilə bitmir. 

Sığortalıların ərizə və Ģikayətlərinə baxılması: Sığorta nəzarəti orqanının 

fəaliyyətinin əsas hədəflərindən  biri sığortalıların hüquq və mənafelərinin 

müdafiəsidir. Belə ki, sığortaçı tərəfindən hüquqlarının tapdalandığını hesab edən hər 

bir Ģəxs Ģikayət ərizəsi ilə sığorta nəzarəti orqanına ərizə ilə müraciət edə bilər. Bunun 

üçün sığortalılar və (və ya) sığorta olunanlar sığorta Ģəhadətnaməsində qeyd olunan 

ünvana rəsmi Ģəkildə müraciət etməlidirlər. Sığorta nəzarəti orqanı rəsmi Ģəkildə daxil 

olan hər bir Ģikayət ərizəsini araĢdırır və əgər sığortalının hüquqları pozulubsa və 

ərizəsi əsaslıdırsa, bu zaman onun pozulmuĢ hüquqlarının bərpa olunması müvafiq 

tədbirlər həyata keçirir. 

Hüquqi sənədlərin tərtib oluması. Sığorta nəzarəti orqanı yalnız sığortaçıların 

deyil, təkrarsığortaçıların və sığorta vasitəçilərinin də fəaliyyətinə nəzarəti həyata 

keçirir. Sığorta nəzarəti orqanı eyni zamanda sığorta fəaliyyətini tənzimləmək üçün 
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 normativ hüquqi bazanın, yəni qanun layihələrinin hazırlanmasında, qaydaların 

və digər tənzimləyici sənədlərin qəbul edilməsində ixtisaslaĢmıĢ bir orqandır. 

RazılaĢaq ki, bu sahə ilə müstəsna olaraq məĢğul olduğu üçün bazarın və vətəndaĢların 

maraq və mənafelərini həmin layihələrdə nəzərə almaq sığorta nəzarətinin həyata 

keçirilməsinə birbaĢa daxildir. O, bu sənədləri hazırlayarkən beynəlxalq təcrübəni, 

xüsusilə də müasir mütərəqqi tendensiyaları öyrənərək nəzərə alır, bunun üçün sığorta 

sahəsində beynəlxalq təĢkilatlara üzv olur, beynəlxalq tədbirlərdə, təlim kurslarında 

iĢtirak edir, dünyada tanınmıĢ və təcrübəli sığorta mütəxəssisləri ilə əməkdaĢlıq edir, 

onların bilik və təcrübəsindən yararlanmaq üçün məsləhətləĢmələr aparır və öyrənilən 

mütərəqqi təcrübələri yerli Ģəraiti nəzərə almaqla tətbiq edir. 

LisenziyalaĢdırma. Ġndi isə sığorta nəzarəti orqanının nəzarət prosesində hansı 

məsələlərə diqqət yetirdiyinə baxaq. Bir çox digər kommersiya müəssisələrindən fərqli 

olaraq sığorta Ģirkəti təsis edilərkən yalnız dövlət qeydiyyatından keçməsi tələb 

olunmur. O adi bir müəssisə deyil. Üzərinə götürdüyü öhdəlikləri ödəmək üçün kifayət 

qədər maliyyə vəsaitinə malik olmalı, Ģirkəti idarə edəcək Ģəxslərin bu sahədə müvafiq 

biliyi, təcrübəsi, habelə müəyyən Ģəxsi keyfiyyətləri olmalıdır, Ģirkətin yaxın bir neçə 

ildə həyata keçirəcəyi fəaliyyəti planlaĢdırılmalıdır. Sığortaçının bütün bu və digər 

tələblərə cavab verməsini təmin etmənin ən optimal vasitəsi 

kimi lisenziyalaĢdırma çıxıĢ edir. Sığorta fəaliyyəti ilə məĢğul olmaq niyyətində olan 

hüquqi Ģəxs qanunda lisenziya almaq üçün nəzərdə tutulan bütün tələblərə cavab 

verməsini təsdiq edən sənədləri sığorta nəzarəti orqanına təqdim etməlidir.
8
(3) 

Yoxlamaların aparılması. Beləliklə, yarandığı ilk andan müvafiq orqanın 

nəzarətində olan sığortaçı öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ilk növbədə maliyyə 

sabitliyinə malik olmalıdır. Bu o deməkdir ki, müĢtərilərinə qarĢı olan bütün 

öhdəliklərini vaxtlı-vaxtında yerinə yetirməsi üçün sığorta Ģirkətinin sərəncamında 

daim lazımi məbləğdə maliyyə vəsaitləri olmalıdır. Əks halda, hər hansı bir sığorta 

Ģirkətinin iflasa uğraması nəticəsində çoxlu sayda insanların, habelə müəssisələrin 

hüquqları pozula bilər. Bunun qarĢısının alınması üçün qanunvericiliklə sığortaçıların 

                                                 
8
 Bağırov D.A. Maliyyə. dərslik. Bakı , 2006, 412səh 
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maliyyə dayanıqlığının və ödəmə qabiliyyətinin qorunub saxlanması ilə bağlı 

normativlər, kapitallarının minimum məbləğinə qoyulan tələblər, habelə sığortalılardan 

toplanan sığorta haqlarının etibarlı investisiya edilməsi qaydaları və s. müəyyən edilir 

ki, bütün bunlara riayət edilməsi sığorta nəzarəti orqanının nəzarəti altındadır. 

Sığortaçıların bu qaydalara və digər müvafiq qanunlara əməl edib-etməməsini, 

eləcə də maliyyə dayanıqlığının qanunvericiliyə uyğun təmin edilib-edilməməsini 

müəyyən etmək üçün nəzarət orqanı Ģirkətlərdən hesabatlar alır, onlarda müntəzəm 

yoxlamalar aparır. 

Vəzifəli Ģəxslərin uyğunluğuna nəzarət. Sıgorta nəzarəti orqanı həm də 

sığortacıların rəhbər vəzifələrində çalıĢan Ģəxslərin iĢə uyğun gəlməsi məsələsini də öz 

nəzarətində saxlayır. Hər bir sığorta Ģirkəti öz rəhbərlərini təyin etməzdən əvvəl 

nəzarət orqanı həmin vəzifələrə namizədlərin təhsilinin və iĢ stajının  uyğunluğunu, 

iqtisadi və mülkiyyət sahəsində cinayət(və ya cinayətlər) törədib-törətməməsini 

müəyyən etmək üçün araĢdırmalar təĢkil edir. 

Daha sonra həmin Ģəxslər sığorta haqqında biliklərini təsdiq etmək üçün 

müvafiq imtahandan keçməlidir. Sığorta nəzarəti orqanı yalnız imtahandan uğurla 

keçən və qanuna uyğun təhsilə və iĢ təcrübəsinə malik olan namizədin müvafiq rəhbər 

vəzifəyə təyin olunmasına razılıq verir. 

Sıgorta vasitəcilərinə nəzarət. Sıgorta bazarında yalnız sıgortacıların rəhbər 

vəzifələrinə namizədlərin deyil, bu bazarda mühüm rol oynayan sıgorta vasitəcilərinin 

də keyfiyyətinə nəzarət olunur. Bildiyiniz kimi sıgorta vasitəciləri, yəni sıgorta 

agentləri və sıgorta brokerləri sıgortalılarla sıgortacıları əlaqələndirməklə 

kifayətlənməyib, onların sıgorta müqaviləsini baglamaq və hansı öhdəliklərlə 

imzalamaq qərarlarına təsir göstərə biləcək Ģəxslərdir. 

Siz hansı həyat sığortası Ģirkətilə, hansı sığorta növü üzrə, hansı Ģərtlərlə 

müqavilə bağlamaq haqqında düĢünərkən bir vasitəçiyə ehtiyacınız olacaq. Çünki bu 

məsələləri izah etmək onların birbaĢa vəzifəsidir. Həmin vasitəçiləri tapmaq o qədər də 

çətin deyil, belə ki, sığorta bazarının professional iĢtirakçılarının reyestrini aparan 

sığorta nəzarəti orqanının saytında sığorta agentlərinin və brokerlərin də reyestri 
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yerləĢdirilir. Reyestr cədvəlində müvafiq əlaqə məlumatlarını götürməklə əlaqə 

saxlayaraq sizi maraqlandıran sualları verə bilərsiniz. Hətta əgər sığortaçı sığorta 

vasitəçisinə müvafiq səlahiyyət veribsə, sığortaçının özü ilə görüĢmədən belə sığorta 

vasitəçisi ilə müqavilənizi rəsmiləĢdirə və sığorta haqqını ona ödəyə bilərsiniz. 

Sığorta nəzarəti orqanı yalnız yaĢ, vətəndaĢ qüsursuzluğu və qanunda nəzərdə 

tutulmuĢ digər tələblərə uyğun olan və həmin orqanın keçirdiyi attestasiya 

imtahanlarından müvəffəqiyyətlə keçmiĢ Ģəxslərə sığorta agenti və sığorta brokeri 

fəaliyyətini həyata keçirmək icazəsi (lisenziyası) verir. Sığorta vasitəçiləri qismində 

fiziki Ģəxslərlə yanaĢı, hüquqi Ģəxslər də fəaliyyət göstərir. 

Sığorta qaydalarına nəzarət. Sığortalıların mənafelərinə zidd sığorta 

müqavilələrinin bağlanmasının qarĢısını almaq məqsədilə sığorta nəzarəti orqanı Ģirkət 

tərəfindən hazırlanan sığorta qaydalarının qanunvericiliyə və sığortalıların mənafeyini 

pozmayan təcrübəyə uyğunluğuna nəzarət edir. Bildiyimiz kimi sığorta qaydaları 

müqavilənin tərkib hissəsi olur. Bu səbəbdən onun Ģərtlərinin qanunvericiliyə və 

sığortalının maraqlarına uyğun olması tələb olunur. 

Qaydalar bu orqan tərəfindən nəzərdən keçirilərək razılaĢdırıldıqdan sonra 

sığortaçı həmin qaydalar əsasında müvafiq növ üzrə sığorta müqavilələri müqavilələr 

bağlamaq hüququna malikdir. 

Sanksiyalar. Sığortaçı öz fəaliyyətində qanunvericiliyin və ya sığorta nəzarəti 

orqanının tələblərini pozduqda, nəzarət orqanı ona qarĢı sanksiyalar tətbiq edir. Bu 

sanksiyaların tətbiq edildiyi hallar və qaydalar qanunvericilikdə ətraflı Ģəkildə öz 

əksini tapıb. Bu o deməkdir ki, hər bir sığortaçı öz hərəkətlərinin və ya 

hərəkətsizliklərinin onun üçün hansı mənfi nəticəyə gətirib çıxaracağından 

xəbərdardır. Sığortaçıya məlumdur ki, fəaliyyətində ciddi qanun pozuntuları aĢkar 

edildikdə, vətəndaĢların hüquqlarının və qanuni maraqlarının pozulduğu hallarda 

lisenziyasının qüvvəsinin məhdudlaĢdırılması, dayandırılması, hətta ləğvi ilə belə 

üzləĢə bilər. 

Sığorta bazarının səmərəli, etibarlı, ədalətli və sabit tərzdə fəaliyyət göstərməsi 

və sığorta sektorunun dayanıqlı inkiĢafı  ücün ölkədə sığorta tənzimlənməsi və sığorta 
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nəzarəti sistemi mövcud olmalıdır.Hal-hazırda respublikamızda  dövlət sığorta nəzarəti 

orqanı funksiyasını Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti həyata 

keçirir.  Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 

fevral 2009-cu il tarixli fərmanı ilə sığorta fəaliyyəti sahəsində dövlət tənzimləməsini 

və nəzarətini, sığortalıların, sığortaçıların və sığorta bazarının digər professional 

iĢtirakçılarının, habelə bu sahədə dövlətin hüquq və mənafelərinin qorunmasını təmin 

etmək məqsədilə yaradılmıĢdır. 

 

 

 

 Şəkil 2.2
9
(11) 

 

Yuxarıdakı cədvəldə Sığorta Nəzarəti Xidmətinin strukturu göstərilmiĢdir. 

Xidmətə Azərbaycan Respublikasınin maliyyə naziri tərəfindən vəzifəyə təyin edilən 

və vəzifəsindən azad olunan rəis tərəfindən  rəhbərlik edilir.  Rəis Xidmətə həvalə 

olummuĢ vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün səxsən məsuliyyət daĢıyır. Xidmət 

rəisinin həmçinin  AR  Maliyyə Naziri tərəfindən təyin və ya azad edilən 2 müavini də 

                                                 
9
 Sıgorta.maliyye.gov.az 
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mövcuddur. Ximət Rəisi  müəyyən olunmuĢ əməyin ödənməsi fondu və iĢçilərin sayı 

səviyyəsi daxilində xidmətin strukturasını, stat cədvəlini və ayrılmıĢ büdcə təhsisatı 

daxilində xərclər smetasını təsdiq olunması üçün AR Maliyyə Nazirliyinə təqdim e-dir. 

DSXN-nin  xərclər smetasına müvafiq olaraq dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin və 

büdcədən kənar xüsusi vəsaitlərin istifadə olunmasına sərəncam verir. Səyar 

yoxlamaların aparılması barədə iĢ planını AR Maliyyə Nazirliyi ilə razılaĢdırmaqla 

təsdiq edir. ĠĢçilərin ixtisasının artırılması və onların pesə hazırlıgının təmin edilməsi 

ücün müvafiq tədbirlər görur. Xidmət tərəfindən aparılmıs səyar yoxlamaların və 

maliyyə hesabaltarının təhlilərinin nətijələri haqqında Azərbaycan Respublikası 

Maliyyə Nazirliyinə hesabatlar təqdim etməlidir. Bundan baĢqa rəis bütün dovlət 

orqanları, yerli özünü idarəetmə orqanları, hüquqi və fiziki Ģəxslərlə münasibətlərdə 

xidməti vəkalətnamə olmadan təmsil edə bilər. 

