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GİRİŞ
Müasir şəraitdə pul-kredit münasibətləri ölkənin daxili
təsərrüfat həyatında və başqa dövlətlərlə iqtisadi-ticarət
əlaqələrində mühüm rol oynayır. Pul-kredit münasibətləri,
pulun tədiyə vasitəsi rolunu oynamaq vəzifəsi ilə bağlıdır.
Pulun borc (ssuda) kapitalı kimi hərəkəti kredit vasitəsilə
həyata keçirilir. Əvvəllər dəbdə olmuş sələm kapitalının yerini
borc kapitalı formasında kredit münasibətləri tutmuşdur1.
Eyni zamanda, son illərdə ölkədə problemli kreditlərin
həcminin artması nəticəsində istər banklar, istərsə da bank
müştəriləri ciddi zərərlə üzləşirlər. Belə ki, müştərilər krediti
götürmək müqabilində qoyduğu girov ilə vidalaşır, banklar isə
ödənilməyən kreditlərlə qarşılaşırlar.
Qeyd etmək lazımdır ki, kreditləşmə prosesi keyfiyyətli
və yüksək gəlirli kredit portfelinin təşkilinə istiqamətlənən
məsuliyyətli bank fəaliyyəti sahəsidir. Dəqiq təşkil edilmiş
kreditləşmə prosesi kredit riskini minimuma endirməyə imkan
verir. Bank fəaliyyətində bütün risklər bir-birilə sıx bağlı olsa
da, məhz kredit riski bank fəaliyyətindəki bütün risklərin
meydana çıxmasına təkan verən amildir. Buna görə də bankın
sağlam fəaliyyət göstərməsi bilavasitə kredit prosesinin düzgün
təşkilindən asılıdır.
Banklar tərəfindən təminatlılıq, qaytarılmalıq, müddətlilik, ödənçilik prinsipləri əsasında fiziki və hüquqi şəxslərin
kreditləşdirilməsinin ölkə iqtisadiyyatının inkişafındakı rolu
olduqca mühümdür və bu rol daim artmaqdadır. Əhalinin
Ябдцлсялимзадя Г.Й. Игтисадиййат. Дярс вясаити. Бакы, 2004, с.185.
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kreditləşməsi səviyyəsinin yüksəlməsi istehlakçıların ödəniş
qabiliyyətini artırmaqla, ilk növbədə, ölkədə istehsal olunmuş
məhsulların tez satılmasına, əmtəə dövriyyəsinin sürətləşməsinə, istehsalın inkişafına, milli gəlirin artmasına müsbət
təsir göstərir. Kreditləşmə nəticəsində məhsulların və xidmətlərin reallaşdırılması sürətlənir, istehsalın inkişafında fasiləsizlik təmin edilir. Digər tərəfdən, əhalinin kreditləşdirilməsi (ipoteka krediti) ölkədə mənzil probleminin həllinə də kömək edir.
Müasir dövrdə kredit həyatımızın ayrılmaz hissəsinə
çevrilmişdir. Belə ki, bir çox hallarda şəxsi istehlakı ödəmək və
ya hər hansı biznesi qurmaq üçün mütləq əlavə vəsaitə ehtiyac
yaranır. Bunun üçün isə insanlar kredit təşkilatlarına, xüsusən
də banklara üz tuturlar. Kreditlər vəsait çatışmazlığını kompensasiya etməklə yanaşı ölkədə iqtisadi aktivliyin artırılmasında,
sahibkarlığın inkişafında, işsizliyin aradan qaldırılmasında
əhəmiyyətli rol oynayır. Kreditlər, həmçinin adi insanların ev,
məişət texnikası, avtomobil və s. olan tələbatlarını ödəyirlər1.
Kreditdən yararlanmağın vacib şərtlərindən biri onun faiz
dərəcələrinin aşağı həddə olmasıdır. Məhz faiz dərəcələrinin
istehlakçı üçün optimal səviyyədə olması kredit əlçatanlığı
artıran əsas amildir. Azərbaycanda kredit bazarının təhlili
göstərir ki, bank kreditlərinin faiz dərəcələri kifayət qədər
yüksəkdir. Aparılmış sorğular, ictimai müzakirələr, beynəlxalq
maliyyə institutlarının (Moodyc, Fitch) hesabatları bu fikri
təsdiq edir. Ölkənin əsas bankı olan Mərkəzi Bankın rəsmiləri
Мещдийев А., Ялийев С. «Азярбайжанда кредит фаизляринин
йцксяк олмасына тясир эюстярян амиллярин гиймятляндирилмяси»
лайищяси чярчивясиндя апарылан тядгигат. Медиа вя Ижтимаи
Тяшяббцсляр Мяркязи. Бакы, 2011.
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də kredit faizlərinin yüksək olduğunu təsdiq edirlər. Rəsmi
məlumatlara görə, hazırda Azərbaycanda bank kreditlərinin orta
faiz dərəcəsi milli valyutada 16%, xarici valyutada isə 17%
təşkil edir. Biznes kreditləri 20-25%, istehlak kreditləri isə 2030% civarındadır. Bəzi hallarda istehlak kreditlərinin faiz
dərəcələri 36%-ə çatır. Xarici ölkələrin kredit bazarının təhlili
ölkədəki faiz dərəcələrinin yüksək olduğunu sübut edir.
Məsələn, Avropa Birliyi ölkələrində istehlak krediti orta
hesabla 7-8%-ə verilir. Almaniya, Lüksemburq, Finlandiya,
Belçika və Fransada faiz dərəcələri müddətindən asılı olaraq 27% təşkil edir. ABŞ-da bu göstərici 5%-dən çox deyil.
A.E.Kərimov, «Kommersiya bankları bank xidmətlərinin
göstərilməsinin baza əsası kimi» məqaləsində yazır: «Son
illərdə dünya iqtisadiyyətinda baş verən dəyişikliklər bank
biznesinin məzmununa əhəmiyyətli təsir göstərir. Bank sektoru
Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının islahatlar illərində sürətlə
inkişaf etmiş sahələrindəndir. Bank xidmətləri və bank
məhsulları bazarı müəyyən dərəcədə inkişaf etmişdir. Özəl
sektorun, sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı, əhalinin gəlirlərinin
artması kommersiya banklarının xidmətləndirmə fəaliyyətinin
inkişafını şərtləndirmişdir. Bununla belə, inkişaf etmiş ölkələrlə
müqayisədə bu sahədəki mövcud səviyyə hələ çox aşağıdır»1.
Azərbaycanın kredit bazarında faiz dərəcələrinin yüksək
olmasına təsir göstərən əsas səbəblər kreditin geri qayıtması ilə
bağlı risklərin yüksək olması və cəlb edilmiş vəsaitlərin
bahalığı ilə bağlıdır. Müştərilərə verilmiş kreditlərin geri
Кяримов А.Е. Коммерсийа банклары банк хидмятляринин
эюстярилмясинин база ясасы кими//Азярбайжанын верэи хябярляри.
2011. №3,с.41
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qaytarılması ilə bağlı halların mövcudluğu və bu halların
getdikcə artması, girov mexanizminin qeyri-təkmil olması və s.
bankları özlərini sığortalamağa vadar edir və onlar bunu faiz
dərəcələrini artırmaqda görürlər. Digər tərəfdən, bankların
kredit portfelinin əsas hissəsini təşkil edən depozitlərin yüksək
faiz dərəcəsi ilə əhalidən cəlb edilməsi kreditlər üzrə faiz
dərəcələrini artıran amillərdəndir. Statistik məlumatlar göstərir
ki, faiz dərəcələrinin yüksək olmasına rəğmən bankların
qazancı bir o qədər də yüksək deyil.
Kreditlər üzrə faiz dərəcələri isə hər bir ölkədə
iqtisadiyyatın bazar şərtlərindən asılı olaraq bir sıra amillərin
təsiri altında formalaşır. Kredit faizlərinin dərəcələri ölkə
daxilində banklar üzrə, habelə bank daxilində kreditlərin
növləri və müddətləri üzrə fərqlənir. Kommersiya bankları və
digər kredit qurumları bazar şərtlərini, Mərkəzi Bankın
tənzimləyici tələblərini və mümkün risk amillərini nəzərə
almaqla faiz dərəcələrini müəyyənləşdirməkdə sərbəstdirlər.
2010-cu ilin ortalarında problemli kreditlərdə qısamüddətli kreditlərin payı 47,8%, uzunmüddətli kreditlərin payı
52,2% olmuşdur. Bu kreditlərin həcmi müvafiq olaraq 174,7
milyon və 190,5 milyon manat təşkil etmişdir.
Azərbaycan banklarının kredit portfelində problemli
kreditlərin həcmi artmaqdadır. Azərbaycan Mərkəzi Bankının
(AMB) açıqladığı hesabata əsasən, 2014-cü ilin fevral ayında
Azərbaycan banklarının kredit portfeli 131,6 milyon manat və
ya 0,8% artaraq, 15 mlrd.667,9 milyon manata çatıb.
Kredit portfelində problemli kreditlərin həcmi isə 2014cü ilin əvvəllərində 16,5 milyon manat artaraq 831,6 milyon
manata çatmışdır. Problemli kreditlərin ümumi kredit
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portfelində payı da 5,2%-dən 5,3%-ə qalxıbdır. Ümumilikdə isə
son bir ildə bank sektorunda problemli kreditlərin həcmi 9,3%
yüksəlmişdir. Xatırladaq ki, bir il əvvəl bank sektorunda
problemli kreditlər 761 milyon manat təşkil edirdi.
MDB ölkələrinin demək olar ki, əksəriyyəti oxşar
problemlə üzləşmişlər. Bu ölkələrdə kreditə görə faiz
dərəcələrinin nominal səviyyəsi inkişaf etmiş, Qərb ölkələri,
habelə Avropanın postsosialist ölkələri ilə müqayisədə hələ də
yüksəkdir. Nəticədə kredit resursları həmin ölkələrdə iqtisadi
dirçəlişin sürətlənməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilmir.
Kredit borclarının silinməsi, faizlərin, cərimələrin
məbləği və sairə ilə bağlı kredit alan və kredit verən arasında
tez-tez mübahisələr yaranır ki, onların da həlli, bir qayda
olaraq, yalnız məhkəmə qaydasında mümkün olur.
Ekspert təcrübəsi əsasında aparılan təhlildən görünür ki,
banklar və bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən fiziki və
hüquqi şəxslərə verilən kreditlərin qaytarılmaması ilə bağlı
məhkəmə işlərinin sayı artır. Belə ki, 2010-cu ildə 332 ədəd,
2011-ci ildə 347 ədəd, 2012-ci ildə 389 ədəd, 2013-cü ildə isə
455 ədəd, yəni 2010-cı illə müqayisədə 2013-cü ildə 123 ədəd
və ya 27% çox ekspertiza daxil olmuşdur.
Məhkəmələr mülki mübahisənin düzgün həll edilməsi
məqsədilə kreditin verilməsi barədə bağlanmış müqaviləyə əsasən cavabdehin nə qədər borclu olduğunu və digər məsələləri
aydınlaşdırmaq üçün məhkəmə-mühasibat ekspertizası təyin
edirlər.
Bu sahənin ümumiləşdirilməsi nəticəsində müəyyən
edilmişdir ki, ekspert qarşısında qoyulmuş sualın həll
edilməsinin bilavasitə asılı olduğu sənədlər iş materiallarına
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əlavə olunmur və onların tamamlanması üçün göndərilən
ekspert vəsatətləri ya vaxtından gec, ya da qismən təmin edilir.
Göstərilən hallar işin baxılma müddətinin pozulmasına,
icrasız geri qaytarılmasına, bir neçə dəfə ekspertizaya göndərilməsinə səbəb olur və bu, vətəndaşlarda haqlı narazılıqlar
yaradır.
Sözsüz ki, istehlak kreditləşməsi sahəsinin inkişafı
bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafına müsbət təsir göstərir. Ona
görə də əhalinin kreditləşməsi biznesin prioritet istiqamətlərindəndir. Eyni zamanda, istehlak kreditləşməsi bazarının
fəaliyyəti təkcə maliyyə sahəsində uyğun tənzimləyicilərin
deyil, həm də bu sahənin hüquqi tənzimlənməsini tələb edir.
İstehlak kreditləşməsi sahəsində başlıca problemli
aspektlərdən biri də xüsusi hüquqi tənzimlənmə mexanizmlərinin tam şəkildə işlənilməməsi, bu sahəni tənzimləyən
qanunvericilikdə bir sıra boşluqların və çatışmazlıqların
olmasıdır. Bu isə bazarın bu seqmentinin stabil fəaliyyətinə və
inkişafına təsir edir.
Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, kredit öhdəliklərinin ödənilməməsi ilə bağlı işləri ekspert təcrübəsinin təhlili
əsasında ümumiləşdirib, məhkəmələrə kömək məqsədilə metodik vəsaitin hazırlanması məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir.
Kredit öhdəliklərinin icrası ilə bağlı məhkəmə işləri üzrə
ekspert təcrübəsinin təhlili və ümumiləşdirilməsi üzrə hazırlanmış metodik vəsaitdə bank kreditləri bazarının inkişafı
tarixi,
kreditləşmə
prosesinin
mahiyyəti,
istehlak
kreditləşməsini tənzimləyən müasir qanunvericilik, kredit
öhdəliklərinin icrası ilə bağlı məhkəmə işləri üzrə təyin edilən
məhkəmə-mühasibat ekspertizasının predmeti, obyektləri və bu
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növ ekspertizalar qarşısında qoyulan sualların dairəsi, bu
sahədə mövcud məhkəmə ekspertizası təcrübəsi; problemli
kreditlərin səbəbləri və onların qarşısının alınmasının əsas
istiqamətləri kimi məsələlər kompleksi nəzərdən keçirilərək
təhlil edilmişdir.
Hesab edirik ki, metodik vəsaitdən ekspertlər, hakimlər,
bank işçiləri, habelə geniş ictimaiyyət istifadə edə və faydalana
bilərlər.
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1. BANK KREDİTLƏRİ BAZARININ
İNKİŞAF TARİXİ
Kredit latınca creditum – borc (gredo, yəni inanmaq,
etibar etmək) mənasını verib, müəyyən faiz ödəmək şərtilə pul,
yaxud əmtəə formasında verilən borca deyilir. Kreditin natural
(əmtəə) və kapital (pul) şəklində hərəkəti zamanı, borc verənlə
(kreditor) borc alan (kreditləşdirilən) arasında müəyyən şərtlər,
razılaşmalar zəminində iqtisadi münasibətlər formalaşır. Kredit
qarşılığı gələcəkdə ödənəcək və etimad üzərində qurulmuş
tədiyə forması kimi yaranmışdır.
Dini və bəşəri dəyərlərə görə faiz vermək (sələm, kredit)
halal bir iş sayılmasa da, təsərrüfat həyatının reallıqları bu
əməliyyətlərin müəyyən şərtlər daxilində hər iki tərəf üçün
əlverişli olduğunu sübut etmişdir. Xüsusilə bazar iqtisadiyyatı
şəraitində pul-kredit münasibətləri iqtisadi həyatın zəruri
amilinə çevrilmişdir.
Kredit sistemində əsas yeri banklar tutur.
Bank – fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin və ya
digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb edilməsi, öz adından və öz
hesabına kreditlərin verilməsini, habelə müştərilərin tapşırığı
ilə köçürmə və hesablaşma-kassa əməliyyatlarını məcmu halda
həyata keçirən hüquqi şəxsdir. Ölkə iqtisadiyyatının idarə
olunmasında banklar mühüm rol oynayaraq, sərbəst pul
vəsaitlərini cəmləşdirir, müəssisələrə və hüquqi şəxslərə, ayrıayrı təşkilatlara kredit (borc) verərək, kapitalın (əsas istehsal
fondlarının) dövriyyəsini sürətləndirir.
«İqtisadi ədəbiyyatda ümumilikdə bank və əsasən də
kommersiya bankının ən müxtəlif təriflərinə rast gəlinir. Bəzi
hallarda bu təriflər üst-üstə düşür, digər hallarda isə bir qədər
fərqlənir. Belə ki, məsələn, professor N.F.Samsonovun fikrincə,
bank qaytarılmaq, müddətlilik və ödənişlilik şərtləri ilə fiziki və
hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərini cəlb edən və onları öz adından
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yenidən
yerləşdirən,
həmçinin
komisyon-vasitəçilik
(hesablaşma və s.) və digər əməlliyyatları yerinə yetirən
kommersiya təşkilatıdır». Müəllif, daha sonra qeyd edir ki,
kommersiya bankı aşağıdakı bank əməliyyatlarını yerinə
yetirmək hüququna malik olan kredit təşkilatıdır: pul
vəsaitlərinin qaytarılmaq, müddətlilik və ödənişlilik şərtləri
əsasında əmanətlərə cəlb edilməsi və bu vəsaitlərin yenidən
yerləşdirilməsi, fiziki və hüquqi şəxslərin bank hesablarının
açılması və aparılması1.
A.E.Kərimov, «Kommersiya bankının vergi ödəmələri
vasitəsilə sosial yönümlü büdcə proqramlarının təmin edilməsi,
iş yerlərinin yaradılması, əhalinin yığımlarının qorunub
saxlanılması və artırılması və s. kimi sosial funksiyalar da
yerinə yetirdiyini» göstərir2.
Bankların tarixi çox qədimdir. Belə ki, hələ eramızdan
əvvəlki dövrlərdə Babilstanda, Yunanstanda əmanət, yaxud
girov qəbul edib, pul (ssuda) verən xüsusi qurumlar və adamlar
fəaliyyət göstərmişlər.
Əsl maliyyə-kredit institutu kimi ilk bank 1407-ci ildə
İtaliyanın Genuya şəhərində (Banka di San Corca) yaradılmışdır. Normal və adi bank sisteminin fəaliyyətə başlanması isə
XVII əsrə təsadüf edir. Azərbaycanda isə ilk banklar ümumi
iqtisadi dirçəliş və neft sənayesinin inkişafı ilə bağlı, XIX əsrin
sonu, XX əsrin əvvəllərində təşkil olunmuşdur3.
Dünyada ilk Mərkəzi Bank 1668-ci ildə İsveçdə fəaliyyətə başlayan Riqs bankı sayılır. Sonralar İngiltərədə 1694-cu
ildə, Fransada 1800-cü ildə, İspaniyada 1856-cı ildə, İtaliyada
Финансовый менеджмент/Под ред.Н.Ф.Самсонова. М., 2001,
с.164,167.
2
Кяримов А.Е. Коммерсийа банклары банк хидмятляринин
эюстярилмясинин база ясасы кими//Азярбайжанын верэи хябярляри.
2011. №3,с.42
3
Ябдцлсялимзадя Г.Й. Игтисадиййат. Дярс вясаити. Бакы, 2004, с.188
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1893-cü ildə ölkənin Mərkəzi Bankı təsis edilmişdir. ABŞ-da
Mərkəzi Bank rolunu oynayan Federal Ehtiyatlar Sistemi 1913cü ildə yaradılmışdır1.
Ən qədim tarixə, kreditləşmənin yarandığı dövrə müraciət etsək, görərik ki, hələ eramızdan əvvəl, çar Solomonun
hökmdarlığı dövründə yəhudilərdə şəxsi (fərdi) kredit anlayışı
mövcud idi. Aldığını vaxtında qaytara bilməyən şəxs borc
köləliyinə göndərilirdi. Sonralar Solomon tərəfindən belə bir
təcrübə qadağan edilmiş və şəxsi məsuliyyət əmlak
məsuliyyəti ilə əvəz olunmuşdu. Hökmdar tərəfindən elan
olunan qanuna görə borclu kreditor qarşısında azadlığı ilə
deyil, sərəncamında olan əmlakı ilə cavab verməli idi.
Borclunun torpağına dirək basdırılır və onun üzərində bu
əmlakın müəyyən məbləğdə borcun təmini üçün kreditora
məxsus olduğu yazılırdı. Beləliklə, ətrafdakılar əmlakın girov
qoyulduğu barədə məlumatlandırılırdılar. Üzərində belə
yazılar olan dirəklər yunan dilində «hypotheke» adlandırmağa
başlandı ki, bu da «girov» demək idi.
Qədimlərdə kredit alma zərurəti vəsaitlərin olmaması ilə
deyil, əsasən həddən artıq ehtiyacdan irəli gəlirdi. İnsanlar
əkinçiliklə məşğul olmağa başladıqda dövrü olaraq məhsulun
məhv olmasına və ya həddən artıq az olmasına gətirən
quraqlıq və digər təbiət hadisələri ilə qarşılışırdılar. Bu da
onları bütün il ərzində ac qoya bilərdi. Kəndliyə toplanmış
məhsul kifayət etmədikdə o, daha varlı qonşularına müraciət
edərək növbəti məhsula qədər müəyyən məbləğdə borc pul
verməyi xahiş edirdi. Beləliklə də, ilk kreditlər və kredit
münasibətləri formalaşmağa başlayır.
Kreditlərin ilk formaları və faizləri natural xarakter
daşıyırdı. Kəndli bir torba buğdanı borc alır, əvəzində isə 1.5
və ya 2 torba buğda qaytarırdı. Çətin vəziyyətə düşən şəxsin
borcu qaytara biləcəyi ehtimalı az idi. Təsərrüfat
Мяммядов Ж. Банк иши. Бакы, 1997, с.7-9
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münasibətlərinin tarixi ilə məşğul olan alimlərdən birinin
yazdığı kimi, «belə şəraitlərdə və şərtlərdə faizlə nə isə
götürmək yıxılanı itələmək demək idi».
Borcu qaytara bilməyən şəxs əmlakından məhrum ola
bilərdi. Kreditor üçün dəyər kəsb edən əmlakın olmadığı
halda, borcalan kreditorun sahəsində və ya həyətində
işləməklə borcunu qaytarmalı olurdu. Bu isə borc köləliyi
demək idi.
Sələmçiliyin, yəni faizlə borc verməyin əleyhinə qədim
yunan filosofu Aristotel çıxış edərək faizin gəlirin qeyri-təbii
forması olduğunu göstərirdi.
Faiz müqabilində borcun verilməsinə qarşı kilsə də çıxış
edirdi. Məsələn, 1179-cu ildə Papa III Aleksandr nəyinsə
faizlə verilməsini qadağan edir, 1274-cü ildə Papa X Qriqori
faizlərə görə cəza kimi dövlətdən qovulma, 1311-ci ildə V
Klement isə kreditorların kilsədən təcrid edilməsi haqqında
qərar çıxarır.
Qeyd olunmalıdır ki, «Qurani-Kərim»ə görə riba – faizlə
borc alıb-vermək haram sayılır. İslam dini sələmə pul
götürməyi yalnız kəskin zərurət halında – məsələn, kiminsə
həyatını xilas etmək üçün (hansı ki, halal borc almaq mümkün
olmayıb) mümkün hesab edir.
Lakin ikinci minilliyin ortalarında sələmçiliklə dini
səviyyədə mübarizə dayandırıldı və artıq dövlət səviyyəsində
sələmçiliyin məhdudlaşdırılması, kredit faizlərinin tənzimlənməsi üzrə cəhdlər həyata keçirilməyə başlandı. 1545-ci ildə
İngiltərədə maksimal faiz dərəcəsi illik 10% elan edilmişdi.
1624-cü ildə bu ölkədə faiz dərəcəsi 8%-ə, 1652-ci ildə isə
6%-ə qədər endirilmişdi. Digər ölkələr də oxşar qaydada
hərəkət edirdilər. Məsələn, 1640-cı ildə Hollandiyada
maksimal faiz dərəcəsi 5%, 1601-ci ildə Fransada isə 6%
hüdudunda müəyyən edilmişdi. Rusiyada belə bir qanun 1754cü ildə qəbul edilmiş və maksimal faiz dərəcəsi 6% həddində
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müəyyən edilmişdi.
XVII əsrdə ssudalar, bir qayda olaraq, torpağın girov
qoyulması hesabına verilirdi, bu da sonralar bir çox ölkələrdə
iri torpaq sahiblərinin müflisləşmələrinə gətirirdi.
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Rusiya
banklarında şəxsi kredit anlayışı da mövcud idi. Bu zaman
şəxsi kredit – girovsuz konkret şəxsə verilən kredit demək idi.
Banklar kifayət qədər ödəmə qabiliyyətliliyinə və nüfuza
malik olan şəxslərə kredit verirdilər. Onların fikrincə,
cəmiyyətdə tutduqları mövqe və ödəmə qabiliyyəti məcmu
halda kreditin qaytarılmasına təminat verirdi.
İkinci dünya müharibəsinə qədər inkişaf etmiş kapitalist
ölkələrində kommersiya bankları əhaliyə istehlak məqsədləri
ilə pul ssudaları demək olar ki, təqdim etmirdilər.
İlk dəfə olaraq istehlak kreditlərini ABŞ bankları verməyə başlamışlar. 1920-1930-cü illərdə Nyu-Yorkda «Bank of
America» və «City Corp» banklar qrupu tərəfindən istehlak
kreditləşməsi şöbələri yaradıldı. İlkin olaraq ssudanın alınmasını mümkün edən məqsədlər olaraq aşağıdakılar müəyyən
edilmişdi:
1) tibbi xidmətlərə görə haqların ödənilməsi;
2) təhsil haqqının ödənilməsi;
3) stomotoloji xidmətlərin ödənilməsi və s.1.
Sonralar istehlak mallarının alınması üçün də ssudalar
verilməyə başlandı2.
Müasir dövrdə inkişaf etmiş qərb ölkələrində bank
əməliyyatlarının ən geniş yayılmış növlərindən biri istehlak
kreditləşməsidir. İstehlak kreditləşməsi sahəsi öz genişliyi ilə
fərqlənir. İstehlak kreditləşməsi üzrə xarici ölkələrin təcrübəsi
1
2

www.banki.inf.ru
www.credit.ru
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göstərir ki, məişət texnikası, avtomobil və sairənin alınması ilə
yanaşı, aşağıdakı kredit məhsulları da istehlak kreditləşməsinə
aid edilir:
- daşınmaz əmlakın əldə edilməsi (Qərbdə bu
uzunmüddətli istehlak kreditləşməsinin bir növü hesab edilir);
- debet-kredit kartları vasitəsilə gündəlik ticarətin,
malların alınması. Xaricdə əhalinin böyük əksəriyyəti məhz
debet kartlarından (bank-emitent tərəfindən müəyyən olunmuş
limit hüdudlarında borcalanı zəruri olan məbləğdə kreditləşdirilməsi) istifadə edirlər. İstehlak kreditləşməsi üzrə xarici
təcrübənin təhlili göstərir ki, bu növ kreditlər ABŞ, Fransa,
Almaniya və İngiltərə kimi ölkələrdə xüsusən populyardır.
M.V.Andreyev qeyd edir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə
istehlak kreditləşməsi əhaliyə kreditləri təqdim edən maliyyə
təşkilatlarının çoxsaylığı və müxtəlifliyi (kommersiya bankları, maliyyə şirkətləri, kredit ittifaqları, qeyri-kommersiya
təşkilatları, hökumət strukturları və s.) hesabına intensiv
inkişaf etmişdir. Maliyyə təşkilatları üçün istehlak kreditləşməsi bazarında fəal siyasət, istehlak kreditləşməsi üzrə
çoxsaylı obyektlərin, müxtəlif şərtlərin təklif edilməsi, yeni
kreditləşmə formalarının yaranması xarakterikdir. Bütün
bunlar inkişaf etmiş istehlak kreditləşməsi infrastrukturu
(kredit büroları, skorinq agentlikləri, kollektor agentlikləri,
əhaliyə xidmət göstərmə üzrə istehlak kredit-məsləhət
mərkəzləri və s.) və onilliklər ərzində mövcud olan, daima
təkmilləşən və yenilən normativ-hüquqi baza ilə möhkəmlənmişdir. Bundan başqa, ABŞ-nın və Avropa İttifaqına üzv
olan ölkələrin dövlət orqanları daima və müntəzəm olaraq
istehlak kreditləşməsinin inkişafı üzrə proqramlar işləyib
hazırlayırlar ki, bu da istehlak xərclərinin artmasına və nəticə
kimi bu ölkələrin sənaye istehsalının artımına gətirir. Buna
görə də əhalinin məşğulluğu və gəlirləri artır, cəmiyyətdə
sabitlik əldə edilir, daşınmaz əmlaka, avtomobillərə və digər
15