Ölkəmizdə sığorta bazarının inkiĢaf səviyyəsinin artırılması və sığorta sisteminin 

təkmilləsdirilməsi, beynəlxalq normaların və beynəlxalq təcrübənin Azərbaycan 

Respublikasının sıgorta bazarında tətbiqi üçün müvafiq tədbirlər Dövlət Sığorta 

Nəzarəti Xidmətinin muhüm fəaliyət istiqaməltərindən biridir. Buna görədə Dövlət 

Sığorta Nəzarətinin qarĢsında bir sıra vəzfələr durur: sıgorta novlərinin aparılmasına 

icazə və könülü sığortaların aparılması üzrə sıgortaçılar tərəfindən hazırlanmıĢ sıgorta 

qaydalarının tətbiqinə razılıq vermək; Azərbaycan Respublikasının Maliyə Nazirliyi 

ilə razılasdırılmıĢ iĢ planna uyğun olaraq və qanunvercilikdə göstərilmiĢ hallarda və 

qaydada sığortaçılarda və təkrar sığortacılarda və sığorta vasitəçilərində səyar 

yoxlamalar aparmaq;qanunvericilkilə müəyyən olummuĢ qaydada məhkəmə 

qərarlarına və hüquq-mühafizə orqanlarının müraciətlərinə əsasən sığortaçıların, 

təkrarsığortaçıların və sığorta vasitəçilərinin fəaliyyətini yoxlamaq;Xidmətin iĢçiləri 

tərəfindən aparılan yoxlamalar zamanı cinayət xarakterli faktlar aĢkar edildikdə 

sənədlərin hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilməsini təmin etmək; yoxlama-

təftiĢlərin  nəticələrinin müzakirə edilməsini və rəsmiləĢdirilməsini Azərbaycan 

Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən olunmuĢ qaydada həyata 
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keçirmək; sığortaçılar və sığorta vasitəçiləri tərəfindən təqdim olunan müvafiq 

hesabatların siyahısını ,       formalarını       və    təqdim      olunması       müddətlərini  

müəyyənləĢdirmək, belə hesabatları almaq və təhlil etmək; sığortaçıların və 

təkrarsığotaçıların maliyyə sabitliyinə və ödəmə qabiliyyətinə, o cümlədən onların 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiĢ normativlərə əməl etmələrinə nəzarət 

etmək;sığortaçıların və müvafiq sığorta vasitəçilərinin rəhbər iĢçilərinin 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiĢ tələblərə uyğunluğuna nəzarət etmək; sığorta 

sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi üçün müvafiq beynəlxalq 

təĢkilatlarla və xarici ölkələrin müvafiq təĢkilatları ilə iĢgüzar əlaqələr 

yaratmaq;sığortaçıların və təkrarsığortaçıların əlaqəli Ģəxsləri ilə münasibətlərində 

qanunvericiliyin tələblərinə riayət etmələrinə nəzarəti həyata keçirmək; sığorta 

sahəsində çirkli pulların yuyulmasının və ya terrorçuluğun maliyyələĢdirilməsinin 

qarĢısını almaq məqsədilə qanunvericiliklə müəyyən olunmuĢ qaydada tədbirlər 

görmək; sığorta sahəsində fəaliyət göstərən azad auditorlar, azad ekspertlər və sığorta 

sahəsində yardımçı fəaliyyət göstərən hüquqi Ģəxslərlə bağlı qanunvericiliyin 

tələblərinə riayət edilməsi üzərində nəzarəti həyata keçirmək;sığorta və ya təkrar  

sığorta müqavilələri partfelinin digər sığortaçıya və ya təkrar sığortaçıya ötürülməsinə 

razılıq vermək; sığortaçıların Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda 

filiallarının və nümayyəndəliklərinin açılmasına razılıq vermək; lisezniyası ləğv olmiĢ 

və ya lisenzyasının qüvvəsi dayandırılmıĢ sığorta bazarının professional iĢtirakçılarının 

sığorta qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiĢ öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət 

etmək; ləğv edilən sığortaçıların ləğvetmə komissiyalarının fəaliyyətinə nəzarəti 

həyata keçirmək və bununla bağlı qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görmək; 

vətəndaĢların, müəssisə, idarə və təĢkilatların sığorta məsələlərinə aid olan ərizə, 

Ģikayət və təkliflərinin həlli üçün səlahiyyətləri daxilində araĢdırmalar aparmaq və 

qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görmək; sığortaçıların, 

təkrarsığortaçıların, sığorta brokerlərinin, sığorta agentlərinin, eləcə də müvafiq xarici 

təkrarsığortaçıların və xarici sığorta brokerlərinin, sığorta sahəsində yardımçı fəaliyyət 

göstərən hüquqi Ģəxslərin və azad ekspertlərin reyestrini aparmaq; qanunvericiliklə 
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nəzərdə tutulmuĢ müvafiq inzibati xətalar haqqında iĢlərə baxmaq və inzibati xəta 

haqqında iĢ üzrə qərarın icrasına nəzarət etmək; öz fəaliyəti barədə Azərbaycan 

Respublikasının Maliyə Nazirliyinə illlik hesabatlar vermək; Xidmətin fəaliyyətinin 

təkmilləĢdirilməsi istiqamətində öz səlahiyyətləri daxilində tədbirlər görmək və bu 

sahədə müvafiq normativ tənzimləmənin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təkliflər vermək; öz fəaliyyətini Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin digər struktur bölmələri, Azərbaycan 

Respublikasının sığorta bazarıın peĢəkar iĢtirakçılarının assosiasiyaları və Beynəlxalq 

Sığorta Nəzarətçiləri Assosiasiyası ilə əlaqələndirmək; qanunvericiliyə uyğun olaraq 

dövlət və kommersiya sirrinin qorunması üçün zəruri tədbirlər görmək.
10

 (11) 

Sadalanan vəzifələri yerinə yetirmək üçün xidmət bir sıra hüquqlara malikdir: 

Sığorta bazarının peĢəkar iĢtirakçılarından hesabatlar və sığorta statistikasına dair 

lazım olan məlumatlar almaq; tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq 

dövlət orqanlarından, kommersiya və qeyri-kommersiya təĢkilatlarndan, onların 

vəzifəli Ģəxslərindən özünün tənzimləmə və nəzarət vəzifələrini həyata keçirmək üçün 

lazım olan məlumatlar, zəruri hallarda arayıĢ və izahatlar almaq;sığortaçıların, 

təkrarsığortaçıların və sığorta vasitəcilərinin səyyar yoxlanılmasını aparmaq, belə 

yoxlamaların təyin edilməsi, müddəti, istiqamətləri və vaxtının uzadılması barədə 

qərarlar qəbul etmək; arasdırma və yolxamalar zamanı zəruriyət yarandıqda hüquq-

mühafizə və digər dövlət orqanları ilə əlaqəli fəaliyyət göstərmək;qanunvericilikdə 

nəzərdə tutulmuĢ əsaslarla sığortaçılara və sığorta brokerlərinə icrası məcburi olan 

təqdimatlar vermək, onlara verilmiĢ lisenziyanın qüvvəsinin dayandırılması və ya 

məhdudlaĢdırılması, lisenziyanın qüvvəsinin bərpa edilməsi, məhdudlaĢdırılmasının 

aradan qaldırılması və ləğv edilməsi haqqında qərarların qəbul edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təkliflər vermək;sığorta, 

təkrarsığorta, sığorta brokeri və sığorta agenti fəaliyyətinə verilmiĢ lisenziyanın ləğv 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi qarĢısında vəsatət 

qaldırmaq; qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuĢ hallarda sığorta ödəməinin sığortaçının 

                                                 
10

 http://www.sigorta.maliyye.gov.az/content/%C9%99sasnam%C9%99 
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bank hesablarından ödənilməsi üçün banklara və ya digər kredit təĢkilatlarına icrası 

məcburi olan sərəncam vermək; fəaliyətlərinin inkiĢaf etmiĢ beynəlxalq təcrübəyə 

uygunlaĢdırılması barədə sığorta bazarının ixtisaslaĢmıĢ iĢtirakçılarına tövsiyələr 

vermək; lisenziyası ləğv olunmuĢ sığortaçıların Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulan əsaslarla məcburi qaydada ləğv edilməsi 

haqqında müvafiq təbdir görmək üçün Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 

qarĢısında vəsadət qaldırmaq; Azərbaycan Respublikasının maliyyə bazarının 

subyektlərinə nəzarəti həyata keçirən digər dövlət orqanları ilə partnyorlug etmək və 

lazımi məlumat mübadiləsi həyata keçirmək; digər ölkələrin sığorta nəzarəti orqanları 

ilə və beynəlxalq təĢkilatlarla sıgorta sektorunda tənzimləmə və nəzarət məsələləri 

sahəsində əlaqələrdə iĢtirak etmək; öz iĢçilərinin peĢə hazırlığının və ixtisas 

keyfiyyətlərinin artırılması məqsədilə tədbirlər görmək, o cümlədən onların yerli və 

beynəlxalq səviyyədə keçirilən təlim kurslarında, seminarlarda, konfranslarda və digər 

bu kimi tədbirlərdə iĢtirakını təmin etmək; sığorta ilə bağlı keçirilən beynəlxalq 

tədbirlərdə iĢtirak etmək; sığorta iĢinin öyrənilməsi, sığorta ilə bağlı inkiĢaf etmiĢ 

beynəlxalq təcrübənin, o cümlədən beynəlxalq standartların mənimsənilməsi 

məqsədilə təlim kursları, seminarlar, konfraslrar və digər bu kimi tədbirlər təĢkil 

etmək; sığortaçılar tərəfindən fiziki Ģəxslərə təqdim olunan sığorta növləri üzrə 

müvafiq sığorta qaydalarını hazırlamaq və təsdiq edilmək üçün Azərbaycan 

Respublikasının Maliyyə Nazirliyi qarĢısında vəsatət qaldırmaq; Azərbaycan 

Respublikasında sığorta iĢinin inkiĢafı və vəziyətinə dayir marifləndirmə iĢləri 

aparmaq, bu məqsədlə analtik və elmi-kütləvi informasiyya və digər təbliğat 

vasitələrindən istifadə etmək, çap məhsullarının nəĢr edilməsini təmin etmək; 

qanunvericiliklə müəyyən olunmuĢ qaydada xarici və yerli mütəxəssisləri, ekspertləri, 

məsləhətçiləri, tərcüməçiləri öz fəaliyyətinə cəlb etmək; sığorta bazarının 

konyunkturasını və sığorta ilə bağlı ictimai düĢüncəni qiymətləndirmək üçün 

sığortaçılar və onların assosiasiyaları ilə birlikdə idarə, müəssisə və təĢkilatlarda, 

habelə vətəndaĢlar arasında vaxtaĢırı sosioloji rəy sorğuları keçirmək. 
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Dövlət sığorta nəzarəti iki qabaqcadan və cari nəzarət olmaqla iki formada 

həyata keçirilir.Qabaqcadan nəzarət Sığortaçılara, təkrarsığortaçılara və sığorta 

vasitəçilərinə lisenziyaların verilməsi,Sığortaçıların  təkrarsığortaçıların rəhbər iĢçi 

vəzifələrinə namizədlərinin attestasiyadan keçirilməsi,Fiziki Ģəxs sığorta vasitəçisi 

lisenziyası almaq istəyən Ģəxslərin attestasiyası ,Sığortaçılara müvafiq sığorta növünün 

aparılmasına icazənin verilməsindən ibarətdir.Bir digər nəzarət forması olan cari 

nəzarət isə Sığortaçılardan, təkrarsığortaçılardan və hüquqi Ģəxs olan sığorta 

brokerlərindən hesabatların alınması və təhlili,Səyyar yoxlamaların keçirilməsi 

Sığortalıların, sığorta olunanların və digər maraqlı Ģəxslərin ərizə və Ģikayətlərinə 

baxılmasınını özündə əhatə edir.Azərbaycanda sığorta qanunvericiliyində bir sıra 

mühüm dəyiĢiklər və əlavələr aparılır ki, bunlardan biri də “Sığorta fəaliyyəti 

haqqında” qanuna əlavə edilən “Aktuari fəaliyyəti” fəsilidir. 

Qanunvericiliyə uyğun olaraq əsasnamədə qeyd olunur ki, aktuari fəaliyyətinin 

məqsədi sığortaçının maliyyə dayanıqlığının və ödəmə qabiliyyətinin “Sığorta 

fəaliyyəti haqqında” qanuna tələb olunan səviyyəsinin təmin olunması məqsədilə tələb 

olunan kapitalın məbləğinin,  məcmu kapitalın məbləğinin, sığorta ehtiyatlarının 

məbləğinin,  zərərlilik dərəcəsinin,  sığorta və ya təkrarsığorta müqavilələri üzrə Ģəxsi 

tutumun,  sığortaçının və ya təkrarsığortaçının maliyyə dayanıqlığının və ödəmə 

qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən müəyyən 

olunmuĢ göstəricilərin müəyyən edilməsi üçün müvafiq hesablamaların aparılmasıdır. 

Aktuar hesablamalarının aparılmasına dair təlimat sığorta nəzarəti orqanı müəyyən 

ediləcəkdir. 

Qanunla aktuari fəaliyyətinin istiqamətləri göstərilir. Belə ki, aktuari,  sığorta 

ehtiyatlarının formalaĢdırılması metodları və mənbələri ilə bağlı məsləhətlər və 

tövsiyyələrin verilməsi, sığortaçının maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyətinin 

qiymətləndirilməsi ilə bağlı məsələlər üzrə xidmətlərin göstərilməsi, sığorta tariflərinin 

hesablanması və iqtisadi əsaslandırılmasının metodologiyasının iĢlənib hazırlanması, 

qanunda müəyyən edilmiĢ sığorta siniflərinin təsnifatına müvafiq olaraq sığorta 

risklərinin tədqiq edilməsi və sistemləĢdirilməsi, sığortaçının könüllü sığorta növləri 
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üzrə sığorta qaydalarındakı Ģərtlərin iqtisadi əsaslandırılması, həyatın yığım sığortası 

müqavilələri üzrə sığorta olunanlara verilən borcların son həddinin müəyyən olunması  

və  aktuar hesablamalar üzrə məsləhət xidmətləri kimi xidmətlər göstərəcəkdir. 

Aktuari fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə aid olan xidmətlər sığorta 

xidmətlərinin tərkib hissəsi hesab edilir. 

. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sıgorta Nəzarəti 

Xidməti sıgorta sektorunda fəaliyyət göstərən bir çox nüfuzlu beynəlxalq təskilatlarla 

sıgorta sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və mübadiləsi, sıgorta bazarının 

inkisaf etmis bazarlara inteqrasiyası və beynəlxalq əməkdaslıgın inkisaf etdirilməsi 

istiqamətlərinində qarsılıqlı əlaqələr qurmus və birgə müxtəlif tədbirlər keçirmisdir. 