mallara tələbat aktivləşdirilir1.
İstehlak krediti ABŞ-da daha geniş yayılmışdır. Yalnız
XX əsrin 70-ci illərində istehlak kreditləri üzrə qalıqların 3 qat
artımı müşahidə olunmuşdu. XX əsrin 90-cı illərinin
əvvəllərində bu rəqəm 600 milyard dolları ötmüşdü. Qeyd
edək ki, bu illərdə Avropanın inkişaf etmiş sənaye ölkələrində
istehlak kreditləşməsinin artım tempi ABŞ bazarının inkişaf
dinamikasını üstələyirdi. Belə ki, Almaniyada 70-ci illərdə
istehlak kreditləşməsində 5 qat artım tempi qeydə alınmış və
2000-ci illərin əvvəllərində 190 mlrd ABŞ dollarına çatmışdır.
Lakin ikinci dünya müharibəsindən sonra ölkələrin start
mövqelərindəki fərqlər ən tutumlu və inkişaf etmiş ABŞ
bazarının xüsusi mövqeyini şərtləndirmişdir. Ona görə də,
Qərb təcrübəsini analiz edərkən kreditlərin qaytarılmaması
probleminin həlli yolları üzrə, ilk növbədə, ABŞ təcrübəsinə
müraciət etmək, bu ölkənin istehlak kreditləşməsi təcrübəsinə
xüsusi diqqəti yetirmək məqsədəmüvafiq hesab edilməlidir.
 ABŞ təcrübəsi:
ABŞ-da ən inkişaf etmiş istehlak kreditləşməsi sistemi
mövcuddur. Bu ölkədə əhalinin istehlak kreditləşməsinin
başlanğıcı keçən əsrin iyirminci illərinə təsadüf edir. Son 2025 ildə amerikalıların istehlak kreditləşməsi üzrə borcları 5
dəfə artmışdır. Bu gün gündəlik tələbat mallarının böyük
hissəsi istehlak krediti vasitəsilə reallaşdırılır.
ABŞ Ticarət Nazirliyinin məlumatlarına görə 2008-ci
ilin iyununa, yəni böhrandan əvvəlki dövrə istehlak xərcləri
10 196,4 mlrd dollar olmuş və 1992-ci illə müqayisədə 2,4
dəfə artmışdır. Elə həmin dövr üzrə ABŞ Federal Ehtiyat
Андреев М.В. Формирование системы потребительского
кредитования в экономике России.
Автореф.дисс…канд.экон.наук. СПб., 2011, с.3
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Sisteminin məlumatlarına görə istehlak kreditləri 3,2 dəfə
(797,28 mlrd dollardan 2574,1 mlrd dollara qədər), ümumdaxili məhsul isə yalnız 1,6 dəfə artmışdır.
Hazırda Amerika əhalisinə ssudaların təqdim edilməsində kommersiya banklarının və maliyyə şirkətlərinin payı
daha çoxdur. ABŞ-n kommersiya bankları 1994-cü ildə əhaliyə 24 ay müddətinədək məqsədsiz istehlak kreditlərini
13,19%-lə verdikləri halda, 2009-cu ildə faiz dərəcəsi 11,1
olmuşdur.
İstehlak kreditlərinin strukturunda avtomobil krediti
37,8%, bərpa edilən kredit 36,4% və digər ssudalar 25,8%
təşkil etmişlər.
Ssudaların təqdim edildiyi müddətlər bu ölkədə müxtəlifdir. Uzunmüddətli istifadə üçün nəzərdə tutulan mallar,
adətən, 2 illik, yeni avtomobillər isə 4 illik müddətə təqdim
olunur. Yeni avtomobillər üzrə kommersiya bankları 1994-cu
ildə illik 8,12%-lə kredit verirdilərsə, 2009-cu ildə faiz
dərəcəsi 6,72% olmuşdur.
ABŞ-nın «AvtoFinans» maliyyə şirkəti tərəfindən yeni
avtomobillər üzrə müəyyən olunmuş faiz dərəcələri 1994-cü
ildə 9,79% idisə, artıq 2009-cu ildə bu faiz xeyli aşağı düşərək
3,82% olmuşdur.
Bu ölkədə avtomobil kreditlərini kommersiya bankları,
maliyyə şirkətləri və dillerlər təklif edirlər. Dillerlər, bir qayda
olaraq, sonradan kredit kontraktlarını digər maliyyə təşkilatlarına satırlar. İstehlak krediti zamanı ilkin ödəniş avtomobilin
dəyərinin 25%-ni təşkil edir.
Təhlillər göstərir ki, yeni avtomobilin kreditə alınması
ilə bağlı maliyyə şirkətləri ilə müqayisədə kommersiya
banklarının müəyyən etdiyi faiz dərəcələri daha yüksəkdir.
Məsələn, 2009-cu ildə banklar üzrə ümumiləşdirilmiş orta faiz
dərəcəsi 6,72% olduğu halda, maliyyə şirkətlərində faiz
dərəcəsi 3,82% təşkil etmişdir.
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Kredit şərtləri də bu ölkədə müxtəlifliyi ilə səciyyələnir. Belə ki, əgər kommersiya bankları 48 aylıq müddətə
qədər kredit verirlərsə, 2009-cu ildə maliyyə təşkilatları orta
hesabla 62,6 aylıq müddətə kredit təqdim etmişlər. Nəticədə
maliyyə şirkətləri tərəfindən verilən kreditlərin məbləği 19942009-cu illər ərzində 1,83 dəfə artmışdır1.
Bu ölkədə istehlak kreditləşməsi üzrə əməliyyatların
risklərinin xeyli aşağı olması da qeyd edilməlidir.
Z.F.Məmməd qeyd edir ki, ABŞ və digər qərb ölkələrində istehlak kreditləşməsi sahəsində hüquq münasibətlərini
tənzimləyən xüsusi normativ-hüquqi aktlar mövcuddur.
Məsələn, ABŞ-da bank tərəfindən müştərinin kredit qabiliyyətinin müəyyən edilməsinin əsas meyarlarını özündə əks
etdirən xüsusi qanunlar və qaydalar mövcuddur. Müştərinin
kredit qabiliyyəti bank sistemi vasitəsilə qiymətləndirərkən
müştəri haqqında informasiyanın bank tərəfindən necə istifadə
olunması, müştəri haqqında hansı informasiyanın bank
tərəfindən tələb oluna bilməsi və s. bu qaydalarda öz əksini
tapmışdır2.
ABŞ-nın Federal və ayrı-ayrı ştatların qanunvericiliyinə
uyğun olaraq istehlak krediti dedikdə, fiziki şəxs tərəfindən
şəxsi və ailə tələbatlarının, həmçinin, ev təsərrüfatı
ehtiyaclarının ödənilməsi üçün kreditin alınması başa düşülür.
Aydındır ki, belə şərhə istər gündəlik tələbat üçün mallar və
xidmətlər, istərsə də uzunmüddətli istifadə üçün mallar və
daşınmaz əmlakın əldə edilməsi ilə bağlı kreditlərin alınması
daxildir.
ABŞ-nın qanunvericilik təcrübəsində istehlak kreditini
tədricən silinən və birdəfəlik silinən (ödənilən) kreditlərə
Андреев М.В. Формирование системы потребительского
кредитования в экономике России.
Автореф.дисс…канд.экон.наук. СПб., 2011, с.11-14
2
Мяммяд З.Ф. Пул, кредит, банклар. Бакы, 2010, с.58.
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bölmək qəbul edilmişdir. Borclunun birdəfəlik ödənişi ilə
silinən istehlak krediti, bir qayda olaraq, kommersiya bankları
və ya xidmət sahəsinin müəssisələri tərəfindən təqdim edilir.
Tədricən, yəni hissə-hissə silinən (ödənilən) kredit olaraq iki
və ya daha artıq ödənişlə silinən ssuda başa düşülür. Məhz bu
növ istehlak kreditləri ABŞ-da daha çox yayılmışdır (ipoteka
krediti nəzərə alınmadan).
Birdəfəlik kreditdən fərqli olaraq bərpa olunan kredit –
kreditorda olan kredit alanın bərpa olunan (revolver) hesabı
vasitəsilə kredit alana ssuda təqdim edilməsi deməkdir. Bərpa
olunan kredit kommersiya bankları, ticarət müəssissələri,
yanacaqdoldurma məntəqələri şəbəkəsində kredit kartlarının
dövriyyəsi sahəsində daha geniş yayılmışdır.
Bundan başqa, ABŞ qanunvericiliyində istehlak
kreditinin maliyyə (pul) və əmtəə kreditlərinə bölgüsü qəbul
olunmuşdur.
ABŞ-da istehlak kreditləşməsi haqqında qanunvericilik
XX əsrin 60-cı illərindən etibarən formalaşmağa başlamışdır.
İstehlak kreditləri haqqında vahid Məcəllə, öncə ölkənin 7
ştatında qəbul edilmişdir. Bu normativ-hüquqi aktın əsas
istehlakçıların hüquqlarını müdafiə etməkdən, kreditləşmə üzrə xidmətlərin düzgün, adekvat təqdim edilməsini təminindən,
bütövlükdə kreditləşmə sahəsini tənzimləməkdən ibarətdir.
İstehlak krediti haqqında qanun 1968-ci ildə qəbul
edilmişdir və demək olar ki, dərhal ölkə ştatlarının dörddə
birində qüvvəyə minmişdir.
Xüsusi halda, qanunla aşağıdakılar müəyyən olunmuşdur:
- kreditin təqdim olunması qaydaları;
- kredit faizlərinin yuxarı hüdudları;
- kreditorun məhkəmə müdafiəsi üsulları və vasitələri,
təminatın reallaşdırılması üzrə qalıq borcun alınması üzrə
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qaydalar, habelə məhkəmə prosedurları, borclunun əmlakı
üzərində həbs qoyulması mexanizmləri və s.
«İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında» ABŞ
qanununda istehlak kreditlərinə aid olan xüsusi bölmə nəzərdə
tutulmuşdur. Bu qanunla kreditorların vəzifələrindən biri kimi
kreditləşmə şərtlərinin tam şəkildə istehlakçılara çatdırılması
müəyyən olunmuşdur. Qanun, həmçinin istehlakçıları kreditorlar tərəfindən sui-istifadə hallarından müdafiə edir,
kreditlərə görə bank işçilərinə verilən mükafatların ölçülərini
məhdudlaşdırır. Qanunla istehlak maliyyələşməsi üzrə Milli
Komissiyanın təsis edilməsi nəzərdə tutulmuş və bu
komissiyaya istehlak kreditləşməsi sahəsində araşdırma
(istintaq) aparmaq səlahiyyəti verilmişdir.
Qanun habelə kredit kartları buraxan (bank-emitent) və
kredit tarixçələrini təqdim edən şirkətlərin fəaliyyətini də
tənzimləyir, kreditləşmə sahəsində diskriminasiyanın istənilən
formasını qadağan edir.
ABŞ-da istehlak kreditləşməsinin inkişafında uğurlar
bir çox cəhətdən kredit bazarında ixtisaslaşmış informasiya
agentliklərinin - kredit bürolarının və kredit-axtarış bürolarının
fəaliyyəti ilə bağlıdır. Kredit büroları, bir qayda olaraq, ticarət
və maliyyə müəssisələri assosiasiyaları tərəfindən yaradılır.
Eyni zamanda, müstəqil büroların yaradılması halları da
vardır. Bu agentliklər təkcə cari deyil, həm də potensial bank
müştəriləri haqqında maliyyə informasiyanın toplanması ilə
məşğul olurlar. Belə məlumatlara təkcə müştərinin gəlirləri
haqqında informasiya deyil, həm də banklarda müştərinin
hesabının vəziyyətinin təxmini qiymətləndirilməsi, təqdim
olunmuş və silinmiş (ödənilmiş) kreditlər haqqında
informasiya daxildir. Bundan başqa, müştərinin dosyesində,
həmçinin onun kredit qabiliyyətliliyinə potensial olaraq təsir
edə bilən informasiya da daxil edilə bilər: ailə vəziyyəti,
himayəsində olan şəxslərin sayı, onunla bağlı məhkəmə
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iddiaları və s. Kredit büroları assosiasiya üzvlərinin tapşırığı
ilə abonent şərtlərlə məlumatlar toplayır və təqdim edirlər.
Eyni zamanda, qanunvericiliklə onların üçüncü şəxslərə, daha
baha qiymətə bu informasiyanı sata bilmələri də nəzərdə
tutulmuşdur. Beləliklə, kredit büroları müəyyən mənada
assosiasiya iştirakçıları olan müəssisələrin müştəriləri üçün
ümumi məlumat bankları funksiyasını da yerinə yetirirlər.
Kredit-axtarış büroları isə əksinə, yalnız sifariş əsasında daha geniş kontekstdə konkret şəxs haqqında məlumat
toplayır və bu zaman bu şəxsin maliyyə vəziyyətindən daha
çox onun şəxsi xarakteristikalarına (təhsil müəssisəsində
uğurları, şəxsi münasibətlərdə mürəkkəbliklərin olub-olmaması (məsələn, boşanma), əxlaqi siması və s.) üstünlük
verirlər. Kredit-axtarış bürolarının əsas sifarişçiləri qismində,
bir qayda olaraq, işverənlər və sığortaçılar çıxış edirlər, lakin
istehlak krediti bazarında işləyən şirkətlər də bu bürolara
müraciət edirlər.
Beləliklə, ABŞ-da istehlak kreditlərini təqdim edənlərin bir çoxunun müraciət etdiyi inkişaf etmiş və şaxələnmiş
informasiya agentlikləri şəbəkəsinin mövcudluğu ayrı-ayrı
istehlakçıların kreditödəmə qabiliyyətini daha düzgün
qiymətləndirməyə və bu zaman istehlak kreditləri ilə bağlı
maliyyə risklərini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salmağa imkan
verir.


Rusiya təcrübəsi:

Rusiyanın kommersiya bankları ilk istehlak kreditlərini
1999-cu ildən etibarən verməyə başlamışlar. Bu sahədə ilk
Rus Standartı Bankı imza atmışdı. Bu illərdə kredit əldə
edilməsinin əsas məqsədi qismində, bir qayda olaraq, məişət
texnikasının və elektron avadanlığının əldə edilməsi çıxış
edirdi. Tezliklə bu təcrübəyə digər çoxsaylı Rusiya
kommersiya bankları da qoşuldu və onlar kredit bazarında
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müxtəlif proqramlarla çıxış etməyə başladılar. 2005-ci ildə isə
Rusiyada ilk kredit tarixçələri Büroları yaranmağa başladı1.
Kredit tarixçələri burolarının fəaliyyəti banklara istehlak
kreditləşməsi əməliyyatları üçün xarakterik olan kredit
risklərini idarə etməyə imkan yaratmışdır2.
Məhz bu dövrdən etibarən Rusiyada istehlak kreditləri
bazarının sürətli inkişafı başlayır. Hazırda Rusiyanın istehlak
kreditləşməsi bazarı praktiki olaraq mikrokreditlər və ya
ekspress-kreditlərdən (rəsmiləşdirilməsi 15-30 dəqiqə vaxt
aparan) tutmuş ipotekaya qədər bütün kredit məhsullarını
əhatə edir3.
Rusiyada 2004-2006-cı illərdə istehlak kreditlərinin
həcmi 6,2 dəfə artaraq 1,8 trilyon rubla çatmışdır. Bu dövrdə
Rusiya banklarının məcmu aktivlərində fiziki şəxslərə verilən
kreditlərin xüsusi çəkisi 4,2%-dən 12,7%-ə qədər, yəni 3 dəfə
artmışdır.
Ölkə iqtisadiyyatı üçün əhaliyə verilən kreditlərin
əhəmiyyəti də artmaqdadır. Bu kreditlərin bank sisteminin
aktivlərindəki xüsusi çəkisi 2004-2006-cı illərdə 3 dəfə
artmışdır. Əhaliyə verilən kreditlərin həcmi 2005-ci ildə 5,7%
olduğu halda, 2006-cı ildə 8,3% olmuşdur4.
Hazırda Rusiyada istehlak kreditləşməsi sahəsi ən
dinamik inkişaf edən bazar sektorlarındandır. Belə ki, 2011«О кредитных отношениях» Закон РФ (№218-ФЗ от 30 декабря
2004 года.
2
Мирошниченко О.С. Кредитный риск и собственный капитал
коммерческого банка//Финансы и кредит. 2011. №1, с.21-31.
3
Афанасьев К.С. Становление и эволюция института
потребительского кредитования в России// Совыременные
технологии управления. 2013. №4.
4
Немировская
Е.А.
Эффективность
потребительского
кредитования в российской банковской практике//Российское
предпринимательство. 2007. Вып.1. №9, с.106-109.
1
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2013-cü illərdə fiziki şəxslərə verilən kreditlərin məbləği
praktiki olaraq 2 dəfə artaraq 2011-ci ildəki 4084,8 mlrd
rubldan, 2013-cü ilin əvvəlirən 7737,1 mlrd rubla çatmışdır1.
Eyni zamanda, son illərdə Rusiyada istehlak
kreditləşməsinin gur inkişafına baxmayaraq, ölkə, bu sahədə
bir sıra inkişaf etmiş qərb ölkələrindən geri qalır. Məsələn,
ABŞ-da uyğun göstərici 74%, Avropa İttifaqına daxil olan
ölkələrdə orta hesabla 52% (məsələn, Macarıstanda 40%)
olmuşdur2.
Son illərdə Rusiyada istehlak kreditləşməsinin belə
sürətli inkişafı və bu növ kreditlərin həcminin əhəmiyyətli
dərəcədə artımı ikili xarakter daşıyır. Bir tərəfdən, bu proses
pozitivdir, lakin digər tərəfdən, çoxsaylı problemlər doğurur.
Belə problemlərdən biri də vaxtında qaytarılmayan kreditlər
üzrə göstəricilərin artmasıdır.
2004-2006-cı illərdə gecikdirilmiş kreditlərin həcmi 2,4
dəfə artmışdır. Bu fakt mənfi qiymətləndirilməlidir, çünki
nəticədə banklar resurslar və deməli, onlara görə potensial
gəlirlərini itirirlər. Vəziyyət, həm də onunla daha da
mürəkkəbləşir ki, bu illərdə istehlak kreditləşməsinin həcmi
cəmi 1,6 dəfə artmışdır. Ümumi kreditləşmənin həcmində
vaxtı keçmiş, yəni ödənilməsi gecikdirilmiş kreditlərin həcmi
2004-cü ildə olan 1,2%-dən 2006-cı ildə 2,7%-ə qədər
artmışdır.
Rusiyada 2004-2006-cı illərdə istehlak kreditləşməsi ilə
1000-ə yaxın bank məşğul idi və onların sırasında ən böyük 20

Афанасьев К.С. Становление и эволюция института
потребительского кредитования в России// Совыременные
технологии управления. 2013. №4.
2
Немировская
Е.А.
Эффективность
потребительского
кредитования в российской банковской практике//Российское
предпринимательство. 2007. Вып.1. №9, с.106-109.
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bankın əlində istehlak kreditlərinin 70%-i cəmləşmişdi1.
Statistik məlumatlar bu ölkədə vaxtı keçmiş kreditlərin
2010-cu ildə 19 faiz, 2011-ci ildə 6 faiz, 2012-ci ildə 13 faiz,
2013-cü ildə isə 39 faiz artaraq, 313 milyard rubldan (9,5
milyard dollar) 440 milyard rubla (13,5 milyard dollar)
çatdığını göstərir. Eyni zamanda, rəsmi statistik məlumatlara
əsasən, bu ölkədə vaxtı keçmiş kreditlər 2010-cu ildəki 7,5
faizdən 2013-cü ilin sonlarında 4,4 faizə enmişdir. Rusiya
ekspertlərinin alternativ qiymətləndirmələrinə görə, ölkədə
vaxtı keçmiş kreditlərin real səviyyəsi rəsmi göstəricidən
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir.
Rusiyada əhalinin kreditləşməsi ilə əsasən banklar
məşğul olur, istehlak kreditləşməsi üzrə inkişaf etmiş
infrastruktur isə hələ tam yaradılmamışdır2.
Y.V.Saxarova qeyd edir ki, dünya iqtisadiyyatında
böhranlı hadisələr başlanmazdan əvvəl bir çox ölkələrdə, o
cümlədən də Rusiyada istehlak kreditləşməsi həddən artıq
yüksək səviyyəsinə çatmışdır. Mütəxəssislərin qiymətlərinə,
hesablamalarına görə, 2008-ci ilin sonunda Rusiya əhalisinin
35%-ə qədəri bu maliyyə məhsulundan istifadə təcrübəsinə
malik idilər. 2010-cu ildə fiziki şəxslər tərəfindən götürülən
bank kreditlərinin həcminin əhəmiyyətli artımı müşahidə
olunmuşdur: belə kreditlərin məcmu həcmi 2009-cu ildə 11%
azalma ilə müqayisədə 2010-cu ildə 14,3% artmışdır (4084,8
mlrd. rubla qədər)3.
Немировская Е.А. Эффективность потребительского кредитования в российской банковской практике//Российское
предпринимательство. 2007. Вып.1. №9, с.107-108
2
Андреев М.В. Формирование системы потребительского кредитования в экономике России. Автореф. дисс… канд. экон.
наук. СПб., 2011, с.3
3
Сахарова Ю.В. Правовое регулирование договорных
отношений в сфере потребительского кредитования в
1
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N.V.Lısenko və T.V.Svetkova yazırlar ki, hazırda
kütləvi informasiya vasitələrində kommersiya bankları
tərəfindən fiziki şəxslərə təqdim olunan istehlak kreditlərinin
geniş reklamı fəal şəkildə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, son
zamanlara qədər banklar qanunvericiliyin qeyri-mükəmməlliyindən istifadə edərək istehlakçılara əvvəlcədən əlverişli
olmayan şərtlərlə kredit təqdim edir, bu da kredit
müqavilələrinə müxtəlif çoxsaylı maddələrin və əlavələrin
daxil edilməsi ilə ört-basdır edilir və pərdələnir1.
Ölkədə istehlak kreditlərinin təqdim edilməsi, istifadəsi
və silinməsi (ödənilməsi) ilə bağlı yaranan kreditorlar və
kredit alanlar arasında qarşılıqlı münasibətlər RF MM-də,
«Banklar və bank fəaliyyəti haqqında», «İstehlakçıların
hüquqlarının müdafiəsi haqqında» qanunlarda və digər
normativ-hüquqi aktlarda təsbit olunan ümumi xarakterli
normalarla tənzimlənmişdir2.
«Banklar və bank fəaliyyəti haqqında» 2008-ci il tarixli
RF-nın Federal Qanunun 30-cu maddəsinə görə, kredit
təşkilatı kredit alan – fiziki şəxsə kredit müqaviləsi bağlanana
qədər (və kreditin tam dəyərinin dəyişməsinə gətirən kredit
müqaviləsinin şərtlərinin dəyişməsinə qədər) kreditin tam
dəyəri, kredit faizi, həmçinin kredit müqaviləsi şərtlərinə əməl
etməməsi ilə bağlı cərimə faizləri, komisyon haqlar, hissəhissə ödəniş qrafiki və sair haqqında informasiya təqdim
Российской Федерации. Автореф.дисс…к.ю.н. М., 2011, с.3-4.
1
Лысенко Н.В., Цветкова Т.В. Частная методика производства
финансово-экономической экспертизы, связанной с определением суммы задолженности заемщикам, исходя из делевой договора потребительского кредита//Теория и практика судебной
экспертизы. 2011. №3, с.120-128.
2
Сахарова Ю.В. Правовое регулирование договорных отношений в сфере потребительского кредитования в Российской
Федерации. Автореф.дисс…к.ю.н. М., 2011, с.5-6
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etməyə borcludur.
Kreditin tam məbləği kredit təşkilatı tərəfindən
hesablanır və «Kreditin tam məbləğinin hesablanması, fiziki
şəxsə – kredit alana çatdırılması qaydaları haqqında» RF
Mərkəzi Bankının 13 may 2008-ci il tarixli qərarı ilə müəyyən
olunmuş qaydada kredit alana bildirilir.
Rusiyada problemli kreditlər məsələsinin aradan
qaldırılması üçün dövlət səviyyəsində bir sıra addımlar
atılmaqdadır. Məsələn, RF Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
krediti qaytarmaq imkanı olmayan, böhran nəticəsində sosial
vəziyyəti ağırlaşan vətəndaşlar üçün kreditləri qaytarmaqla
bağlı güzəşt müddəti müəyyən edilmişdir. Güzəşt müddətində
vətəndaşlar sosial vəziyyətlərini yaxşılaşdıraraq sonrakı
müddətdə krediti qaytarmaq imkanı qazanırlar. Hesab edirik ki,
problemli kreditlərin həllinə istiqamətlənmiş belə bir mexanizm
Azərbaycanda da işlənib hazırlanmalıdır.
Qeyd olunanlarla yanaşı, Rusiyada 21 deakabr 2013-cü il
tarixdə 17 maddədən ibarət olan «İstehlak krediti haqqında»
Federal Qanunun qəbul edilməsi də maliyyə-kredit münasibətlərinin bu sahəsinin hüquqi tənzimlənməsində ciddi nailiyyət
hesab edilməlidir.
M.V.Andreyev hesab edir ki, Rusiyada istehlak
kreditləşməsi bazarında yaranan problemlərdən biri də
uzunmüddətli fondlaşdırma ilə bağlıdır. Belə ki, banklar
kreditləşmə seqmetinə yönəldə biləcəkləri vəsaitlərin defisiti
(çatışmazlığı) ilə qarşılaşmışlar. Bundan başqa, işsizliyin
artması və inflyasiya nəticəsində gəlirlərin düşməsi kredit
risklərinin artması, kredit götürənlərin keyfiyyət səviyyəsinin
aşağı düşməsi də baş verir. Müəllif hesab edir ki, hazırda
istehlak kreditləşməsi bazarında mürəkkəb vəziyyət yaranmışdır. Bu şərtlərdə risklərdən müdafiənin yeganə üsulu
aşağıdakılardan ibarət olmalıdır: risk-menecment prosedurunun təkmilləşdirilməsi; kredit alana irəli sürülən tələblərin
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sərtləşdirilməsi və onların daha əsaslı və diqqətli seçimi.
Ölkə ekspertləri yaranmış şəraitlərdə aşağıdakıların
qəbulu və həyata keçirilməsini zəruri hesab edirlər: istehlak
kreditləşməsi üzrə normativ-hüquqi sənədlər (aktlar) kompleksinin işlənib hazırlanması və qəbulu; istehlak kreditləşməsi
üzrə infrastrukturun inkişafı üzrə tədbirlərin qəbulu; bütün
regionlarda kredit bürolarının və kollektor agentliklərinin
yaradılması1.


Fransa təcrübəsi:

Fransanın bank sisteminə Fransa Bankı, depozit bankları,
işgüzar banklar, ortamüddətli və uzunmüddətli kredit bankları
daxildir. Fransa bankı ölkənin mərkəzi bankıdır və 1840-cı
ildən fəaliyyət göstərir. Ölkədə Fransa Bankının 211 filialı
mövcuddur. Fransa Bankı Avropa Mərkəzi Bankının ilkin
kapitalında Almaniyadan sonra ikinci ən böyük paya (16,87%)
malikdir. Bu pay Fransaya Avrozonanın valyuta siyasəti ilə
bağlı qərarların qəbuluna əhəmiyyətli təsir imkanı verir.
Depozit bankları tələb olunanadək əmanətləri və 2 il
müddətindən çox olmamaqla təcili depozitləri qəbul edir.
Ölkədə depozit bankların digər müəssisələrin kapitalında
iştirakı məhdudlaşdırılmış və onlar üçün 20%-lik hədd
müəyyənləşdirilmişdir. Bu bankların cəlb etdikləri depozitlərin
müddəti 2 ildən, verilmiş kreditlərin müddəti isə 5 ildən çox ola
bilməz.
İşgüzar banklar – investisiya bank firmaları kimi
qeydiyyatdan keçmiş, fəaliyyətləri isə xüsusi hüquqi aktlarla
tənzimlənir. Qiymətli kağızların alınması və satışı kimi bank
funksiyası ilə yanaşı, işgüzar banklar daimi investisiyanı
Андреев М.В. Формирование системы потребительского
кредитования в экономике России. Автореф. дисс… канд. экон.
наук. СПб., 2011, с.15-17
1
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(müəssisələrin kapitalında iştirak etmək və onları idarə etmək)
da həyata keçirirlər. Fransada 25 işgüzar bank fəaliyyət
göstərir.
Ortamüddətli və uzunmüddətli kredit təşkilatları –
depozit bankları ilə işgüzar banklar arasında aralıq rolunu
oynayırlar. Qanunvericiliyə görə, bu banklar 2 ildən az
müddətə depozit qəbul edə və 2 ildən az müddətə kredit verə
bilməzlər. Ölkənin bank sistemində onların xüsusi çəkisi o
qədər də yüksək deyildir.
Fransa dünyada bank şəbəkəsi sıx olan ölkələrdəndir. Bu
ölkədə əhalinin 1 milyon nəfərinə 439 bank şöbəsi düşür. ABŞ,
Böyük Britaniya və Niderlandda bu göstərici 310-320-yə
bərabərdir. Ümumilikdə ölkədə 26 min bank şöbəsi fəaliyyət
göstərir1.
Fransada istehlak kreditləşməsi bazarı kifayət qədər
aktiv deyildir. Bu ölkədə istehlak kreditləri əsasən avtomobilin
alınmasında daha çox yayılmışdır. Bu zaman kredit faizi illik
7-8% təşkil edir. Dövlət aktiv şəkildə əhalinin alıcılıq
qabiliyyətini yüksəltməyə çalışır və əhalinin qısa və
uzunmüddətli istifadə üçün nəzərdə tutulmuş istehlak
kreditlərinin almalarının maliyyələşdirilməsi zamanı vergi
güzəştlərinin əldə etmələrini təmin edir.
XX əsrin 90-cı illərindən 2007-ci ilə qədər Fransada
istehlak kreditlərinin il ərzində orta hesabla 6,6% artımı
müşahidə olunmuşdur. Lakin 15 ildən sonra, 2008-ci ildə bu
artım tempinin yavaşıması qeydə alınmışdır. Belə ki, 2008-ci
ildə artım cəmi 1,4% təşkil edərək 178,6 mlrd avro olmuşdur.
Bu isə istər milli, istərsə də dünya iqtisadiyyatında
konyukturanın ümumən pisləşəsi, həmçinin inflyasiyanın
Мещдийев А., Ялийев С. «Азярбайжанда кредит фаизляринин
йцксяк олмасына тясир эюстярян амиллярин гиймятляндирилмяси»
лайищяси чярчивясиндя апарылан тядгигат. Меди вя Ижтимаи
Тяшяббцсляр Мяркязи. Бакы, 2011, с.67-68
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artması ilə izah edilməklə, ev təsərrüfatları tərəfindən müxtəlif
malların və xidmətlərin əldə edilməsi üçün istehlak
kreditlərindən istifadə etmək meyllərinə mənfi təsir göstərir.
Ölkədə əhali fərdi kreditlər almağa üstünlük verir. Bu növ
kreditlərin məbləği 2008-ci ildə 3,3% artaraq 90 mlrd avroya
çatmış, istehlak kreditlərinin ümumi məbləğində onların
xüsusi çəkisi isə 49% təşkil etmişdir.
Fransada 2008-ci ilə qədər mənzil (yaşayış evi) əldə
etmək üçün verilən uzunmüddətli kreditlərin həcmi sürətlə
yüksəlmişdir. 2000-2007-ci illərdə əhaliyə aşağı faizlərlə 20
ildən artıq müddətə verilən kreditlərin xüsusi çəkisi 6%-dən
35%-ə qədər artmışdır. Ölkədə kreditlərin bu növündən
faydalanan əsasən gənclərdir. Məsələn, təkcə 2005-ci ildə bu
növ 730 min kredit müqaviləsi bağlanmışdı. Bu məqsədlə əldə
edilən kreditlərin faiz dərəcələrinin 5%-dən yüksək olmadığı
da qeyd edilməlidir.
Eyni zamanda, 2008-ci ildən başlayaraq mənzil
kreditlərinin həcminin aşağı düşməyə başlaması da müşahidə
olunur. Buna da müəyyən dərəcədə vətəndaşların gəlir
səviyyəsinin nisbi aşağı düşməsi, inflyasiyanın artması, ABŞ
və İngiltərədə ipoteka böhranı və s. də öz təsirini göstərmişdir.
Ölkədə istehlak kreditlərinin formaları müxtəlif olsa
da, onlar bir sıra ümumi xarakteristikalara malikdirlər:
məbləği 25 min avronu aşmamalıdır; ən azı 3 ay müddətinə
verilməlidir; bu növ kreditləri yalnız banklar, kredit
müəssisələri və iri ticarət şəbəkələri təqdim edə bilər və s.
Fransada əsas kredit formaları qismində aşağıdakılar
çıxış edir:
- fərdi (şəxsi) kreditlər; bu növ kreditlər kifayət qədər
yüksək gəlir əldə edən kredit ödəmə qabiliyyəti kifayət qədər
yüksək qiymətləndirilən şəxslərə təqdim edilir. Banklar öz
aralarında rəqabət aparır və daha aşağı faizli kredit təqdim
etməyə çalışırlar. Fərdi kredit alaraq borcalan ondan istədiyi
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kimi istifadə edə bilər;
- məqsədli kredit; fərdi kreditdən fərqli olaraq bu növ
kreditlər müəyyən məqsədlə təqdim olunur: yeni avtomobilin
alınması, turist səyahətinin maliyyə cəhətdən təmini və s. Bu
zaman kreditdən istifadənin məqsədi və şərtləri kredit
müqaviləsində dəqiq qeydə alınır. Şərtlərə əməl olunmadıqda
kredit avtomatik olaraq ləğv olunur. Son illərdə məqsədli
kreditlərin təqdim olunmasında bankların payı azalmaqdadır,
bu növ kreditlər daha çox avtomobil ticarəti ilə məşğul olan
firmalar, asudə vaxtın keçirilməsini və ya səyahətlərin təşkili
ilə məşğul olan təşkilatlar tərəfindən təqdim olunur;
- bərpa olunan (revolver) kredit – kreditin bu forması
Fransada 1990-cı illərin əvvəllərində yaranmışdır. Bu növ
kreditlər üzrə faiz dərəcələri 15-20%-ə çatmasına baxmayaraq
son illərdə geniş yayılmışdır. Bu zaman bankların orta faiz
dərəcələri 12%, ixtisaslaşmış kredit müəssisələrinin isə faiz
dərəcələri 16%-ə çatır. Hər bir ödənişdən (silinmədən) sonra
bərpa olunan və kredit alanın özünün istədiyi şəkildə istifadə
edilə bilən revolver krediti – kredit alanın maliyyə vəziyyətinə
mənfi təsir göstərə bilər. Fransada borcu ödəməkdən yayınan
və ya xeyli gecikdirən kredit alanların dosyesində onlar
tərəfindən revolver kreditlərdən istifadə haqqında məlumatlar
vardır.
Fransa qanunvericiliyində kredit müqaviləsinin tərtibi
üzrə ciddi qaydalar nəzərdə tutulmuşdur: müqavilədə qanunla
nəzərdə tutulmuş hər hansı bir bəndin olmaması müqaviləni
etibarsız hesab etməyə əsas verir, bank isə faizlər almaq
hüququndan məhrum edilir. İstehlak krediti haqqında
müqavilədə aşağıdakı məlumatlar öz əksini tapmalıdır:
- bankın, kredit alanın və onun zaminlərinin ünvanları
(koordinatları);
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- kreditin təqdim olunması şərtləri və üsulları –
müddəti, ödəniş tarixləri və s.;
- kredit məbləği, onunla bağlı xərclər və effektiv faiz
dərəcələri;
- əsas kredit məbləğinin və ona görə faizlərin hissəhissə ödənilməsinin dəqiq qrafiki və hissə-hissə ödəniş
məbləğləri.
Müqavilənin mətnində, həmçinin kreditin vaxtından
əvvəl bağlanmasının və ya
kredit müqaviləsinin başa
çatmasının şərtləri və prosedurları nəzərdə tutulmalıdır1.
Ölkədə dövlət bankı hesab edilən Fransa bankının
nəzdində fiziki şəxslər tərəfindən kreditlərin ödənilməsi ilə
bağlı insindentlər üzrə Milli kartoteka və ya kredit ödəməkdən
yayınanların kartotekası yaradılmışdır. Kredit üzrə hər bir
əhəmiyyətli gecikdirmə və ya növbəti ödənişi etməmək faktı
borclar üzrə komissiya tərəfindən nəzərdən keçirilir.
Komissiya isə, öz növbəsində, uyğun dosyenin kartotekaya
daxil edilib-edilməməsi barədə qərar qəbul edir. Dosyedə
təkcə insindent barədə deyil, həm də kreditləşmə prosesini
tənzimləyən müqavilələr və ya məhkəmə xarakterli tədbirlər
barədə məlumatlar əks olunur. İnsindentlər barədə məlumatlar
kartotekada 8 il ərzində saxlanılır. Bu kartotekalardan yalnız
banklar və digər kredit təşkilatları öz ehtiyacları üçün istifadə
edə və bu informasiyanı digərlərinə verə bilərlər. Vətəndaşlar
öz dosyeləri haqqında şifahi informasiyanı yalnız Fransa
Bankının bölmələrində əldə edə bilərlər2.
Кредитование населения во Франции//Вестник ассоциации
российских банков. 2004. №14, с. 69.
2
Кредитование населения во Франции//Вестник ассоциации
беларусских
банков. 2004. №31, с.28; Кредитование
физических лиц//Банки: мировой опыт. 2004. №2, с.54.
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Almaniya təcrübəsi:

Dünyada ən sabit və təşkilatlanmış sistemlərdən olan
Almaniyanın bank sistemi 3 səviyyədən ibarətdir: Almaniya
Federal Bankı (Deutsche Bundesbank), universal banklar,
ixtisaslaşmış banklar.
Almaniyanın bank sistemini 3,4 min kommersiya
maliyyə-kredit institutu və Mərkəzi bank təşkil edir. Kredit
təşkilatları universal və ixtisaslaşmış banklara, hüquqi
formasına görə isə özəl, ictimai-hüquqi və kooperativ
qurumlara bölünür.
Deutsche Bundesbank – Almaniya Federal Bankı 1957-ci
ildə yaradılıb və mərkəzi bankın səlahiyyətlərini yerinə yetirir.
Ölkənin universal və ixtisaslaşmış bankları ona tabedir.
Deutsche Bundesbank Avropa Mərkəzi Banklar Sisteminə
daxildir.
Universal banklara kommersiya bankları, özəl banklar,
əyalət bankları, qrossbanklar daxildir. Bu bankların yaradılması
Almaniyanın sənaye inkişafı dövründə kifayət qədər kapitala
malik olmaması və bu
səbəbdən böyük həcmdə bank
kreditlərinin istifadəsi zərurililiyi ilə izah olunur. Almaniyanın
universal bank sisteminin anqlo-sakson bank sistemindən əsas
üstünlüyü effektiv diversifikasiya bazasında daha yüksək
sabitliklə səciyyələnir. Almaniyada 45 min filialı özündə
birləşdirən 4000-dən çox kredit təşkilatı fəaliyyət göstərir. Hər
bir bank bölməsi 1600 müştəriyə xidmət göstərir. Almaniya
dünyada ən sıx bank filialı şəbəkəsi olan ölkələrdən hesab
olunur.
Universal banklara 3 əsas qrup – 350-ə qədər
kommersiya bankı, 700-dən çox ictimai-hüquqi kredit təşkilatı
və 3000-ə qədər kooperativ bank daxildir.
İxtisaslaşmış banklara ixtisaslaşmış dövlət bankları,
əmanət kassaları, kooperativ banklar, ipoteka bankları, kredit
cəmiyyətləri aiddir. Almaniyada kredit təşkilatlarının
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dövriyyələrinin 25%-i bu bankların payına düşür1.
Almaniyada istehlak kreditləşməsinin xüsusi çəkisi
ümumdaxili məhsulun 23%-ni təşkil edir. Hər il istehlak
kreditləşməsinə bir neçə milyard avro ayrılır. Bir qayda
olaraq, kredit, illik 9-12% olmaqla 3 il müddətinə verilir.


Böyük Britaniya təcrübəsi:

Böyük Britaniyanın maliyyə institutları iki qrupa bölünür:
bank sektoru və bank olmayan maliyyə qurumları. Bank
sektoru kommersiya banklarından (o cümlədən, klirinq
bankları), uçot evlərindən, ticarət banklarından, xarici və
konsorsial banklardan ibarətdir. Bank olmayan maliyyə
qurumlarına tikinti cəmiyyətləri, sığorta şirkətləri, investisiya
şirkətləri, pensiya fondları, kredit ittifaqları daxildir.
Britaniyada mərkəzi bank funksiyasını 1694-cu ildə
yaradılmış İngiltərə Bankı həyata keçirir. Mərkəzi Bank
Maliyyə Nazirliyinin rəhbərliyi altında işləməsinə baxmayaraq
hökumətdən formal müstəqilliyə malikdir.
Kommersiya bankları Britaniya bank sisteminin ikinci
səviyyəsini təşkil edir. Bu ölkədə kommersiya bankları birbirindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməklə daha çox
ixtisaslaşmışlar.
Kommersiya bankları əsasən depozit banklarından, uçot
evlərindən, xarici banklardan və aksept evlərindən ibarətdir.
İngiltərənin əsas depozit banklarına klirinq bankları
aiddir. Bunlar klirinq öhdəliklərinə malik ən böyük səhmdar
banklardır.
Depozit banklarının digər növü maliyyə evləri adlanan
Мещдийев А., Ялийев С. «Азярбайжанда кредит фаизляринин
йцксяк олмасына тясир эюстярян амиллярин гиймятляндирилмяси»
лайищяси чярчивясиндя апарылан тядгигат. Меди вя Ижтимаи
Тяшяббцсляр Мяркязи. Бакы, 2011, с.66-67
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qurumlardır. Bu evlər istehlak kreditləri üzrə ixtisaslaşmışlar.
Onların aktiv əməliyyatlarının 65%-ə qədəri möhlətli istehlak
kreditlərinin payına düşür. Bu kreditlərin təxminən 60%-i
avtomobil alışına yönəldilir. Verilən kreditlərin minimal
məbləği 500 funt (təxminən 635 manat) təşkil edir.
Uçot evləri London bazarında maliyyə institutunun
xüsusi növüdür. Onlar qısamüddətli kredit əməliyyatları ilə
məşğul olur, kommersiya bankları ilə mərkəzi bank arasında
vasitəçilik edirlər. Depozit halında vəsaitləri cəlb edir və onları
qısamüddətli aktivlərə yönəldirlər. Uçot evləri, eyni zamanda,
veksellərin alqı-satqı bazarı rolunu oynayırlar.
İngiltərədə məişət texnikasını əldə etmək üçün o qədər
də böyük məbləğli olmayan ssudalar götürmək daha əlverişli
hesab edilir. Belə istehlak kreditlərinin faiz dərəcəsi illik 56%-i aşmır. Bir qayda olaraq, avtomobil krediti 3 ilədək
müddətə və 10%-ə qədər illik faiz dərəcəsi ilə rəsmiləşdirilir.
Hər bir ölkədə bankların sayı müxtəlifdir. Kommersiya
banklarının sayına görə ABŞ liderdir. Bu ölkədə 7 minə qədər
bank fəaliyyət göstərir (cədvəl 1). Amerika banklarının sayının
çoxluğu ölkənin bank sisteminin tarixli xüsusiyyəti ilə bağlıdır.
Belə ki, 1927-ci ildə ABŞ Konqresi bankların digər ştatlarda
filiallarının açılmasını qadağan edən Makfedden qanunu qəbul
edilmişdir. 1956-cı ildə «Bank-holdinq şirkətləri haqqında»
Qanuna bank holdinqlərinə başqa ştatlardan bank almağı
qadağan edən Duqlas düzəlişi edilmişdir. Bu məhdudiyyətlərin
əsas ideyası yerli bankların rəqabət qabiliyyətini artırmaqdan
ibarət idi. Nəticədə hər ştatda çoxlu sayda banklar yaranmağa
başlamışdır. Hazırda bank filiallarının və törəmə banklarının
açılmasına məhdudiyyət olmasa da bank çoxluğu ölkənin tarixi
mirasıdır1.
Моисеев С.Р. Оптимальная структура банковского рынка:
сколько банков нужно России?//Финансы и кредит. 2006. №23,
с.2-13.
1
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Cədvəl 1.
Bir sıra ölkələrdə, o cümlədən postsovet ölkələrində bankların
sayı (2010-cu ilin sonuna)
Ölkələr

Bankların
sayı

Əhalinin
sayı (mln.)

Azərbaycan
Belarus
Qazaxstan
Rusiya
Ukrayna
Özbəkistan
Moldova
Gürcüstan
Latviya
Litva
Estoniya
Bolqarıstan
Xorvatiya
Çexiya
Macarıstan
Polşa
Rumıniya
Slovakiya
Sloveniya
Türkiyə
ABŞ
Almaniya
Avstriya
Fransa
İtaliya
İsveçrə

46
31
40
1012
176
31
15
19
29
11
18
30
34
41
35
645
32
104
20
49
6936
2048
867
880
793
327

8,9
9,4
16,5
142,9
45,7
27,5
3,6
4,4
2,2
3,2
1,3
7,3
4,4
10,5
10,0
38,1
21,4
5,4
2,0
73,7
308,9
81,8
8,4
65,5
60,3
7,8
35

Əhalinin hər 100.000
nəfərinə düşən
bankların sayı
0,52
0,33
0,24
0,71
0,38
0,1
0,4
0,43
1,32
0,34
1,38
0,41
0,77
0,39
0,35
1,69
0,15
0,26
1
0,06
2,3
2,5
10,3
1,3
1,3
4,2

Bankların sayına görə ikinci böyük dövlət olan Almaniya
ikinci dünya müharibəsindən sonrakı illərdə öz qaydaları ilə
yaşayan inzibati-ərazi vahidliyinə və işğal olunmuş ərazilərə
bölünmüşdü. Bölgü sonradan ləğv edilsə də alman
torpaqlarında regional hakimiyyət güclü təsirə malik olmuş və
nəticədə banklar regional əlamətlərə görə ixtisaslaşmışlar.
Empirik analizlər göstərir ki, bankların sayına bir çox
amillər – tarixi, makroiqtisadi, institusional amillər təsir
göstərir. Bura inflyasiya, adambaşına düşən ÜDM-in həcmi,
bank sektorunun nisbi ölçüsü, ölkənin ərazi ölçüsü, əhalinin
sayı və sair kimi amillər daxildir. Tədqiqatlara görə, ölkə
ərazisinin genişlənməsi (Sinqapur, Honq Konq və sair kimi
offşor maliyyə mərkəzləri istisna olmaqla) bankların sayının
artımını şərtləndirir. Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi
artdıqca bank xidmətlərinə (pul köçürmələrinin həcmi,
kreditlərə tələbat, depozit baza artır) tələbat da artır. Bank
biznesinin cəlbediciliyi bazara yeni oyunçuların çıxmasını
şərtləndirir ki, bu da bankların sayını artırır1.
Bank sektorunun inkişafı səviyyəsini cəmi aktivlərin
ÜDM-ə nisbəti ilə də ölçmək olar. Ekspertlərin hesablamalarına
görə, iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş ölkələrdə bank
sektorunun cəmi aktivlərinin ÜDM-ə nisbəti 5%-i ötmür.
Azərbaycanda bank sektorunun cəmi aktivlərinin ÜDM-də payı
təxminən 32%-ə bərabərdir.
Azərbaycanda bank aktivlərinin həcmi son 10 ildə 15,4
dəfə artıb.
Son illər bank aktivlərinin ÜDM-ə nisbətinin yüksəlməsinə baxmayaraq bu göstəriciyə görə, Azərbaycan keçmiş
SSRİ, Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələrindən geri qalır:
ölkəmiz keçmiş SSRİ ölkələri arasında yalnız Qırğızstan
Моисеев С.Р. Оптимальная структура банковского рынка:
сколько банков нужно России?//Финансы и кредит. 2006. №23,
с.2-13
1
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(29,5%) və Tacikistanı (29,1%) qabaqlayır. Gürcüstanda bu
göstərici 50,8% təşkil edir. MDB-nin digər ölkələri olan
Rusiya, Qazaxstan, Belarus və Ukraynada bu göstəricinin
səviyyəsi daha yüksəkdir.
Cədvəl 2.
Bank aktivləri nin ÜDM-lə müqayisəsi, 2010-cu il

Ölkələr

Bankların
sayı

Aktivlərin
həcmi,
milyard
ABŞ
dolları

Azərbaycan
Belarus
Gürcüstan
Qazaxstan
Rusiya
Ukrayna
Moldova
Qırğızstan
Özbəkistan
Tacikistan
Bolqarıstan
Xorvatiya
Çexiya
Estoniya
Macarıstan
Latviya
Litva
Polşa
Rumıniya
Slovakiya
Sloveniya
Türkiyə

45
31
19
40
1012
176
15
22
31
14
30
34
41
18
35
29
11
645
32
14
20
49

16,6
42,5
6,0
81,6
1113,6
118,4
3,7
1,3
12,6
1,6
50,4
70,9
223,3
25,9
135,3
38,3
32,4
389,9
99,0
73,1
67,3
653,9
37

Bank
aktivlərinin
ÜDM-ə
nisbəti,
faizlə
31,9
83,1
50,8
55,9
71,1
86,4
58,9
29,5
33,5
29,1
104,6
119,0
111,1
135,0
103,8
160,5
88,4
81,69
60,7
83,0
140,6
91,1

Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələrindən olan Latviya
(160,5%), Sloveniya (140,6%), Estoniya (135%), Xorvatiya
(119%) və Çexiyada (111,1%) bank aktivləri ölkənin ÜDM-dən
xeyli çoxdur. Qərbi Avropa ölkələrində bu nisbət daha
yüksəkdir1.
İstehlak kreditləşməsi üzrə digər xarici ölkələrin təcrübəsini nəzərdən keçirərkən Honq-Konq xüsusi olaraq qeyd
edilməlidir. Burada hər bir kredit alan orta hesabla ümumi
kredit məbləği 75 000 ABŞ dollarına qədər 14 müxtəlif kredit
xəttinə malik ola bilər.
Postsovet məkanına aid olan ölkələrin əksəriyyətində
kreditə görə faizlər 10-20 faiz arasında dəyişir. Baltikyanı
ölkələrdə kreditlərin illik faiz dərəcəsi 10%-i aşmır. Türkiyədə
də illik faiz dərəcələri 10% hüdudundadır. Çində bu rəqəm 6
faiz ətrafındadır. Hər bir Çin ailəsi 4-6 faizlə 20-30 il
müddətinə mənzil, avtomobil, mebel və sair almaqdan ötrü
kredit götürə bilər.
Beləliklə, Qərb ölkələrinin qanunvericiliyində istehlak
kreditləşməsi sahəsində hüquq münasibətləri, bir qayda olaraq,
xüsusi qanunlarla tənzimlənir. Bu qanunlarda isə bu sahənin
spesifikliyi nəzərə alınmaqla yanaşı, həm də nəzərdən
keçirilən hüquq münasibətlərinin bütün iştirakçılarının
hüquqlarının və maraqlarının müdafiəsinə istiqamətlənmiş
müddəalar daxil edilir.

Мещдийев А., Ялийев С. «Азярбайжанда кредит фаизляринин
йцксяк олмасына тясир эюстярян амиллярин гиймятляндирилмяси»
лайищяси чярчивясиндя апарылан тядгигат. Медиа вя Ижтимаи
Тяшяббцсляр Мяркязи. Бакы, 2011,с.17
1
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Azərbaycan təcrübəsi:

«Banklar haqqında» 16 yanvar 2004-cü il tarixli
Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən ölkənin bank
sistemi ikipilləli olmaqla, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankından və kredit təşkilatlarından (kommersiya banklarından
və bank olmayan kredit təşkilatlarından) ibarətdir.
Mərkəzi bank üç əsas funksiyanı yerinə yetirir:
tənzimləyici, nəzarətedici və informasiya-tədqiqat.
Mərkəzi bankın əsas funksiyası dövlətin monetar
siyasətini reallaşdırmaqdır. Monetar siyasətin növündən asılı
olaraq, mərkəzi bankların əsas məqsədləri aşağıdakılar ola
bilər: qiymətlərin stabilliyi, milli valyutanın dayanıqlığı, pul
kütləsinin stabilliyi və s. Mərkəzi Bank, həmçinin dövriyyəyə
nəqd pul kütləsi (banknotlar) buraxır, yaxud pul emissiyası ilə
məşğul olur; başqa kredit idarələri və təşkilatlarının kredit
ehtiyatlarını toplayır; dövlətin valyuta-qızıl ehtiyatlarını
qoruyub saxlayır; kommersiya banklarının kreditləşdirilməsini
həyata keçirir; ölkənin digər kredit institutlarının fəaliyyətinə
nəzarət edir1.
Bank nəzarəti orqanı kimi Mərkəzi Bank, bank
fəaliyyətinin lisenzilaşdırılmasından, məcburi normativlərin
müəyyənləşdirilməsindən, əmanətlərin sığortalanmasından,
kredit institutları fəaliyyətinin hesabat analizindən, təftiş və
yoxlamasından istifadə edərək bank sisteminin stabilliyini
müdafiə etməyə, əmanətçilərin və kreditorların maraqlarını
qorumağa çalışır.
Dövlətin kredit sisteminin ikinci səviyyəsində
kommersiya bankları yerləşir. Onların ən iriləri geniş əhatəli
əməliyyatlar keçirən və müştərilərə tam maliyyə-kredit xidməti
göstərən universal profilli institutlardır.
Ябдцлсялимзадя Г.Й. Игтисадиййат. Дярс вясаити. Бакы, 2004, с.188189
1
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A.E.Kərimov «Kommersiya bankları bank xidmətlərinin
göstərilməsinin baza əsası kimi» məqaləsində yazır: «Son
illərdə dünya iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliklər bank
biznesinin məzmununa əhəmiyyətli təsir göstərir. Bank sektoru
Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının islahatlar illərində sürətlə
inkişaf etmiş sahələrindəndir. Bank xidmətləri və bank
məhsulları bazarı müəyyən dərəcədə inkişaf etmişdir. Özəl
sektorun, sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı, əhalinin gəlirlərinin
artması kommersiya banklarının xidmətləndirmə fəaliyyətinin
inkişafını şərtləndirmişdir. Bununla belə, inkişaf etmiş ölkələrlə
müqayisədə bu sahədəki mövcud səviyyə hələ çox aşağıdır»1.
Y.S.Stoyanova qeyd edir ki, kommersiya bankı
müştərilərinə, yəni, əmanətçilərinə (kreditorlarına) və ondan
borc götürənlərə xidmətlər göstərən, kredit alanlara verilən və
əmanətçilərindən alınan vəsaitlərə görə müəyyən edilən faiz
dərəcəsi fərqindən mənfəət əldə edən işgüzar müəssisədir2.
Kommersiya bankı vergi ödəmələri vasitəsilə sosial
yönümlü büdcə proqramlarının təmin edilməsi, iş yerlərinin
yaradılması, əhalinin yığımlarının qorunub saxlanılması və
artırılması və s. kimi sosial funksiyalar da yerinə yetirir3.
Kommersiya banklarında başlıca olaraq 3 xətt üzrə: a)
passiv (vəsaitlərin cəlb olunması) əməliyyatları; b) aktiv
(vəsaitlərin yerləşdirilməsi) əməliyyatları; c) kommersiya-

Кяримов А.Е. Коммерсийа банклары банк хидмятляринин
эюстярилмясинин база ясасы кими//Азярбайжанын верэи хябярляри.
2011. №3,с.41-42
2
Финансовый мененджмент: теория и практика //Под ред.
1

Е.С.Стояновой. М., 2002, с.503-504.
Кяримов А.Е. Коммерсийа банклары банк хидмятляринин
эюстярилмясинин база ясасы кими//Азярбайжанын верэи хябярляри.
2011. №3,с.42
3
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vasitəçilik əməliyyatları aparılır1.
Kommersiya banklarının əsas funksiyalarını üç qrupda
birləşdirmək olar:
- banklar mal və xidmətlərin kommersiya dövriyyəsində
əsas rol oynayırlar. Onlar təsərrüfat fəaliyyətinin iştirakçılarına
bank sisteminin infrastrukturundan və ödəniş alətlərindən
istifadə edərək bağlanan müqavilələr üzrə hesabatları həyata
keçirmək imkanı verirlər;
- banklar iqtisadiyyatda «əmanət-investisiyalar» prosesini
təmin edən maliyyə vasitələridir. Yəni onlar, bir tərəfdən,
müəssisələrin və əhalinin müvəqqəti sərbəst vəsaitlərinin əsas
kütləsinin saxlandığı yerə çevrilir, digər tərəfdən, təsərrüfat
subyektlərinin və vətəndaşların investisiya tələbatlarının təmin
olunması üçün vəsaitlərin mənbəyi rolunu oynayırlar;
- kommersiya bankları iqtisadiyyatın əsas likvidlik
mənbəyi olub, mal və xidmətlərin alıcı və satıcılarına öz
fəaliyyətlərini sabit və fasiləsiz şəkildə həyata keçirmək imkanı
verir.
Hal-zarıda kommersiya banklarının təsnifləşdirilməsinə
müxtəlif yanaşmalar mövcud olsa da, onların arasında
bankların təklif etdikləri maliyyə məhsullarına və xidmətlərinə
əsasən bölgüsü xüsusi yer tutur. Bu mənada, universal və
ixtisaslaşdırılmış kommersiya banklarının fərqləndirilməsi
qəbul edilmişdir. Universal banklar müştərilərə daha çox sayda
maliyyə xidmətləri göstərə bilir. İnkişaf etmiş ölkələrdə bu
rəqəm təqribən 300-ə yaxındır. Təkcə fiziki şəxslərə bankların
göstərdiyi xidmət növlərinin sayı ABŞ-da 155, Yaponiyada
174-ə çatır. Rusiyada bu rəqəm 70 təşkil edir2.
Ябдцлсялимзадя Г.Й. Игтисадиййат. Дярс вясаити. Бакы, 2004, с.189
Стрельцов Ю.С. Механизм формирования маркетинговых
каналов предоставления банковских услуг. Автореф.дисс… на
соискание ученой степени канд.эконом. наук. Волгоград, 2009,
с.9; Казимагомедов А.А. Банковское дело с частными лицами:
1
2
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A.E.Kərimovun hesablamalarına görə Azərbaycanda
kommersiya banklarının göstərə bildiyi xidmətlərin sayı 25-dən
azdır1.
İxtisaslaşmış kredit-maliyyə institutlarına (Böyük
Britaniyada onları bankətrafı institutlar da adlandırırlar)
investisiya bankları və şirkətləri, etibarlılıq şirkətləri, ipoteka
bankları, təqaüd fondları, kredit ittifaqları və assosiasiyaları,
malların möhlət ödənişli satışının maliyyələşdirilmə
kompaniyaları, faktorinq, forfeytinq, lizinq kompaniyaları və
başqaları aiddir. Adı çəkilən müəssisələrin bəziləri tarixən
maliyyə xidmətinin ayrı-ayrı növlərinə olan tələbatın təmin
edilməsi ilə bağlı yaranırdı. Bu növ maliyyə-kredit qurumları
kiçik əmanətlərin cəlb edilməsi, torpaq və daşınmaz əmlakın
girov krediti, istehlak krediti, kənd təsərrüfatı istehsalçılarına
kredit, xarici ticarət üzrə hesablaşma və maliyyələşmə
əməliyyatları, sənaye şirkətlərinin qiymətli kağızlarının
yerləşdirilməsi və kapitalın investisiya olunması kimi sferalarda
daha geniş yayılmışlar.
Son illər inkişaf etmiş xarici ölkələrin kredit sistemlərinin
inkişafında ən mühüm tendensiyalardan biri – bankların ayrıayrı növləri arasında, bank və qeyri-bank kredit təşkilatları
arasında olan fərqlərin silinməsidir.
1 yanvar 2011-ci il tarixə olan məlumata görə, ölkədə
Mərkəzi Bankın lisenziyası əsasında bank fəaliyyətini həyata
keçirən 150 kredit təşkilatı mövcud olmuşdur. Onların 44-ü
bank, 106-ı isə bank olmayan kredit təşkilatıdır. Bankların 1-i
dövlət, 43-ü özəldir. Özəl bankların 22-i xarici kapitallıdır2.
учебное пособие. СПб., 1998, с.269.
1 Кяримов А.Е. Коммерсийа банклары банк хидмятляринин
эюстярилмясинин база ясасы кими//Азярбайжанын верэи хябярляри.
2011. №3,с.46.
2 Азярбайжан
Республикасынын Мяркязи Банкынын статистик
бцллетени. 2011, №3( 133).
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Qeyd edək ki, 1995-ci ildə ölkədə 180 kredit təşkilatı
fəaliyyət göstərmiş və onlar da banklardan ibarət olmuşlar.
1995-ci ildən başlayaraq Mərkəzi Bankın sərt tədbirləri, o
cümlədən nizamnamə kapitalının minimal həddinin artırılması
nəticəsində bankların sayı 4 dəfədən çox azalıb. Belə ki, 1995ci ilin sonunda ölkədə fəaliyyət göstərən bankların sayı 180
idisə, 2010-cu ilin sonuna onların sayı artıq 45-ə qədər
azalmışdır1.
Azərbaycanda yalnız 1998-ci ildən başlayaraq bank
olmayan kredit təşkilatları yaradılmağa başlanmışdır. Həmin
il artıq 13 bank olmayan kredit təşkilatı fəaliyyət göstərirdi.
Sonrakı illərdə onların sayında artım müşahidə olunmuşdur.
1999-cu ildə bank olmayan kredit təşkilatlarının sayı ən yüksək
həddə – 106-a çatmış, sonrakı illərdə isə azalma qeydə
alınmışdır. Yalnız 2009-cu ildə bank olmayan kredit
təşkilatlarının
fəaliyyətini
tənzimləyən
qanun
qəbul
olunmuşdur.
Azərbaycanın bank sistemində diqqəti çəkən məqamlardan biri də ixtisaslaşmış bankların olmamasıdır. Belə ki,
fəaliyyət göstərən bankların hamısı universal bank xidməti
göstərir.
Azərbaycanda bankların sayının çoxluğu ilk baxışdan
bank sistemində təklif çoxluğunun mövcudluğu və bu səbəbdən
də rəqabətli olması təəssüratını oyatsa da reallıqda bir qədər
fərqli vəziyyət ortaya çıxır. Çünki ölkədə kredit faizlərinin
yüksək olması, bu kreditləri əldə etmək üçün prosedurların
sərtliyi, banklar tərəfindən müştərilərə göstərilən xidmətlərin
keyfiyyətinin yüksək olmaması, ölkə iqtisadiyyatında bank
sisteminin rolunun arzuolunan səviyyəyə çatmaması və sair
amillər rəqabətin olmamasının fikrini daha da möhkəmləndirir.
Azərbaycanın bank sistemində təmərküzləşmə səviyyəsi
Азярбайжан Республикасынын Мяркязи Банкынын статистик
бцллетени. 2010, №12( 130).
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kifayət qədər yüksəkdir. 2010-cu ildə bu göstərici 60,5% təşkil
edib. 2010-cu ildə 5 bankın (Beynəlxalq Bank, Kapital Bank,
Bank Standart, Xalq Bank və Paşabank) aktivlərinin cəmi
bütün aktivlərin 60,5%-ni təşkil etmişdir. Ölkə üzrə bankların
nizamnamə kapitalının 39,2%-i, depozitlərin 61,3%-i, kredit
portfelinin 58,2%-i adıçəkilən 5 bankın payına düşür.
Cədvəl 3.
Bankların aktivlərinin həcminə görə sıralanması
(renkinqi)- milyon manatla

Banklar

Aktivlərin
həcmi

Nizamnamə
kapitalının
həcmi

Depozitlərin
həcmi

Kredit
portfelinin
ümumi
həcmi

Azərbaycan
Beynəlxalq
Bankı

5527,917

240

1972,78

3760,812

Kapital
Bank

770,574

30

313,749

533,509

Xalq Bank

632,183

72,828

445,871

471,456

Bank
Standart

601,755

75

323,601

374,7

Paşa Bank

509,074

115,407

338,601

194,86

Texnikabank

489,728

53,685

255,747

353,447

Access Bank

366,023

41,8

91,189

266,185

44

Unibank

354,937

42,027

167,951

237,25

Dəmirbank

334,702

20

145,828

243,568

Bank
Respublika

257,245

37,459

117,052

146,154

Silk Way
Bank

250,987

32,19

11,565

226,135

AG Bank

249,505

18,558

127,667

191,044

Bank of
Baku

239,927

12,852

153,113

178,176

Zamin Bank

223,39

15,722

55,661

154,285

AtaBank

213,799

25

143,267

102,25

Muğan Bank

205,561

20

82,358

133,907

YapıKredi
Bank

206,877

31,611

63,375

69,692

Bank Nikoil

178,328

22,5

65,545

149,804

Royal Bank

173,734

22,139

75,485

125,063

Bank of
Azərbaycan

146,861

23,5

66,795

133,916

Exspress
bank

135,153

51

74,291

49,371

Turanbank

131,456

20

44,195

103,966

45

Azərbaycan
Sənaye

129,95

22,114

97,248

72,039

Rabitəbank

121,821

10,103

102,84

85,447

AFB Bank

110,117

26,55

28,947

28,187

Parabank

102,567

11,57

63,775

74,372

Kredo bank

83,617

15,54

11,139

65,24

Amrahbank

76,86

14,387

43,754

47,994

Azər-Türk
Bank

60,147

10,991

31,758

29,776

Bank
Avrasiya

59,447

20

32,657

19,796

Melli iran
Bank

53,519

14,631

4,38

9,946

NBC Bank

47,829

16,071

12,884

42,758

United
Credit Bank

44,88

12,108

16,281

32,66

Deka Bank

42,241

12,438

17,166

35,542

Gəncəbank

41,808

15

3,108

29,202

Atrabank

39,669

10,424

9,437

28,318

Qafqaz

33,514

10

3,151

28,78

Bankı

46

İnkişaf
Bankı
Günaybank

33,028

13,024

7,663

27,99

VTB
Azerbaycan

26,79

23,815

2,918

15,271

BTB Bank

24,881

12,239

-

-

Pakistan
Milli Bankı

11,133

9,42

-

2,81

2001-2010-cu illər ərzində ölkənin kredit bazarında
davamlı artım dinamikası müşahidə edilmişdir. Belə ki, ölkə
iqtisadiyyatına yönəldilən bank kreditləri 2001-ci ildə 486,2
milyon manat olduğu halda, 2005-ci ildə bu məbləğ 1,441 mlrd
manat, 2010-cu ildə isə 9,163 mlrd manata çatmışdır. Başqa
sözlə, 2001-ci illə müqayisədə ölkədə kredit qoyuluşunun
ümumi həcmi 2005-ci ildə təqribən 3 dəfə, 2010-cu ildə isə
18,8 dəfə artmışdır. 2010-cu ildə ölkə banklarının iqtisadiyyatın
ayrı-ayrı sahələrinə təqdim etdiyi kreditlərin ümumi məbləği
2005-ci illə müqayisədə 6,4 dəfə çox olmuşdur.
Lakin bu müddətdə ölkədə yaradılan ÜDM-in nominal
həcmi 7,8 dəfə artmış, yəni kredit qoyuluşunun artım tempi
ÜDM-in nominal artım tempini 2 dəfədən çox qabaqlamışdır.
Müddətlər üzrə kredit qoyuluşunun dinamikasını
izləyəndə məlum olur ki, 2006-cı ilədək bank kreditlərində
qısamüddətli kreditlər üstünlük təşkil etmişdir. 2007-ci ildən
başlayaraq uzunmüddətli kreditlərin xüsusi çəkisi daha çox
olmuşdur.
Belə ki, 2001-ci ildə bütün kredit qoyuluşlarının yalnız
27,2%-i uzunmüddətli kreditlər olduğu halda, 2010-cu ildə isə
bu növ kreditlərin xüsusi çəkisi 72% təşkil etmişdir. 200847