2012-ci il 29-31 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Dövlət 

Sıgorta Nəzarəti Xidməti və Avropa Komissiyasının təskilatçılıgı ilə Bakı səhərində 

"Risk əsaslı ödəmə qabiliyyəti tələbləri (Solvency II)" adlı 2 günlük seminar təskil 

edilmisdir. Seminarda Almaniyanın sıgorta nəzarəti orqanından (BaFĠN) olan 

mütəxəssislər mühazirələr oxumus və istirakçılar tərəfindən ünvanlanmıs sualları 

ətraflı cavablandırmıslar  

2012-ci il 02-07 sentyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 

Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti Toronto Mərkəzi ilə birlikdə “Problemli sıgorta 

Ģirkətlərinə nəzarət” mövzusunda beynəlxalq seminar keçirmisdir. Toronto Mərkəzinin 

təcrübəli ekspertlərinin təqdimatında keçirilən seminarda ümumilikdə 6 ölkənin sığorta 

nəzarəti orqanlarından 18 nəfər iĢtirak etmiĢdir. Seminarda açılıs sozü ilə Dövlət 

Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisi Namiq Xəlilov və Toronto Mərkəzinin prezidenti 

Babək Abbaszadə çıxıĢ etmiĢlər. Seminarın birinci günündə sığorta sahəsində ümumi 

vəziyyət, liderlik prosesi, effektiv idarəetmə üsulları ilə bağlı təqdimatlardan sonra, 

iĢtirakçılar qruplara bölünərək fikir mübadiləsi aparmıĢ və gəldikləri yekun nəticələri 

digər iĢtirakçılar və ekspertlərlə bölüĢmüĢlər. Seminarın ikinci günü yalnız problemli 

maliyyə institutlarına nəzarət mövzusuna həsr olunmuĢ və bu mövzuda təcrübəli 

ekspert  C. Tompsonun təqdimatlarından sonra bu mövzuda da iĢtirakçılar arasında 

fikir mübadiləsi aparılmıĢdır. Seminarın üçüncü günü vaxtilə hər hansı bir sığorta 
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Ģirkətində baĢ vermiĢ konkret halın tədris nümunəsi Ģəklində iĢtirakçılar tərəfindən həll 

olunması və sığorta nəzarəti orqanı ilə sığorta Ģirkəti rəhbərlərinin dialoqu Ģəklində 

müzakirələrin aparılması ilə yekunlaĢmıĢdır. Dörduncü gün simulyasiya oyunu ilə 

yadda qalmısdır. Bu oyun zamanı iĢtirakcılar Ģərti adlandırılmıĢ sığorta Ģirkətinin 

maliyyə göstəricilərini, idarə olunması, daxil oldugu qrup haqqında məlumatları analiz 

etməklə, həmin Ģirkətin Ģərti rəhbərləri ilə görüsərək yekun bir nəticəyə gəlməli idilər. 

Hər qrup gün ərzində keçirdikləri göruĢlər nəticəsində müəyyən bir nəticəyə gəlmiĢ və 

bu nəticələr günün sonunda ekspertlərə təqdim olunmuĢdur. Seminarın sonuncu – 

beĢinci günündə ekspert Oliver Raykardın təqdimatında iĢtirakcılar korporativ 

idarəetmə və sığorta nəzarətciləri tərəfindən onun qiymətləndirilməsi üsulları ilə tanıĢ 

olmuĢlar. Daha sonra hər bir iĢtirakçı həftə boyu hazırladığı fəaliyyət planını 

iĢtirakçılara və ekspertlərə təqdim etmiĢ, bununla da bir həftə boyunca davam edən 

seminar yekunlaĢmıĢdır. 

Müxtəlif tarixlərdə Beynəlxalq Sığorta Nəzarətçiləri Assosiasiyası (IAIS) və müxtəlif 

ölkələrin sığorta nəzarət orqanlarının iĢtirakçılığı ilə Azərbaycan Beynəlxalq Sığorta 

Forumu təĢkil edilmiĢ və Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti  tərəfindən 6 mərhələli 

aktuar kurslarının keçirilməsi üçün Qazaxıstan Aktuarilər Cəmiyyətinin üzvlərindən 

müəllim heyəti dəvət olunmuĢdur.
11

 (11) 

Artıq 20 ildən  artıqdır ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasında sığorta nəzarəti 

orqanını mövcuddur. Bu illər  həm də Azərbaycanda sıgorta iĢinin inkiĢafını özündə 

cəmləĢdirən 1 dovrdür. Bu gun ölkəmizin sığorta qanunvericiliyi və sığorta nəzarəti 

orqanının fəaliyyəti qabaqcıl beynəlxalq təcrübə ilə uyğunluq təĢkil etməklə daimi 

olara olaraq təkmilləĢdirilir, bir çox sığorta və sığorta brokeri Ģirkətləri tərəfindən 

fiziki və hüquqi Ģəxslərə dünya standartlaraına uyğun xidmətlər təklif olunur.  20 il 

əvvələ nəzər salsaq, keçən müddət ərzində sığorta sahəsində əhəmiyyətli uğurlar əldə 

olunduğunu söyləyə bilərik . 2008 və 2010-cu illərdə Maliyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə 

Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyası tərəfindən Bakı Ģəhərində Azərbaycan 

Beynəlxalq Sığorta Forumları keçirilmiĢ, forumlarda MDB və bir sıra Avropa 
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 http://www.sigorta.maliyye.gov.az/node/275 
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ölkəkərinin sığorta Ģirkətlərinin və sığorta nəzarəti orqanlarının mütəxəssisləri iĢtirak 

etmiĢlər. 

Sığorta iĢinin təĢviqi, əhalinin sığorta haqqında maarifləndirilməsi məqsədi ilə DSNX 

tərəfindən kütləvi informasiya vasitələrinə bu sahədə daimi  olaraq məlumatlar, 

müsahibələr və materiallar təqdim olunmuĢ, eləcə də DSNX-nın rəsmi internet saytı 

yaradılaraq (sigorta.maliyye.gov.az) müvafiq məlumatlar, xəbərlər, eləcə də sıgorta ilə 

bağlı qanunvericilik aktları həmin saytda yerləĢdirilmiĢ və mütəmadi olaraq 

yenilənməsi təmin edilmiĢdir.    Sıgorta sahəsində maarifləndirmə tədbirlərinin davamı 

olaraq sıgortanın təbligi ilə baglı xüsusi internet saytı (sigorta.info.az) təsis olunmus, 

sıgorta ilə baglı reklam çarxları və videotəlimatlar sifaris edilərək televiziya 

kanallarında müntəzəm olaraq yayımlanması  təmin edilmisdir. 

Respublikada sıgorta isinə maragın artırılmasını və sıgorta sahəsində çalısan 

mütəxəssislərin pesə hazırlıgının yüksəldilməsini təmin etmək məqsədilə Maliyyə 

Nazirliyinin təsəbbüsü ilə Azərbaycan Sıgortaçılar Assosiasiyası tərəfindən 

respublikada ilk dəfə olaraq sıgorta olimpiadası keçirilmis, qaliblərə mükafatlar təqdim 

olunmusdur. Sığorta qanunvericiliyinin kamilləĢdirilməsi məqsədilə  Azərbaycan 

Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən görülən  tədbirlərə 2009-cu ildə və 2010-cu 

il ərzində də davam olunmuĢ , «Ġstehsalatda bədbəxt hadisələr və peĢə xəstəlikləri 

nəticəsində peĢə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında» 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

tərəfindən 2010-cu il 11 may tarixdə qəbul edilmiĢ və  2010-cu il 03 iyul tarixdə 

qüvvəyə minmiĢdir. 

Sığorta nəzarəti orqanının mütəxəssislərinin peĢə hazırlığının yüksəldilməsinə də 

yüksək diqqət və qayğı göstərilmiĢ, sığorta və sığorta nəzarəti sahəsində qabaqcıl 

beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi  məqsədilə hər il Dövlət Sığorta Nəzarəti-nin bir 

neçə əməkdaĢının xarici ölkələrdə keçirilən , seminarlarda, kurslarlarda, konfrans və 

digər tədbirlərdə iĢtirakı təmin olunur. Əldə olunan biliklər sığorta sahəsində 

qanunvericilik bazasının mükəmmələĢdirilməsi yönündə aparalan iĢlərdə uğurla tətbiq 

olunur. 

http://maliyye.gov.az/www.sigorta.maliyye.gov.az
http://www.sigorta.info.az/
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Respublikamızda sığorta bazarnın əsasının qoyulduğu 20 ildən artıq vaxt ərzində 

sığortaçıların da fəaliyyətində pozitiv uğurlar əldə edilmiĢdir. Belə ki, sığortaçılar öz 

xidmətlərini daha səmərəlil Ģəkildə göstərməyə baĢlamıĢ, sığorta məhsularının növü 

artırılımıĢ, müasir ofis və texniki ləvəzimatlar, proqram təminatı ilə təchiz olunmuĢdur. 

Mütəxəsislərin ixtisas hazırlıqına xüsusidiqqət göstərilir, onların qabaqcıl beynəlxalq 

təcrübələrə  sahib olmaları  ücün xarici ölkələrdə təlim görmələri təmin olunur.  Bütün 

bu görülən iĢlər , sıgorta muqavilələrinin imzalanmasına, təklif zamanı fiziki və hüquqi 

Ģəxslərin sığorta müqaviləsi imzalamasına cəlb edən mühüm detallardır.  

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ölkə iqtisadiyyatının  ən vacib 

sektorların biri olan sıgorta iĢinin inkisafına nail olunması yönündə iĢləri davam 

etdirməkdədir .3 fevral 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab Ġlham 

Əliyevin fərmanı ilə nəzarət xidməti sisteminin fəaliyyətinin 

təkmilləĢdirilməsi,həmçinin sığortaçı və sığortalıların hüquqlarının qorunmasını ən 

yüksək səviyyədə təmin edilməsi  məqsədilə Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidməti ləğv 

edilərək bu qurumun əmlakı və funksiyaları Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına 

verilmiĢdir.Bu sahədə görülən iĢlər respublikamızda sığorta  iĢinin yaxın gələcəkdə 

dünya standartlarına tam uyğunlaĢdırılmasını təmin edəcəkdir. 

 

 

 

2.3 İnkişaf etmiş ölkələrin nəzarət sistemi və onun sığorta fəaliyyəti ilə 

əlaqəsnin təhlili 

 

Dünya təcrübəsində malların ixracı və idxalı, müxtəlif kommerciya riskləri, 

alıcının ödəmə qabiliyyətinə malik olmaması müqavilələrə əməl olunmaması 

olunmaması sığorta edilir; kosmik və ya atom risklərin, ətraf mühitin ekologiyasının 

pozulması,  hesablama maĢınlarının  və dənizdə qazma qurgularının, müxtəlif mü-

təxəssislərin peĢə yanlıĢlarından  sığortalar meydana gəlmiĢdir. 
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Sığortanın sadalanan  bu və ya digər növləri dunyanın bir çox dövlətlərində 

geniĢ istifadə olunmaqdadır.Bəzi ölkələrin təcrübəsində sığorta fəaliyyəti üzərində 

dövlət nəzarətini nəzərdən keçirək. 

Məsələn, dövlətlə biznesin qarĢılıqlı münasibətləri nöqteyi–nəzərindən sığorta 

ABġ-ın təsərrüfat mexnazimndə özünəməxsus yer tutmaqdadır. Ölkənin ən effektiv 

maliyyə institutlarından biri kimi sığorta müasir ABġ cəmiyyətinin gündəlik həyatının 

praktiki olaraq bütün sahələrinə təsir gostərir. Məsələn, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında 

bir çox dövlətlərdən fərqli olaraq, ölkənin əksər əhalisini əhatə edə biləcək tibbi sığor-

tanın dovlət sistemi yoxdur. Buna görə müalicəyə sərf olunan məbləğin  böyük hissəsi 

xüsusi sığorta Ģirkətləri vasitəsi ilə ödənilir. 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının  – ın  sığorta bazarı həmçinin dünyanın ən yülsək 

rəqabətli bazarlarından biridir.Sığorta bazarında minlərlə sığorta Ģirkətinin  fəaliyyət 

gostərməsinə baxmayaraq, onların böyük  hissəsi  yalnız ölkənin  bir Ģtatında 

qeydiyyatdan keçmiĢ  kiçik sığorta Ģirkətləridir. 

ABġ –ın sıgorta bazarında olan rəqabət daha çox dövlətin bu sahənin 

tənzimlənməsinə yanasması ilə əlaqədardır. ABġ dövləti rəqabətə təklifin yüksək 

səviyyəsini və sıgorta xidmətlərinin keyfiyyətini təmin etməyə imkan verən mühüm 

bir mexanizm kimi baxır. Buna görə də, dövlət mahiyyətcə rəqabətin 

möhkəmlənməsinə istiqamətlənən və bu sahənin tənzimlənməsinə liberal yanasmanı 

əsas götürür. Əksər statlarda sıgorta bazarına yanasmanın meyarı kapitala olan 

tələblərdir. 

Böyük Britаniyаdа dövlətin sığortа nəzаrətinin necə həyаtа keçirildiyini 

nəzərdən keçirək. Bu əməliyyаtlаrа nəzаrəti Böyük Britаniyаnın Sənаye və ticаrət 

depаrtаmenti həаytа keçirir. Sənаye və ticаrət Depаrtаmentinin (STD) fəаliyyəti bu 

istiqаmətdə аĢаğıdаkı mərhələləri özündə cəmləĢdirmiĢdir. 

Sığоrtа əməliyаtlarının həyata kеçirilməsinə görə icazələrin vеrilməsi: Sığоrta 

əməliyyаtlarına bаĢlamazdan əvvəl sığоrta kompaniyası müəyyən olunmuĢ sığorta 

növlərinə görə STD-dən icazə olmalıdır. 1987-ci il yanvar 1-dən etibarən Aġ-nın 

direktivlərinə uyğun olaraq, uzunmüddətli sığortanın 7 növü, ümumi sığortanın isə 17 
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növü müəyyən edilmiĢdir və bunlаrdan hər birinə görə sığоrta kоmpaniyası STD-dən 

icаzə almalıdır. Bеlə təsnifаt Aġ üzv olan ölkələrinin hər biri tərəfindən bəyənilmiĢdir. 

Fəаliyyət göstərən oxĢаr sıgorta kоmpaniyaları da sıgоrtanın yеni növlərinə görə icazə 

almаlıdırlar. STD- nin icаzəsindən  əvvəl bu kompaniyanın sıgоrtanın bu növünü 

həyfta keçirilməsini hazır olub-olmgması yoxlamalıdır. Buna görə də STD-nə 

göndərilmiĢ sığorta kompаniyasının yarаdılması haqqında ərizadə, ilkin kapital, sığorta 

əməliyyatlarının növləri, sıgorta polisləri, sıgorta mukafatlarının stavkası, risklərin 

yenidən sığorta olunmasına dayir müqavillər, əməliyyat xərcləri, gəlir və zərərlərin 

qiymətləri, üçillik perspektiv üzrə balans məqalələri haqqında məlumatlar da öz əksini 

tapmalıdır. Departamentə həmçinin yaradılan kompaniyanın direktoru, rəhbəri, baĢ 

mühasibi vəzifəsinə olan namizədlər də təqdim olunmalıdırlar. Onlar isə öz 

növbəsində öz bacarıq və maharətlərini təsdiqetməlidirlər. Məhdud məsuliyətli sığorta 

kampaniyaları üçün səhmlər məhdüdlaĢdırılmalı və tam Ģəkildə ödənmiĢ səhmdar 

kapitalı 100 min funt sterlingdən aĢağı olmalıdır. Sənaye və ticarət Depоrtamentinin 

naziri tələb olunan infаrmasiyaya və tamm Ģəkildə ödənəsi kapitalın həcminə 

dəyiĢiklikləri edə bilər. STD yeni yaranmıĢ sığorta kompaniyala-rından investisiya  

əməliyatlarının müəyyən növünün 5 il ərzində həyata keçirilməsini tələb edə bilər: 

sığorta mükafatının toplanmıĢ həcminin məhdudlaĢdırılması; sığorta kampaniyasının 

ölkə ərazisində sıgorta olunmuĢ riskləri üzrə məsuliyətinə bərabər olan aktivlərin və ya 

onların müəyyən hissəsinin STD-nin maliyə-kredit Ģöbəsində saxlanılması; sığorta 

əməliyyatlarının həyata keçirilməsi haqqında ətraflı informasiyanın rüblər üzrə tələb 

olunması.   
12

 

                          Avropa ġurası direktivləri üzrə sığorta növlərinin təsnifatı 

A- Uzun müddətli sığorta 

I. Həyatın və annuitetlərin sığortası. 

II. Nigahın bağlanması və uĢağın anadan olmasının sığorta edilməsi. 

III. Əlaqəli uzunmuddətli sığorta. 

IV. Sağlamlığın fasiləsiz Ģəkildə sığorta olunması. 

                                                 
12

 http://cavanshirmahmud.blogspot.com/2014/12/sgorta-isi.html 

http://cavanshirmahmud.blogspot.com/2014/12/sgorta-isi.html
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V. Tontin sığortası. 

VI. Kapitalın qaytarılmasının sığorta olunması. 

VII. Pensiya sığortası. 

B- Sığortanın ümumi növləri 

1. Bədbəxt hadisələrdən sığorta. 

2. Xəstəlik hadisəsinə görə sığorta. 

3. Avtomobillərin sığorta olunması. 

4. Dəmiryolunun hərəkət sisteminin sığorta olunması. 

5. Təyyarələrin sığorta olunması. 

6. Gəmilərin sığorta olunması. 

7. Yüklərin nəqliyyat sığortası. 

8. Yanğın və təbii fəlakətlərdən sığorta. 

9. Əmlakın sığorta olunması. 

10. Avtonəqliyyat sürücülərinin vətəndaĢlıq məsuliyyətinin sığorta olunması. 

11.Aviakompaniya sahiblərinin vətəndaĢlıq məsuliyyətinin sığorta olunması. 

12. Gəmi sahiblərinin vətəndaĢlıq məsuliyyətinin sığorta olunması. 

13. Ümumi məsuliyyətin sığorta olunması. 

14. Kreditlərin sığortası. 

15. Muzdla iĢləyən Ģəxslərin sui-istifadəsi ilə əlaqədar olan maliyyə itkilərindən 

sığorta. 

16. Digər maliyyə itkilərindən sığorta. 

17. Məhkəmə xərclərinin sığorta olunması. 

Böyük Britaniyanın STD-i yeni yaradılmıĢ və eləcə də əvvələr qeydiyyatdan 

keçmiĢ sığorta kompaniyalarının yeni sığorta növlərinin həyata keçirilməsinə dair 

ərizələrini müntəzəm Ģəkildə nəzərdən keçirir. 

Kompaniya tərəfindən həyata keçirilmiĢ sığorta əməliyyatlarına nəzarət. Sığorta 

əməliyyatların hər hansı bir növünün həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq, bütün 

sığorta kompaniyaları hesabat ilinin bitməsindən 6 ay sonra tətbiq olunmuĢ 

əməliyyatlar haqqında ətraflı hesabatları nəĢr etdirməli və STD-ə təqdim etməlidirlər. 
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Qanunvericiliyə əsasən, xüsusiləĢmiĢ azad auditor Ģirkətləri təqdim edilmiĢ 

məlumatların düzgünlüyünü yoxlamalıdırlar. Hesabatların tərkibi kompaniyanın 

balansından, mənfəət və zərər hesabından, sığorta mükafatının dinamikasının 

analizindən, zərərlərin tezliyinin və sığortanın ümumi növləri üzrə iddiaların ləğvinin 

tədqiq olunmasından, eləcə də uzunmüddətli sığorta növlərinin fondlar üzrə 

dəyiĢilməsinin icmalından (həyatın, pensiyaların sığortalanması və s.) təĢkil olunur. 

Sığorta kompaniyasının səhmdarlarından hər biri ondan bu hesabatın surətini tələb edə 

bilər. Sığorta kompaniyasının aktivlərinin onun öhdəçiliklərindən həmiĢə çox olmasını 

müəyyən edən ödəmə qabiliyyətinin səviyyəsinə xüsusi diqqət verilir. Sığorta 

kompaniyasının tədiyyə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi və onlara tətbiq olunan 

tələblər, sığortanın ümumi və uzunmüddətli növləri üzrə  təyin edilir. 

Sığortanın ümumi növləri üzrə sığorta kompaniyalarının tədiyyə qabiliyyətinin 

səviyyəsinə nəzarət etmək üçün Aġ-nin 1977-ci il direktivləri və eləcə də 1974 və 

1982-ci illərdə qəbul edilmiĢ sığorta kompaniyaları haqqında qanunlara əsasən 

müəyyən edilmiĢdir. 

Aġ daxil olmayan olkələrin xarici sıgorta kompaniyaları Böyük Birtaniyada və 

eləcə də onun sərhətlərindən kanarda hayata keçrilən əməliyatlar uzrə təyin olummuĢ 

tədiyə qabiliyətini Britaniyanın diğər sığorta kompaniyalarının səviyyəsində saxlamalı 

və bundan əlavə müəyyən edilmiĢ depoziti ödəməlidirlər. Aġ dirrektivlərinə muvafiq 

olaraq sıgorta kompaniyyalarının komersiya əməliyatların tənzimləmməsi haqqında 

1981-ci ildə qəbul edilmiĢ aktda tədiyə qabiliyətinin səviyyəsi daha mürəkəb üsulla 

müəyən olunmuĢdur. Burada hesablasmalar EKÜ-də ikilli üsulla; kompaniya 

tərəfindən akumulyasiya edilmiĢ sıgorta mukafatlarının və sığorta etdirən Ģəxslərin 

iddiaları üzrə ödənilən məbləğlərin nəzərə alınması metodu ilə aparılır. Uzunmüddətli 

sığorta növlərini həyata keçirən sığorta kompa-niyaları, elan olunmuĢ balanslara 

aktuarların qiymətləndirilməsini də əlavə etməlidirlər. Uzunmüddətli sığorta 

kompaniyaları hər üç ildən bir onların aktiv və öhdəçiliklərini yoxlayan aktuar 

mütəxəssislərini kompaniyaya cəlb etməlidirlər. Tədiyyə qabiliyyətinin tələb olunan 

səviyyəsinə əməl etməyən kompaniyalar, onlara qarĢı tətbiq ediləcək sanksiyaların 
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qarĢısını almaq üçün STD-nə maliyyə sağlamlaĢdırılması haqqında ətraflı plan təqdim 

etməlidirlər. Bu qayda bütün sığorta kompaniyalarına tətbiq edilir. Böyük Birtaniyada 

sığorta kompaniyalarının bu və ya diğər aktivlərin ümumi aktivlərdəki payna xüsusi 

qanunvericilik tələbləri tətbiq edilmir. Sığortaçıların investisiya əməliyyatları üzərində 

nəzarət, sığorta kompaniyalarının tədiyə qabiliyətinə nəzarət olunmasının ümumi 

siyasəti çərçivəsində həyata keçirilir. STD tərəfinnən sığorta kampaniyalarına tətbiq 

olunan sanksiyalar. STD sığorta kompaniyalarının operativ fəaliyyətinə müdaxilə 

etmək kimi geniĢ səlahiyətlərə malikdir. Kommpaniya tərəfindən qəbul olunan 

öhdəçiliklərin yerinə yetirilməsi zamanı və ya kompaniya müəyyən olunmuĢ və elan 

edilmiĢ sıgorta polisləri uzrə gəlirlərin səviyyəsini təmin etmək iqtidarına malik 

olmadıqda, STD sıgorta etdirən Ģəxslərin maraqlarını müdafiə etmək məqsədilə 

kompaniyanın fəaliyyətinə müdaxilə edə bilər. Sığorta kompaniyası doğru hesabat 

məlumatlarını təqdim etmədikdə, ümumi sığorta əməliyyatları üzrə tələb olunan 

tədiyyə qabiliyyətinin səviyyəsinə əməl etmədikdə, uzunmüddətli sığorta əməliyyatları 

üzrə öhdəçiliklər müvafiq aktlar vasitəsilə təmin olunmadıqda, zəruri sığorta müdafiəsi 

fəaliyyət göstərmədikdə və sığorta kompaniyasının rəhbər iĢçilərinin ixtisası onların 

vəzifələrinə uyğun olmadıqda, STD bu kompaniyalara sanksiyaları tətbiq edir. Sığorta 

kompaniyasının fəaliyyətində bu cür qanunauyğunsuzlugların askar edliməsi zamanı 

STD xəbərdarrıq etdiydən bir ay sonra kampaniyada aĢağdakı sanksiyaları tətbiq edə 

bilər; yeni muqavilələrin imzalammasının və ya köhnə sığorta müqavilələrnin yenidən 

imzalammasının qadagan olumması (belə hallarda kampaniya öz öhdəciliklərini yalnız 

sığorta müqavilələrinə müvafiq olaraq həyata keçirtməlidir); investisiya 

əməliyyatlarının müəyyən növlərinə qadağanların tətbiq olumması; bir sıra aktivlərin 

tam və ya qismən STD-nin müəyən etdiyi maliyə təĢkilatında saxlamılmasına dayir 

tələblərin irəli sürülməsi; Böyük Birtaniyada sığorta olunmuĢ risklər üzrə öhdəciliklərə 

uyğun olan aktivlərin Britaniya ərazisində saxlanılması; akkumulyasiya edilmiĢ sığorta 

mükafatlarının ümumi həcminin kompaniya üçün müəyyən olunmuĢ məbləğ ilə 

məhdudlaĢdırılması; təyin edilmiĢ aktuaridən, uzunmüddətli sığorta növlərinin həyata 

keçirilməsi haqqında məlumatların STD-nə təqdim edilməsinin tələb olunması: 
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hesabat məlumatlarının təqdim olunması üçün qısa müddətin təyin edilməsi; əlavə 

informasiyanın tələb olunması və s. Bundan baĢqa, kompaniyanın operativ 

fəaliyyətində sığorta etdirən Ģəxslərin marağına zidd olan amillərin müəyyən olunması 

zamanı STD dilər qəti tədbirlərdən də istifadə edir. STD bu sanksyaların təcrübədə 

geniĢ Ģəkildə tətbiq edir. Məsələn, təkcə 1988-ci ildə STD müxtəlif səbəblərə görə bu 

sanksiyaları sığorta kompaniyalarına 82 dəfə tədbiq etmiĢdir. Sığorta kompaniyaları 

qəbul edilmiĢ öhdəcilikləri yerinə yetirmədiydə və bu kompaniyalarda müəyən 

olunmuĢ mühasibat hesabatı lazımı səviyədə olmadıqda, STD sığorta kompaniyasını 

ləğv edə bilər. 

1975-ci ildə Böyük Britaniyada sıgorta etdirən səxslərin maraqlarının müdafiəsi 

haqqında qanun qəbul edilmisdir. Sıgorta kompaniyasının ləgvi, o cümlədən iflasa 

ugraması zamanı kompaniyanın öhdəçiliklərinin sıgorta etdirən səxslərə sıgortanın 

məcburi növü üzrə 100 %, müqavilə növü üzrə isə 90% ödənlməsinə STD tərəfindən 

zəmanət verilir. Bu məqsədlə qanuna muvafiq olaraq yaradılmıs Sura, sıgorta 

kompaniyasının maliyyə vəziyyətinin yaxsılasdırılması üzrə xüsusi tədbirlər planını 

həyata keçirir. Suranın tərkibində olan fondlar, STD-də qeydiyyatdan keçmis sıgorta 

kompaniyalarının üzvlük haqqı və iflasa ugramıs sıgorta kompaniyaları ilə sıgorta 

müqavilələrinin baglanmasına yardım etdiyinə görə komisyon mükafatları olan 

vasitəçilərin ödədiyi xüsusi məbləğin hesabına yaradılır. 

Fəaliyyətdə olan sığorta bazarı müəyyən manada, özününəzarət və özünü 

tənzimləməni təmin edir. Sahə üzrə özünənəzarət və özünütənzimləmə orqanı kimi 

sığortaçıların professional assosiasiyaları çıxıĢ edir. Onlar bir qayda olaraq təĢkilat 

üzvləri tərəfindən sığorta qanunvericiliyinə əməl olunmasına görə məsuliyyət daĢıyır, 

onların fəaliyyətini sığorta etdirən Ģəxslərin marağına uyğun olaraq tənzimləyir, etik 

normalar riayət olunmasına nəzarət edir və saqlam rəqabəti dəstəkləyir. Məhz buna 

görə də sığortaçıların professional assosiasi-yalarında Ģərəf kodexsi fəaliyyət göstərir. 

Assosiasiyalar həmçinin sığortaçı kadrların hazırlanmasına dair məsələləri həll edir, 

ciddi iqtisadi tədqiqatları və düzgün qərarların variantlarını həyata keçirir və sığorta 

sahibkarlığının kommersiya siyasətini iĢləyib hazırlayır. Xarici təcrübədən göründüyü 
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kimi, sığorta assosiasiyaları iqtisadi tədqiqatları həyata keçirməli, hakimiyyət və 

idarəetmə orqanları üçün müvafiq praktiki təklif-tövsiyyələri hazırlamalıdır. Onlar 

sığortaçılara qanunvericilik aktları, inzibati və arbitrac qərarları haqqında məlumat 

verməlidirlər. Sığorta assosiasiyalarının fəaliyyətində əsas meyarlardan biri də xarici 

iqtisadi aspektlərdir. Bura adətən beynəlxalq sığorta assosiyasiyalarından 

nümayəndəliklər, elmi konfrans və simpoziumların təĢkili və s. aid edilir. 