2010-cu illərdə qısamüddətli kreditlərin həcminin çox az (cəmi
271,2 milyon manat, yaxud 11,8%) dəyişməsi müqabilində
uzunmüddətli kreditlər 1,7 milyard manat artmışdır.
Kredit təşkilatlarının strukturu üzrə kredit qoyuluşu da
xüsusi maraq kəsb edir. Bu göstərici üzrə qabarıq şəkildə
özünü göstərən əsas əlamət kredit qoyuluşlarının əksəriyyətinin
tamamilə bank təşkilatlarının əlində cəmləşməsidir: qeyri-bank
kredit təşkilatları bütün kreditlərin yalnız 2,1%-nə malikdir.
Qeyri-bank kredit təşkilatlarının iqtisadiyyata təqdim etdikləri
kredit qoyuluşlarının məbləği 2001-ci ildəki 90,9 milyon
manatdan 2010-cu ildə 191,6 milyon manata qalxması (2,1 dəfə
artım) baş versə də, ümumi kreditlərdə onların payı 18,7%-dən
2,1%-ə enmişdir.
Diqqət çəkən ikinci meyl (əlamət) ölkənin kredit
bazarında bir dövlət bankının (Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ABB) – yüksək inhisarlığının – hegemon rolunun
mövcudluğudur. Hələ də dövlət mülkiyyətində qalan ABB-nin
ümumi kredit qoyuluşundakı payı yüksək olaraq qalmaqdadır:
2001-ci ildən indiyədək bu pay 45-42% intervalında
dəyişməkdədir.
Bununla belə, kredit qoyuluşunda özəl bankların rolu və
payı ildən-ilə artmaqda davam edir: özəl bankların ümumi
kredit qoyuluşunda payı 2001-ci ildəki 34,1%-dən 2010-cu ilin
sonuna 55,3%-dək yüksəlmişdir.
2001-2010-cu illər üzrə kredit qoyuluşunun sahə
strukturunda ev təsərrüfatlarının, ticarət və xidmət sektorunun
yüksək payları xüsusilə diqqəti cəlb edir: hər zaman bütün
kreditlərin təqribən 60-65%-i ev təsərrüfatlarının, 25%-i isə
ticarət və xidmət sektorunun istifadəsində olub. Ayrı-ayrı
illərdə bu sahələrin payında az-çox azalmalar və artımlar olsa
da, ümumi kreditlərin yarıdan bir qədər çoxunun (50-55 faiz)
məhz bu iki sahəyə yönəldilməsi davamlı tendensiya olaraq
qalmaqdadır.
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Son illər ölkənin regionlarında bankların filiallarının
sayının artmasına rəğmən hələ də bütün kredit qoyuluşunun
85%-dən çoxu yalnız Bakı şəhərinin payına düşür. Abşeron da
nəzərə alınmaqla Bakı-Abşeron ərazisində bütün kredit
qoyuluşlarının 88.7%-i istifadə edilir.
Kreditlərin belə təmərküzləşmə səviyyəsinin ölkənin
regionlarının inkişafına ciddi dəstək verə bilmədiyi qeyd
olunmalıdır. Bu, həm də bankların regionları kreditləşdirməkdə
maraqlı olmadığını əks etdirir.
Bank kreditləri üzrə faiz dərəcələri hər bir ölkədə
iqtisadiyyatın bazar şərtlərindən asılı olaraq bir sıra amillərin
təsiri altında formalaşır. Kredit faizlərinin dərəcələri ölkə
daxilində banklar üzrə, habelə banklar daxilində kreditlərin
növləri və müddətləri üzrə fərqlənir. Çünki kommersiya
bankları bazar şərtlərini (habelə Mərkəzi Bankın tənzimləyici
tələblərini) və risk amillərini nəzərə alaraq faiz dərəcələrini
müəyyənləşdirməkdə sərbəstdirlər. Buna görə də valyuta
növündən, kreditin növündən, təyinatından və müddətindən
asılı olaraq banklar üzrə kredit faizi dərəcələrinin aşağı və
yuxarı həddləri çox böyük intervalda dəyişir. Mərkəzi Bank
ölkədə milli və xarici valyutada bank kreditlərinin aylar və illər
üzrə orta illik faiz dərəcələrinin statistikasını aparır. Mərkəzi
Bankın
məlumatlarına
əsasən
2002-2010-cu
illərdə
Azərbaycanın bank sistemində illik orta faiz dərəcələri 12-19
faiz intervalında dəyişildiyi məlum olur.
Ən aşağı faiz dərəcələri (4-8 faiz intervalında) dövlət
büdcəsindən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, İpoteka Fondu
və Kənd Təsərrüfatı Kreditləri Agentliyi kimi qurumlara
ayrılan vəsaitlər hesabına verilən güzəştli kreditlər üzrə qeydə
alınmışdır. Bundan başqa, 2009-cu ildə Mərkəzi Bankın
ehtiyatları hesabına bəzi təsərrüfat subyektlərinə güzəştli
şərtlərlə uzunmüddətli irihəcmli kreditlərin verilməsi ölkənin
bank sistemində orta illik faiz dərəcələrinin 14-15 faiz
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səviyyəsinə düşməsinə gətirib çıxarmışdır. Halbuki, əslində
kommersiya banklarının özlərinin vəsaitləri hesabına verilən
kreditlərə görə faiz dərəcələri çox yüksək olmaqla 24-36%
təşkil edir.
Azərbaycanda orta kredit faizləri inkişaf etmiş və
oturuşmuş iqtisadiyyata malik ölkələrlə, habelə Şərqi
Avropanın bir sıra postsosialist ölkələri ilə müqayisədə çox
yüksək olsa da, qonşu və MDB ölkələri ilə müqayisə edilə
biləcək səviyyədədir. Məsələn, ölkəmizdəki kredit faiz
dərəcələri Rusiya ilə müqayisədə yüksək olsa da, Gürcüstan və
Ukrayna ilə müqayisədə aşağıdır.
Diqqəti çəkən daha bir məqam 2001-2010-cu illər ərzində
hər 3 ölkədə kredit dərəcələri daha böyük intervallarda
(Rusiyada 10-18, Ukraynada 14-32, Gürcüstanda 17-25 intervalında) dəyişikliklərə məruz qalmasına rəğmən, Azərbaycanda
nisbətən daha az (15-17,5 intervalında ) dəyişikliklər baş
verməsidir.
Ölkədə həyata keçirilən pul-kredit siyasəti faiz dərəcələrinin səviyyəsinə təsir göstərən mühüm amillərdən biridir.
Mərkəzi bank əlində olan tənzimləmə alətləri (uçot dərəcəsi,
məcburi ehtiyat normaları və açıq bazar əməliyyatları)
vasitəsilə ölkədə pul kütləsinin həcminə, eyni zamanda, həm də
kommersiya banklarının kreditə olan tələbatların səviyyəsinə
təsir göstərir.
Uçot dərəcəsi (yaxud yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsi)
pul-kredit bazarının indikatoru rolunda çıxış edir və MB-nin
faiz siyasətinin əsas istiqamətini nümayiş etdirir. Rəsmi faiz
dərəcəsinin aşağı salınması kredit resurslarının ucuzlaşmasına
və kredit təklifinin artmasına gətirib çıxarmalıdır. Faiz
dərəcəsinin artırılması isə dövriyyədə olan pul kutləsinin
həcminin məhdudlaşdırılmasına, inflyasiya tempinin zəifləməsinə, bununla yanaşı, investisayaların həcminin ixtisarına
gətirib çıxara bilər.
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Kredit bazarında rəqabət – Kredit resurslarının və ayrıayrı bank xidmətlərinin konsentrasiya (təmərküzləşmə)
səviyyəsi də faiz dərəcələrinin kəmiyyətinə birbaşa təsir
göstərir.
2010-cu ilin sonuna ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən bütün
kredit qoyuluşlarının 41 faizi yalnız bir dövlət bankının
Azərbaycan Beynəlxalq Bankının payına düşür. Ölkənin 5
bankı ümumi kredit portfelinin 60 faizinə, 10 bankı isə təqribən
73 faizinə sahibdir.
Cədvəl 4.
Bankların aktivlərinin həcminə görə sıralanması
(renkinqi)01.012011-ci il tarixə

Banklar

Kredit
Cəmi
Aktivlərin portfelinin
kredit
həcmi
ümumi
portfelində
həcmi
payı

Azərbaycan
Beynəlxalq
Bankı

5527,917

3760,812

41,0

Kapital
Bank

770,574

533,509

5,8

Xalq Bank

632,183

471,456

5,2

Bank
Standart

601,755

374,7

4,1

Texnika
Bank

489,728

353,447

3,9
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Access
Bank

366,023

266,185

2,9

Dəmirbank

334,702

243,568

2,7

Unibank

354,702

237,25

2,6

SilkWay
Bank

250,987

226,135

2,5

Paşa Bank

509,074

194,86

2,1

10 ən
böyük bank
üzrə

9844,138

6661,922

72,8

Cəmi

13290,81

9163,4

Formalaşma mənbələri üzrə bankların kredit resurslarının
(aktiv və passivlərin) strukturu, həmin resursların necə
formalaşması (dəyəri), onların fəaliyyətinin maliyyə nəticələri
kimi amillər kuredit faizi dərəcələrinin formalaşmasında
mühüm rol oynayır.
2011-ci ilin yanvarın 1-nə kommersiya banklarının malik
olduğu resurslarının (passivlərin) ümumi məbləği 13,3 milyard
manat təşkil etmişdir. Bunun təqribən 5,17 milyard manatı
(38,9 faizi) depozitlərdən, 5,1 milyard manatı (38,7 faizi)
maliyyə sektorundan alınmış kredit və depozitlərdən, 2,2
milyard manatı (16,3 faizi) kapitaldan və qalan 0,8 milyard
manatı (6,1 faizi) digər öhdəliklərdən ibarətdir.
Göründüyü kimi, bankların kredit resurslarının əksər
hissəsi (2010-cu ildə təqribən 39 faizi) depozitlər və əmanətlər
hesabına formalaşır. Buna görə də əmanət və depozitlərin faiz
dərəcələri də kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin formalaşmasına
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mühüm təsir göstərir.
Milli valyutada cəlb edilən depozit faizlərinin dərəcələri
ilə kredit faizinin dərəcələri arasında fərq 2002-ci ildə 7,31 faiz
olduğu halda, 2010-cu ildə cəmisi 3,08 faiz təşkil edib.
Müqayisə üçün qeyd edək ki, dünya ölkələrinin
təcrübəsində bankların cəlb etdikləri depozitlər və onların
təqdim etdikləri kreditlər üzrə faiz dərəcələri arasında fərqin
məbləği çox fərqlidir. Adətən, dayanıqlı inkişafa və bank
sisteminə malik ölkələrdə bu fərq 1-4 faiz intervalında olduğu
halda, qeyri-sabit və inflyasiyalı iqtisadiyyata malik ölkələrdə
10-15 faiz intervalında və daha çox ola bilər. Məsələn,
Hollandiyada bu fərq 0.6-1.0, Norveçdə və Portuqaliyada 2.02.5, Finlyandiyada 1.25-2.5, Kanadada 3.5-4.0, ABŞ-da və
Fransada 2.0-2.5 intervalında dəyişir. Azərbaycanda manatla
depozitlər və kreditlər üzrə orta faiz dərəcələri arasındakı fərq
yaxşı beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşması baş verməkdədir.
Təhlil göstərir ki, kredit faizinin formalaşmasında depozit
faizlərinin rolu böyükdür. Eyni zamanda, o da nəzərə
alınmalıdır ki, kreditlər üzrə qeyd olunan faiz dərəcələri MBnin hesabladığı orta faiz dərəcələridir. Qeyd edildiyi kimi,
bankların öz resursları, o cümlədən depozitlərin cəlbi hesabına
təqdim etdiyi kredit faizləri 25-36 faiz arasında dəyişdiyindən,
hər bir bank üzrə bu dərəcələr arasında olan nominal məbləğ
fərqi daha fərqli və yüksək ola bilər.
Beləliklə, istehlak kreditləşməsi sahəsinin inkişafı
bütövlükdə
iqtisadiyyatın
inkişafına
müsbət
təsir
göstərdiyindən fiziki və hüquqi şəxslərin kreditləşməsi
iqtisadiyyatın prioritet istiqamətlərindən biri hesab edilməlidir.
Eyni zamanda, kreditləşmə bazarının fəaliyyəti kompleks
maliyyə-hüquqi xarakterli tənzimləməni tələb edir.
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2. KREDİTLƏŞMƏ PROSESİNİN MAHİYYƏTİ
Məlum olduğu kimi, kredit etimad və ya təminata
söykənən bank əməliyyatıdır. Kredit - kreditorla borcalan
arasında yaranan iqtisadi münasibətlər toplusudur1.
Kreditin yaranmasının əsasını əmtəə-pul münasibətlərinin
toplusu təşkil edir. Buna uyğun olaraq, kredit əmtəə və pul
formasında çıxış edə bilər. Bank, kommersiya, istehlak, lizinq,
ipoteka, beynəlxalq və dövlət kreditləri mövcuddur.
Bütün kredit münasibətlər toplusu kredit sistemini əmələ
gətirir. İnstitusional tərifə görə isə kredit sistemi, kredit
institutlarının toplusunu əks etdirir. Kredit sisteminin təşkilati
strukturu mürəkkəb və qeyri-bircinsdir. Xarici ölkələrin
əksəriyyətində kredit sisteminə milli qanunvericiliklə
nizamlanmış üç səviyyə daxildir: mərkəzi bank, kommersiya
bankları və digər xüsusi kredit-maliyyə müəssisələri.
Fiziki şəxslərin kreditləşdirilməsinin ölkə iqtisadiyyatının
inkişafındakı rolu olduqca mühümdür və bu rol daim
artmaqdadır. Əhalinin kreditləşməsinin artırılması ödəniş
qabiliyyətini artırmaqla, ilk növbədə, ölkədə istehsal olunmuş
məhsulların tez satılmasına, əmtəə dövriyyəsinin sürətlənməsinə, makroiqtisadi səviyyədə inflyasiyanın və işsizliyin
səviyyəsinin minimuma endirilməsinə, istehsalın inkişafına,
son nəticədə isə milli gəlirin artmasına müsbət təsir göstərir.
Belə ki, müəssisələr və firmalar istehsalın və ya təklif etdiyi
məhsulların və xidmətlərin reallaşdırılmasını sürətləndirir və
istehsalın inkişafında fasiləsizlik prosesi təmin olunur. Bu da
yığılan vergilərin və son nəticədə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin
artmasına gətirir. Digər tərəfdən, əhalinin kreditləşdirilməsinin
bir növü olan ipoteka krediti ölkədə mənzil probleminin həllinə
kömək edir. Xarici bank təcrübəsində əhaliyə verilən kreditin
1

Мяммяд З.Ф. Пул, кредит, банклар. Бакы, 2010, с.46-48
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növlərindən biri də təhsilə verilən kreditdir. Əhalinin
kreditləşdirilməsinin sosial problemlərin həllində rolu da
danılmazdır.
İnkişaf etmiş ölkələrdə banklar tərəfindən fiziki şəxslərə
verilən kreditlər arasında ən çox yayılanı istehlak və ipoteka
kreditidir. Əhalinin istehlak tələblərinin təmin edilməsinə
istiqamətlənmiş istehlak krediti kreditləşmənin ən sərfəli
növlərindən biridir. Ona görə də istehlak kreditinin istəristəməz gələcəkdə bankların və bank xidmətlərinin idarə
edilməsində mühüm rol oynayacağı danılmazdır1.
Kredit qənaət edilən pulların bazara axmasına və malların
ən faydalı şəkildə istifadəsinə yardımçı olur. Kredit əldəki pulla
gələcəkdə əldə olunacaq pulun mübadiləsidir. Kredit gələcək
gəlirlər hesabına xərcləmək imkanı verməklə yanaşı, iqtisadiyyatda satınalma gücünün artmasına, mübadilə həcminin
genişlənməsinə səbəb olur.
Kredit aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
- sərbəst pul vəsaitlərini cəmləşdirir, toplayır;
- həmin sərbəst vəsait, ehtiyacı olan sahələrə yönəldilərək, müəyyən vaxta, faizlə və qaytarılmaq şərtilə verilir;
- kredit, səmərəli iqtisadiyyatın tənzimlənməsinə müsbət
təsir göstərir2.
Kreditin rolu onun təsərrüfat, əhali, dövlət üçün tətbiqinin
nəticələrində, onun müxtəlif forma və növlərinin həyata
keçirilməsi zamanı təşəkkül tapan münasibətlərin nəticələrində
təzahür edir. Kreditin rolu onun məhsul istehsalı və satışının
fasiləsizliyinə olan təsirində də təzahür edir.
Borc
vəsaitlərinin köməyi ilə təsərrüfat subyektlərinin əlavə
resurslara olan tələbatı ödənilir və təkrar istehsal proseslərinin
1
2

Мяммяд З.Ф. Пул, кредит, банклар. Бакы, 2010, с.56-57
Ябдцлсялимзадя Г.Й. Игтисадиййат. Дярс вясаити. Бакы, 2004, с.186.
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ləngiməsinə yol verilmir. Kreditin istehsalın genişlənməsində
də rolu böyükdür. Kreditin iştirakı ilə geniş təkrar istehsal üçün
kapital mənbələrinin formalaşması sürətlənir.
Kreditləşmə sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləməklə, dövlət, sosial-iqtisadi problemlərin həllinə, ziddiyyətlərin zəiflədilməsinə, inflyasiya səviyyəsinin aşağı
salınmasına, iqtisadiyyatın və milli məhsulun, ixrac və idxalın
quruluşunun səmərələşdirilməsinə və s. çalışır.
İstifadə formasına görə istehsal krediti, istehlak krediti,
investisiya krediti və sair kimi kredit növləri fərqləndirilir.
Rusiya Bankı tərəfindən hazırlanmış 2005-ci il tarixli
sənəddə istehlak krediti olaraq sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi ilə bağlı olmayan şəxsi, ailə, ev və digər ehtiyaclar
üçün malların (işlərin, xidmətlərin) əldə edilməsi məqsədi ilə
fiziki şəxslərə (istehlakçılara) təqdim olunan kredit olduğu
göstərilir1.
O.İ.Lavruşin istehlak kreditinin daha tam anlayışını
verir. Belə ki, onun tərəfindən təklif olunan anlayışda istehlak
kreditinin məqsədli istiqaməti ilə yanaşı, həm də kredit
münasibətlərinin subyektləri də qeyd olunur. Müəllif hesab
edir ki, istehlak ssudalarına əhaliyə təqdim olunan istənilən
növ ssudalar aid edilməlidir, o cümlədən uzunmüddətli
istifadə üçün nəzərdə tutulmuş malların alınması üçün verilən
ssudalar, ipoteka ssudaları, təxirəsalınmaz ehtiyaclar üçün
verilən ssudalar və sairə2.
İstehlak krediti – istehlakçıların ehtiyacları olan malların
təmin edilməsində istifadə edilir, yəni istehlakçılara satınalma
gücü qazandırır. İstehlak krediti, kommersiya məqsədi ilə deyil,
fərdlərə istehlak ehtiyaclarının qarşılanması üçün ayrılan
Письмо Банка Россия от 26.05.2005 №77-Т «О рекомендациях
по стандартам раскрытие информации при предоставлении
потребительских кредитов».
2
Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. М., 2008, с.4-5.
1
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kreditlərdir. İstehlak kreditləri avtomobil, televizor, soyuducu,
paltaryuyan maşın və sair kimi uzunmüddətli istifadə üçün
nəzərdə tutulmuş istehlak mallarının alınmasını maliyyələşdirmək üçün istifadə edilir1.
İstehlak kreditinin müddəti, bir qayda olaraq, 1-3 il olur.
Lakin mənzil almaq, ev tikmək, torpaq sahəsi əldə etmək
üçün fiziki şəxslərə uzunmüddətli istehlak krediti də verilə
bilər.
İstehlak kreditinin ayrıca növünü mənzil krediti (ipoteka
krediti) təşkil edir.
İpoteka (yunan sözü olub nuroteka – girov deməkdir)
Yunan hökmdarı Solon tərəfindən istifadə olunmuş, iqtisadi
mexanizm kimi XIII əsrdən başlayaraq Almaniyada
formalaşmağa başlamışdır.
Ölkədə yaşayış mənzillərinin kreditlə satılması şərtlərini
müəyyən edən «İpoteka haqqında» 15 aprel 2005-ci il tarixli
Azərbaycan Respublikası Qanununun 1-ci maddəsində ipoteka
kreditinin – müvəkkil kredit təşkilatı tərəfindən borcalana
yaşayış sahəsinin alınması üçün məqsədli istifadə, qaytarılmaq,
müəyyən müddətə, faizlər ödənilmək və təminatlıq şərtləri ilə
verilmiş pul olduğu göstərilir.
«İpoteka haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa
əsasən ipoteka öhdəliyin icrasının təmin edilməsi üsulu olaraq
daşınmaz əşyaların və rəsmi reyestrdə üzərində mülkiyyət
hüquqları qeydə alınan daşınar əşyaların girovudur. Qanuna
əsasən dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri,
xüsusi mülkiyyətdə olan fərdi və çoxmənzilli yaşayış evləri,
habelə mənzillər ipoteka predmeti ola bilər.
İpoteka kreditləşməsində kredit hazır mənzilin (evin)
alınmasına və yaxud evin tikilməsinə verilir. Mənzil krediti ya
bank müəssisəsi, ya da mənzili (evi) tikən şirkət tərəfindən
müvafiq olaraq pul və ya natural şəkildə verilir. Bu zaman
1

Мяммяд З.Ф. Пул, кредит, банклар. Бакы, 2010, с.62-68.
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girov iltizamı (girovnamə) tərtib olunur. Bu sənəd, borcalan
mənzil kreditini hissə-hissə müəyyən müddət ərzində kreditora
qaytarmaq öhdəliyini icra edə bilmədikdə kreditora mənzili
(evi) müsadirə etmək hüququ verir. İpoteka krediti sırf
daşınmaz əmlakın girovu üzrə verilən kreditdir. Əksər hallarda
ipoteka borcunun qaytarılması mənbəyi borcalanın qarşıdan
gələn gəlirləridir. Bu isə girov qoyulan daşınmaz əmlakın
əsaslandırılmış qiymətləndirilməsi və borc vəsaitlərinin
qaytarılmaması hallarında girov qoyulmuş əmlakın satılması
imkanlarının müəyyən edilməsini labüd edir1.
«Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləri sisteminin yaradılması haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 2005-ci il 299 nömrəli Fərmanına uyğun
olaraq Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının nəzdində
Azərbaycan İpoteka Fondu yaradılmışdır.
Qanunvericilikdə Fondun vəsaiti hesabına verilən ipoteka
kreditləriinin bir sıra şərtlərə cavab verməli olduğu göstərilmişdir. O cümlədən:
- ipoteka predmeti yalnız mənzil və ya fərdi yaşayış evi
ola bilər;
- kreditin məbləği kreditin verildiyi tarixə ipoteka ilə
yüklü edilən daşınmaz əmlakın bazar qiymətinin 85%-dən çox
olmamalıdır;
- ipoteka kreditləri üzrə ödəniləcək aylıq məbləğ
borcalanın (borcalanların) aylıq məcmu gəlirinin 70%-dən çox
olmamalıdır;
- borcalanın (birgə borcalanın) və onun ailəsinin həyatı və
fəaliyyəti ilə əlaqədar müntəzəm ödənişlər hər bir ailə üzvünün
1

Мяммяд З.Ф. Пул, кредит, банклар. Бакы, 2010, с.70-73.
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saxlanılması üçün xərc ölkə üzrə müəyyən edilmiş yaşayış
minimumundan az götürülə bilməz;
- kreditin son ödəniş tarixinə borcalanın yaşı
qanunvericiliklə müəyyən olunmuş pensiya yaş həddindən çox
olmamalıdır;
- kredit daşınmaz əmlakın ipotekası ilə təmin olunmalıdır;
- kredit üzrə əsas borc və hesablanmış faizlər hər ay
bərabər hissələrlə (annuitet ödənişlər) ödənilməlidir;
- ipoteka ilə yüklü edilmiş daşınmaz əmlakın bazar
qiyməti əsas götürülərək ipoteka ilə təmin edilən kreditin
həcmindən az olmamaq şərtilə sığortalanmalıdır və s.
Kreditləşmə mərhələləri əsasən kreditlərin alınması üzrə
sifarişlərin baxılmasından; borc alanın kredit qabiliyyətinin
müəyyən edilməsindən; kredit müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsindən; borc alanlara ssudaların verilməsindən; kredit
sövdələşmələrinin icrasına nəzarətdən ibarətdir.
Hər bir kreditləşmə əməliyyatı kredit sifarişlərinə
baxılmasından başlanır. Bu sənəddə kreditin məqsədi, növü,
müddəti, məbləği, təminat, habelə borc alan haqqında
məlumatlar əks olunur.
Kreditləşmə prosesinin əsas amili onların vaxtında geri
qaytarılmasının təmin edilməsidir. Kreditləşmə prosesi bir sıra
risk amilləri ilə əlaqədar olduğundan kreditlərin geri
qaytarılmaması hallarının qarşısının alınması üçün bank
tərəfindən borc alanın kredit qabiliyyəti müəyyənləşdirilir.
Bununla yanaşı bank borc alan müştəri haqqında müəyyən
məlumata malik olmadır. Bu məlumatlar borc alan ilə söhbət,
bankın özünün məlumat bazası, kənar mənbələr, yerlərdə
yoxlamalar, maliyyə hesablarının təhlili və s. yolu ilə əldə
edilir.
59

Birinci iki mərhələnin nəticələri nəzərə alınmaqla kreditin
verilmə şərtləri göstərilməklə kredit müqaviləsinin bağlanması
prosesi həyata keçirilir.
Kredit müqaviləsi əsasən yeddi bölmədən ibarət olmaqla
tərtib edilir və müqavilədə bütün şərtlər əks etdirilərək hər iki
tərəfdən imzalanır.
Kredit müqaviləsi imzalandıqdan sonra dördüncü mərhələ
kreditin verilməsi prosesi başlayır. Kredit verildikdən sonra
borcalan daim bankın nəzarətində olur. Nəzarətdə əsas məqsəd
ssudaların və onlara görə faizlərin vaxtında ödənilməsini təmin
etməkdir1.
Kredit münasibətləri zamanı tərəflər qaytarılmaq, müddətlilik, ödənclik, təminatlıq kimi müəyyən prinsiplərə riayət
etməlidirlər.
İqtisadi məfhum kimi kreditin əsasını geri qaytarılma
təşkil edir. Geri qaytarılma kreditin ümumi xüsusiyyəti
olmaqla, kredit münasibətlərinin səciyyəvi cəhətidir.
Kreditin qaytarılmalı olması onun mahiyyətindən irəli
gəlir, yəni verilən vəsait geri qaytarılmalı olmasa, o, heç kredit
adlandırılmazdı. Bir iqtisadi kateqoriya kimi kredit əmtəə-mal
münasibətlərinin digər iqtisadi kateqoriyalarından bilavasitə bu
xüsusiyyəti ilə fərqlənir. Bazar münasibətləri şəraitində bu
xüsusiyyət daha qabarıq şəkildə təzahür edir. Qaytarılmalı
məfhumu mücərrəd xarakter daşıdığından kreditləşmə
prosesində bu məfhum daha dəqiqləşdirilir. Yəni, kredit
müddətlilik prinsipi əsasında həyata keçirilir. Bu, o deməkdir
ki, kredit konkret müəyyən olunmuş müddətlərdə qaytarılmalıdır.
Müddətlilik prinsipi onu tələb edir ki, borc vəsaiti borc
alanın dövriyyəsində müəyyən müddət iştirak etməlidir və bu
müddət başa çatdıqdan sonra o, geri qaytarılmalıdır. Bankların
Бяширов Р.А. Банк иши фянни цзря интерактив дярс вясаити. Бакы,
2014, с.34-35.
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kommersiya prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərdiyi bir
şəraitdə bu prinsipin əhəmiyyəti daha da artır.
Kredit müddətlilik prinsipinə görə qısamüddətli (1 ilə
qədər) və uzunmüddətli (1 ildən çox) kimi təsnifləşdirilə bilər.
Kreditin ödənilmə müddətləri tərəflər arasında bağlanan
müqavilədə əks olunur. Müddətlilik prinsipinə əməl etməyən
borc alanlara iqtisadi sanksiyalar tətbiq edilir – cərimələr,
dəbbə pulu və sairə. Bundan başqa, müddətlilik prinsipinin
pozulması gələcək kreditləşmədə borcalan haqqında mənfi
kredit dosyesinin formalaşmasına gətirməklə, onun gələcəkdə
kredit alma imkanını aşağı salır.
Kreditin vacib prinsiplərindən biri onun ödəncli
olmasıdır. Bu, o deməkdir ki, kredit müəyyən olunmuş
müddətdə tam qaytarılması ilə yanaşı, həmçinin kreditdən
istifadəyə görə ödənc – faiz də ödənilməlidir. Kreditin ödəncli
olması borcalana kreditdən səmərəli şəkildə istifadə etmək
məsuliyyəti aşılayır. O, kreditdən elə istifadə etməyə
çalışmalıdır ki, əldə etdiyi nəticə nəinki kreditin geri
qaytarılmasını, kreditə görə faizlərin ödənilməsini təmin etsin,
həmçinin özünə gəlir gətirsin. Ödənclik kreditor üçün də xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Kreditor ödənclilik əsasında öz
müstəqilliyini və gəlirliliyini təmin edir, resurslarını artırır.
Kreditin vaxtında və tam qaytarılmaması şərtlərindən biri
də kreditin təminatı olmasıdır.
Təminatlılıq prinsipi kimi kreditin ödəniş vaxtı çatarkən,
kredit ödənilmədikdə onun ödənilməsini təmin edən faktor başa
düşülür. Əvvəllər kreditin təminatı kimi əsasən əmlak istifadə
edilirdi, yəni kreditlər vaxtında ödənilmədikdə kreditor öz
borcunu və faizlərini həmin əmlakın - maddi dəyərlilərin
reallaşdırılması vasitəsi ilə təmin edirdi. Bazar münasibətləri bu
prinsipin mahiyyətində müəyyən dəyişikliklərin baş verməsini
doğurmuşdur. Belə ki, təminatın digər formalarından - ödəmə
qabiliyyətli müştərilərin zəmanəti, sığorta polisi və sairədən
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geniş istifadə edilməyə başlanmışdır1.
Təminatlıq kreditləşmənin müxtəlif təminat formaları
əsasında aparılmalı olduğu deməkdir.
Kreditin təminatını girov, zəmanət, himayədarlıq, kredit
riskinin sığortalanması və sairə təşkil edir.
Girov o deməkdir ki, girovla təmin olunmuş öhdəlik
yerinə yetirilmədikdə kreditor bu girovu reallaşdıraraq öz
borcunu ödəyə bilər. Girov predmeti kimi qanunvericilikdə
müəyyən edilmiş istənilən əmlak və qiymətli kağızlar çıxış edə
bilər.
Zəmanət – təminatın bir forması olmaqla müqavilə ilə
rəsmiləşdirilir2.
Təminatlılıq prinsipi kreditora hüquq verir ki,
boracalandan onun borcunu faizlə qaytarmaq öhdəliyinin təmin
edilməsini tələb etsin. Bir çox hallarda təminat formasında
daşınmaz əmlak obyektləri çıxış edir. Lakin 1997-ci ildə
Yaponiyada daşınmaz əmlak qiymətlərinin kəskin aşağı
düşməsi səbəbindən yaranan bank böhranı təminat portfelinin
diversifikasiyasının zərurililiyini əyani şəkildə göstərmişdir.
Qeyd olunan prinsiplərlə yanaşı, kreditləşmə prosesi,
həmçinin bir sıra əlavə prinsiplərin riayət edilməsi ilə də həyata
keçirilə bilər.
Kreditin məqsədli istifadə prinsipi borcalanın kreditordan
aldığı vəsaitlərin istifadə olunacağı məqsədlərin kredit
müqaviləsində müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur.
Kontragentlərin (kredit alanların) seçimində kreditorun və
borcalanın differsiallaşdırılmış yanaşma prinsipi. Kreditor
bütün mümkün borcalanlar arasında seçim edərək, öz məbləğini
maliyyə cəhətdən daha dayanıqlı olan, onda əminlik yaradan və
kreditorun bütün tələblərinə cavab verən subyektə verir.
Мяммяд З.Ф. Пул, кредит, банклар. Бакы, 2010, с.49-51.
Бяширов Р.А. Банк иши фянни цзря интерактив дярс вясаити. Бакы,
2014, с.30-31.
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Borcalan da özünün müddətlilik və ödənişlik şərtlərini əsas
tutaraq kreditoru seçir.
Məlum olduğu kimi, kredit siyasəti bankın kredit
əməliyyatlarının gəlirliyinin artırılması və kredit risklərinin
aşağı salınmasına yönələn kompleks tədbirlər sistemidir.
Məlum olduğu kimi, bankların fəaliyyətləri riskli
fəaliyyət hesab edilir.
Risk – həqiqi məlumatlar ilə onların mövcud vəziyyətinin
və gələcək inkişafının qiymətləndirilməsi zamanı ortaya çıxan
kənarlaşmalar nəticəsində əmələ gəlir1.
Bazar münasibətləri şəraitində idarəetmə qərarlarının
əksəriyyəti risk şəraitində qəbul edilir. Bu, tam informasiyanın
olmaması, ziddiyyətli meyllərin mövcudluğu, təsadüfilik
elementləri və s. ilə bağlıdır.
Müasir ədəbiyyatlarda risklərin obyektiv və subyektiv
tərəflərini xarakterizə etmək üçün, onun xassə və elementlərinin, mühüm əlamətlərinin şərhi verilir.
«Risk» yunan sözü olan Ridsikon, Ridsa sözlərindən
götürülüb, mənası sıldırım qaya deməkdir. İtalyan dilində risiko
– təhlükə, qorxu riscare – qayalar arasında manevr etmək
deməkdir. Fransız dilində isə risdoe – qorxu, risketmə (hərfi
mənada sıldırım qayalığı keçmək) deməkdir.
Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində «risk» - «təhlükə
imkanı», «ola biləcək təhlükə», «qorxulu iş» sözlərinin
sinonimi kimi verilmiş və mənasının «yaxşı nəticələnəcəyi
ümidi ilə hərəkət etmə, işgörmə, cəsarət etmə» sözləri olduğu
qeyd olunmuşdur.
Risk sözü elmi ədəbiyyata ilk dəfə ABŞ tədqiqatçısı
F.Nayt tərəfindən gətirilmişdir (1921). Müəllif, «Risk, qeyrimüəyyənlik və gəlirlər» əsərində riski iqtisadi kateqoriya kimi
şərh etmişdir. F.Naytın fikrincə, risk ölçülə bilən qeyri1Бяширов

Р.А. Банк иши фянни цзря интерактив дярс вясаити. Бакы,
2014, с.32.
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müəyyənlikdir1.
M.Sadıqov, A.Hüseynov, V.Zeynalovun müəllifiliyi ilə
buraxılmış «Korporativ maliyyə» dərsliyində «risk» - iqtisadi
fəaliyyətin həyata keçirilməsi prosesində əlverişsiz maliyyə
nəticələrinə səbəb olan hadisələrin baş verməsi ehtimalı kimi
izah edilir. Geniş mənada «risk» - qeyri – müəyyən, lakin
mütləq əlverişsiz nəticəsi olan vəziyyətdir.
Beləliklə, risk dedikdə, dəqiq müəyyən edilmiş müşahidə
müddəti ərzində (məsələn, operativ planlaşdırma dövründə)
strateji məqsədlərə nail olunmasına mənfi təsir göstərə bilən
daxili və xarici amillər başa düşülür.
Risklərin əsas cəhətləri sırasında: ziddiyyətlilik;
alternativlik; qeyri-müəyyənlik xüsusi olaraq qeyd edilməlidir.
N.M.Vahabzadə «Bank risklərinin idarə olunması
məqaləsində» yazır: «Hal-hazırda bank riskləri problemi
xüsusən kəskindir, çünki onların idarə olunmasına zərurət
yaranır. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, banklarda korporativ
idarəetmənin düzgün qurulmaması, risklərin idarə olunması və
daxili nəzarət problemləri əksər hallarda ayrı-ayrı banklarda
böhranın yaranmasına səbəb olur və bank sektorunun maliyyə
sabitliyini təhlükəyə məruz qoyur. Bank biznesinin sürətlə
inkişaf etdiyi müasir şəraitdə risklərin idarə olunması
problemli, həmçinin Azərbaycanın bank sisteminin vəziyyətinə
də mənfi təsir göstərə bilən ciddi amillərdən birinə çevrilir» 2.
Qeyd etmək lazımdır ki, müasir bank bazarını risklər
olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Risk hər bir
əməliyyatda mövcuddur. Bank risklərinin heç bir növünü tam
olaraq aradan qaldırmaq mümkün deyil. Kommersiya bankının
öz üzərinə götürdüyü risk dərəcəsi nə qədər yüksək olarsa,
Казымлы Х., Гулийев И. Игтисади рисклярин гиймятляндирилмяси вя
идаря едилмяси. Дярс вясаити. Бакы, 2011, с.10-13.
2 Ващабзадя Н.М. Банк рискляринин идаря олунмасы// Азярбайжанын верэи ъцрналы. 2013. №4, с.154.
1

64

onun potensial mənfəəti də bir o qədər yüksək olmalıdır.
Bank işində əsas məsələ riskin ümumiyyətlə istisna
olunması deyil, onun qabaqcadan ehtimal edilməsi, qiymətləndirilməsi və səviyyəsinin azaldılmasıdır. Bütün hallarda risk
müəyyən edilərək ölçülməlidir. Risklər düzgün qiymətləndirilmədikdə, yaxud onlara qarşı təsirli tədbirlərin görülməsi
mümkün olmadıqda bank üçün mənfi nəticələr yarana bilər1.
Bankların üzləşdiyi müxtəlif növ risklər arasında faiz
riski, valyuta riski, kredit riski, bazar riski, likvidlik riski və
cari xərclərin dəyişilməsi riski daha böyük əhəmiyyət kəsb
edir2.
Məhz buna görə də bankların əsas vəzifələri riskin
yaranmasının mümkün hallarını müəyyən etməkdən, ehtimal
olunan ziyanın miqyasını qiymətləndirməkdən, itkilərin
qarşısının alınması, yaxud əvəzinin ödənilməsi üçün yollar
tapmaqdan ibarətdir.
Kredit riski kontragentin (kredit alanın) bank qarşısındakı
öhdəliklərinin icra olunmadığı təqdirdə, o cümlədən əsas borc
hissəsində vəsaitlərin alınmaması və bankın vəsaitlərindən
istifadəyə görə ödənişin həyata keçirilməməsi nəticəsində
bankın maliyyə itkisinə məruz qalma riski ilə əlaqədardır.
Qeyd etmək lazımdır ki,
kredit risklərinin idarə
olunması üzrə konkret tədbirlər, adətən, üç növ direktivi ehtiva
edir.
Birinci
növ
direktivlər
kredit
risklərinin
məhdudlaşdırılmasına və ya azaldılmasına yönəldilir. İkinci
növ direktivlərə aktivlərin təsnifatı üzrə direktivlər aiddir.
Üçüncü növ direktivlərə kredit ehtiyatları üzrə direktivlər, eləcə
Морозова Т.Ю. Подходы к оценке системы управления рисками
в банках (международный опыт)//Вестни к финансовой
академии при Правительстве Российской Федерации. 2007. №5,
с.20.
2
Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский
менеджемент): учебник/Под ред. О.И.Лаврушина. М., 2002.
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də itkilərlə nəticələnə biləcək bütün digər aktivlər üzrə
direktivlər aiddir1.
Qeyd etmək lazımdır ki, kreditləşmə prosesi bank
tərəfindən keyfiyyətli və yüksək gəlirli kredit portfelinin
təşkilinə yönələn məsuliyyətli fəaliyyət, ciddi bank işidir.
Dəqiq təşkil edilmiş kreditləşmə prosesi kredit riskini
minimuma endirməyə imkan verir. Bank fəaliyyətində bütün
risklər bir-birilə sıx surətdə əlaqədardır. Ancaq kredit riski bank
fəaliyyətindəki bütün risklərin meydana çıxmasına təkan verən
amildir. Ona görə bankın sağlam fəaliyyət göstərməsi bilavasitə
kredit prosesinin düzgün təşkilindən asılıdır2.
İstehlak krediti bahalı və riskli xarakter daşımaqla iqtisadi
vəziyyətdən, istehlakçının gəlirlərindən və təhsilindən
bilavasitə asılıdır. İstehlak krediti üzrə müəyyən olunmuş faiz
dərəcəsi digər bank kreditləri ilə müqayisədə yüksək olur.
Bunu, ilk növbədə, istehlak kreditinin «pərakəndə» xarakter
daşıması ilə izah etmək olar.
İstehlak krediti qısamüddətli və uzunmüddətli olmaqla iki
yerə ayrılır. İstehlak məqsədi üçün verilən kreditləri birbaşa və
dolayı kreditlərə bölmək olar. Birbaşa kreditləşmə zamanı
müqavilə birbaşa bank və müştəri arasında bağlanılır. Dolayı
istehlak krediti zamanı isə bank və müştəri arasında digər bir
təşkilat vasitəçilik edir. Bu zaman kredit müqaviləsi müştəri ilə
vasitəçi təşkilat arasında bağlanılır. Ssuda isə bankdan alınır.
Çünki kreditləşmənin bu növü banklara hər şeydən əvvəl risklik
səviyyəsini aşağı salmağa imkan verir.

Ващабзадя Н.М. Банк рискляринин идаря олунмасы//Азярбайжанын
верэи ъцрналы. 2013. №4, с.158.
2 Мяммяд З.Ф. Пул, кредит, банклар. Бакы, 2010, с.56
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3. İSTEHLAK KREDİTLƏŞMƏSİNİ
TƏNZİMLƏYƏN MÜASİR QANUNVERİCİLİK
Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda maliyyə-bank industriyasının inkişafının əsas məqsədi – qanunvericilik mühitinin
daha da yaxşılaşdırılması, beynəlxalq standartlara uyğun
müasir və rəqabətə dözümlü maliyyə-bank xidmətləri bazarının
inkişafı üçün münbit hüquqi bazanın yaradılmasıdır1.
İctimai həyatın, iqtisadi-hüquqi münasibətlərin bütün
sahələrində olduğu kimi, istehlak kreditləşməsi sahəsində də
uyğun qanunvericilik bazası olmadan effektiv fəaliyyət qeyrimümkündür.
İstehlak kreditləşməsi prosesi əsasən bank fəaliyyətini,
maliyyə-kredit münasibətləri sferasını tənzimləyən qanunvericilik əsasında həyata keçirilir. Bank qanunvericiliyi bu
sistemin zəruri tərkib hissəsi olmaqla onun sabit və normal iş
şəraitini hüquqi və təşkilati-texniki cəhətdən təmin edir.
«Banklar haqqında» 16 yanvar 2004-cü il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycanda bank sisteminin
hüquqi bazasının beynəlxalq standartlara tam uyğunlaşdırılması, iqtisadiyyatda bank xidmətlərinin rolunun artırılması,
bank əmanətçilərinin və kreditorlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi və bütövlükdə bank sisteminin stabil və təhlükəsiz
fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə bankların təşkili, daxili
idarəedilməsi, fəaliyyətinin tənzimlənməsi və ləğv edilməsi
prinsiplərini, qaydalarını və normalarını müəyyən edir.
«Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 2.1-ci maddəsində Azərbaycan Respublikasının bank
sisteminin Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankından və
kredit təşkilatlarından ibarət olduğu göstərilir.
«Azərbaycan Respublikası Milli Bankı» (hazırda Mərkəzi
Мяммядов З.Ф. Банк фяалиййятинин ясаслары (елми-нязяри вя
практики мялумат китабы). Бакы, 2013, с.3
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Bank) haqqında qanunun ilk variantı 10 iyun 1996-cı ildə ulu
öndər H.Əliyevin fərmanı ilə qəbul edilmiş, ən son variantı isə
1998, 1998, 2001, 2002 və 2004 illərdə edilən dəyişiklik və
əlavələr nəzərə alınmaqla 10 dekabr 2004-cü ildə Prezident
İ.Əliyev tərəfindən imzalanmışdır.
Mərkəzi Bank qanunla onun səlahiyyətlərinə aid edilmiş
məsələlər üzrə bütün kommersiya-investisiya bankları, bank
olmayan kredit təşkilatları, habelə digər hüquqi şəxslər üçün
məcburi xarakter daşıyan normativ-hüquqi aktları müstəqil
qəbul edir.
Banklar – pul vəsaitlərinin toplanması, kreditlər
verilməsi, müxtəlif hesablaşmaların həyata keçirilməsi,
dövriyyə üçün pulların emissiyası (buraxılması), qiymətli
kağızların dövriyyəyə daxil edilməsi, habelə digər vəzifələri
həyata keçirən iqtisadi təşkilat, yaxud institutdur1.
Bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) xüsusi razılıq
əsasında kreditlərin verilməsi və Bank olmayan kredit
təşkilatları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda
nəzərdə tutulmuş digər fəaliyyət növlərini həyata keçirən
ixtisaslaşmış kredit təşkilatıdır. Bank olmayan kredit təşkilatı –
öz vəsaiti və ya cəlb edilmiş vəsait hesabına (depozitlər istisna
olmaqla) yalnız pul formasında kreditlər verməklə məşğul olan
hüquqi şəxsdir2.
R.A.Bəşirov yazır: «Kredit təşkilatı fəaliyyətinin əsas
məqsədi mənfəət əldə etmək olub, qanunçuluqla nəzərdə
tutulan bank əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün Mərkəzi
Bankdan lisenziyası olan hüquqi şəxsdir. A.E.Kərimov göstərir
ki, «Bank sisteminə, həmçinin qanunvericiliklə nəzərdə
tutulmuş ayrı-ayrı bank əməliyyatlarını həyata keçirmək
Ябдцлсялимзадя Г.Й. Игтисадиййат. Дярс вясаити. Бакы, 2004, с.187188
2 Мяммядов З.Ф. Банк фяалиййятинин ясаслары (елми-нязяри вя
практики мялумат китабы). Бакы, 2013, с.67
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hüququna malik olan qeyri-bank kredit təşkilatları da daxildir.
Qeyri-bank təşkilatlarının iqtisadi potensialının yaradılması və
fəaliyyət göstərməsi prinsipləri banklarda olduğu kimidir.
Bununla belə, bu cür təşkilatlar üçün özlərinin köklü fəaliyyətləri ilə bank əməliyyatlarının mümkün əlaqələndirilməsi
Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyənləşdirilir»1.
Azərbaycan Respublikasında kredit təşkilatlarının fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının
Banklar haqqında, «Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankı haqqında» və «Kredit ittifaqları haqqında» Azərbaycan
Respublikası qanunları ilə, Mərkəzi Bank tərəfindən bu sahənin
hüquqi və təşkilati-texniki cəhətdən tənzimlənməsi məqsədilə
qəbul etdiyi normativ aktlarla, Azərbaycan Respublikasının
digər normativ-hüquqi aktlarla, habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə tənzimlənir.
Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu Azərbaycan Respublikasında hüquqi
və fiziki şəxslərin maliyyə resurslarına olan ehtiyaclarının daha
dolğun ödənilməsi, maliyyə xidmətlərindən istifadəsi üçün
əlverişli şəraitin yaradılması məqsədilə bank olmayan kredit
təşkilatlarının təsis edilməsi, idarə olunması və fəaliyyətinin
tənzimlənməsi qaydalarını müəyyən edir.
Hal-hazırda Azərbaycanda maliyyə-kredit, o cümlədən
bank sistemi, xüsusi halda isə kreditləşmə sahəsində fəaliyyəti
tənzimləyən aşağıdakı qanunlar və digər normativ-hüquqi
aktlar qüvvədədir:
- «Banklar haqqında» Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (16 yanvar 2004-cü il);
Кяримов А.Е. Коммерсийа банклары банк хидмятляринин
эюстярилмясинин база ясасы кими//Азярбайжанын верэи хябярляри.
2011. №3,с.45
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- «Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında»
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (10 dekabr 2004-cü il);
- «Kredit ittifaqları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu (2 may 2000-ci il);
- «Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar
qrupu üzrə risklərin tənzimlənməsi haqqında» Qaydalar
(Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin
29 dekabr 2001-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir);
- «Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri haqqında
Qaydalar» (Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə
Heyətinin 16 noyabr 2004-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq
edilmişdir);
- «İpoteka haqqında» Azərbaycan Respublikasının
Qanunu (15 aprel 2005-ci il);
«Azərbaycan Respublikasında İpoteka kreditləri
sisteminin yaradılması haqqında» Azərbaycan Respublikası
Qanunu (16 sentyabr 2005-ci il);
- «Banklarda kreditlərin verilməsi Qaydaları»
(Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin
18 noyabr 2005-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir);
- «Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında»
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (25 dekabr 2009-cu il);
- «Bank olmayan kredit təşkilatlarının prudensial
tənzimlənməsinə dair Qaydalar» (Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 16 iyun 2010-cu il tarixli
qərarı ilə təsdiq edilmişdir);
- «Banklarda Risklərin İdarə olunması Qaydaları»
(Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin
19 dekabr 2013-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir);
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- «Banklarda korporativ idarəetmə Standartları»
(Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin
03 iyun 2013-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir);
- «Akivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin
ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları»
(Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin
18 dekabr 2013-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir) və s.
Göründüyü kimi, Azərbaycanda maliyyə-kredit sisteminin, o cümlədən banklar tərəfindən həyata keçirilən
kreditləşmə prosesinin optimal təşkili məqsədilə Mərkəzi Bank
tərəfindən bir sıra normativ-hüquqi sənədlər işlənib hazırlanmış
və qəbul edilmişdir. Onların ən mühümlərinin qeyd edilməsi,
qəbul edilmələrinin məqsədlərinin açıqlanması məqsədəuyğun
hesab edilməlidir.
«Kredit ittifaqları haqqında» 2 may 2000-ci il tarixli
Azərbaycan Respublikasının Qanunu Azərbaycan Respublikasında Kredit ittifaqlarının yaradılması və fəaliyyət göstərməsinin iqtisadi, hüquqi və təşkilati əsaslarını müəyyən edir.
Qanunun 1-ci maddəsində kredit ittifaqının anlayışı
verilmişdir: Kredit ittifaqı mənafe ümumiliyi əsasında könüllü
birləşən fiziki şəxslərin və (və ya) kiçik sahibkarlıq subyekti
olan hüquqi şəxslərin sərbəst pul vəsaitlərini cəmləşdirmək
yolu ilə özlərinin kreditləşdirilməsi üçün yaratdıqları bank
olmayan kredit təşkilatıdır.
Qanunun 3-cü maddəsinə əsasən kredit ittifaqının
fəaliyyətinin əsas prinsipləri olaraq göstərilmişdir: üzvlərin
mənafe ümumiliyi və qarşılıqlı etimadı əsasında birləşməsi;
üzvlüyün könüllülüyü; fəaliyyətinin aşkarlığı; şəxsi mənafeyin
kollektiv mənafe ilə əlaqələndirilməsi; payların həcmindən asılı
olmayaraq üzvlərin hüquq bərabərliyi; kredit ittifaqının idarə
olunmasında üzvlərin şəxsi iştirakı; əldə edilmiş vəsaitin
sahibkarlıq fəaliyyətinə yönəldilməsi; fəaliyyətinin təşkilinin
özünənəzarətə əsaslanması.
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Maddənin 4-cü bəndində isə kredit ittifaqının hüquqlarına
aid edilmişdir: banklardan, beynəlxalq və xarici maliyyə-kredit
qurumlarından kredit, qrant almaq; öz üzvlərinə nizamnamədə
göstərilən qaydada kreditlər vermək; sərbəst pul vəsaitini
banklara depozitə qoymaq, habelə dövlət qiymətli kağızlarının
alınmasına sərf etmək.
Qanunun 15-ci maddəsində kreditin verilməsi ilə bağlı
müddəalar əks olunmuşdur. Qanuna görə, kredit verilməsi
haqqında qərarı kredit komissiyasının rəyi əsasında İdarə
Heyəti qəbul edir. Azı üç nəfərdən ibarət kredit komissiyası
ümumi yığıncaqda Kredit ittifaqının üzvlərindən seçilir. Kredit
komissiyasının səlahiyyət müddəti, vəzifələri, hüquqları və
məsuliyyəti nizamnamə ilə müəyyən olunur.
Kredit komissiyası üzvlərin kredit almaq haqqında
ərizələrinə baxır, kreditin verilməsi və qaytarılması şərtlərini
müəyyənləşdirir və bu məsələlər üzrə idarə Heyətinə təkliflər
verir. İdarə Heyəti kredit komissiyasının rəyi olmadan üzvlərlə
kredit müqaviləsi bağlaya bilməz.
Kredit komissiyası kreditlərə faiz dərəcəsini müəyyənləşdirmək üçün ümumi yığıncağa təkliflər verə bilər.
2005-ci ildə Mərkəzi Bankın nəzdində yaradılan
Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri (MKR) ölkə ərazisində
fəaliyyət göstərən bank və bank olmayan kredit təşkilatlarının
(BOKT) cari və potensial borcalanları haqqında etibarlı
məlumat almaq, borcalanları bazar intizamına, borcalma
nüfuzunun qorunmasına təşviq etmək, banklar və BOKT-lər
arasında riskləri minimuma endirmək məqsədi daşıyır. Bank və
BOKT-lərin lisenziyası ləğv edilən və ləğvetmə prosesində
olanların, fiziki və hüquqi şəxs olan borcalanların, həmçinin
fiziki şəxslərin kredit kartları üzrə istənilən valyutada olan hər
bir krediti haqqında MKR-ə məlumat vermələri məcburidir.
Eyni zamanda, bütün banklar, BOKT-lər və haqqında məlumat
toplanan borcalanlar MKR-in məlumatlarından istifadə edə
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bilərlər. Banklar və BOKT-lər MKR-dən məlumatları real vaxt
rejimində elektron formada əldə edə bilərlər. Ölkənin müxtəlif
regionlarından
vətəndaşların
MKR-ə
müraciətlərinin
asanlaşdırılması məqsədilə «MKR-də distant sorğu müraciəti»
forması işlənib hazırlanmış və Mərkəzi Bankın saytında
yerləşdirilmişdir. Müraciət forması notarial qaydada təsdiq
olunmalı və şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti ilə birgə Mərkəzi
Bankın MKR xidmətinə göndərilməlidir. Müraciət MKR
xidmətinə daxil olduqdan sonra 3 iş günü ərzində cavablandırılır və müraciət edənin ünvanına göndərilir.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında və
«Banklar haqqında» Azərbaycan Respublikası qanunlarına,
Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarına,
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının normativ
xarakterli aktlarına, habelə beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq
hazırlanmış və 18 noyabr 2008-ci il tarixdə Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq
edilmiş və 10 dekabr 2008-ci ildə AR Ədliyyə Nazirliyi
tərəfindən qeydiyyata alınmış «Banklarda kreditlərin verilməsi
Qaydaları» ölkədə fəaliyyət göstərən kommersiya banklarında
və xarici yerli filiallarında kredit riski və kreditlərin verilməsi
üzrə bankların daxili strategiya və qaydalarına dair minimum
tələbləri müəyyən edir.
Qaydaların 2.1-ci bəndində qeyd olunur ki, bankın kredit
strategiyası cəlb olunmuş vəsaitlərin strukturu, kadr və
informasiya resurslarının yetərliyi və adekvatlığı nəzərə
alınmaqla kreditlərin növləri üzrə (ipoteka, istehlak,
kommersiya) bankın kredit resurslarının yerləşdirilməsi
istiqamətlərini müəyyən edir. Strategiyada kredit portfelinin
diversifikasiyası (iqtisadi sektorlar, coğrafi ərazilər, valyuta
növləri, kreditlərin müddəti və gəlirliyi), qeyri-qanuni
fəaliyyətlə məşğul olan borcalanlarla əməkdaşlığa yol
verilməməsi və digər kreditləşmə fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər
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üzrə bankın mövqeyi ifadə edilir.
Qaydaların 3-cü bəndində
kreditlərin verilməsi
meyarları ilə bağlı bir sıra müddəalar əks olunmuş və
göstərilmişdir ki, bank tərəfindən kredit sifarişlərinin
qiymətləndirilməsi meyarları kreditlərin həcmi, müddəti,
onlarla bağlı risklərin səviyyəsi, borcalanın fəaliyyət növü və
digər amillərlə müəyyən edilir.
Qaydaların 3.2-ci bəndinə əsasən borcalana kredit ilk dəfə
verildikdə bank borcalanın nüfuzunu və öhdəlik götürmə
qabiliyyətini nəzərə almalıdır. Lakin borcalanın yüksək nüfuzu
ona kreditin verilməsi barədə qərar qəbul edilməsinə yeganə
əsas olmamalıdır. Qaydaların 3.4-cü bəndinə görə isə bank
müəyyən edilmiş meyarlara əsaslanaraq hər bir borcalana
(fiziki şəxslər, o cümlədən hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər istisna olmaqla) bankdaxili
reytinq verilməlidir.
Bu normativ-hüquqi aktda, həmçinin hər bir bankda
kreditlərin verilməsi üzrə bankdaxili qaydaların işlənib
hazırlanması zəruriliyi və bu qaydalara məhz hansı müddəaların
daxil edilməsinin vacibliyi göstərilmişdir. Belə ki, bankdaxili
qaydalarla kreditlərin bütün məlum cəmləşmələri üzrə
(kreditlərin növləri, aidiyyəti olan şəxslər, iqtisadiyyatın
sektorları, coğrafi zonalar və s.) limitlər, müntəzəm monitorinq
və hesabat tərtib edilməsi ilə əlaqədar tələbləri müəyyən
edilməlidir.
Limitlər müəyyənləşdirilərkən bank tərəfindən hər bir
kredit növü üzrə tələb olunan gəlirlik səviyyəsi və kredit
portfelinin, habelə kreditlərin verilməsi üçün cəlb edilmiş
vəsaitlərin həssaslığının qiymətləndirilməsinin nəticələri nəzərə
alınmalıdır.
Qaydaların 4.1.4-cü bəndində kreditlərin ödəniş
müddətləri və şərtlərini müəyyən edən müddəalar təsbit
edilmişdir. Xüsusi halda göstərilmişdir ki, kreditin (əsas borc
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və faiz məbləğləri) ödəniş müddəti kreditin məqsədindən,
növündən, ödəmə mənbəyindən, borcalanın fəaliyyətinin
mövsümi (dövri) xarakterindən, habelə real pul axınlarının
proqnozundan asılı olaraq müəyyən edilməlidir.
Qaydaların 4.1.5-ci bəndinə əsasən, banklar tərəfindən
ayrı-ayrı kreditlər və onların müxtəlif növləri üzrə faiz
dərəcələrini müəyyənləşdirmək üçün istifadə edilən iqtisadi və
bazar şərtləri, habelə müxtəlif amillər nəzərdə tutulmalıdır.
Banklar kreditlərə tətbiq ediləcək faiz dərəcələrini müəyyənləşdirərkən resursların dəyərini, kreditlərə xidmət xərclərini,
ümumi inzibati xərcləri, mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün
xüsusi ehtiyatı və yetərli miqdarda mənfəəti, portfel üzrə
itkiləri, eləcə də əlavə komisyon haqlarının tutulub-tutulmamasını nəzərə almalıdırlar.
Qaydalarda, həmçinin bankda güzəştli şərtlərlə kreditlərin
verilməsi üçün müvafiq meyarların müəyyən edilməli olduğu
da göstərilir. Güzəştli kreditlərin verilməsi praktikası, yəni eyni
növ kredit və borcalanlarla müqayisədə digər borcalanlara daha
sərfəli şərtlərlə kreditlərin verilməsi dəqiq prosedurlaşdırılmalı
və bankın ümumi kredit strategiyası, habelə bank
qanunvericiliyinin tələbləri ilə ziddiyyət təşkil etməməlidir.
Qaydaların 4.1.7-ci bəndinə görə kreditin qaytarılması
üçün əsas borcalanın sağlam maliyyə vəziyyəti və fəaliyyəti
dövründə əldə etdiyi pul vəsaiti olmalıdır. Kreditlər təminatla
və ya təminatsız şərtlərlə verilə bilər. Təminatsız kreditlərin
verilməsi üzrə bank tərəfindən ayrıca meyarlar müəyyən
edilməlidir. Təminatsız kreditlər yalnız krediti qaytarma
qabiliyyəti və nüfuzu yüksək səviyyədə olan borcalana onun
gəlirliliyinin adekvat olması müəyyən edildikdə verilməlidir.
Təminatsız kreditlər verildikdə bank borcalanın daha
uzunmüddətli maliyyə hesabatlarını (fiziki şəxslər üçün əmək
haqqı və (və ya) rəsmi qaydada təsdiq edilmiş fiziki şəxsin
digər mənbələrdən aldığı gəlirlər barədə arayış) və kredit
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tarixini əldə etməlidir. Maliyyə hesabatları (arayışlar) sifarişin
təqdim edilməsi tarixindən fiziki şəxslər üçün ən azı əvvəlki
altı aylıq dövrü, hüquqi şəxslər üçün isə iki illik dövrü əhatə
etməlidir.
Təminat girov şəklində götürülərkən bankdaxili qaydalarda girovun qiymətləndirilməsinin mövcud qanunvericiliyə
uyğun olaraq bankın mütəxəssisi və ya kənar qiymətləndirici
tərəfindən aparılmasına dair prosedurlar müəyyən edilməlidir.
Qiymətləndirməni həyata keçirən bankın əməkdaşları müvafiq
bilik səviyyəsinə və təcrübəyə malik olmalıdırlar. Bankda
qiymətləndirmənin aparılması üçün cəlb edilmiş kənar
qiymətləndiricilərin peşəkarlığına, təcrübə və ixtisasına qarşı
tələblər, habelə onların seçilməsi mexanizmləri müəyyən
edilməlidir. Məbləği bankın məcmu kapitalının 5%-dən yuxarı
olan bir borcalana və ya bir-biri ilə əlaqədar borcalanlar
qrupuna verilən kreditlər üzrə girov ən azı iki kənar
qiymətləndirici tərəfindən ayrıca qiymətləndirilməlidir. Bu
zaman qiymətlər fərqli olduqda bank tərəfindən girovun aşağı
olan qiyməti əsas götürülməlidir.
İstehlak kreditləri üzrə girova nəzarətin həyata
keçirilməsi üçün belə girovların xüsusiyyətləri nəzərə
alınmaqla bankda ixtisaslaşmış bankdaxili sistem qurulmalıdır.
Həmin sistem girovun verilmiş kreditin şərtlərinə və müddətinə
adekvat olmasına nəzarəti təmin etməlidir.
Zaminliklə təmin olunmuş kreditlərin verilməsi üçün
bankın zamin haqqında ətraflı maliyyə məlumatlarının təqdim
olunmasını tələb etməsi də qaydalarda öz əksini tapmışdır.
Qaydaların 4.1.8-ci bəndinə əsasən borcalanlar haqqında
maliyyə məlumatının toplanması da təşkil edilərək həyata
keçirilməlidir. Bankdaxili qaydalarda borcalanların krediti
qaytarmaq qabiliyyətini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə həm
kreditlər verilməzdən əvvəl, həm də kreditlər verildikdən sonra
maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi tələbi müəyyən
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olunmalıdır. Fiziki şəxslər üçün maliyyə hesabatları qismində
əmək haqqı və (və ya) rəsmi qaydada təsdiq edilmiş fiziki
şəxsin digər mənbələrdən aldığı gəlir barədə arayış tələb
olunmalıdır.
Borcalanın maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi
sənədləşdirilməlidir. Zərurət yarandıqda banklar borcalan
haqqında maliyyə məlumatlarının qiymətləndirilməsi üçün
müstəqil ekspertləri, məsləhətçiləri cəlb edə bilərlər.
Bankdaxili qaydalarda borcalanın maliyyə məlumatlarının əhatə tamlığının və mötəbərliyinin təsdiqi üçün onun
digər tərəflər qarşısında borc, zaminlik və digər müqavilə üzrə
öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin qiymətləndirilməsi nəzərdə
tutulmalıdır. Bu məqsədlə banklar Mərkəzləşdirilmiş Kredit
Reyestrinin məlumatlarından istifadə edə bilərlər. Bundan
əlavə, banklar auditorlardan, reytinq agentliklərindən, vergi və
digər dövlət orqanlarından və s. mənbələrdən əlavə məlumatlar
əldə edə bilər.
Qaydalarda, həmçinin kreditlər üzrə mümkün zərərin
ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyat fondunun yaradılması zəruriliyi
də göstərilmişdir. Bankdaxili qaydalarda kreditlərdən dəyə
bilən zərərlər üzrə yaradılmalı olan xüsusi ehtiyatın
adekvatlığının qiymətləndirilməsi üzrə müvafiq prosedurlar, o
cümlədən qiymətləndirmənin keçirilməsi müddətləri və bunun
üçün məsul şəxslər müəyyənləşdirilməlidir. Bu qaydalar
Mərkəzi Bankın normativ xarakterli aktlarına uyğun olmalıdır.
Bankdaxili qaydalarda kredit portfelinə müntəzəm
nəzarət edilməsi tələbi məcburi şərt kimi müəyyən edilməlidir.
Nəzarətin keçirilməsi üçün məsul olan şəxslər və müddətlər
təyin olunmalıdır.
Qaydaların 4.1.15-ci bəndinə əsasən, məbləğindən və
növündən asılı olmayaraq aşağıdakı kreditlər fərdi olaraq
hərtərəfli qiymətləndirilməlidir: 1) hüquqi şəxslərə verilmiş
bütün kreditlər; 2) bank səhmdarlarına və banka aidiyyəti olan
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şəxslərə verilmiş bütün kreditlər; 3) verildiyi tarixdən sonra faiz
dərəcələri, ödəniş və digər şərtləri dəyişdirilmiş bütün kreditlər;
4) faizlərin və (və ya) əsas borc məbləğinin ödənilməsi 30
gündən çox gecikdirilmiş bütün kreditlər, o cümlədən faizləri
kapitallaşdırılmış və ya müddəti uzadılmış kreditlər; 5) qeyristandart kreditlər kimi təsnifləşdirilmiş bütün kreditlər; 6)
qeyri-işlək kreditlər; 7) bankdaxili qaydalarda müəyyən edilmiş
digər kreditlər.
Bank kredit portfelinə nəzarət çərçivəsində problemli
kreditlərin erkən xəbərdarlıq sistemini qurmalı və aşkar edilmiş
problemlərin aradan qaldırılması üçün prosedurlar müəyyən
etməlidir.
Bank kredit portfelinin kənar iqtisadi, maliyyə və bazar
riskləri ilə bağlı amillərinə, o cümlədən faiz dərəcəsinin
dəyişməsi, valyuta məzənnəsi, likvidlik göstəricilərinə, iqtisadi
sektorlar üzrə dövri (mövsümi) göstəricilərə, qiymətlərin
dəyişməsi proqnozuna həssaslıq səviyyəsinin ölçülməsi mexanizmini hazırlamalı və mütəmadi olaraq qiymətləndirməlidir.
Qiymətləndirmə mexanizmi kimi stress-testləşdirmənin
keçirilməsi, ssenarilərin təhlili və digər riyazi üsullar istifadə
edilə bilər.
Təhlil edilən normativ-hüquqi aktda islehlakçıların
hüquqlarının qorunması ilə bağlı bir sıra müddəalar da təsbit
olunmuşdur. Belə ki, Qaydaların 4.1.17-ci bəndində göstərilir
ki, bankdaxili qaydalarda kreditin alınması üçün meyarlar,
habelə kreditin verilməsindən imtinanın əsasları müəyyən
edilməlidir. Nəticədən asılı olmayaraq kredit almaq üçün
təqdim edilmiş bütün yazılı sifarişlər qeydiyyat jurnalında əks
olunmalıdır. Kredit sifarişinin qəbul edilmə və ya
qiymətləndirilmə mərhələlərində bank potensial borcalanla
görüş keçirməlidir.
Qaydalara əsasən, borcalanla bank arasında kredit
verildikdə imzalanan kredit müqaviləsində ən azı aşağıdakılar
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asan oxunan və aydın şəkildə göstərilməlidir: kreditin məqsədi
və dəqiq təyinatı; kreditin şərtləri (kreditin məbləği, müddəti,
kredit müddətindən asılı olmayaraq illik faizi, komisyon haqları
(əgər nəzərdə tutulursa), bank tərəfindən tələb olunan digər
ödənişlər); kreditin qaytarılma qrafiki; kreditlərin ödənilməsi
müddətlərinin uzadılmasına, habelə vaxtından əvvəl ödənişlərin
bank tərəfindən tələb edilməsinə, habelə borcalan tərəfindən
kreditin vaxtından əvvəl ödənilməsinə dair şərtləri; kredit
müddəti ərzində əlavə və dəyişikliklərin edilməsi qaydası;
tərəflərin hüquq və vəzifələri; tərəflərin məsuliyyəti;
mübahisələrin həlli qaydası.
Kreditin növündən asılı olaraq bank tərəfindən sifarişlərə
baxılması və kreditin verilməsi üzrə qərarların qəbul
edilməsinin maksimum müddəti müəyyənləşdirilməli və
sifarişçiyə həmin müddət ərzində cavab verilməsi təmin
edilməlidir.
Bankda istehlakçıların şikayət reyestri tərtib edilməli və
bu reyestrdə bütün yazı və elektron formatda təqdim edilmiş
şikayətlərin qeydiyyatı aparılmalıdır. Reyestrdə şikayətin verilmə tarixi, şikayətçi və şikayətin məzmunu barədə məlumat,
bank tərəfindən götürülmüş tədbirlər və şikayətin cari vəziyyəti
əks etdirilməlidir.
Bankda həmin reyestrin mövcudluğu, habelə şikayət
ərizələrinin təqdim edilməsi qaydası barədə məlumatı
ictimaiyyətə açıqlanması məqsədilə bankın internet səhifəsində
uyğun bölmə nəzərdə tutulmalıdır.
Normativ-hüquqi akta əsasən hər bir bank tərəfindən
hazırlanan bankdaxili qaydalarda, həmçinin bank tərəfindən
problemli kreditlərin tənzimlənməsi də öz əksini tapmalıdır. Öz
fəaliyyətinin xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq bank problemli
kreditlər anlayışını və kreditlərin problemli kimi təsnifləşdirilməsi üçün meyarları müəyyən etməlidir.
Qaydaların 4.1.19-cu bəndinə əsasən, aşağıdakı hallar
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kreditin
statusunun
pisləşməsinin
səbəbləri
kimi
qiymətləndirilə bilər: bank tərəfindən tələb edilən maliyyə
məlumatlarının vaxtında təqdim edilməməsi; kredit üzrə
faizlərin və əsas məbləğin vaxtında ödənilməməsi; borcalanın
maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi; kreditin əsas borc məbləğinin
və faizinin ödəmə müddətinin uzadılması üçün müraciət;
borcalana qarşı məhkəmə iddialarının qaldırılması; borcalanın
bankla görüşməkdən imtina etməsi; Mərkəzləşdirilmiş Kredit
Reyestrindən borcalanın ödəniş qabiliyyətinin pisləşməsi haqqında məlumatların alınması; borcalanın ödəmə qabiliyyətinə
mənfi təsiri ola bilən hər hansı digər məlumatın əldə edilməsi.
Banklar tərəfindən hər bir kredit və borcalana fərdi
qaydada yanaşmanın həyata keçirilməsi təmin edilməli və bu
məqsədlə hər bir bank tərəfindən hazırlanmış bankdaxili
qaydalarda ən azı aşağıdakı tənzimləmə tədbirləri əks
olunmalıdır:
- borcalan tərəfindən əlavə maliyyə vəsaitlərinin cəlb
edilməsinə, əlavə təminatın verilməsinin təmin olunmasına
yönəldilmiş tədbirlər;
- borcalanın maliyyə imkanlarını və ödəmə qabiliyyətini
gücləndirmək yollarının tapılması istiqamətində borcalanla
birgə tədbirlərin görülməsi (məsləhətçi xidmətlərinin cəlb
edilməsi, əməliyyat xərclərinin azaldılması və (və ya) gəlirlərin
artırılması, aktivlərin satılması proqramının hazırlanması, müəssisənin yenidən təşkili, borcun restrukturizasiyası proqramının hazırlanması, kreditin şərtlərinin dəyişdirilməsi və s.);
- kredit üzrə borcalanın öhdəliklərinin başqa fiziki və ya
hüquqi şəxsə ötürülməsi;
- borcun qaytarılması üçün qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada kredit təminatına tələbin yönəldilməsi və s.
Qaydaların 4.1.20-ci bəndinə görə, bankdaxili qaydalarda
borcun tutulması, sonrakı ardıcıl və daha ciddi tədbirlərin
görülməsi üzrə tələblər və prosedurlar nəzərdə tutulmalıdır.
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Restrukturizasiya olunmuş kreditlər istisna olunmaqla
banklarda vaxtı keçmiş kreditlərin əsassız olaraq yeni
kreditlərlə əvəz edilməsi praktikasına yol verilməməlidir.
Borcalana əvvəllər verilmiş kreditlər ümidsiz borclar kimi
xüsusi ehtiyatlar hesabına balansdan silinmişdirsə, bu,
borcalana yeni kreditin verilməsi müstəsna hallarda və ciddi
təhlilin aparılması əsasında yalnız əvvəllər verilmiş kreditlərin
tam ödənilməsi şərti ilə nəzərdə tutula bilər.
Bankdaxili qaydalarda Bankda bütün borcalanlar üzrə
kredit dosyesinin (tarixçəsinin) aparılması da nəzərdə
tutulmuşdur. Müştərilər üzrə məlumatların məxfiliyi qorunmalı
və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla,
üçüncü tərəfə açıqlanmamalıdır.
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının «Banklarda
kreditlərin verilməsi Qaydaları»na 1 nömrəli əlavədə kredit
dosyesi (tarixçəsi) ilə bağlı bir sıra müddəalar əks olunmuşdur.
Məsələn, xüsusi halda fiziki şəxslərlə bağlı göstərilmişdir ki,
hər bir borcalan üçün kredit dosyesində (tarixçəsində) faktiki
mövcud sənədlərin siyahısı olmalı və dosyeyə elektron və ya
kağız daşıyıcılar formatında minimum aşağıdakı sənəd və
məlumatlar daxil edilməlidir:
- Borcalanın şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti,
ünvanı (olduğu yer), əlaqə telefonu, faks nömrəsi və elektron
poçt ünvanı (mövcud olduqda);
- kreditin ödənilməsi mənbəyi (əsas və ehtiyat mənbələri
göstərilməklə);
- kreditin təminatlı və ya təminatsız olması barədə
məlumat;
- kreditin təminatı;
- bank tərəfindən hazırlanmış borcalanın kredit ödəmə
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə dair hesabat;
- daxili prosedurlarla nəzərdə tutulmuş qaydada kreditin
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verilməsinə dair bankın müvafiq bölmələrinin və ya
səlahiyyətli şəxslərinin rəyi;
- bankın səlahiyyətli bölmələrinin kreditlərin verilməsinə
dair iclas protokolunun surəti və ya müvafiq səlahiyyətli
şəxslərin imzası ilə kreditin verilməsi haqqında çıxarılmış
qərar;
- kredit müqaviləsi;
- borcalanın əmək haqqı, tutduğu vəzifə və iş müddəti
göstərilməklə onun iş yerindən arayış və (və ya) digər
mənbələrdən aldığı gəlir (təqaüd, miras, maddi yardım,
dividend, kompensasiya və s.) barədə rəsmi qaydada təsdiq
edilmiş arayış;
- bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş hallarda borcalanın
öhdəlikləri barədə Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrindən
(MKR) əldə edilmiş arayış;
- kredit ödəmə qrafiki və faktiki ödənişlər (tarixlər və
məbləğlər göstərilməklə) barədə məlumat;
- kreditin restrukturizasiyasını təsdiq edən müqavilə və
sənədlər;
- təminata dair mövcud qanunvericiliyə uyğun bağlanmış
(təsdiq edilmiş) müqavilə;
- girov predmeti üzrə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən
sənədlərin surəti;
- mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq girov predmetinin
qiymətləndirilməsi
tarixi,
metodu,
qiymətləndirici
göstərilməklə qiymətləndirmənin nəticələri barədə hesabat;
- girov predmetinin fiziki və texniki vəziyyətinin
yoxlanılması haqqında hesabat: yoxlanılan girovun növü,
yoxlamanın aparılma yeri və onu aparan şəxsin adı, habelə
qiymətləndirmənin nəticələri (onun saxlanma vəziyyəti və s.
göstəriciləri göstərilməklə) barədə məlumat;
82