AĢağıdakı cədvəldə dünyanın əksər ölkələrinin sığorta nəzarəti sisteminin 

strukturu verilmiĢdir: 

 

Şəkil 2.3 

 

Sığorta nəzarətinin məqsədi və for-maları “Sığorta haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanununda öz əksini tapmıĢdır. Sığorta fəaliyyətinə dövlət nəzarəti 

sığorta haqqında qanunvericiliyin Ģərtlərinə əməl edilməsi, sığorta xidmətlərinin dügün 

təĢkil edilməsi və səmərəli inkiĢaf etdirilməsi, sığorta edənlərin, sığortalıların, digər 

tərəflərin və dövlətin hüquq və mənafelərinin təmin edilməsi, qorunması məqəsdilə 

həyata keçirilir.  
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Fəsil III. Sığorta fəaliyyətinin səmərəliliyin artırılmasında nəzarət 

sisteminin  təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

 

3.1 Sığorta fəaliyyətinin səmərəliliyin artırılmasında dövlət maliyyə 

nəzarətinin müasir tələblər səviyyəsində qurulması və effektivliyin artırılması 

metodları 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ” 

ĠnkiĢaf Konsepsiyasının hazırlanması barədə Sərəncamına uyğun ĠnkiĢaf 

Konsepsiyasının layihəsinin hazırlanması üzrə həyata keçirilən iĢlər geniĢ vüsət 

almaqdadır. Bu mənada iqtisadiyyatın mühüm infrastruktur sahəsi olan maliyyə 

nəzarəti sistemində öz konseptual həllini gözləyən problemlərin tədqiqi xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Müasir Ģəraitdə iqtisadi inkiĢafın sürətləndirilməsi və onun səmərəliliyinin 

yüksəldilməsi, istehsal proseslərinə elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqi və 

resurslardan səmərəli istifadənin təmin olunması ön plana çəkilir. Belə bir Ģəraitdə 

bütün növ məsrəflərin və əldə edilmiĢ nəticələrin uçotunun düzgün qurulması, istehsal 

proseslərinin və əldə edilən nəticələrin hərtərəfli təhlili və onların hesabatda doğru-

düzgün əks etdirilməsi iqtisadi inkiĢafın təminatverici bir amili kimi diqqət çəkir. Son 

illərdə ölkəmizdə mühasibat uçotunun və hesabatlığın islahatına, auditin və maliyyə 

nəzarətinin beynəlxalq standartlara uyğun qurulmasına xüsusi diqqət yetirilməsi də 

müəyyən mənada bu amillə əlaqədardır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham 

Əliyevin sözləri ilə desək: “Biz bütün maliyyə sistemində Ģəffaflığı təmin etməliyik və 

belə olan halda, Azərbaycanda həm korrupsiyanın aradan qaldırılması məsələsi öz 

həllini tapa bilər, həm də xərclər Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkiĢafına daha 

məqsədyönlü Ģəkildə xidmət göstərə bilər. Eyni zamanda, biz inflyasiyanın 

azaldılmasına da nail ola bilərik”. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin əsas 

qayəsi Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasını, beynəlxalq 



66 

 

mühasibat və uçot standartlarının və beynəlxalq audit standartlarının ölkəmizdə 

reallaĢmasına zəmin yaratmaqdan ibarətdir. 

Yeni Ģəraitdə maliyyə nəzarəti təkcə pozuntuların qeydə alınması və onların 

aradan qaldırılmasına nəzarətin həyata keçirilməsi ilə məhdudlaĢa bilməz. Hər Ģeydən 

əvvəl, aĢkara çıxarılmıĢ kənarlaĢmaların yoxlanılan obyektdə iĢlərin 

yaxĢılaĢdırılmasına dair konkret təkliflərin və tövsiyələrin iĢlənib hazırlanmasına 

imkan verən səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyənləĢdirmək zəruridir. Yəni nəzarət sadəcə 

olaraq yoxlama məqsədilə aparılmır, kənarlaĢmaları aĢkara çıxarmır, həm də onların 

(məsələn, pozuntu, oğurluq, səhvlər) meydana gəlməsinin qarĢısını alır, mənfi meyllər 

risqlərini azaldır. 

Mövcud nəzarət sisteminin təkmilləĢdirilməsi və nəzarət mexanizmlərinin bazar 

iqtisadiyyatının xüsusiyyətlərinə uyğunlaĢdırılması Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 

dövlət quruculuğu siyasətində daim diqqət mərkəzində saxlanılan məsələlərdən biri 

olmuĢdur. 

Beynəlxalq standartlara cavab verən nəzarət mexanizmini tətbiq etmək 

məqsədilə “Dövlət nəzarəti sisteminin təkmilləĢdirilməsi və sahibkarlığın inkiĢafı 

sahəsində süni maneələrin aradan qaldırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti tərəfindən imzalanmıĢ Fərman iqtisadiyyatımızda demokratik prinsiplərin 

bərqərar olunması baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. 

Azərbaycan Respublikasında dərin sosial-iqtisadi dəyiĢikliklərin getdiyi, büdcə 

və vergi intizamının möhkəmləndirilməsinin dövlət siyasətində üstünlük təĢkil etdiyi, 

azad və sosialyönümlü vətəndaĢ cəmiyyətinin bərqərar olduğu indiki Ģəraitdə maliyyə 

nəzarətinin, o cümlədən auditin rolu ikiqat artır. Bu mənada heç də təsadüfi deyildir ki, 

audit sisteminin islahatı “Azərbaycan Respublikasının dövlət idarəetmə sistemində 

islahatlar aparılması üzrə Dövlət Komissiyasının yaradılması haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Fərmanında müasir Ģəraitdə dövlət quruculuğunun dörd 

əsas istiqamətindən biri kimi qarĢıya qoyulmuĢdur. 

Azərbaycan Respublikasının azad, demokratik inkiĢaf yoluna qədəm 

qoymasından sonra ölkədə həyata keçirilən radikal iqtisadi islahatlar və idarəetmə 
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sisteminin təkmilləĢdirilməsi, xəzinədarlıq sisteminin yaradılması, nazirlik, komitə və 

baĢqa mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında mövcud olan nəzarət-təftiĢ qurumlarının 

ləğv olunması, dövlət orqanlarına onların öz səlahiyyətlərinə aid olmayan yoxlamalar 

aparılmasının qadağan edilməsi və bu istiqamətdə ardıcıl Ģəkildə həyata keçirilən digər 

məqsədyönlü tədbirlər ölkədə beynəlxalq standartlara cavab verən maliyyə nəzarəti 

sisteminin qurulmasını zərurətə çevirdi. 

Azərbaycan maliyyə Ģəffaflığının təmin olunması, maliyyə nəzarətinin müasir 

dövrün tələblərinə uyğun qurulması istiqamətində yüksək hüquqi bazaya malik olan 

ölkələr arasında özünə layiqli yer tutmuĢdur. Korrupsiyaya qarĢı mübarizə üzrə Dövlət 

Proqramı, “ġəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarĢı mübarizə üzrə Milli 

Strategiya” və digər normativ hüquqi sənədlərin qəbul olunması onu göstərir ki, 

Azərbaycan dövləti tərəfindən ölkədə maliyyə Ģəffaflığının təmin olunmasına böyük 

əhəmiyyət verilir. 

Prezident Ġlham Əliyevin iqtisadi siyasətində Ģəffaflıq kateqoriyası onun 2007-

ci il 28 iyul tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ “ġəffaflığın artırılması və korrupsiyaya 

qarĢı mübarizə üzrə Milli Strategiya”da özünün sistemli həllini 

tapmıĢdır. Ümumiyyətlə, bütün sahələrdə olduğu kimi, Ģəffaflığın təminatı 

istiqamətində də Prezident Ġlham Əliyevin siyasəti öz sistemliliyi, kompleksliyi və 

dönməzliyi ilə səciyyələnir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, maliyyə fəaliyyətinin qanuniliyini, səmərəliliyini və 

məqsədəmüvafiqliyini təmin etmək məqsədilə ölkədə maliyyə nəzarəti sahəsində həyata 

keçirilən iqtisadi islahatlar və dövlət quruculuğu çərçivəsində dəyiĢikliklər 

aparılmıĢdır. Bir tərəfdən mövcud nəzarət orqanları ləğv edilmiĢ, digər tərəfdən isə 

bazar iqtisadiyyatı tələblərini özündə ehtiva edən yeni qurumlar və fəaliyyət sahələri 

təĢəkkül tapmıĢ, dövlət maliyyə nəzarəti gücləndirilmiĢdir. 

Maliyyə nəzarətinin konseptual əsasları iĢlənərkən onun əsas vəzifə və 

funksiyalarının düzgün müəyyənləĢdirilməsi çox önəmlidir. Bu mənada fikrimizcə 

aĢağıda göstərilənlər diqqət mərkəzində olmalıdır: 
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1.Maliyyə resurslarının ayrılmasının və istifadə olunmasının qanuniliyini, 

məqsədəmüvafiqliyini, tamlığını, vaxta uyğunluğunu və məqsədli təyinatını aĢkara 

çıxarmaq; 

2.Ġqtisadi subyektlərin maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının qanuniliyindən, 

məqsədəmüvafiqliyindən və səmərəliyindən kənarlaĢmaları, həmin əməliyyatların 

uçotda əks etdirilməsinin düzgünlüyünü (qoyulmuĢ qaydalara uyğunluğunu), tamlığını 

və vaxta uyğunluğunu, hesabatın mötəbərliyini müəyyən etmək; 

3.Təsərrüfat subyektlərinin büdcə və büdcədənkənar fondlarla hesablaĢmalarının 

müəyyən edilmiĢ qaydada aparılıb-aparılmamasını təyin etmək; 

4.Əsas sərəncamçılar, icraçılar və büdcə vəsaitlərini alanlar tərəfindən dövlət 

vəsaitlərinin (təxsisatlarının) ayrılması, bölüĢdürülməsi, alınması, istifadə olunması və 

qaytarılması qaydalarına riayət edilməsinin yoxlanması; 

5.Bütün növdən olan tədiyələrin və təsdiq edilmiĢ büdcə təxsisatlarının düzgün 

və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmıĢ Ģəkildə bölüĢdürülməsinə nəzarət. 

6.Dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar fondların gəlir və xərc maddələrinin 

icrasının tamlığına, vaxta müvafiqliyinə, struktur uyğunluğuna və məqsədli təyinatına 

nəzarət. KənarlaĢmaların aradan qaldırılması və bütövlükdə büdcə prosesinin 

təkmilləĢdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması; 

7. Dövlət idarələrində, dövlətin tam və ya qismən iĢtirakı olan, yaxud dövlətin 

fəaliyyəti ilə bağlı olan (öz fəaliyyətində dövlət mülkiyyətindən istifadə edən, dövlət 

sifariĢlərini və vəzifələrini yerinə yetirən, dövlət tərəfindən təminatlar, zəmanət alan və 

digər formalarda təchiz olunan, dövlət hakimiyyəti orqanlarının verdiyi maliyyə və 

material vəsaitlərindən istifadə edən, dövlətin verdiyi vergi, gömrük və digər güzəĢt və 

üstünlüklərə malik olan və s.) təĢkilatlarda maliyyə vəziyyətinin, idarəetmə və nəzarət 

sistemlərinin səmərəliyinin qiymətləndirilməsi; 

8.Ġdarəetmənin və fəaliyyətin səmərəliyinin yüksəldilməsi, qeyri-rasional 

məsrəflərin qarĢısının alınması və maya dəyərinin aĢağı salınmasının ehtiyat 

mənbələrinin aĢkara çıxarılması variantlarının iĢlənib hazırlanması. 
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Son dövrlərdə dövlət maliyyə nəzarətinin cəmiyyətin həyatında rolunun 

durmadan artması çirkli pulların leqallaĢdırılması ilə mübarizədə özünü büruzə verir. 

Beynəlxalq təcrübə  göstərir ki, kirli pulların yuyulmasının qarĢı tədbirlərin görülməsi 

və bu yöndə beynəlxalq səviyyədə dələduzluq hallarına qarĢı mübarizədə maliyyə 

nəzarəti və azad auditin birgə strategiya və taktikasının iĢlənib hazırlanması nəzarətin 

bu mühüm qolları arasında qarĢılıqlı əlaqənin səmərəli qurulmasından çox asılıdır. Son 

dövrlərdə bu istiqamətdə ölkədə sistemli və təsirli tədbirlərin həyata keçirilməsinə 

baxmayaraq bir sıra ciddi problemlər hələ də qalmaqdadır ki, bu da, öz növbəsində, 

maliyyə nəzarətinin təkmilləĢdirilməsi konsepsiyasında öz həllini tapmalıdır. 

Dövlət tərəfindən belə bir konsepsiyanın hazırlanması və onun əsasında 

ölkəmizdə obyektivliyin artırılması müasir dövrdə daha da vacib önəm kəsb edir. 

Fikrimizcə, çox sаhəli bir sistеmi özündə еhtivа еdən mаliyyə nəzаrətinin аyrı-

аyrı istiqаmətlərini təkmilləĢdirməkdən öncə ölkəmizdə mаliyyə nəzаrəti üzrə vаhid 

konsеpsiyа iĢlənib hаzırlаnmаlı və bu konsеpsiyаdа mаliyyə nəzаrətinin nəticəliliyinin, 

obyеktivliyinin Ģəffаflığının və аĢkаrlığının və professionallığın, azadlılığının 

vəeffektivliyinin , iqtisаdi inkiĢаfа və təhlükəsizliyə təminаtının əsаs istiqаmətləri, 

mаliyyə nəzаrətinin sərhədlərinin , formа və üsulları, nəzаrət təĢkilatlarının hüquqi 

stаtusu, mаliyyə nəzаrəti orqаnlаrı ilə digər dövlət idаrəеtmə orqаnlаrının əlаqələrinin 

kamilləĢdirilməsi, mаliyyə nəzаrəti sаhəsində mаrаqlаrın toqquĢmаsının qаrĢısının 

аlınmаsı, hаbеlə nəzаrət qurumlаrının fəаliyyətinin iqtisаdi mеxаnizmləri müəyyən 

еdilməlidir.
13

(3) 

Bizim fikrimizə görə maliyyə nəzarəti sisteminin təĢkili üzrə aĢağıdakı 

istiqamətlər konsepsiyada öz həllini tapmalıdır. 

1) Maliyyə nəzarətinin təsirlilik Ģərtlərinin  tərtib olunması və tətbiq olunması; 

2) Maliyyə nəzarəti hüdularının  geniĢ əhatəliliyi təmin etmək məqsədilə 

mütərəqqi seçmə əməliyyatlarının istifadəsi; 

3) Maliyyə nəzarətinin səmərəliliyinin  yüksəldilməsi və efektivliyinin təmin 

olunması; 

                                                 
13

 Bağırov D.A. Maliyyə. dərslik. Bakı , 2006, 412səh 



70 

 

4) Nəticəyə yönəldilmiĢ büdcələĢdirmə və keyfiyyətlilik  auditinin 

geniĢləndirilməsi; 

5) Maliyyə nəzarəti orqanlarının Koordinasiya ġurasının təĢkil olunması; 

6) Nəzarət orqanlarının he-sabatlılığının tə-kmilləĢdirilməsi; 

7) Maliyyə nəzarəti prosedurlarında  ĠT-in tətbiqi və elektron nəzarət (e-nezaret) 

sisteminin təĢkil olunması; 

8) Azad (kənar) auditorların dövlət büdcəsi maliyyə nəzarətinə cəlb olunması; 

9) Ma-liyyə nəzarəti statistikasının tərtib ollunmasə; 

10) Nəzarət orqanlarının fəaliyyətinin ə sinxronizasiyası və əlaqələndirilməsi v ; 

11) PeĢə etikası məcəlləsinin və peĢə fəaliyyəti standartlarının praktikada 

tətbiqinə dair metodik məsləhətlərin hazırlanması üzrə iĢlərin təĢkil olunması və onlara 

riayət olunmasının təmin edilməsi; 

12) Dövlət orqanlarında daxili nəzarət fəaliyyətinin səmərəliləĢdirilməsi; 

13) Kadr hazırlığı sisteminin dahad effeltivləĢdirilməsi; 

14) Dünya ölkəərinin  təcrübəsininin öyrənilməsi və tətbiq olunması. 

Müasir Ģəraitdə nəzarət-maliyyə mexanizminin təĢkilinin ən vacib 

problemləridən biri müstəqil audit institutu ilə dövlət maliyyə nəzarəti arasında 

qarĢılıqlı əlaqənin qurulması və onun beynəlxalq təcrübəyə əsasən təĢkilinin təmin 

edilməsidir. 

Sığorta  təĢkilatlarının  fəaliyyətinə beynəlxalq standartlara uyğun olaraq  

nəzarət etmək üçün  dövlət nəzarətinin səməeəliliyi aĢağıdakı hallarda ola bilər: 

-Düzgün və tam maliyyə, mühasibat və digər məlumatlardan istifadə edilməsi 

-Nəzarətin vaxtaĢırı və tamlığı 

- Nəzarət tərəfindən sanksiyaların  tətbiq edilməsində aktivlik və çeviklik. 

Nəzarət sisteminin daha effektiv  təĢkil edilməsinə “Sığorta haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının yeni Qanununqəbul edilməsindən və sığortaya aid 

digər(icbari sığortalar haqqında qanunlar da daxil olmaqla) normativ hüquqi aktların 

beynəlxalq standartlara uyğunlaĢdırılmasından sonra nail olmaq mümkündür. 
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Hazırda sığorta fəaliyyətinənə nəzarət sistemi Azərbaycamn Respublikasının  

Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta nəzarəti xidməti tərəfindən aparılır.O da sığorta 

fəaliyyətinin lisenziyalaĢdırılmasından baĢqa sığorta qanun vericiliyinin dəyiĢdirilməsi 

və ona əlavələr edilməsi üçün təkliflər, sığorta bazarının bütövlüyünə və onun 

gələcəkdə inkiĢaf etdirlməsinə təsir göstərən  qanunlar və qanunverici aktlar hazırlayır. 

 

 

 

2.3 Dövlət Sığorta Nəzarətinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

 

Respublikamızın sığorta nəzarəti sistemində son illərdə baĢ vermiĢ müsbət 

dəyiĢikliklərlə yanaĢı, bir sıra zəruri məsələlər hələ də öz həllini gözləyir. Bu qüsurlar 

hər Ģeydən öncə  milli sığorta  nəzarəti sisteminin beynəlxalq sığorta instutularına 

inteqrasiya prosesisinə mənfi göstərmiĢ olur. 

Bazar iqtisadiyyatının formalaĢdığı dövrdə sığorta qanunvericiliyi ölkə təcrübəsi 

əsasında və dünya səviyyəsinin  nəzərə alınması ilə durmadan təkmilləĢir.Belə ki, 

respublikamızda azad sığorta  sisteminin qanunvericilik  və normativ əsasları 

məhz,Sığorta Nəzarətinin azad olduğu dövrlərdə qoyulmuĢ oldu.Məhz bu mərhələ 

sığorta qanunvericiliyinin və milli  sığorta bazarının inkiĢafının ilkin Ģərtlərinin təĢkili 

baxımından daha dinamik oldu.Nəzarət orqanının 6 illik fəaliyyəti ərzində sığorta 

təĢkilatlarının  həm sığorta, həm də investisiya və maliyyə fəaliyyətini 

reqlamentləĢdirən əsas normativ sənədlər qəbul olundu. 

Respublikada sığorta fəaliyyətinə nəzarət orqanının çox tez bir müüdətdə 

ləğvinin Milli sığorta bazarının təĢəkkül tapmasına yardım edən normativ bazanın 

iĢlənib hazırlanmasına  və tətbiqinə mənfi təsir göstərdiyi qənaətdəyik.Milli sığorta 

 bazarının təĢəkkül tapması və inkiĢafı ilə məĢğul olan məmurların say  və 

keyfiyyət tərkibi haqqında mübahisə etmək mümkündür.Lakin bu xüsusi  

məsələdir.Müstəqliyyimizin professionilizmə təsiri məsələsində “ali 

məqsədəuyğunluq” rasionalizmə qalib gəlir.Buna isə bizcə, yol vərmək olmaz. 
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Fikrimizcə,qoyulmuĢ məsələnin nəzəri  baxımdan həlli belə bir prinsipial sualın 

həlli ilə  bağlıdır.-sığorta üzərində nəzarətin məqsədi nədir? Onların pul axınları və 

maliyyə göstəriciləri yoxlanılmalıdırmı?Ġcazə vermək və ya vərmemək yolu ilə 

aparılan nəzarət naminə aparılırsa ,onda onun keyfiyyətindən və ictimai 

səmərəliliyindən heç bir söhbət belə gedə bilməz.Bir sıra mütəxəssislərimizin 

mülahizlərinə görə bazarın liberallaĢması Ģəraitində dövlət nəzarətinin daha da 

detallaĢdırılması və effektivliyinin artırılması olduqca zəruridir.Açıq bazar 

iqtisadiyyatı prinsipləri ehtiyatların və xüsusi kapitalın investisyaya 

yönəldilməsinə,kapitalın formalaĢması mənbələrinə ,rəqabət qabiliyyətli mühütin 

qorunub saxlanılmasına  nəzarət sahəsində “zərif Ģəffaf bir durumun” olmasını tələb 

edir. 

Mövcud vəziyyət  sığorta nəzarətinin  hüquqi  statusunu, strukturnu  

funksiyalarını, maliyyələĢdirilmə mənbələrini müəyyən edən ilkin, cari və sonradan 

nəzarətin, sığorta təĢkiltlarına qarĢı tətbiq olunan sanksiyalar və tədbirlər sisteminin  

həyata keçirilməsinə dair  əsas müddəaları əsaslandıran  sığorta nəzarəti haqqında  

ayrıca qanunun  qəbul olunması ilə  normallaĢdırıla bilər. Müstəstna  qüvvəya malik 

bu cür qanunlar və yaxud  digər ümumi  qanunlarda əksini tapan müvafiq bölmələr 

praktiki olaraq Avropa ġurasına üzv bütün ölkələrdə qəbul olunmuĢdur. 

Nəzarət sisteminin effektivliyinin artırılması məqsədilə bir sıra ölkələrdə qəbul 

olunmuĢ və sığorta mükafatlarının daxilolmasının artım templəri, kapitalın artımı ilə 

sığortaçının sərbəst aktivləri, sığorta təĢkilatlarının  idarə olunması, sığorta ödəmələri, 

sığorta ehtiyatları arasındakı qarĢılıqlı münasibətlərin indekslərindən istifadə 

olunmasına əsaslanan maliyyə problemlərinin “erkən xəbərdarlıq” sistemindən istifadə 

olunması mümkündür. Bu cür indekslərin  tətbiqi siyahısı texniki baxımdan qısa 

zaman daxilində təhlili aparmağa və böhranlı vəziyyətin astanasında olan sığortaçının 

aĢkarlanmasına Ģəraot yaradır.Bu indekslər maliyyə  dayanıqlığının təmin olunması 

baxımından  sığortaçılara qarĢı operativ müdaxilə tədbirlərinin həyata keçirlməsinə 

imkan verir. 
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Milli sığorta sistemində mühasibat informasiyasının təhlilinə əsaslanan sonradan 

nəzarət hesabat dövrünün baĢa çatmasından sonrakı 6 ay ərzində həyata keçirilə bilər. 

Sığortaçının maliyyə vəziyyəti bu müddət ərzində kəskin dəyiĢə bilər,nəzarət 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi isə çox gec ola bilər.Bu isə öz növbəsində, sığorta 

müqavilələri üzrə sığorta olunanlar və benefisarların maraqlarının səmərəli 

müdafiəsinin təĢkilinə maneələr yarada bilər. 

Sığortaçıların bütün təsərrüfat  fəaliyyəti cari nəzarət ilə əhatə olunur.Bu zaman 

sığorta  nəzarəti təssərüfat planının , qanunun göstəriĢlərin, xoĢ niyyətlərin və digər 

iddiaların pozulması nəticəsində sığorta olunmuĢ Ģəxslərin maraqlarının təhlükə 

altında qalmasına imkabn verməmələdir.Bu cür təhlükə yarandığı təqdirdə isə sığorta 

nəzarəti onu ləğv etməlidir. 

Sığorta nəzarəti haqqında qanuna, bu qanunun müddəalarına riayət olunmaması 

zamanı pul cəriməsinin qoyulmasını nəzərdə tutan bir sıra müddəlar daxil 

edilmiĢdir.Effektiv iĢin təməmin olunması məqsədilə sığorta nəzarəti idarəsinin 

sərəncamında müəssələrin faəliyyətinə nəzarət təshih vasitələri olur.Müəssələr  

fəaliyyətləri  haqqında mütəmadi və ətraflı Ģəkildə məruzə etməyə borcludurlar. 

Respublikamızın dövlət nəzarət orqanları tərəfindən sığorta təĢkilatlarının  iĢinə 

yeganə nəzarət vasitəsi uzunmüddətli  və azeffektiv inzibati prosedurlara riayət 

olunması ilə əlaqədər məhdudiyyətlərin qoyulması, lisenziyaların verilməsi və 

qüvvədən düĢməsi ilə bağlı tələblərdən ibarətdir. Bununla bərabər inzibati hüquq 

sahəsində  hüquq pozuntularına  yol verən təĢkilatlara  və bu  cür təĢkilatların 

rəhbərlərinə sankiyalar da tətbiq olunur. Aġ ölkələrində ABġ , Avstriya və digər 

ölkələrdə öz effektivliyini çoxdan sübuta yetirmiĢdir. 

Müasir sığorta elminin aparıcı alimlərindən  biri K.E. Türbina “Dünya sığorta 

bazarının inkiĢaf tendensiyaları” adlı əsərində Rusiyada və keçmiĢ post-sovet 

ölkərində sığorta nəzarəti sisteminin çatıĢmazlıqlarına bir sıra  səbəblərə aid 

edir:nəzarət orqanları əməkdaĢlarının qeyri-kafi say tərkibi, nəzarət orqanının 

əməkdaĢlarının ixtisas səviyyəsinin qeyri-qənaət bəxĢ formada olması,dövlətin icra 

hakimiyyəti orqanlarının sistemində nəzarət orqanının strukturu və mövqeyində  baĢ 



74 

 

verən əsassız dəyiĢikliklər, məlumatların  iĢlənib hazırlanması  və ötürülməsi üzrə 

müasir metodların olmaması,nəzarət funksiyaları üçün nəzarət sisteminin sahə 

müfəttiĢliyinin səmərəsiz istifadəsi,nəzarət orqanlarının sığorta təĢkilatlarına qarĢı 

tətbiq etdikləri nəzarət səlahiyyətləri və tədbirlərinin qanunlarda və qanunverici 

aktlarda aktlarında lazımınca möhkəmləndirilməməsi,sığorta  təĢkilatlarının 

fəaliyyətində çox səmərəsiz Ģəkildə tətbiq edilmiĢ sanksiyalar sistemi və.s. Alimin bu 

mövqeyi ilə razılamamaq qeyri mümkündür. Təssüf ki bu hələ səbəblərin tam siyasıda 

deyildir. 

Nəzarət sisteminin səmərəliliyin artırılması məqsədi ilə aĢağıdakı tədbirlərin 

həyata keçirilməsi məqsədə uyğundur: 

-Nəzarət sisteminin sabitliyi 

-Nəzarət funksiyalarının həyata keçirilməsini təmin edən qanun vericiliyin 

tam Ģəffaf və aydın olması 

-Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuĢ məcburiliyi və qətiliyi 

-Nəzarətdən daha çox idarəetmə və tənzimlənmənin iqtisadi alət kimi istifadə 

olunması və.s 

Respublikamızın dövlət nəzarət orqanları tərəfindən sığorta təĢkilatlarının iĢinə 

yeganə nəzarət vasitəsi kimi uzunmüddətli və azeffektiv inzibati prosedurlara  riayət 

olunması ilə əlaqədər  məhdudiyyətlərin qoyulması, lisenziyaların verilmısi  və 

qüvvədən düĢməsi ilə  bağlı tələblərdən ibarətdir.Bununla bərabər inzibati hüquq  

sahəsində hüquq pozuntularına yol verən təĢkilatların rəhbərlərinə  qoyulan cərimələr 

kimi digər sanksiyalar da tətbiq olunur.Qeyd edəkki sığorta  nəzarətinin bu cür 

metodların tətbiqi Aġ ölkələrində,ABġ, Avstrya və digər inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə öz 

effektivliyini çoxdan doğrultmuĢdur. 

Ümumiyyətlə sığorta təĢkilatlatlarının fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin effektivliyi 

aĢağıdakı komponentlər ilə izah oluna bilər: 

-Doğruluğu Ģübhə doğurmayan və tam maliyyə, mühasibat və digər 

informasiyalardan istifadə olunması 

-Nəzarətin bütövlüyü və vaxtı vaxtında aparılması 
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-Nəzarət sanksiyalarının tətbiqinin operativliyi və təsir aktivliyinin təmin 

edilməsi. 