- təminatın bu Qaydalara uyğun həyata keçirilmiş yenidən
qiymətləndirilməsinin nəticələri haqqında məlumat;
- təminat zəmanət növündə olduqda təminatçının maliyyə
vəziyyəti barədə məlumat və onun bank tərəfindən
qiymətləndirilməsinin nəticələri;
- əlavə təminatın sənədləşdirilməsi (zərurət yarandıqda);
- təminatın əvəz edilməsinin sənədləşdirilməsi (zərurət
yarandıqda) və s.
Qeyd olunanlarla yanaşı Qaydalara olan 1 nömrəli
əlavədə, həmçinin kredit tarixçəsinə daxil edilməsi məqsədəuyğun olan digər sənədlər də göstərilmişdir. O cümlədən:
borcun tutulmasına dair sənədlər (borcalanlara və onlarla
əlaqədar şəxslərə ünvanlanmış məktublar, borcun tutulması
tədbirlərinin nəticələri və s.); digər hüquqi sənədlər (məsələn,
borcalana qarşı həllini gözləyən hər hansı bir rəsmi iddia,
yaxud borcalan tərəfindən banka qarşı qaldırılmış rəsmi
şikayət/iddia); borcalanla yazışmalar; borcalanlarla danışıqlar
haqqında məlumat (hər bir hal üzrə əlaqənin növü – məsələn,
bank tərəfindən əhəmiyyətli hesab edilən telefon danışıqları,
görüşləri və s., danışığın kiminlə aparılması, qısa məzmunu,
tarixi, nəticəsi və s. barədə məlumat əlavə olunmaqla) və s.
Qaydaların 4.3-cü bəndinə əsasən, bankda kredit riski
səviyyəsini və istiqamətlərini, kreditlərin verilməsi, idarə
edilməsi və nəzarət tələblərini, habelə kredit portfelinin və
balansdankənar öhdəliklərin keyfiyyətini özündə əks etdirən
adekvat Menecment İnformasiya Sistemi (MİS) olmalıdır. MİS
kredit portfelinin tərkibi və strukturu barədə məlumatları
təqdim etməli, risklərin cəmləşməsini və limitlərə riayət
olunmasını müəyyən etməlidir. MİS bankın müvafiq
səlahiyyətli əməkdaşlarını və rəhbərliyini kredit riski üzrə
göstəricilərin müəyyən edilmiş kritik həddə çatması barədə
məlumatlandırmalıdır.
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Azərbaycan
Respublikası
Prezidenti
tərəfindən
imzalanmış «Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında» 25
dekabr 2009-cu il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun
Azərbaycan Respublikasında hüquqi və fiziki şəxslərin maliyyə
resurslarına olan ehtiyaclarının daha dolğun ödənilməsi,
maliyyə xidmətlərindən istifadəçi üçün əlverişli şəraitin
yaradılması məqsədilə bank olmayan kredit təşkilatlarının təsis
edilməsi, idarə olunması və fəaliyyətinin tənzimlənməsi
qaydalarını müəyyən edir.
Qanunun 1.0.1-ci maddəsində göstərilir ki, Bank olmayan
kredit təşkilatı (BOKT) – xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında
kreditlərin verilməsi və bu Qanunla nəzərdə tutulmuş digər
fəaliyyət növlərini həyata keçirən ixtisaslaşmış kredit
təşkilatıdır.
Qanunun 2.2-ci maddəsində bu Qanunun kredit
ittifaqlarına və lombardlara şamil olunmadığı göstərilir.
«Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında» Qanunun
15.1-ci maddəsində göstərilir ki, BOKT Mərkəzi Bankdan
aldığı lisenzitya əsasında təminatlı və təminatsız kreditlər verə
bilər. BOKT tərəfindən verilən kreditlər daşınan və daşınmaz
əmlakın girovu, girov əmanəti, qarantiya, zaminlik və
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər üsullarla təmin oluna
bilər. Girov zəmanəti yalnız Mərkəzi Bankın BOKT-yə verdiyi
lisenziyada bu barədə xüsusi icazə olduqda qəbul edilə bilər.
Qanunun 15.2-ci maddəsinə əsasən, kreditlərin verilməsi
üçün lisenziya almış BOKT aşağıdakı fəaliyyət növlərini də
həyata keçirə bilər: borc öhdəliklərinin alqı-satqısı (faktorinq,
forfeytinq); lizinq; veksellərin uçotu; qarantiyanın verilməsi;
sığorta agenti xidmətinin göstərilməsi; borcalanlara, o
cümlədən birgə borcalan qruplarına maliyyə, texniki və
idarəetmə məsələləri üzrə məsləhət xidmətinin göstərilməsi.
Qanunun 16-cı maddəsinə görə BOKT-lərin fəaliyyəti
aşağıdakı mənbələr hesabına maliyyələşdirilə bilər:
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- nizamnamə (şərikli) kapitalı (əmlak haqları) və əldə
edilmiş gəlirlər;
- cəlb edilmiş kreditlər;
- fiziki və hüquqi şəxslərin ianələri, qrantları və digər
formalarda əvəzsiz olaraq ayırdıqları vəsaitlər;
- qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələrdən
əldə edilən vəsaitlər.
Bu Qanunun 17.2-ci maddəsinə görə, BOKT ilə borcalan
arasında bağlanılan kredit müqaviləsində ən azı aşağıdakılar öz
əksini tapmalıdır: tərəflərin adları və hüquqi ünvanları; kreditin
məqsədi; kreditin məbləği; kreditin qaytarılma müddəti;
kreditin qaytarılma üsulu; təminatın forması (təminatlı kredit
verildikdə); kredit üzrə faizlərin, o cümlədən illik faiz
dərəcəsinin məbləği (illik faiz dərəcəsi qaytarılma müddətindən
asılı olmayaraq göstərilməlidir); kredit üzrə borcun (əsas
borcun və faizlərin) bərabər aylıq ödənişlər formasında
ödənilməsi nəzərdə tutulduqda, kreditdən istifadə edilən
müddət ərzində orta hesabla ödəniləcək həqiqi faiz dərəcəsi;
tərəflərin məsuliyyəti.
16 iyun 2010-cu il tarixli Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı ilə qəbul edilmiş
«Bank olmayan kredit təşkilatlarının prudensial tənzimlənməsinə dair Qaydalar» «Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında» və «Bank olmayan kredit təşkilatları
haqqında» Azərbaycan Respublikası qanunlarına və digər
normativ-hüquqi aktlarına uyğun olaraq hazırlanmış və bank
olmayan kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə dair prudensial
normativləri və tələbləri müəyyən edir.
Burada prudensial – BOKT-nin təhlükəsiz fəaliyyətinin
təmin edilməsinə istiqamətlənmiş normativlərə, qaydalara,
tələblərə və göstərişlərə əsaslanmış düşünülmüş davranış,
idarəetmə və nəzarət üsuludur.
Qaydaların 3-cü bəndində bir sıra prudensial normativlər
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və tələblər müəyyən olunmuşdur. Belə ki, BOKT-lərin
fəaliyyətinə dair aşağıdakı prudensial normativlər və tələblər
müəyyən edilə bilər:
- nizamnamə (şərikli) kapitalının (əmlak haqları)
minimum miqdarı;
- bir borcalana və birgə borcalanlar qrupuna verilən
kreditlərin maksimum miqdarı;
- aidiyyəti şəxslərə verilən kreditlərin maksimum məbləği
və həmin şəxslərlə aparılan əməliyyatlara dair tələblər;
- qəbul edilmiş girov əmanətlərinin BOKT-nin kapitalına
olan nisbəti;
- aktivlərin, balansarxası öhdəliklərin təsnifatından və
qiymətləndirilməsindən asılı olaraq, mümkün zərərin
ödənilməsi üçün xərclər hesabına yaradılan xüsusi ehtiyatlara
dair tələblər.
Qaydalarda (bənd 3.11) göstərilir ki, girov əmanəti qəbul
etmək hüququ olan BOKT öz maliyyə vəziyyətini və
əməliyyatlarının nəticələrini aydın və obyektiv təsəvvür etmək
üçün bütün verdiyi kreditləri rübdə ən azı bir dəfə
qiymətləndirməli və bu aktivlər üzrə xərclər hesabına müvafiq
ehtiyatlar yaratmalıdır. Qiymətləndirmənin əsas məqsədi
BOKT-nin kreditlərinin keyfiyyətinin təhlili və potensial
itkilərin tanınmasıdır.
Qiymətləndirmə zamanı BOKT bütün riskli kreditlərini
təhlil edir və onları bu Qaydalara uyğun olaraq müvafiq
təsnifləşdirmə kateqoriyalarına aid edir, yəni onlara müvafiq
reytinqlər verir.
Təsnifləşdirmə məqsədilə aktivlər standart və qeyristandart aktivlər qrupuna bölünürlər. Standart aktivlər qrupuna
«qənaətbəxş aktivlər», qeyri-standart aktivlər qrupuna «qeyriqənaətbəxş aktivlər», «təhlükəli aktivlər» və «ümidsiz aktivlər»
aiddir (bənd 3.13).
Xüsusi ehtiyatlar təsnifat üzrə aşağıdakı məbləğdə
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yaradılır (bənd 3.14):
- «qənaətbəxş aktivlər» - əsas məbləği və ya faiz
borclarının qaytarılma müddəti müqavilədə müəyyən olunmuş
tarixdən 30 günə qədər keçmiş tam təminatlı, qismən təminatlı
və təminatsız kreditlərin qeyd olunmuş dəyərinin 0%-i
həcmində;
- «qeyri-qənaətbəx aktivlər» - əsas məbləği və ya faiz
borclarının qaytarılma müddəti müqavilədə müəyyən olunmuş
tarixdən 31 gündən 180 günədək keçmiş tam təminatlı
kreditlərin qeyd olunmuş dəyərinin 25%-i həcmində;
- «təhlükəli aktivlər» - əsas məbləği və ya faiz borclarının
qaytarılma müddəti müqavilədə müəyyən olunmuş tarixdən 181
gündən 365 günədək keçmiş tam təminatlı, 31 gündən 180
günədək keçmiş qismən təminatlı və təminatsız kreditlərin qeyd
olunmuş dəyərinin 50%-i həcmində;
- «ümidsiz aktivlər» - əsas məbləği və ya faiz borclarının
qaytarılma müddəti müqavilədə müəyyən olunmuş tarixdən 365
gündən çox keçmiş tam təminatlı, 181 gündən çox keçmiş
qismən təminatlı və təminatsız kreditlərin qeyd olunmuş
dəyərinin 100%-i həcmində.
Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən 3 iyun 2013-cü il
tarixdə qəbul edilmiş və kreditləşmə prosesində yaranan ictimai
münasibətləri tənzimləyən normativ-hüquqi aktlardan biri də
«Risklərin İdarə Edilməsi Standartı»dır. Standartların əsas
məqsədi mövcud qanunvericiliyə və mükəmməl beynəlxalq
təcrübəyə uyğun olaraq, banklarda risklərin idarə edilməsinin
təşkilinə köməklik etməkdən, funksiya və prosedurlarını
müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.
Məlum olduğu kimi, risklərin idarə edilməsi prosesi
bankın fəaliyyətinə xas olan risklərin müəyyən edilməsi,
qiymətləndirməsi, onlar barədə hesabatların hazırlanması,
məqbul risk limitlərinin müəyyən edilməsi vasitəsi ilə onlara
nəzarət edilməsi və risklərin azaldılmasıdır.
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Standartlarda banklarda risklərin idarə edilməsi funksiyasını həyata keçirən nümunəvi təşkilati struktur qismində:
Müşahidə Şurasının; İdarə Heyətinin; Risklərin İdarə edilməsi
Komitələrinin; Audit Komitəsinin, Risklərin idarə edilməsi
departamentinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.
Təlimat xarakteri daşıyan bu normativ-hüquqi aktda
göstərilir ki, risklərin idarə edilməsi qaydaları, bankda risklərin
idarə edilməsinin düzgün tətbiqini təmin etmək məqsədilə
riayət olunmalı prosedurları tam və aydın müəyyən edən daxili
qaydalar olmaqla, risklərin idarə edilməsi bölməsi və Risklərin
İdarə edilməsi Komitəsi tərəfindən hazırlanır, İdarə Heyəti ilə
razılaşdırılır və Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilir.
Standartlara uyğun olaraq, banklar və bank olmayan
kredit təşkilatları risklərin idarə edilməsi qaydalarını
hazırlayarkən aşağıdakıları nəzərə almalıdırlar:
- bankın riskə qarşı dözümlülüyü. Bu hədəflənmiş
mənfəəti əldə etmək üçün bank öz üzərinə götürəcək vəzifələrin
və həyata keçirəcək əməliyyatların risk dərəcəsidir. Riskə qarşı
dözümlülük səviyyəsi öz əksini bankın əməliyyat bölmələri
üçün təyin edilmiş risk limitlərində tapır;
- bank tərəfindən aparılan əməliyyatların həcmi,
xüsusiyyəti və mürəkkəbliyi;
- daxili nəzarət prosedurlarının keyfiyyəti;
- daxili təcrübənin səviyyəsi ki, bu səviyyə də risklərin
idarə edilməsi bölməsinin əməkdaşlarının müvafiq sahədə
müxtəlif tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan
xüsusi bilik və təcrübəyə malik olmaları ilə müəyyən edilir;
- bankın keçmiş risk təcrübəsi və risklərin təzahürü;
- bankın mükafatlandırma siyasəti. Bu siyasətdə hər bir
işçinin və hər bir istiqamətdə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
üçün bal sistemi və balların mükafatlandırma məbləği ilə
uyğunlaşdırılması daxil olmalıdır.
Standartlarda kredit, onun anlayışı, kredit siyasəti, kredit
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riskinin qiymətləndirilməsi, monitorinq və sair kimi məsələləri
tənzimləyən müddəalar da öz əksini tapmışdır.
Xüsusi halda göstərilir ki, kredit riski, aktivlərin
dəyərinin itirməsinə və yaxud dəyərsiz hala düşməsinə səbəb
olan, borcalanın maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi kimi
hadisəsindən (balansdankənar hadisələr daxil olmaqla) yaranan
zərər ehtimalıdır. Kredit risklərinin idarə edilməsində məqsəd,
belə kredit hadisələrini aradan qaldırmaq, kredit riski
təhlükəsini məqbul olan parametrlər daxilində saxlamaq, bank
aktivlərinin sağlamlığını qorumaq və onlardan əldə olunacaq
gəlirlərin itkilərin örtəcəyini təmin etməkdən ibarətdir. Banklar,
bütün kredit portfelinin riskini, eləcə də ayrı-ayrı kreditlərdə və
ya əməliyyatlarda mövcud olan riskləri idarə etməlidir.
Standartların 2.2.2-ci bəndində qeyd olunur ki, hər bir
bank tərəfindən fərdi qaydada işlənib hazırlanan kredit riskinin
idarə edilməsi qaydalarında aydın və birmənalı, başa düşülən
formada aşağıdakı məsələlər kompleksi əks olunmalıdır: kredit
ərizələrinin qiymətləndirilməsi qaydaları; bank tərəfindən ayrıayrı kreditlərin müntəzəm olaraq təhlili, aktivlərin
təsnifləşdirilməsi və ehtiyatların yaradılması üzrə qaydalar;
problemli kreditləri müzakirə etmək üçün ümumi struktur və
spesifik qaydalar; kredit zərəri üzrə ehtiyatların yaradılmasının,
kreditlərin balansdan silinmələrinin və gözlənilən həqiqi ödəmə
məbləğlərinin əks etdirməsini təmin edən prosedurlar;
problemli kreditlərə gündəlik nəzarət və vaxtı ötmüş kreditlərin
yığılması üçün prosedurlar və təşkilati resurslar; zəmanətlərin
davamlılığının ardıcıl surətdə qiymətləndirilməsi və girovun
dəyərinin qiymətləndirilməsi üçün mexanizmləri;
borc
məbləğlərinin bir hissəsinin və ya hamısının (əsas və faiz
məbləği) kredit müqaviləsinin şərtlərinə əsasən yığılmaması
zamanı, borcun qiymətdən düşmüş kimi müəyyən edilməsi
prosedurları və s.
Normativ-hüquqi aktda, eyni zamanda, kredit riskinin
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qiymətləndirilməsi ilə bağlı müddəalar da yer almış, xüsusi
halda, Standartların 2.2.4-cü bəndində banklar, xüsusi halda
onların müvafiq struktur bölmələri tərəfindən kredit risklərinin
müəyyən edilməsi məqsədilə aşağıdakı parametrlərin hesablanması nəzərdə tutulmuşdur:
- qabaqcadan ödənilmə riski: bu risk müştərinin və ya əks
tərəfin krediti ödəyə bilməməsi nəticəsində yaranan zərər
riskidir. Bu zaman zərərin ölçüsü qüvvədə olan bazar dərəcələrindən asılı olur. Qabaqcadan ödənilmə riski kredit
ekvivalentliyi prinsipinə görə ölçülməlidir və riskin
vəziyyətinin cari bərpa dəyərinin bazardakı dəyişikliklərin
nəticəsi kimi müəssisənin gələcək risk təhlükəsinin bəzi
çoxsaylı təxminlərinin cəmini əks etdirməlidir:
- cari təhlükə: bu, əks tərəfin bu gün kredit ödəyə
bilmədiyi və vəziyyətin cari bazar şəraitində yenidən
qiymətləndirilməsinə ekvivalent olduqda yaranan zərər
növüdür;
- potensial risk təhlükəsi: bu, əks tərəf gələcəkdə
müəyyən olunmuş müddət ərzində kredit ödəyə bilmədikdə
nəyin itiriləcəyini əks etdirən əməliyyatın, gələcək cari bərpa
dəyərinin qiymətləndirilməsidir;
- gözlənilən zərər, mövcud məlumata əsasən bankın
üzləşəcəyi ehtimal edilən zərərlərin səviyyəsini əks etdirir. Bu,
gələcək potensial təhlükənin əks tərəfin kredit ödəyə bilməməsi
ehtimalı və nəzərə alınmış yığılma dərəcələri ilə riyazi
ehtimaldır;
- gözlənilməyən zərər, faktiki zərərin gözlənilən zərərdən
yuxarı və ya aşağı olacağı ehtimalını əks etdirir. Gözlənilməyən
zərərin səviyyəsi, müəyyən edilmiş etibarlılıq səviyyəsi
çərçivəsində ən pis kredit zərərini ölçməklə qiymətləndirilir.
- hesablaşma riski: əks tərəfdən gözlənilən ödənilməmiş
məbləğlərdir.
Standartlara
əsasən,
Risklərin
İdarə
Edilməsi
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Departamentinin yaradılması və bu struktur bölmə tərəfindən
yuxarıda qeyd olunan bütün risk ölçülərinə ayrı-ayrılıqda və ya
ümumilikdə nəzarət etməli və müntəzəm olaraq müvafiq qarşı
tərəf limitləri ilə müqayisəsi həyata keçirilməlidir.
Azərbaycanda banklar və digər kredit qurumlarında
kreditləşmə prosesində yarana biləcək risklərin idarə olunması
ilə bağlı məsələləri tənzimləyən daha bir normativ-hüquqi akt
«Banklarda risklərin idarə olunması Qaydaları»dır. Bu
Qaydalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə
Heyətinin 9 dekabr 2013-cü il tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət
göstərən banklarda korporativ idarəetmə çərçivəsində risklərin
müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi, idarə olunması,
monitorinqi və onlar üzrə hesabatlığı təmin edən risklərin idarə
edilməsi sisteminin yaradılmasına dair minimum tələbləri
müəyyən edir.
Qaydaların 7.4-cü bəndində risklərin müəyyənləşdirilməsinin əsasən aşağıdakı metodlar kompleksindlən istifadə
etməklə həyata keçirildiyi xüsusi olaraq qeyd olunur:
- Risk xəritəsi. Risk xəritəsində bankın məruz qala
biləcəyi risklər, riski yaradan daxili və kənar səbəblər, riskin
yarada biləcəyi digər risklər və mümkün zərərlər əks olunur,
habelə riskin başvermə tezliyi, idarə edilməsi və qiymətləndirmə alətləri, riskin idarə edilməsi üzrə məsul şəxs və ya
struktur bölmə müəyyən olunur. Risk xəritəsinə ən azı ildə iki
dəfə yenidən baxılır və lazım gəldikdə dəyişikliklər edilir.
- Sorğular. Sorğulardan müəyyənləşdirilməsi çətin olan
müxtəlif risklərin aşkarlanması üçün istifadə olunur. Sorğuların
mövzusu bankın risk gözləntilərinə əsaslanır. Sorğular aydın,
yığcam və mövzuya uyğun şəkildə tərtib edilir.
- Empirik təhlillər. Bank tərəfindən risklərin müəyyənləşdirilməsi üçün özünün və (və ya) digər bankların empirik
məlumatlarına (məsələn, zərərlər haqqında) əsasən mütəmadi
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olaraq təhlillər aparılır.
- Erkən xəbərdarlıq sistemləri. Risklərin monitorinqini
həyata keçirən erkən xəbərdarlıq sistemi bank fəaliyyətində
istifadə edilən müxtəlif əmsal və faktorların onlar üzrə
müəyyən edilmiş hədlərə yaxınlaşması nəticəsində müxtəlif
təhlükələrin yaranma ehtimalları və risklər barədə məlumatların
verilməsini təmin edir.
Bu normativ-hüquqi akta görə (bənd 7.6), risklərin
qiymətləndirilməsi prosesində kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin təhlili əsasında bankın riskgötürmə qabiliyyəti müəyyən
edilir və risk səviyyəsi qiymətləndirilir.
Qiymətləndirmə zamanı aşağıdakı modellərdən istifadə
olunması tövsiyə edilir:
- Riskə məruz dəyər modelləri. Riskə məruz dəyər hər
hansı bir müddət ərzində (ən azı bir il), əvvəlcədən müəyyən
edilmiş əminlik dərəcəsi ilə ehtimal olunan zərərin maksimum
məbləği olmaqla bankın müxtəlif risk növləri üzrə ehtimal
olunan zərərin həcmini əks etdirir.
- Riskə məruz portfel. Bu alət kreditləri gecikmə
müddətlərinə görə qruplaşdırmaqla kredit riskini hesablamağa
kömək edir.
- İflasa ekvivalent risk. Hər bir gecikmə qrupuna iflas
olma ehtimalı verilməklə ümumi portfelin potensial iflas həcmi
proqnozlaşdırılır (empirik məlumatları əsasında).
- «Vintac» təhlili. Bu alət vaxtı keçmiş kreditlərin
verildiyi tarix, bölmə, inzibatçı, kredit mütəxəssisi və digər
meyarlar üzrə müfəssəl təhlil etmək imkanı yaratmaqla portfel
üzrə yaranmış problemlərin daha effektiv şəkildə aradan
qaldırılmasını təmin edir.
- Stress-testlər. Hər bir bankda onun risk portfelinə
mənfi təsir edə biləcək hadisələrin müəyyən edilməsi və
qiymətləndirilməsi üçün bankın həcmindən və onun
fəaliyyətinin mürəkkəbliyindən asılı olaraq stress-test modelləri
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hazırlanır və ən azı ildə bir dəfə yenilənir.
Qaydalarda, həmçinin risk limitləri ilə bağlı müddəalar da
(8-ci bənd) yer almışdır. Bu müddəalara görə risk limitləri
bankın ölçüsünə, risk portfelinə, fəaliyyət istiqamətlərinə,
məhsul və xidmətlərinin mürəkkəbliyinə uyğun olaraq biznes
bölmələrinin əməkdaşları, struktur bölmələr və ümumi bank
üzrə müəyyən edilir. Risk limitləri ən azı ayda bir dəfə
nəzərdən keçirilir, mövcud bazar şərtlərinə və bank
strategiyasına uyğun olaraq dəyişdirilir.
18 dekabr 2013-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Qərarı ilə qəbul edilmiş
«Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi
üçün xüsusi ehtiyatların yaradılması Qaydaları» «Azərbaycan
Respublikasının «Mərkəzi Bank haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 48.1.3-cü maddəsinə və «Banklar haqqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 34.2.12-ci maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır. Qaydalarda Azərbaycan
Respublikasında fəaliyyət göstərən banklar və xarici bankların
yerli filiallarında aktivlərin təsnifləşdirilməsi və aktivlər üzrə
mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların
yaradılması qaydaları müəyyən edilmişdir.
Qaydaların 2-ci maddəsində göstərilir ki, aktivlər – bank
tərəfindən verilən kreditlər, geri qaytarılmaq şərti ilə
yerləşdirilmiş digər aktivlər, bank tərəfindən qabaqcadan
ödənilmiş vəsait, bank işində istifadə olunmayan aktivlər,
hüquqi şəxslərin kapitalında iştirak payına vəsait qoyuluşları və
balansdankənar öhdəliklərdir.
Qaydaların 3-cü maddəsində aktivlərin təsnifləşdirilməsi
ilə bağlı müddəalar əks olunmuşdur.
Təsnifləşdirmə məqsədi ilə aktivlər 30 günədək, 31
gündən 90 günədək, 91 gündən 180 günədək, 181 gündən 270
günədək və 270 gündən çox gecikdirilmiş aktivlərə bölünür.
Aktivin gecikməsi müddəti (əsas məbləği və ya faiz borcu üzrə)
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müvafiq müqavilədə əsas məbləğin və faiz borclarının
ödənilməsi üçün müəyyən edilmiş tarixdən hesablanır.
Keyfiyyət meyarlarına görə aktivlər yüksək, orta və
aşağı keyfiyyətli aktivlərə bölünür.
Aktivin keyfiyyəti aşağıdakı bütün tələblərə uyğun
olduğu hallarda yüksək hesab olunur:
- borclunun maliyyə vəziyyəti və fəaliyyətinin gəlirliyi
müqavilə üzrə öhdəlikləri vaxtında və tam həcmdə ödəmək
üçün məqbul olduqda;
- borclunun ödəmə qabiliyyətinə təsir edən hər hansı
neqativ amillər (istehsalın artım tempinin aşağı düşməsi,
kreditor və debitor borclarının kəskin artması və digər iqtisadi
faktorlar) müşahidə olunmadıqda;
- borclunun son altı ay ərzində vaxtı keçmiş kreditləri
olmadıqda;
Aşağıda göstərilən bir və ya bir neçə hal mövcud olduqda
aktivlərin keyfiyyəti orta hesab olunur:
- borclu maliyyə hesabatlarını, biznes-planının və ya
öhdəlikləri vaxtında ödəmək qabiliyyətini sübut edən digər
sənədləri təqdim etmədikdə;
- borclunun fəaliyyəti üzrə pul axınları borca xidmət
şərtlərinə adekvat olmadıqda;
- iqtisadi şəraitin dəyişməsinin borclunun ödəmə
qabiliyyətinə mənfi təsir göstərə bilən meyllər (məsələn,
borclunun satdığı məhsula tələbat aşağı düşdükdə, məhsulun
istehsalına sərf olunan xammalın qiyməti artdıqda) müşahidə
olunduqda və ya bu cür təsir ehtimalı yarandıqda;
- borclu zərərlə işlədikdə və ya öhdəliyinin icrası üçün
yetərli gəlir əldə etmədikdə;
- borcun əsas ödəniş mənbələri borcu ödəmək üçün
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kifayət etmədikdə və əlavə ödəniş mənbələrinə (məsələn, əlavə
təminat, əmlakın satışı, borclu tərəfindən əlavə vəsaitlərin cəlb
olunması) zərurət yarandıqda;
- borclunun son altı ay ərzində vaxtı keçmiş kreditləri
olduqda.
Aktivlərin keyfiyyəti aşağıdakı bir və ya bir neçə hal baş
verdikdə aşağı hesab olunur:
- borclunun zərərlə fəaliyyət göstərməsi bir ildən artıq
davam etdikdə;
- borclu borcunu ödəyə bilmədikdə və borcun ödənilməsi
üçün əlavə mənbələrin olmadığı müəyyən edildikdə;
- borclu öhdəliyini icra etmədikdə və borclunu tapmaq
mümkün olmadıqda (o cümlədən, vəfat etdikdə və ya
qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada həmin şəxs
haqqında axtarış tədbirlərinə başlanması üçün müraciət
olunduqda);
- kreditin təyinatı üzrə istifadəsini təsdiq edən sənədlər
olmadıqda.
Gecikmə
günləri.
Keyfiyyət
meyarı
yüksək