Yuxarıda Ģərh olunan bütün fikirləri  bir daha yekunlaĢdıraraq, respublikada 

sığorta fəaliyyətinin tənzimlənməsinin və sığorta fəaliyyətinə nəzarətin aĢağıdakı 

optimal strukturunu  təklif  etmək mümkündür: 

1.Sığorta fəaliyyətinin lisenziyalaĢdırılması AR Maliyyə Nazirliyinin 

səlahiyyətində saxlamalı, sığortaya konkret nəzarət isə  xususi nəzarət orqanı 

tərəfindəən həyata keçirilməlidir. 

2. Xüsusi nəzarət orqanının funksiyaları geniĢləndirərək, milli sığorta bazarının 

generatoru olan milli sığorta ehtiyatları nın  təĢkili Ģəklində realizə oluna bilər. Nəzəri 

baxımdan onun fəaliyyətinin aĢağıdakı sistemi təklif edilir: 

 

 

                                                                                                   ġəkil 3.1 

 

Qeyd edək ki, bu struktuda təkrarsığort bloku həm nəzərə alına bilər, həm də 

ayrıca müstəqil sistem kimi sərbəst qurula bilər.Yaxın perspektivdı dövlət nəzarətiinin  

Funksional bloklar Ġdarə etmə 

səviyyəsi 

Mənbələr 

o Cari fəaliyyətə nəzarət 

vətəhlil 

o Normativ vı informasiya 

bazasının yaradılması 

o Zəmanət 

o Sığorta hadisələrində 

xəbərdarlıq və onların aradan 

qaldırılması 

o Təkrarsığorta 

o Ġnvestisiya 

Mərkəzi yerli 

Mərkəzi 

 

Mərkəzi yerli 

Mərkəzi yerli 

 

Mərkəzi 

Mərkəzi 

 

Haqlar: 

-milli bazarda iĢləmək 

istəyən xarici sığortaçılar üçün 

-icbari  sığorta 

bazarında iĢləyən  milli 

sığortaçılar üçün 

Zəlzəlı və 

xəbərdarlıqedici tədbirlər üzrə 

ehtiyatların  bir hissəsinin 

mərkəzləĢdiirlməsi 

Məsuliyyət üzrı 

müəyyən  həddən yuxarı 

risklərin 5-10% nin təkrar 

sığortalanması 
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yuxarıda göstərilən  sxem üzrə təĢkili onun səmərəliliyini artırar və dövlət 

tənzimlənməsinin mühüm alətinə çevirlməsinə səbəb olar. 

 

3.3 Nəzarət sisteminin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırımasında dünya 

təcrübəsinin təhlili 

Sığorta Nəzarəti orqanlarının strukturu müxtəlif ölkələrdə milli adət-ənənələrin 

,dövlət,  icra hakimiyyəti orqanlarının ümumi strukturunun, nəzarət məqsədlərinin və 

onun icra etdiyi funksiyaların müxtəlifliyinin nəzərə alınması ilə formalaĢmıĢdır. 

Lakin praktiki olaraq demək olar ki hər yerdə sığorta nəzarəti aĢağıdakı prinsiplər 

əsasında qurulur: 

-Nəzarət fəaliyyətimim maliyyələĢdirilməsi, sığortaçılar tərəfindən Maliyyə 

Nazirliyinin təsdiq etdiyi smeta əsasımda sığortanın bu və ya digər növləri  

üzrə toplanan sığorta mükafatlarından  müəyyən məbləğin hesabına həyta 

keçirilir; 

-Nəzarət orqanı əməkdaĢlarının əmək ödəməsinin səviyyəsi bu sahədə bu 

sahədə təĢəkkül tapan orta səviyyədən heçdə az deyildir. 

-Nəzarət orqanı  dövlət idarəetməsinin sərbəst orqanı kimi təĢkil olunmuĢdur 

-Nəzarət sığorta təĢkilatlarının fəaliyyətinin yoxlanılması funksiyalarına 

malik olur( Fransanın sığorta nəzarətində qəbul olunmuĢ “nəzarət 

briqadaları” sistemi) 

-Nəzarət sığortaçılara qarĢı aĢkarlanmıĢ hüquq qayda pozuntularına, 

həmçinin  vaxtı vaxtında  təqdim olunmayan , düzgün olmayan hesbata, 

normativ tələblərə riayıt olunmamasına görə irəli sürülmüĢ sanksiyaları 

cərimələr Ģəklində tətbiq etmək hüququna malikdir 

-Nəzarət funksiyası bir qayda olaraq normativ sənədlərin eləcədə qanunlarən 

qəbul olunması və yaxud qüvvədə olan qanunların dəyiĢilməsi  üzrə 

təkliflərin hazırlanması  və qəbul olunması  funksiyalarına malikdir 

-Lisenziyaların verilməsi və ya geri alınması adətən səlahiyyətli 

orqanlar(Almaniya və Fransada olduğu kimi) və yaxud qanun vericilik yolu 
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ilə müəyyən olunmuĢ səlahoyyətlər çərçivəsində sığorta  nəzarəti orqanı 

nəznində yaradılan münsiflər orqanı (Portuqaliyada olduğu kimi) tərəfindən 

həyata keçirilir 

-Sığorta Nəzarəti öz fəaliyyətində bilavasitə sığorta iĢi ilə bağlı olan əlavə  

nəzarət sisteminə istinad edilir. 

Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi Açıq bazar iqtisadiyyatı prinsipləri ehtiyatların 

və xüsusi kapitalın investisyaya yönəldilməsinə,kapitalın formalaĢması mənbələrinə 

,rəqabət qabiliyyətli mühütin qorunub saxlanılmasına  nəzarət sahəsində “zərif Ģəffaf 

bir durumun” olmasını tələb edir.ġərqi Avropa,Asiya və Latın Amerikası ölkələrinin 

daxili sığorta bazarlarının liberallaĢmasına baxmayaraq sığorta sahəsində mövcud olan 

qanunları inkiçaf etdirməkdə, effektivliyini artırmaqda davam edirlər.Təcrübə 

professional əcnəbi sığortaçıların sığorta nəzarəti orqanları ilə aktiv Ģəkildə 

partnyorluq etməyə və sığprtaçılara qarĢı irəli sürülmüĢ daha səmərəli tədbirlərin 

iĢlənib hazırlanmasına yardım etməyə hazır olduqlarını göstərir. 

Bu zaman sığorta bazarına daha effektiv Ģəkildə nəzarət edilməsi üçün ilkin  

Ģərtlər kimi iki vacib aspekti vurğulamaq lazımdır. 

Birinci aspekt nəzarət orqanlarının tam müstəqil statusa malik olmasıdır.Ġngiltərə 

və Fransada mövcud sığorta nəzarəti sərbəst və təmamilə azad orqanların üzərinə 

qoyulur.Məsələn, Fransada həyata keçirilmiĢ islahatlar nəticəsində müstəqil orqan olan 

və hakimlərdən ibarət sığorta nəzarəti üzrə komissiya təĢkil olunmuĢdur. ġuraya 

Ġqtisadiyyat naziri rəhbərlik etsədə, sığorta təĢkilatlarının fəaliyyətinə  nəzarət 

müstəqil dövlət strukturunun vəzifəsinə daxil olur. 

Ġkinci həll edici aspekt  isə onların iĢinin keyfiyyətidir. Məhz onların öhdəsinə 

ixtisaslaĢmıĢ mütəxəssilərin hazırlanması,sığorta bazarının  statistik bazasının 

inkiĢafına  və 

bütövlüyünə nəzarət- sığorta sahəsinə aid olan ümumi normalar ilə  qaydaların 

yaradılması  və yayılması- çətin  və mürəkkəb əməliyyatların həyata keçirilməsi 

zamanə həmkarlara zəruri xidmətin göstərilməsi və sığortaçılar arasımda yaranmıĢ 

anlaĢılmazlıqların tənzimlənmsi üzrə tapĢırıqların həlli vəzifəsiqoyulur. IxtisaslaĢmıĢ 



78 

 

sığorta orqanlarının, sığorta ittifaqlarının və fedrasiyaların yaradılması və inkiĢafı –

sığorta bazarının səciyyələndirən əsas göstəricilərdən hesab olunur. 

Bu məsələnin həllində Almaniya təcrübəsinə müraciət edək. Onun quruluĢu və 

bizimlə  əməkdaĢlığı iqtisadi münasibtlərin inkiĢafına öz töhvəsini verir. 

Bütün kapitalist ölkələrdə olduğu kimi Almaniyada da bir qayda olaraq sığorta 

fəaliiyyətinin həyata keçirilmməsi tam sərbəsdir.Müəssələr tam arzuladıqları və sığorta 

olunmaq niyyətində olan müĢtərilərə  təklif etdikləri xidməətləri qiymətləri özləri təyin 

etsədə, toplanmıĢ təcrübə dövlət tərəfindən tənzimlənmənin olmasını tələb edir.Belə 

ki, sığorta iĢi iqtisadiyyatın digər sahələrindən fəqli olaraq,  müĢtərilərin sığortaçılara 

olanmütləq inamına əsaslanır.Burada mqavilə-hüquqi əsaslarla yanaĢı mühim 

tənzimləyici  alət kimi müvafiq sığorta nəzarəti həyata keçirir. 

Hələ XV əsrdən Almaniyada sığorta fəaliyyətinə dövlət nəzarəti sistemi vardır. 

Sığorta nəzarəti avtooritar dövlətin  fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin 

müəyyən edilməsinin tələbinin ifadəsi olmuĢdur.Ancaq XIX əsrin ortalarında, yəni 

sığortanının əhəmiyyətinin yüksəldiyi dövrdə sığortalının maraqları dövlət nəzarət 

sisteminin prioritet məsələyə çevrilmiĢdir.1 iyul  1990cı ildən etibarən Almaniyadan 

sığorta nəzarətinin vahid hüququ yəni sığorta nəzarəti haqqında qanun qüvvəyə minir. 

Sığorta müəsssələrin ölkənin, vətandaĢların iqtsadi həyatında xüsusi xüsusi funksiyları 

yerinə yerinə yetirdiyi üçün xüsusi nəzarət altına alınır. 

XX əsrin sonunda alman nəzarət hüququnun əsasını dövlətin maddi nəzarət 

sistemi təĢkil etmiĢdir. Aġ in drektivlərinə baxmayaraq bu prinsiplər indiyə qədər 

qüvvədədir. 

Nəzarət orqanı  iqtisadi fəaliyyətə dövlət nəzarətini həyata keçirərək müĢahidə 

və korreksiya funksiyalarını yerinə yetirir.Bir qayda olaraq sığortaçıları alman və 

yaxud əcnəbi olamasından asılı olmayaraq  qanunun qüvvədə olduğu sferada  sığortanı 

həyata keçirən bütün müəssələrin fəaliyyəti qeyri-məhdud nəzarətə alınır.Ölkə 

daxilində yalnız böyük riskləri həyata keçirən  xarici müəssələrin, eləcə də müstəsnə 

olmaqla yalnız təkrarsığorta əməliyyatlarını yetirən ölkədxilində qüvvədə olan 

səhmdar cəmiyyətlərin fəaliyyəti məhdud nəzarətəə məruz qalır. 
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Almaniyada həyata keçirilən nəzarətin əsas məqsədi sığorta olunmuĢ və yaxud 

sığorta olunmaq istəyən Ģəxsin inamının qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi 

ilə bağlı sığorta hadisəsinin baĢ verməsi zamanı sığortaçının  tədiyyə qabiliyyətini 

təmin  etməkdən ibarətdir. Subyektlərin maraqlarının sığorta müdafiəsinin əhəmiyyəti 

digər iqtisadi maraqların qorunmasından daha effektli olmuĢdur. 

Sığorta nəzarəti haqqında qanunun ciddiliyi və ondan irəli gələn 

məhduduiyətlərə baxmayaraq bu, alman sığorta iqtisdiyyatınn  dünya sığorta bazarında 

qabaqcıl yer tutmasına mane ola bilməmiĢdir.Sığorta mükafatlandırma mövqeyinə 

görə AFR, ABġ və Yaponiyadan sonra dünyada 3cü yeri tutur. Bu göstərici ilə o 

Fransa və Ġngiltərə kimi ölkələri geridə qoyur. 

Belçika,Fransa Ġrlandiya slöorta nəzarəti peĢəkər sığortaçıların fəaliyyətinə təsir 

etməyən  lakin təkrarsığorta nəzarətinin müəyyən olunmasl imkanı müzakirə olunan 

ölkələrə aiddir. Bu ölkələrdə belə prinsiplər əsas götürülür ki, dövlət nəzarətinin hər 

hansı bir forması  heç bir halda sərbəst sahibkarlığı məhdudlaĢdırmamalıdır. Bu, 

təkrarsığortaçıların rəqabətqabilliyətinə mənfi təsir göstərə bilər. 

Sığorta nəzarətinin ixtisaslaĢmıĢ sığortaçıların fəaliyyətinə bilavasitə  adiyyatı 

olan ölkələrə Ġsveçrə, ABġ və Böyük Britaniya aiddir.Burada prosfessional 

təkrarsığortaçılar ilə sığortaçılar nəzarət  hüquqi nöqteyi nəzərindən bərabərdirlər. 

Sığorta nəzarəti lisenzayaların  təqdim olunmasından, təkrar sığorta fəaliyyəti 

Ģirlətlərinə maliyyə və cari  nəzarətin həyata keçirilməsindən ibarət olan kompleksli 

sistemdir.Müvvəqqəti nəzarət sisteminin olduğu Almaniya, Avstrya və Niderlanda aid 

edilir. Almaniyanın professional sığortaçıları zəruri müstəqilliklərini qoruyub 

saxlayaraq, aparıcı-professional  təkrarsığortaçılar kimi ixtisaslaĢmıĢdır. 

Həyat sığortası üzrə ehtiyyatların hesablanması prinsipləri və qaydası normativ  

qaydada müəyyən olunmalıdır. Həyat sığortası üzrə sığorta üzrə sığorta ehtiyatlarının  

formalaĢması qaydası  nəzarət orqanlarından istifadəyə dair razılıq ilə icazənin  

alınması zamanı sığortaçılar tərəfindən sərbəst Ģəkildə təyin olunur. PolĢa Nəzarət 

sistemində bu tendensiya müĢahidə olunur. 
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Nəticə və Təkliflər 

Hal-hazırda ölkəmizdə son illər keçirilən tədbirlər, həmçininin dünya 

maliyə sistemində baĢ verən baĢ verən müsbət dəyiĢikliklərə əsasən sığorta 

sahəsində əvvəl ki illərə nisbətən inkiĢaf əldə olunmuĢdur. Son devalvasiya 

prosesləri bütün sahələrdə olduğu kimi sığorta sistemində də  durğunluğa, 

bəzi sığorta Ģirkələrinin fəaliyyətini dayandırmasına  səbəb olmuĢdur. 