0-30
gün

31-90
gün

91-180
gün

181-270
gün

270
gündən
artıq

qənaətbəxş

nəzarət
altında
olan
qeyriqənaətbəxş
təhlükəli

qeyriqənaət
bəxş
təhlükəli

təhlükəli

ümidsiz

ümidsiz

ümidsiz

ümidsiz

ümidsiz

ümidsiz

orta

nəzarət
altında

aşağı

qeyriqənaətbəxş
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Qaydaların 4-cü bəndində ehtiyatların yaradılması və
ümidsiz aktivlərin silinməsinin prosedur qaydaları əks
olunmuşdur.
Göstərilmişdir ki, aktivlər üzrə mümkün zərərlərin
ödənilməsi üçün ehtiyatlar yaradılır. Ehtiyatlar iki kateqoriyaya
bölünür: 1) bankın standart aktivləri üzrə mümkün zərərin
ödənilməsi üçün yaradılmış adi ehtiyatlar; 2) bankın qeyristandart aktivləri üçün mümkün zərərin ödənilməsi üçün
yaradılmış məqsədli ehtiyatlar.
Təsnifləşdirmə kateqoriyaları üzrə ehtiyatların dərəcələri
aşağıdakı kimi müəyyən edilir: qənaətbəxş aktivlər – 1%;
nəzarət altında olan aktivlər – 5%; qeyri-qənaətbəxş aktivlər –
30%; təhlükəli aktivlər – 60%; ümidsiz aktivlər – 100%.
Qaydaların 5-ci bəndində istehlak kreditlərinin təsnifləşdirilməsi ilə bağlı müddəalar təsbit olunmuş, istehlak
kreditlərinin təsnifləşdirilməsinin aşağıdakı qaydalar üzrə
həyata keçirildiyi göstərilmişdir:
- əsas məbləği və ya faiz borcları kredit müqaviləsinə
uyğun ödənilən və ya 30 günədək gecikdirilmiş kreditlər –
qənaətbəxş aktivlər kimi;
- əsas məbləği və ya faiz borclarının ödənilməsi kredit
müqaviləsində müəyyən olunmuş tarixdən 31 gündən 90
günədək gecikdirilmiş kreditlər – nəzarət altında olan aktivlər
kimi;
- əsas məbləği və ya faiz borclarının ödənilməsi kredit
müqaviləsində müəyyən olunmuş tarixdən 61 gündən 90
günədək gecikdirilmiş kreditlər – qeyri-qənaətbəxş aktivlər
kimi;
- əsas məbləği və ya faiz borclarının ödənilməsi kreit
müqaviləsində müəyyən olunmuş tarixdən 91 gündən 120
günədək gecikdirilmiş kreditlər – təhlükəli aktivlər kimi;
- əsas məbləği və ya faiz borclarının ödənilməsi kredit
müqaviləsində müəyyən olunmuş tarixdən 120 gündən artıq
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gecikdirilmiş kreditlər – ümidsiz aktivlər kimi.
Ölkədə maliyyə-kredit, xüsusi halda kreditləşmə
sahəsində yaranan hüquq münasibətlərinin, bankların və bank
olmayan kredit təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən
qanunlar, normativ-hüquqi aktlar bununla bitmir. Lakin təkcə
qeyd olunanlar bir daha əyani şəkildə göstərir ki, Azərbaycanda
maliyyə-kredit sisteminin, o cümlədən bankların və bank
olmayan kredit təşkilatlarının fəaliyyətini tənzimləyən çoxsaylı
qanunlar, digər normativ-hüquqi aktlar, Mərkəzi Bank
tərəfindən bu sahənin səmərəli fəaliyyətinin təmin edilməsinə
istiqamətlənmiş qaydalar mövcuddur.
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4. Kredit öhdəliklərinin icrası ilə bağlı məhkəmə işləri üzrə
təyin edilən məhkəmə-mühasibat ekspertizasının predmeti,
obyektləri və bu növ ekspertizalar qarşısında qoyulan
sualların dairəsi
Məlum olduğu kimi, «ekspertiza» termini, mənası «təcrübəli», «bilikli» olan latın «expertus» sözündən yaranmışdır.
Prosessual qanunvericilikdə, xüsusi halda Azərbaycan
Respublikası CPM-nin 264.1-ci maddəsində məhkəmə
ekspertizasının – elm, texnika, incəsənət və ya sənət
sahəsində, habelə müvafiq tədqiqat metodikası üzrə xüsusi
biliklər tələb edildikdə cinayət təqibi üçün əhəmiyyətli olan
halların müəyyən edilməsi məqsədi ilə aparıldığı qeyd olunur.
Məhkəmə ekspertizası icraatının çoxmərhələli proses
olduğunu qeyd edərək B.M.Əsgərov yazır: «Ekspertiza
icraatına sübut mənbəyi kimi ekspert rəyinin alınması
məqsədilə ardıcıl həyata keçirilən prosessual hərəkətlər
sistemi – ekspertizanın təyin edilməsi, tədqiqat üçün
materialların hazırlanması, həmin materialların məhkəmə
ekspertizası idarəsinə və ya ekspertə göndərilməsi, konkret iş
üzrə sübut edilməli olan halların müəyyən edilməsi üçün
tədqiqatçı, müstəntiq, prokuror, məhkəmə, cinayət təqibi
xüsusi ittiham qaydasında həyata keçirildiyi hallarda isə
təqsirləndirilən şəxsin müdafiəçisi tərəfindən ekspert
qarşısında qoyulmuş, həlli üçün elm, texnika, incəsənət və ya
sənətkarlıq sahəsində xüsusi biliklər tələb olunan məsələlər
üzrə tədqiqatın aparılması, nəticələrin formulə edilməsi və
yazılı sənədin (ekspert rəyinin) tərtib edilməsi daxildir»1.
Məhkəmə ekspertizası təqdim olunan obyektin bu və ya
digər verilmiş xarakteristikalara, əlamətlərə uyğunluq dərəcəsini peşəkarcasına qiymətləndirilməsi məqsədilə elm,
1АР

ЖПМ-нин Комментарийасы. 2-жи жилд (хцсуси щисся). Бакы, 2003,
с.208.
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texnika, iqtisadiyyat, incəsənət və digər bilik sahəsində xüsusi
biliklər tələb edən məsələlərin təcrübəli mütəxəssislər
tərəfindən tədqiqatını nəzərdə tutur.
Ekspertiza elmi deyil, tətbiqi (praktiki) bilik əldə etmək
məqsədilə konkret obyektin tədqiqidir. Belə tədqiqatın
xarakterik xüsusiyyətini yoxlanılmaqlılıq tələblərinə cavab
verən xüsusi metodikaların tətbiqidir. Ona görə də hər bir
ekspertiza növü - ekspertiza predmetinin spesifikliyi və xüsusi
biliklərin tətbiqi sahəsi ilə şərtlənən müəyyən reqlamenti,
həyata keçirilmə qaydası ilə səciyyələnir.
Məhkəmə ekspertizasının təyini, icraatı, həmçinin bu
zaman əldə edilən nəticələrdən istifadə qaydaları prosessual
qanunvericiliklə tənzimlənir. Məhz bu, qeyri-məhkəmə
ekspertizalarından məhkəmə ekspertizasını fərqləndirən əsas
əlamətdir.
Ekspertin xüsusi biliklərinin təbiəti öyrənilən obyektlərin xassələri və ekspert qarşısında qoyulmuş sualların (məsələlərin) həlli üçün istifadə olunan metodlarla müəyyən olunur.
Ona görə də ekspertizanın predmeti, obyekti və metodu
istənilən növ ekspertizaların, o cümlədən məhkəmə-iqtisad
ekspertizasının təsnifatının əsasında duran zəruri əlamətlər
keyfiyyətində göstərilir.
Hüquqşünas-alimlərin böyük əksəriyyəti hesab edir ki,
məhkəmə-iqtisad ekspertizasının predmetini, məhkəmə-iqtisad
ekspertizası vasitəsilə müəyyən olunan faktlar və hallar
(faktiki məlumatlar) təşkil edir. Xüsusi ədəbiyyatda predmetin
bir qədər fərqli şəkildə formulə edilməsinə də təsadüf etmək
mümkündür. Bu halda məhkəmə-iqtisad ekspertizasının
predmeti dedikdə – məhkəmə-iqtisad ekspertizası vasitəsilə
həll edilən sualların (məsələlərin) dairəsi başa düşülür. Bu da
mahiyyəti dəyişdirmir, çünki hər iki halda müəlliflər onların
mahiyyətini nəzərdən keçirərkən adekvat şərhlər verirlər1.
1
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Məhkəmə ekspertizaları sistemində tarixən formalaşmış
məhkəmə-iqtisad ekspertizaları maliyyə sistemində qanun
pozuntuları ilə səmərəli mübarizənin daşıyıcılarından biri
olmaqla, çoxşaxəli, spesifik xüsusiyyətə malik, mürəkkəb və
çoxobyektli ekspertizalar növünə aiddir. Ekspert təcrübəsində
məhkəmə-iqtisad ekspertizaları üçün ümumilik onların predmet
və obyektləri ilə yanaşı, həm də tədqiqat metodlarının
mövcudluğundan irəli gəlir1.
Məhkəmə-iqtisad ekspertizası – müxtəlif iqtisadi
yönümlü elmi biliklərin məcmusu əsasında ədalətin bərqərar
olunması məqsədilə aparılan ekspert tədqiqatlarının xüsusi
sinfinə aiddir.
İstənilən elm kimi, məhkəmə ekspertizası da öz tədqiqat
predmetini formalaşdırır. Tədqiqat predmeti, elmi nəzəriyyənin
tarixi şəraitlərindən və inkişaf səviyyəsindən, maddi obyektin
idrakı və mənimsənilmə dərəcəsindən, həmçinin idrakın
müəyyən metodoloji vasitə, metod və üsulları kompleksinin
mövcudluğundan asılıdır.
Buna görə də hər bir məhkəmə ekspertizası növünün
predmeti məzmun və struktur etibarilə statik deyil, dinamik
kateqoriyadır.
D.Y.Mirski və M.N.Rostov hesab edirlər ki, ekspertizanın
predmeti olaraq faktların (faktiki məlumatların) özləri deyil,
müstəntiq və ya məhkəmə tərəfindən ekspertə təqdim olunmuş
obyektin tədqiqi nəticəsində onlar haqqında əldə edilən
informasiya başa düşülməlidir. Eyni zamanda, məhkəmə
ekspertizasının predmeti ilə bağlı bu nöqteyi-nəzəri irəli sürən
müəlliflər xüsusi olaraq vurğulayırlar ki, bu informasiya

тиза//Черные дыры в российском законодательстве. 2001. №1,
с.17.
1 Щясянов Г.Щ. Мящкямя – игтисад експертизалары. Бакы, 2007,
с.4.
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müxtəlif səbəblərə görə gerçəkliyə uyğun olmaya da bilər1.
Y.Q.Koruxovun fikrincə, ekspertizanın predmeti müəyyən
edilərkən idrak predmetinin ümumfəlsəfi anlayışından çıxış
edilməlidir2.
V.A.Ştoff «fakt» sözünün məna yükünü fəlsəfi nöqteyinəzərdən izah edərək qeyd edirdi ki, fakt insan tərəfindən
müəyyən edilən, onun tərəfindən dərk olunan, müşahidə və ya
eksperiment vasitəsilə qeydə alınan reallığın fraqmentidir3.
«Fəlsəfə ensiklopedik lüğətdə isə göstərilir: «İdrakın
predmeti – obyektlərin mövcud şəraitdə və vəziyyətdə müəyyən
məqsədlə tədqiq olunan, təcrübədə müəyyənləşdirilən və
insanın əməli fəaliyyəti prosesinə daxil edilən tərəfləri,
xassələri və münasibətləridir»4.
«Məhkəmə ekspertizasının əsas terminləri lüğəti»ndə
«ekspertizanın predmetinin ekspert tədqiqatı obyekti və
müstəntiqin (məhkəmənin) sualları ilə müəyyən olunduğu» 5
qeyd olunur. Belə bir mövqe müəyyən etirazlar doğurur. Belə
ki, ekspertizanın təyini haqqında qərarda əks olunan suallar
əsasında formulə edilən ekspert tapşırığının məzmunu
ekspertiza predmetini dar və ya qismən, natamam şəkildə
müəyyən edə bilər6.
Мирский Д.Я., Ростов М.Н. Понятие объекта судебной
экспертизы//Актуальные
проблемы
теории
судебной
экспертизы. Сб.н.тр. ВНИИСЭ. М., 1984, с.25-28.
2
Корухов Ю.Г. Экспертные и неэкспертные трасологические
исследования в уголовном процессе//Актуальные проблемы
теории судебной экспертизы. Сю.н.тр. ВНИИСЭ. М., 1984, с.26.
3
Штоф В.А. Проблемы методологии научного познания. М.,
1978, с.123.
4
Фялсяфя енсиклопедик лцьяти. Бакы, 1997, с.172.
5
Словарь основных терминов судебной экспертизы. М., 1987,
с.60.
6
Белкин Р.С. и др. Теория доказательств в советском уголовном
процессе. М., 1973, с.716.
1
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V.D.Arsenyev məhkəmə ekspertizası predmetinə bir qədər
fərqli yanaşır. Müəllifin fikrincə, məhkəmə ekspertizasının
predmetini iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən və uyğun bilik
sahələrinə daxil olan məsələlərin həlli məqsədilə bu ekspertiza
sahəsinin texniki vasitələri, metodları və metodikaları ilə tədqiq
edilərək dərk olunan ekspertiza obyektinin ayrı-ayrı tərəfləri,
xassələri və münasibətləri çıxış edir1.
Məhkəmə ekspertizasının hər bir cinsinin (növünün) öz
predmeti, yəni iş materiallarının tədqiqi yolu ilə müəyyən
olunan özünəməxsus faktiki halları (faktiki məlumatları) vardır.
Hər bir ekspertiza faktların müəyyən edilməsi üçün təyin
edilərək keçirilir, lakin bu faktlar müxtəlif cins və növ
ekspertizalar üçün spesifikdir.
Ş.Abdurahmanov qeyd edir ki, «məhkəmə – iqtisad
ekspertizalarının predmetini – iqtisadiyyatın planlaşdırılması,
təşkili, inkişafı, onun nəticələri ilə əlaqədar rəsmiləşdirilmiş
sənədlər, mühasibat sənədlərində, registrlərində əks olunmuş və
ibtidai araşdırmada, məhkəmə baxışında ekspert-iqtisadçılar
tərəfindən tədqiq olunmuş və əsasında rəy verilmiş materiallar
təşkil edir»2.
İqtisadçı-ekspertlər xüsusi biliklərə əsaslanaraq, iqtisadi
informasiyanın təhrif edilməsi əlamətlərini təyin etməklə və
qiymətləndirməklə, bunun nəticəsində yaranan iqtisadi
təzahürləri və halları müəyyən edə və kəmiyyət ölçüsünü apara,
habelə onların təsərrüfat fəaliyyətinin son nəticələrinə təsir
dərəcəsini aşkar edə bilərlər3.
Predmet və tətbiq olunan xüsusi metodikalarına görə,
Арсеньев В.Д. Соотношение понятий предмета и объекта
судебной экспертизы//Проблемы теории судебной экспертизы.
Сб.н.тр. М., 1980. Вып.44, с.9-10.
3
Мящкямя експертизасы. Схемляр албому. Дярс вясаити. Бакы,
2007, с.196.
3Щясянов Г.Щ. Мящкямя – игтисад експертизалары. Бакы, 2007, с.5.
1
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məhkəmə-iqtisad ekspertizasının üç növü fərqləndirilir:
məhkəmə-mühasibat, məhkəmə-iqtisad və mühəndis-iqtisad
ekspertizaları. Bu ekspertiza növlərinin hər biri tədqiq olunan
iqtisadi informasiyanın xarakter və metodlarından asılı olaraq,
növlərə bölünməklə, ekspertiza icraatı zamanı həmin iqtisadi
informasiyaların (o cümlədən, təhrif olunma əlamətlərinin)
təhlili və aydınlaşdırılması məqsədi ilə aparılır.
İqtisad ekspertizası növlərindən hər biri predmetlərinə
uyğun obyektləri tədqiq edir və belə bir tədqiqatın əsas
məqsədi, nəticə etibarilə iqtisadi göstəricilər üzərində aparılan
təhrif əlamətlərinin aşkar edilməsindən ibarətdir. Beləliklə,
cinayətin hazırlanması, törədilməsi və ya gizlədilməsi iqtisadi
dezinformasiya ilə bağlı olduğuna dair məlumatlar və ya
fərziyyələr mövcud olduqda, habelə mülki mübahisələrin
məhkəmə həlli prosesində xüsusi iqtisadi biliklər tələb
olunduğu hallarda iqtisadi tədqiqatlara zərurət yaranır.
Məhkəmə-iqtisad ekspertizasının təyini zamanı onun
predmetinin formalaşdırılması ekspert qarşısında sualların
düzgün və dəqiq qoyuluşunu nəzərdə tutur, obyektin
formalaşması isə tədqiqat obyektlərinin aşkar edilməsi,
toplanması və ekspertə təqdim olunması ilə bağlıdır.
Ekspert qarşısında qoyulan sualların dairəsi məhkəmə
qərardadı (mülki və iqtisadi-inzibati prosesdə) və ya istintaqı
aparan müstəntiqin, prokurorun qərarında formulə edilir və bu
qərar (qərardad) prosessual tələblər gözlənilməklə tərtib
olunur.
Məhkəmə–iqtisad ekspertizasının gedişində müəyyən
hallar, gerçəkliyin faktları müəyyən olunur. Lakin mülki və
cinayət prosesinin digər subyektləri – müstəntiqlər, məhkəmə
üçün onlar artıq faktlar haqqında məlumatlar (faktiki
məlumatlar) keyfiyyətində çıxış edirlər.
Ekspertiza obyektləri, o cümlədən məhkəmə-iqtisad
ekspertizasının obyektləri – iş materiallarında təsbit olunmuş
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(əks olunmuş) və prosessual qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş
informasiya mənbələridir.
Fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən «obyekt (lat.objectum predmet) dedikdə, subyektin idrak fəaliyyətinin və digər
fəaliyyətinin yönəldildiyi şey başa düşülür» 1 . M.İsrafilovun
fikrincə, «obyekt – bizdən kənarda və şüurumuzdan asılı
olmayaraq mövcud olan şeylərdir»2.
Məhkəmə-ekspert tədqiqatı qarşısında duran vəzifələrin
həlli xeyli dərəcədə ekspertiza icraatına başlayarkən ekspertin
sərəncamında olan ilkin informasiyadan – ekspertizaya təqdim
olunan tədqiqat obyektlərindən asılıdır.
Azərbaycan Respublikasının «Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında» Qanununda məhkəmə ekspertizası
icraatı zamanı tədqiqat obyektləri qismində aşağıdakılar
müəyyən edilmişdir: maddi sübutlar; sənədlər; predmetlər;
heyvanlar; meyit və ya onun hissələri; müqayisəli tədqiqat üçün
nümunələr; məhkəmə ekspertizasının aparıldığı işin
materialları.
E.R.Rossinskaya tədqiqat obyektlərini, ekspert vəzifələrinin (məsələlərinin) həlli üçün zəruri olan informasiya
daşıyan maddi obyektlər kimi müəyyən edir və məhkəmə
ekspertizasının obyektlərinin əsasən maddi sübutlardan ibarət
olduğunu qeyd edir 3 . Oxşar anlayış «Məhkəmə ekspertizası
ensiklopediyası»nda da gətirilir4.
A.R.Şlyaxov, məhkəmə ekspertizasının obyektləri
qismində müxtəlif faktların çıxış etdiyini, eyni zamanda,
Фялсяфя енсиклопедик лцьяти. Бакы, 1997, с.392.
Исрафилов М. Мянтиг терминляринин изащлы лцьяти. Бакы, 2007, с.267.
3
Россинская Е.Р. Комментарий к Федеральному закону «О
государственной судебно-экспертной деятельности в РФ. М.,
2002, с.134-135.
4
Энциклопедия судебной экспертизы//Под ред. Т.В.Аверьяновой, Е.Р.Россинской. М., 1999, с.265.
1
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onların həmişə cinayət və ya mülki işin konkret halları ilə bağlı
olduğunu qeyd edərək göstərir ki, «məhkəmə ekspertizasının
obyekti - cinayət-prosessual və mülki-prosessual qanunvericiliklə müəyyən olunmuş maddələşmiş informasiya mənbələridir – cinayət və ya mülki işlərin materiallarıdır»1.
Y.K.Orlov, məhkəmə ekspertizası obyektlərinin «ekspertiza predmetini təşkil edən faktiki məlumatların mənbəyi»,
«faktlar haqqında informasiya daşıyıcısı» kimi anlayışlarının
hüquq ədəbiyyatında daha geniş yayıldığını göstərir. Müəllif
hesab edir ki, məhkəmə ekspertizası obyektlərinə təkcə maddi
predmetlər, hadisə şəraitinin əşya fraqmentləri deyil, həm də
hadisələr, faktlar və digər ideal obyektlər aid edilməlidir. Onun
fikrincə, ekspert tədqiqatına təkcə konkret predmetlər deyil,
həm də müxtəlif proseslər (hadisələr, hərəkətlər) də məruz qala
bilərlər ki, onların da tədqiqi əsasında ekspert, ekspertiza
predmeti olan digər faktların idrakı həyata keçirir. Bununla
belə, müəllif, ekspertiza obyektlərinin daha dar anlayışının
məqsədəuyğun olduğunu da qeyd edir və yazır: «Ekspertizanın
obyekti olaraq ekspertizanın predmetinə daxil olan faktların
müəyyən edilməsi məqsədilə üzərində ekspert tədqiqatının
aparıldığı maddi aləmin predmetləri çıxış edir»2.
Məhkəmə-iqtisad ekspertizasının obyektləri qismində
ekspert tədqiqatına məruz qalan və vasitəsilə ekspert
tərəfindən məhkəmə-iqtisad ekspertizası predmetinə daxil olan
halların idrakı həyata keçirilən informasiya mənbələri və
müəyyən olunmuş faktlar haqqında məlumatlar mənbəyi çıxış
edir. Beləliklə, məhkəmə-iqtisad ekspertizasının predmetini
təşkil edən faktlar tədqiqatın məqsədi və nəticələrini təşkil
edir, obyektin xassələri isə bu faktların idrakı vasitəsi
Шляхов А.Р. Классификация судебных экспертиз. Волгоград,
1980, с.6.
2
Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным
делам). М., 1995, с.11-12.
1
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qismində çıxış edir.
Qeyd edək ki, ekspertizanın, o cümlədən məhkəməiqtisad ekspertizasının predmetini təşkil edən faktlar haqqında
informasiya mənbələri, faktiki məlumatların mənbəyi kimi
obyektin anlayışı elmi hüquq ədəbiyyatında daha geniş
yayılmışdır1.
Beləliklə, məhkəmə-iqtisad ekspertizasının obyektini
(obyektlərini) – məhkəmə-iqtisad ekspertizasının vəzifələrinə
(suallar dairəsinə) daxil olan faktların təyini məqsədilə ekspert
tədqiqatına məruz qalan maddi aləmin predmetləri –
informasiya mənbələri kimi müəyyən oluna bilər. Prosesə cəlb
olunmaqla təqdim olunmuş materiallar maddi və ya yazılı
sübutlar statusunu əldə edirlər.
Bu zaman yazılı sübutlar qismində əsasən sənədlər çıxış
edir.
«İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın
mühafizəsi haqqında» 3 aprel 1998-ci il tarixli Azərbaycan
Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinə əsasən sənəd
(sənədləşdirilmiş informasiya) dedikdə, maddi daşıyıcıda qeyd
olunmuş və identikləşdirilməsinə imkan verən rekvizitlərə
malik olan informasiyadır.
Azərbaycan Respublikası CPM-nin 135.1-ci maddəsinə
görə, cinayət təqibi üzrə əhəmiyyət kəsb edə bilən məlumatları
hərf, rəqəm, qrafik və digər işarə formasında özündə əks etdirən
kağız, elektron və ya digər daşıyıcılar sənəd hesab olunur.
C.H.Mövsümov düzgün olaraq göstərir ki, sübut
əhəmiyyəti daşıması üçün sənədlər bir sıra göstəricilərə, yəni
əlamətələrə malik olmalıdırlar: 1) sənədin əks etdirdiyi
məlumatın daşıyıcısı məlum olmalıdır və həmin daşıyıcıları
yoxlamaq mümkün olmalıdır; 2) sənədlər idarələrdən,
Чаадаев С.Г., Чадин М.В. Судебно-экономическая экспертиза//Черные дыры в российском законодательстве. 2001. №1,
с.18.
1
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müəssisələrdən, təşkilatlardan və ya ayrı-ayrı şəxslərdən daxil
olduqda həmin sənədlərdəki məlumatlar müvafiq vəzifə
səlahiyyətləri çərçivəsində, sənəd vətəndaşdan daxil olduqda
müəllifin faktiki məlumatlılığı çərçivəsində ifadə edilməli və
təsdiq olunmalıdır; 3) faktlar (hallar) haqqında sənəddə əks
olunmuş məlumatlar ədalət mühakiməsi üçün əhəmiyyət kəsb
etməlidir1.
Mülki prosesdə «sənədlər» anlayışı əvəzinə «yazılı sübutlar» anlayışından istifadə olunur.
AR MPM-nin 89.1-ci maddəsinə görə yazılı sübutlar – iş
üçün əhəmiyyətli hallar barədə məlumat verən və notariat
qaydasında təsdiq olunmuş sənədlər, aktlar, müqavilələr,
arayışlar, işgüzar yazışmalar və sair sənəd və materiallardır.
Eyni zamanda, MPM-nin 89.2-ci maddəsində xüsusi
olaraq qeyd edilir ki, faks, elektron və ya digər rabitə vasitəsi
ilə, yaxud sair üsulla əldə edilmiş materiallar məhkəmə
tərəfindən o şərtlə yazılı sübut kimi qəbul edilə bilər ki, həmin
sənədlərin həqiqiliyini müəyyən etmək mümkün olsun.
Məhkəmə-iqtisad ekspertizasının spesifik xüsusiyyətləri
onunla müəyyən edilir ki, ekspert tədqiqatının obyektləri
qismində sənəd üzərində olan məlumatlar – iqtisadi informasiya daşıyıcıları çıxış edir. Həmin informasiya iqtisadçıekspertin idrak fəaliyyətinin obyekti kimi, tədqiqatçının
qarşısında müxtəlif məntiqi əlamətlər və iqtisadi parametrlərin
sistemi qismində canlanır. İqtisadçı-ekspert tərəfindən tədqiq
olunan hadisə və hallar iqtisadi kateqoriyalar, anlayışlar, xüsusi
terminlər, funksional asılılıq formulları, nisbi və mütləq
kəmiyyətlər, təsviri və cədvəl quruluşları sistemi ilə ifadə
olunur.
Məhkəmə ekspertizası təcrübəsi göstərir ki, kredit
öhdəliklərinin icrası ilə bağlı məhkəmə işləri zamanı təyin
Азярбайжан Республикасы ЖПМ-нин Комментарийасы. 1-жи жилд. Бакы,
2003, с.25.
1
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edilən məhkəmə-mühasibat ekspertizasının tədqiqat obyektləri
qismində, bir qayda olaraq, aşağıdakılar çıxış edir:
- hesabatlar;
- dövriyyə cədvəlləri, yığım cədvəlləri;
- maddi məsuliyyət barədə müqavilələr;
- kassa mədaxil və məxaric orderləri;
- izahatlar, maddi-məsul şəxslərin və vəzifəli şəxslərin
dindirmə protokolları (ifadələri, izahatları), əmrlər, arayışlar,
mühasibat uçotuna dair digər sənədlər;
- kredit və girov müqavilələri;
- qarant öhdəlikləri və zəmanət məktubları;
- müddətli öhdəliklər;
- ödəmə tapşırıqları;
- bank çıxarışları;
- hüquqi və ya fiziki şəxsin banka olan borcu haqqında
məlumat;
- kredit vəsaitinin ödənilməsi barədə tərtib edilmiş
mühasibat sənədləri və s.1.
Bilavasitə kreditlərin qaytarılmaması ilə bağlı yaranan
mübahisələrin məhkəmə həlli zamanı təyin edilən məhkəməmühasibət ekspertizasının obyektləri qismində əsasən
aşağıdakılar çıxış edir:
- iddia ərizəsi;
- kredit müqaviləsi;
- ödəniş qrafiki;
- maliyyə arayışı;
- ödəniş qəbzləri;
1