Hökümətin keçirdiyi anti-böhran tədbirləri vəziyyəti bir qədər 

stabilləĢdirsədə, sığorta dinamik inkiĢaf edən bazarın bir hissəsinə 

çevrilməmiĢdir.  ĠnkiĢaf  etmiĢ ölkələrdə Sığorta sisteminin payı 15-20%  

arasında dəyiĢməsinə baxmayaraq Azərbaycanda bu göstərici 2 % 

adambaĢına düĢən sığorta haqqı isə 18-19 manatdır. 

Bu gün sığorta bazarının inkiĢafını zərurətə çevirən bir amil də var. 

Ümumdünya Ticarət TəĢkilatına (ÜTT) üzv olmağa hazırlaĢan 

Azərbaycanın qarĢısında qoyulan tələblərdən biri məhz sığorta bazarı ilə 

bağlıdır. Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq, sığorta bazarında 

xaricilərin iĢtirakına məhdudiyyətlər var. Xaricilərin respublikada 

yaradılacaq sığorta təĢkilatlarında nizamnamə kapitalının iĢtirak payı 30 

faizdən çox ola bilməz. Azərbaycana qarĢı irəli sürülən Ģərtlərdə isə bu 

məhdudiyyətin aradan qaldırılması tələbidir. Sığorta Ģirkətlərinin Ģəffaflığı, 

rəqabətə davamlılığı və maliyyə stabilliyi məsələsi ÜTT-nin əsas 

kriteriyalarından biridir. ÜTT standartlarının, kriteriyalarının, tələblərinin 

tətbiqi Azərbaycan sığorta bazarını Avropa və dünya standartlarına bir daha 

yaxınlaĢdıra biləcək. 

Əlbətdə sığorta fəaliyyətinin  səmərəliliyin artırılması Ģəffaf , 

mütamədi keçirilən nəzarət sistemi tələb edir. Nəzarətin təkmiləĢdirilməsi 

məqsədilə bir sıra ölkələrdə qəbul olunmuĢ və sığorta mükafatlarının 

daxilolmasını  artım templəri, kapitalın artımı ilə  sığortaçının sərbəst 

aktivləri , sığorta təĢkiltlarının  idarə olunması üzrə məsrəflər əmsalı ,  
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sığorta ödəmələri,sığorta ehtiyatları arasında kı qarĢılıqlı 

münasiibətlərin indekslərinin istfadə olunmasına əsaslanan  əsaslanan 

maliyyə probləmlərinin “erkən  xəbərdarlıq” sistmindən istifadə olunması  

mümkündür. Bu  cür indekslər texniki baxımdan qısa müddət ərzində 

böhranın astanasında olan   sığortaçıların aĢkar olunmasına imkan verir. 

Maliyyə dayanıqlığının təmin olunması baxımından bu indekslər  

sığortaçılara çevik medaxilə tədbirlərinin  tətbiq edilməsinə Ģərait yaradır. 

Sığortaçılar təqdim etdikləri məlumatların  müstəqil auditorlar 

tərəfindən tərəfindən  təsdiq olunmasından sonra fəaliyyətləri  haqqında 

hesabatı, maliyyə vəziyyəti və mühasibat  balansı və illik hesabatın 

nəticələrini dərc etdirməyə borcludurlar. Bu baxımdan sığorta 

auditorlarının fəaliyyətinin xüsusi olaraq lisenziyalaĢdırlması , sığorta 

qanunverciliyi üzrə  ixtisas və biliklərin yoxlanılmasına əsaslanan  sığorta 

auditorlarının müstəqil təsisasıtının yaradılmasını zərəruri hesab edirik. 

ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin sığorta fəaliyyətinin dövlət nəzarəti 

təcrübəsini ümuliĢdirək  aĢağıdakı m əqamlara xüsusilə qey olunmalıdır. 

1.Sığorta bazarlarının fəaliyyətinin reqlamentləĢdirilməsii sığorta 

olunanların iqtisadi maraqlarının qorunması və onların iĢində olunan 

nöqsanların aradan qaldırılması zərurətinnən irəli gəlir. 

2. Tarif stavkalarımm təĢkili sahəsində rəqabətin mənfi nəticələrinin 

yumĢaldılması  və ləğv edilməsi üçün  sığorta tədiyyələrinin vahid 

stavkalarının iĢlənib hazırlanmasə mühümkafi Ģərtdir.  

3.Sığorta qanunvericiliyi sığporta Ģirkətlərinin tədiyyə 

qabiliyyətliyinə zəmanət verməyə borcludurlar. 

Əlbətdə Aġ ölkərinin  təcrübəsinə əsalanaraq bu normaları ölkəmizə 

kor korənə tətbiq etmək olmaz. 

Lakin bu təcrübə sığorta bazarının fəaliyyətinə dövlət nəzarətinin 

əsas və zəruri istiqamətlərini müəyyən etməklə qanunvericilərin diqqətini  

mütləq cəlb etməlidir.Bu ilk növbədə sığorta təĢkilatlarının tədiyyə 
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qabiliyyəti, sığortaçılar və səhmdarların müdafiəsi , sığorta tədiyyələri 

stavkalarının, sığorta agentləri və brokerlərinin iĢinin keyfiyyəti ciddi 

tənzimlənməsi ilə bağlıdır. 

Sığorta fəaliyyətinin səmərəliliyinin artılması məqsədilə nəzarət 

sisteminin təkmilləĢdiriməsi ilə bağlı aĢağıdakı  təklifləri verə bilərik. 

-Sığorta fəaliyyətinin lisenziyalaĢdırılması AR Maliyyə Nazirliyinin  

səlahiyyətində  saxlanılmalı, sığortaya nəzarət konkret  xüsusi nəzarət 

orqanı tərəfindən  həyata keçirlməlidir 

-Nəzarət orqanın əməkdaĢlarının ixtisas səviyyəsinin yüksəldilməsi 

-Nəzarət sisteminin dayanıqlığının təmin olunması 

-Nəzarət prosesində Ģəffaflığın təmin olunması  

- Nəzarət funksiyalarını həyata keçirilməsini təmin edən qanun 

vericiliyin Ģəffaf  və aydın olması 

-Nəzarətdən daha çox idarəetmə və tənzimlənmənin iqtisadi alət kimi 

istifadə olunması 
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674 saylı qrupun magistrantı İsgəndərzadə Tural Murman oğlunun 

“Sığorta fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasında nəzarət sisteminin 

təkmilləşdirilməsi problemləri” mövzusunda  magistr dissertasiya 

işinin 

REFERATI 

Mövzunun aktuallığı. Sığorta iĢinin səmərəli təĢkilinin və beynəlxalq 

standartlar səviyyəsində inkiĢaf etdirilməsinin ölkə iqtisadiyyatının bazar 

münasibətləri Ģəraitində möhkəmlənməsində mühüm iqtisadi əhəmiyyəti 

vardır.Müasir dövrdə idarəetmənin səmərəliliyin yüksəldilməsi əsas 

prioritet məsələlərdəndir. Sığorta fəaliyyətinin sosial məsuliyyətli olması 

sığorta və təkrarsığorta təĢkilatlarının fəaliyyətinin dövlət tərəfindən 

nəzarət altına alınmasını zəruri edir. Fikrimizcə, sığorta sahəsində 

sahibkarlıq fəaliyyətinə nəzarətin məhdudlaĢdırılmasına dair fikirlər ən azı 

əsassızdır. Ona görə ki, istənilən sahədə müəyyən nəzarətin olmaması 

çoxsaylı sui-istifadə hallarına, sığortalıların əmlak hüquqlarının kəskin 

Ģəkildə pozulması hesabına sığortaçıların varlanmasına gətirib çıxara 

bilər.Sığorta təĢkilatlarının fəaliyyətinə nəzarətin əsas məqsədi həyata 

keçirilən sığorta maliyyə və investisiya əməliyyatlarının qanunauyğun və 

effektiv Ģəkildə mütamadi olaraq təftiĢinin həyata keçirilməsindən 

ibarətdir. Nəzarətin məqsədi, vəzifələri və strukturu iqtisadi Ģəraitdən asılı 

olaraq dəyiĢə bilər.Bazar iqtisadiyyatının formalaĢdığı dövrdə sığorta 

nəzarət sistemi ölkə və dünya təcrübəsi əsasında durmadan 

təkmilləĢir.Respublikamızda müstəqil sığorta sisteminin qanunvericilik  və 

normativ bazası məhz, Sığorta Nəzarətinin müstəqil formada həyata 

keçirildiyi dövrlərdə yaradılmıĢ oldu.Sığortanın dinamik inkiĢafı və onun 

sərhədsiz bir biznes növünə çevrilməsi milli sığorta nəzarətinin 

təkmilləĢdirilməsini ,onun beynəlxalq və Ģəxsi əlaqələrinin 

qüvvətləndirilməsini, sığortaçıların və sığortalıların  hüquqlarının 

qorunmasını, nəzarət imkanlarının yaxĢılaĢdırılmasını tələb edir. Məhz bu 



 

baxımdan sığorta fəaliyyətinin səmərəliliyin artırımasında nəzarət 

sisteminin təkmilləĢdiriməsi problemləri aktual olub dissertasiya iĢinin 

mövzusunun seçilməsini ĢərtləndirmiĢdir. 

 Mövzunun öyrənilmə vəziyyəti Tədqiqat göstərir ki Sığorta fəaliyyətinin 

səmərəlilyin artırılmasında nəzarət sisteminin təkmilləĢdirilməsi 

problemiləri N.N.Xudiyev və B.A.XankiĢeyev kimi professorlar tərəfindən  

araĢdırılmıĢdır. Lakin bütün bunlara baxmayaraq sığorta, o sığortaya 

nəzarət sistemi respublikamızda hələ də kifayət qədər tədqiq olunmamıĢdır. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Tədqiqatın əsas məqsədi bazar 

iqtisadiyatı Ģəraitində sığorta nəzarəti sisteminin təkmilləĢdiriməsi 

problemərinin  müəyyən edilməsi, və dünya təcrübəsi istiqamətləri əsasında 

elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢ təklif hazırlamaqdan ibarətdir. Dissertasiya 

iĢində qarĢıya qoyulmuĢ məqsədə nail olmaq üçün aĢağıdakı vəzifələr 

yerinə yetirilmiĢdir: 

-Azərbaycan Respublikasında sığortanın yeri və rolu, sığortanın mahiyyəti 

və prinsipləri, sığorta fəaliyyətində nəzarət sisteminin yeri və rolu 

araĢdırılır 

-AR Maliyyə  Nazirliyinin Sığorta Nəzarəti Xidmətinin müasir vəziyyəti 

onun fəaliyyəti, huquq və vəzifələri təhlil olunur, 

-ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin nəzarət sistemi nəzərdən keçirilir 

-Dövlət Sığorta Nəzarəti Sisteminin fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsi 

istiqamətləri araĢdırılır, 

-Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində dövlət tənzimlənməsi və dünya təcrübəsi 

əsasında sığorta fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri 

müəyyən edilir 

Tədqiqatın obyekti. Sığorta fəaliyyətinə dövlət nəzarət sistemi seçilmiĢdir 

Tədqiqatın predmeti. Sığorta fəaliyyətinə nəzarət sisteminin 

təkmilləĢdirilməsi istiqamətləri seçilmiĢdir 



 

Tədqiqat işinin informasiya bazası.Tədqiqatın informasiya bazasını “ 

Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Dövlət 

Statistika Komitəsinin ,Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən 

sığorta təĢkilatlarının materialları,Nazirlər Kabinetinin və Milli Məclisin 

sığorta bazarı haqqında normativ –hüquqi aktları, sığorta haqqında 

dərsliklər (azərbaycan və rus dillərində) təĢkil etmiĢdir.Tədqiqat iĢində 

internet Ģəbəkəsininin informasiya bazasından da istifadə edilmiĢdir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi və praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqatın elmi yeniliyi 

aĢağıdakılardan ibarətdir: 

-Müstəqillik əldə etdikdən sonra respublikada sığorta iĢinin inkiĢafı 

mərhələli Ģəkildə təhlil edilir, 

- Dövlət Nəzarət Xidməti Sisteminin fəaliyyəti və beynəlxalq  əlaqələri 

təhlil olunur 

-sığorta təĢkilatlarının maliyyə fəaliyyətinin nəticələri və onlardan istifadə 

istiqamətləri təhlil edilir,  

-Sığorta nəzarəti sistemi Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılmasına dair təkliflər verilir,  

- Ölkəmizin sığorta sisteminin dünya sığorta sisteminə harmonik 

inteqrasiyasına nail olunması,  

-Sığorta nəzarəti sisteminin beynəxalq standartlara uyğunlaĢdırılması üçün 

təkliflər verilir. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Tədqiqatın təcrübi əhəmiyyəti tədqiqatın nəticələrindən və təkliflərindən 

sığorta faəliyyətinin səmərəliliyin artırılmasında nəzarət sisteminin 

təkmilləĢdirilməsi zamanı istifadə etməkdən ibarətdir. 

İşin həcmi və strukturu Dissertasiya iĢi giriĢ , üç fəsil, nəticə adda istifadə 

edilmi ədəbiyyat siyahısından ibarət olmaqla 91 səhifədən ibarətdir. 

Dissertasiya iĢində 7 cəvdəl və qrafik verilmiĢdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗЮМЕ 

 

     Текущий уровень рaзвития стрaхового секторa в нaшей стрaне не 

является удовлетворительным. Существует большaя необходимость в 

кaчественном и количественном улучшении этого секторa и поэтому 

изучение вопросов, регулирующих рынок стрaховaния считaется 

aктуaльной. Некоторые aспекты стрaховaния были исследовaны 

рaзличными aвторaми. Для достижения этой цели следующие рaботы 

были выполнены: роль и положение стрaхового нaдзорa в 

формировaнии нaционaльной модели рaзвития экономики были 

определены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

     The current development level of insurance sector in our country is not 

satisfactory. There is a big necessity of qualitatively and quantitatively 

improvement of this sector and therefore the study of issues regulating the 

insurance market are considered an actual. Some aspects of insurance were 

researched by various authors. In order to achieve this aim the following 

works were done: the role and position of insurance supervision in the 

formation of the national model of development of economy were 

determined. 

 

 

 