Мящкямя експертизасы гаршысында гойулан суалларын нцмуняви
сийащысы. Бакы, 2005, с.135-136.
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- ipoteka müqaviləsi;
- hesabdan çıxarış;
- lizinq müqaviləsi;
- kassa mədaxil orderi;
- kassa məxaric orderi;
- maliyyə cədvəli;
- zaminlik müqaviləsi;
- ödəniş üzrə mədaxil elanları;
- kredit müqaviləsinə əsasən kredit borcunun və faizlərin
silinməsinə əsas olan ödəniş sənədlərinin əsilləri və ya təsdiq
olunmuş surətləri;
- kredit müqaviləsinə əsasən borcun, faizlərin və dəbbə
pulunun hesablanmasına dair (gecikdirilmiş günlər, aylar ayrıayrılıqda göstərilməklə) arayışlar, 18,19,24,38 və balans arxası
şəxsi hesablardan çıxarışlar (dəbbə pulunun hesablanması ilə
bağlı);
- kreditlərin verilməsi ilə bağlı bankın daxili prosedur
qaydaları;
- kredit müqaviləsinə əsasən kredit borcunun və faizlərin
silinməsinə əsas olan ödəniş sənədlərinin əsli, maliyyə
arayışının, ssuda hesabından çıxarış, hesablaşma-hesabından
çıxarış;
- kredit müqaviləsinə əsasən hesablanmış kreditin əsas
məbləği, əsas məbləğə hesablanmış faiz borcu, hər
gecikdirilmiş günə görə cərimə üzrə borcun açıqlanmasını əks
etdirən və bank tərəfindən hazırlanan sənəd;
- kredit müqaviləsi üzrə iddiaçının iddia ərizəsinin
məhkəməyə təqdim olunduğu tarixə, borcalan tərəfindən əsas
kredit borcu və kreditdən istifadəyə görə hesablanmış faizlərin
ödənilməsinə dair sənədlər;
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- «Avtomobil krediti və girov (ipoteka) Müqaviləsi»
üzrə əsas borcun və faizin banka ödənilməsini təsdiq edən
sənədlərin əsilləri,yaxud təsdiq olunmuş fotosurətləri;
- «Avtomobil krediti və girov (ipoteka) Müqaviləsi» üzrə
ödəniş qrafikində nəzərdə tutulan vaxtda ödəmələr ilə
müqayisədə faktiki kredit alan şəxs tərəfindən aparılmış
ödənişlər və ödəmə aparılan günə ödənilməmiş borc haqqında
təsdiq olunmuş arayış (cədvəl).
Məhkəmə ekspertizası, o cümlədən məhkəmə-mühasibat ekspertizası məsələsinin (ekspertiza qarşısında qoyulan
sualların) həlli – məsələnin idrakı; işin materiallarının
öyrənilməsi; ekspert fərziyyələrinin irəli sürülməsi və
yoxlanılması; alt məsələlərin formulə edilməsi; onların həlli
metodlarının vasitələrinin və üsullarının seçilməsi; tədqiqatın
planlaşdırılması və aparılması; aralıq və ümumi nəticələrin
qiymətləndirilməsi və bu əsasda son nəticənin (nəticələrin)
formulə edilməsi; prosessual sənəd kimi ekspert rəyinin
tərtibi kimi bir sıra mərhələlərdən ibarət olan dinamik
prosesdir.
Ekspert tədqiqatı prosesi – ekspertiza icraatı qarşısında
qoyulan müəyyən məsələlər (suallar) sisteminin həlli kimi
təsvir oluna bilər ki, bu sistem də ümumi məsələ və
ümuminin həllini təmin edən xüsusi məsələlərdən
(altsistemlərdən) ibarət olmalıdır. Ümumi məsələni müstəntiq
və ya məhkəmə, xüsusini isə ekspert formulə edir. Xüsusi
məsələ yalnız ümumi məsələnin həllinə kömək edir.
Məhkəmə-mühasibat ekspertizasının təyini zamanı işin
hallarından və tədqiqat obyektlərinin xüsusiyyətlərindən asılı
olaraq müxtəlif xarakterli və məzmunlu suallar qoyula bilər.
Məsələn, bank əməliyyatlarındakı cinayət işləri üzrə
məhkəmə-mühasibat ekspertizası qarşısında aşağıdakı suallar
qoyula bilər:
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 Müəssisə tərəfindən bankdan alınmış kredit
vəsaitin həcmi və ona hesablanmış faizlərin
məbləği müəyyən edilsin.
 Bankdan
alınmış
kredit
vəsaiti
banka
ödənilmişdirmi? Əgər ödənilməmişdirsə, onda
müəssisənin banka olan kredit borcu nə qədərdir?
 Bankdan alınmış kredit vəsaitləri ödənilməməsi
nəticəsində banka dəymiş ziyanın məbləği
müəyyən edilsin. Dəymiş ziyana görə məsul olan
şəxslərin dairəsi müəyyən edilsin.
 Bankdan alınmış kredit vəsaitlərin təyinatına görə
müəssisə tərəfindən düzgün istifadə edilibdirmi?
 Müəssisə kredit vəsaitləri verilərkən nə kimi
pozuntulara yol verilmişdir?
 Bank tərəfindən, müəssisə tərəfindən alınmış
kreditlərin qaytarılması üçün nə kimi tədbirlər
görülmüşdür?
 Müəssisə tərəfindən bankdan alınmış kredit
vəsaitləri və onların istifadə edilməsi müəssisənin
mühasibat uçotunda öz əksini tapmışdırmı? Bu
işdə müəssisə tərəfindən pozuntulara yol
verilmişdirmi?
 İş üzrə keçirilmiş təftişin verilmiş kredit vəsaitinin
və ona hesablanmış faizlərin həcmi və istifadəsi
barədə gəldiyi nəticə düzgündürmü?1.
Problemli kreditlərlə bağlı yaranan mülki
mübahisələrin məhkəmələrdə baxılması zamanı təyin edilən
ekspertizalar qarşısında aşağıdakı xarakterli suallar da
Мящкямя експертизасы гаршысында гойулан суалларын нцмуняви
сийащысы. Бакы, 2005, с.139-140
1
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qoyula bilər:
 Borcverən
və
borcalan
arasında
bağlanmış
….tarixli,….saylı
kredit müqaviləsindən yaranan
öhdəliklər borcalan tərəfindən tam icra edilmişdirmi?
Əgər qeyd edilən müqavilədən irəli gələn öhdəliklər
borcalan tərəfindən tam icra edilməmişdirsə,
müqavilə öhdəliklərinə əsasən borcalanın nə qədər
cərimə, faiz borcu və əsas borcu qalmışdır?
 İddiaçı ilə cavabdeh arasında bağlanmış kredit
müqaviləsinə əsasən cavabdehin ayrı-ayrılıqda banka
hansı məbləğdə əsas, faiz və cərimə borcu vardır?
 İddiaçı ilə cavabdeh arasında bağlanmış kredit
müqaviləsinə əsasən cavabdehin bank iddia tələbində
göstərilmiş məbləğdə borcu varmı? Əgər varsa, onun
ayrı-ayrılıqda banka hansı məbləğdə əsas, faiz və
cərimə borcu vardır? Həmin borc necə hesablanmışdır
və ya hansı riyazi düstura istinad edilməklə müəyyən
edilmişdir?
 İddiaçı tərəfindən iddia qaldırılanadək cavabdehin
….tarixdən… tarixli kredit müqaviləsi üzrə əsas və
faiz borcu (hər biri ayrılıqda) nə qədər olmuşdur?
 İddiaçı tərəfindən iddia qaldırılanadək ….tarixli,
….saylı kredit müqaviləsi üzrə borca görə dəbbə pulu
və cərimələr nə qədərdir?.
 Borcerən
(iddiaçı)
tərəfindən
borcalanın
(cavabdehin)…tarixli kredit müqaviləsi üzrə borcu
düzgün
hesablanmışdırmı
və
əgər
düzgün
hesablanmamışdırsa borcun məbləği nə qədərdir?
 Kredit müqaviləsinə əlavə edilən ödəniş cədvəlinə
əsasən ….müddətinə cavabdeh tərəfindən iddiaçının
hesabına hansı məbləğdə pul ödənilmişdir?
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 İddia tələbi üzrə cavabdehin Banka kredit
müqaviləsinin şərtlərinə görə ….məbləğində faiz borcu
qalığı yaranıb ya yox?
 Cavabdehin banka ödədiyi ümumi məbləğin nə qədər
hissəsi kredit müqaviləsi üzrə ödəniş cədvəlinə uyğun
olaraq əsas borca və faiz borcuna çıxılmalı idi?
 İddiaçı tərəfindən təqdim edilmiş, iş materiallarında
olan ….tarixli arayış əsasında ödəniş məbləğləri (əsas
məbləğ, gecikən məbləğ, faiz, cərimə faizi)
cavabdehlər tərəfindən edilmiş ödənişlər üzrə düzgün
hesablanmışdırmı?
 İddiaçı ilə cavabdeh arasında bağlanmış ….tarixli,
….nömrəli kredit müqaviləsi üzrə cavabdehə
……müddətinə ….məbləğində ayrılmış kredit xətti
üzrə müqavilənin şərtlərinə görə kredit üzrə istifadə
olunmuş vəsaitə ….. illik faiz borcu hesablanmaqla,
ödəmə qrafikinə əsasən cavabdehin aylıq faiz borcu
hansı məbləğdə müəyyən edilməli idi?
 Cavabdehin banka etdiyi ödənişlərdən hansı məbləği
əsas borca, hansı məbləği faiz borcuna silinməlidir?
 Cavabdehin ….tarixinə banka olan əsas və faiz borcu
nə qədər təşkil edir?
 Məhkəməyə təqdim olunmuş ödəniş qəbzlərinə əsasən
borcverən ilə borcalan arasında bağlanmış daxili lizinq
müqaviləsi üzrə iddiaçıdan sabit haqqın …..%-i kimi
nə qədər pul vəsaiti alınmışdır?
 İllik ….% olmaqla iddiaçı (fiziki və ya hüquqi şəxs)
tərəfindən cavabdehə (banka) ödənilmiş məbləğlərdən
(əsas və faiz borcu nəzərə alınmaqla) sonra hal-hazırda
iddiaçının cavabdehə müqaviləyə əsasən əsas, faiz və
cərimə borcu mövcuddurmu? Mövcuddursa, borc
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qalığı nə qədər təşkil edir?
Borcalan plastik kart üzrə kredit xəttinin açılmasına
dair müqavilədə göstərilən şərtlərə uyğun olaraq
ödənişləri vaxtında etmişdirmi?
Bankdan alınmış kredit vəsaiti banka ödənilmişdirmi,
əgər ödənilmişdirsə şəxsin banka nə qədər borcu
qalmışdır?
Bank tərəfindən kreditin qaytarılması üçün hansı
tədbirlər görülmüşdür?
İş materiallarında olan «hesabdan çıxarışlar» əsas
götürülərək borcalanla bağlanmış … tarixli ….saylı
kredit müqaviləsi və həmin müqaviləyə əlavə kimi
bağlanmış …. tarixli… saylı «Əlavə Saziş» üzrə təkrar
faizin hesablanıb-hesablanmadığı, hesablanmışdırsa
bunun məbləği müəyyən edilsin.
İddia ərizəsində göstərilən əsas borc, faiz borcu və
cərimələr düzgün hesablanmışdırmı?
….tarixli kredit müqaviləsinə əsasən borcalan
tərəfindən banka (borcverənə) ümumilikdə nə qədər
pul vəsaiti ödənilmişdir?
Borcalan tərəfindən ….tarixli, ……saylı kredit
müqaviləsinə əsasən banka əsas borc, faiz və dəbbə
pulu üçün (hər biri ayrılıqda) nə qədər məbləğ
ödənilmişdir?
Borcalan (cavabdeh) tərəfindən ümumilikdə ödənilmiş
məbləğin nə qədəri faiz borca, nə qədəri dəbbə puluna
hesablanmışdır?
Cavabdeh tərəfindən hər ay müxtəlif vaxtlarda
ödənilmiş məbləğin tam şəkildə faiz və dəbbə puluna
yönəldilməsi olmuşdurmu, olmuşdursa hansı miqdarda
və bu əsaslıdırmı?
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 Borcalan tərəfindən faiz və dəbbə pulu olaraq
hesablanmış məbləğ barədə hər ay cavabdehə (əsas
faiz və dəbbə pulları hər biri ayrı-ayrılıqda) məlumat
verilmişdirmi və verilmişdirsə, hər ay bu məbləğ neçə
manat təşkil edir?
 Borcverən tərəfindən əsas borcun və faiz borcunun
hesablanması
real
olaraq
qaydalara
uyğun
aparılmışdırmı?
 Ödənilən kredit məbləğinin faizə yönəldilməsi
əsaslıdırmı?
Bu növ ekspertizalar üzrə əsas tədqiqat metodları
qismində sənədli yoxlama və müqayisə çıxış edir.
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5. KREDİT ÖHDƏLİKLƏRİNİN İCRASI İLƏ BAĞLI
MƏHKƏMƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ EKSPERT TƏCRÜBƏSİ
Kredit öhdəliklərinin icrası ilə bağlı məhkəmə işləri üzrə
ekspert təcrübəsinin, yəni məhkəmə-mühasibat ekspertizası
təcrübəsinin təhlili göstərir ki, 2011-ci ildə problemli kreditlərlə
bağlı təyin edilmiş 101 ekspertizadan 38-i (37,6%) girovsuz,
63-ü (62,4%) isə girovla verilən kreditlərlə bağlı olmuşdur.
Eyni zamanda, 2011-ci illə müqayisədə sonrakı illərdə,
yəni 2012 və 2013-cü illərdə girovsuz problemli kreditlərin
artdığı müşahidə olunmuşdur. Belə ki, 2012-ci ildə 337
problemli kreditdən 145-i, yəni 45%-i girovsuz, 55%-i girovla,
2013-cü ildə isə 398 problemli kreditdən 164, yəni 41,2%-i
girovsuz, 58,8%-i isə girovla verilən kreditlər üzrə olmuşdur.
Beləliklə, hətta girovun mövcudluğu belə kreditləşmə
sahəsində problemlərin yaranmayacağı demək deyildir və
gələcəkdə risklərin yaranmasından bankları sığortalamır.
Problemli kreditlərlə bağlı mülki işlərlərdə girov
qismində daha çox avtomobillər, mənzillər, evlər (mülklər),
torpaq sahələri, qızıl və sairə çıxış edir. Eyni zamanda, 2013-cü
ildə ekspertiza təyin edilən işlərdə girov qismində səhmlərin (1
iş), mağazanın (1 iş), fabrikin (1 iş), liftlərin (1 iş) və
depozitlərin (3 iş) çıxış etdiyi hallara da təsadüf edilmişdir
(bax: cədvəl 1).
2011-2013-cü illərdə girov qismində torpaq sahələrinin,
avtomobillərin, yaşayış evlərinin (mülklərin) və mənzillərin
qoyulmasında artım müşahidə olunur. Belə ki, 2011-ci ildə
torpaq sahəsinin girov qoyulması ilə bağlı məhkəmə baxışının
predmeti olmaqla yanaşı, həm də ekspertiza təyin edilən
problemli kreditlə bağlı 1 iş olduğu halda, 2013-cü ildə onların
sayı 6 dəfə artaraq 6 iş olmuşdur (bax: cədvəl 1).
2011-ci ildə 31 mənzil girovu (problemləri kreditlərin
ümumi sayında xüsusi çəkisi 30%) ilə bağlı problemli kredit
qeydə alındığı halda, 2013-cü ildə onların sayı 2,7 dəfə artaraq
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84 olmuşdur (xüsusi çəki 21,1%). Göründüyü kimi, mənzillərin
girov qoyulması ilə bağlı problemli kreditlərin sayında artım
müşahidə olunsa da, 2011-ci illə müqayisədə problemli
kreditlərin ümumi sayında onların xüsusi çəkisində azalma
müşahidə olunmuşdur.
Say etibarilə mənzillərin girov qoyulması ilə bağlı
problemli kreditlər daha çox 2012-ci ildə qeydə alınmışdır. Bu
ildə onların sayı 100 olmuş, problemli kreditlərin ümumi
məcmusunda xüsusi çəkisi isə 29,7% təşkil etmişdir.
Cədvəl 1.
Girov

2011

2012

2013

Torpaq sahəsi
Avtomobil
Mənzil
İpoteka
Qızıl
Daşınmaz əmlak
Əmlak
Qeyri-yaşayış sahəsi
Bağ evi
Ev
Ev əşyaları
Qeyri-yaşayış binası
Lift
Yük maşını
Səhm
Mağaza
Fabrik
Depozit
Girovsuz

1
14
31

5
35
100

1
1
10
2
2
-

5
2
17
4
1
32
1
-

38

145

6
38
84
9
4
1
16
4
1
52
3
6
1
1
1
1
1
3
164

Cəmi

101

337

398
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Mülklərin (yaşayış evlərinin) girov qoyulması ilə bağlı
2011-ci ildə cəmi 2 fakt qeydə alındığı halda, 2012-ci ildə bu
tip problemli kreditlərin sayı 32, 2013-cü ildə isə 52 olmuşdur.
2013-cü ildə ekspertiza təyin edilən bu növ işlərin xüsusi çəkisi
13,1% olmuşdur.
Girovun mövcud olduğu problemli kreditlər arasında
avtomobilin girov qoyulması ilə bağlı kreditlər də az deyildir.
Belə ki, 2011-ci ildə bu növ 14 problemli kredit olduğu halda,
2012-ci ildə 35, 2013-cü ildə isə 38 olmuşdur. Bu tip problemli
kreditlərin ən yüksək xüsusi çəkisi isə 2012-ci ildə (10,4%)
qeydə alınmışdır. 2013-cü ildə sayca nisbi artma qeydə alınsa
da, xüsusi çəkidə azalma (9,5%) baş vermişdir (bax: cədvəl 1).
2011-ci ildə problemli kreditlərlə bağlı məhkəmə
işlərində böyük əksəriyyət hallarda iddiaçılar qismində banklar
çıxış etmişlər. Belə ki, 101 mülki işdən 92-də (91,1%)
iddiaçılar banklar olmuşdur. Cəmi 7 halda iddiaçılar fiziki
şəxslər (6,9%) çıxış etmişdir. 2012-ci ildə də bununla bağlı
vəziyyət dəyişməmişdir. Bu ildə ekspertiza təyin edilən 337
mülki işdən 323-də iddiaçı bank (95,7%), 7-də fiziki şəxs
(2,1%), 4-də kredit təşkilatı (1,2%), 3-də (0,9%) isə hüquqi
şəxs olmuşdur (bax: cədvəl 2).
Cədvəl 2.
İddiaçı

2011

2012

2013

Fiziki şəxs

7

7

32

Kredit təşkilatı

-

4

11

Lizinq şirkəti

1

Hüquqi şəxs

1

Kredit ittifaqı

1

Bank

92
118

3

6
1

323

347

2013-cü ildə 398 mülki işdən 347-də iddiaçı bank
(87,2%), 32-də fiziki şəxs (8%), 11-də kredit təşkilatı (2,8%),
6-da isə (1,5%) hüquqi şəxs olmuşdur. Bu ildə 1 halda lizinq
şirkəti və daha bir halda isə kredit ittifaqı iddiaçı olaraq çıxış
etmişdir (bax:cədvəl 2).
Beləliklə, statistik rəqəmlər bu növ mülki işlərin
məhkəmə həllində iddiaçılar qismində fiziki şəxslərin çıxış
etdiyi halların artdığını göstərir. Bu da müəyyən mənada
vətəndaşların hüquqi savadlarının yüksəldiyini, onların öz
hüquqlarının və qanuni maraqlarının məhkəmə müdafiəsinə
olan inamlarının artdığına dəlalət etməklə yanaşı, həm də bu
növ mülki mübahisələrin məhkəmə həllində məhkəməmühasibat ekspertizası rəyinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini
başa düşmələrini göstərir.
Statistik təhlil və ümumiləşdirmə Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən, demək olar ki, əksər kommersiya banklarının
kreditlərin qaytarılmaması problemi ilə üzləşdiklərini göstərir
(cədvəl 3).
Lakin statistik rəqəmlər əsasında bu məsələnin bir sıra
banklarda, xüsusən də «Dəmirbank», «Nikoylbank», «Unibank», «Beynəlxalq bank», «Kapital bank», «Bank texnika»,
«Azəriqazbank», «Royal bank» (artıq müflisləşmiş və
fəaliyyətini dayandırmışdır), «Əmrahbank», «Parabank» kimi
kommersiya banklarında xüsusi aktuallıq kəsb etdiyini
söyləmək olar.
Məsələn, 2011-ci ildə problemli kreditlərlə bağlı mülki
məhkəmə mübahisələrinin həlli prosesində «Dəmirbank»la
bağlı 3 işə baxılmışdırsa, 2012-ci və 2013-cü illərdə bu bankla
bağlı uyğun olaraq 35 (problemli kreditlərlə bağlı mülki işlərin
10,2%-i) və 34 (8,5%) işə məhkəmə səviyyəsində baxılmışdır
(bax: cədvəl 3).
Kreditlərin qaytarılmaması üzrə «Nikoylbank»la bağlı
2011-ci ildə 6 məhkəmə işi qeydə alındığı halda, 2012-ci ildə
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bu növ işlərin sayı 6 dəfə artaraq 36 (10,7%) olmuşdur.
Düzdür, 2013-cü ildə bu bankda yaranan problemli kreditlər
üzrə məhkəmə işlərinin sayında azalma müşahidə olunmuşdur
(22 iş, xüsusi çəki 5,5%).
Artıq qeyd edildiyi kimi, bu sahədə vəziyyət «Unibank»
və «Kapitalbank»da da ürəkaçan deyildir. Belə ki, 2011-ci ildə
bu banların hər birində problemli kreditlər üzrə məhkəmələr
tərəfindən 4 ekspertiza təyini halına təsadüf edildiyi halda,
2013-cü ildə bu növ işlərin sayı uyğun olaraq 24 (6 dəfə artım,
xüsusi çəki 6%) və 18 (4,5 dəfə artım, xüsusi çəki 4,5%)
olmuşdur (bax: cədvəl 3).
Cədvəl 3.

Dəmirbank
Nikoylbank
Unibank
Royalbank
Parabank
Əmrahbank
Beynəlxalq Bank
Turanbank
Azəriqazbank
Kapital bank
Bank of Baku
Kredobank
Accesbank
Kredo aqro bank
Bank technigue
Bank of Azərbaycan
Gəncəbank
Bank Respublika
Muğanbank

2011

2012

2013

3
6
4
3
6
2
7
1
8
4
7
2
3
2

35
36
11
3
13
15
13
1
25
18
7
3
4
6
3
10
4
5
2

34
22
24
23
12
13
22

2
1
3
4
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10
18
10
12
6
4
19
5
10
3
3

United kredit bank
Bank Standart
Nikoyl İKB
KredAqro kredit təşkilatı
Atabank
AG Bank
Zamin bank
Express Bank
Azəri-türk bank
ASB bank
Bank Melli İran
Texnika bank
Debüt Bank
VTB Bank
Xalq Bank
TBC kredit
NBC bank
Atlant bank
Dekabank
Atrabank

2
3
1

3
1

6
5
13
6
4
4
6
1
1
1
5
2
1
2
2
1

4
3
1
10
7
6
4
3
3
1
1
3
2
2
3
2

1
1
1
3

3

«Beynəlxalq bank» da problemli kreditlərin məhkəmə
səviyyəsində həll edilmə hallarının nisbətən çox olduğu banklar
sırasındadır. 2011-ci ildə bu bankın təqdim etdiyi və
qaytarılmadığına görə məhkəmələrdə baxıldığı, barəsində
ekspertiza təyin edildiyi işlərin sayı 7 olmuş, 2013-cü ildə isə
bu işlərin sayı 3,3 dəfə artaraq 22 (5,5%) olmuşdur.
2013-cü ildə problemli kreditləşmə ilə bağlı məhkəmələrdə baxılan işlərdə iddiaçı və ya cavabdeh qismində çıxış
edən banklar sırasında, həmçinin «Bank texnika» (19 iş, 4,8%),
«Kredobank» (12 iş, 3%), «Əmrahbank» (13 iş, 3,3%),
«Parabank» (12 iş, 3%), «Gəncəbank» (10 iş, 2,5%), «Bank of
Baku» (10 iş, 2,5%), «KredAqro» kredit təşkilatı (10 iş, 2,5%)
da göstərilə bilər (bax: cədvəl 3).
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Bir sıra banklarda 2012-ci illə müqayisədə 2013-cü ildə
məhkəmə səviyyəsində həll edilən problemli kreditlərin sayında
azalma da müşahidə olunmuşdur. Məsələn, 2012-ci ildə
məhkəmə
qaydasında
baxılan
problemli
kreditlər
«Nikoylbank»da 36 olduğu halda, 2013-cü ildə bu növ işlərin
sayı 22-ə enmişdir. Eynilə də «Azəriqazbank»la bağlı 2012-ci
ildə 25 işə baxıldığı halda, 2013-cü ildə bu işlərin sayı 10
olmuşdur. «Bank of Azərbaycan»-ın təqdim etdiyi və geri
qaytarılmaması ilə bağlı məhkəmələrdə iddia qaldırılan
problemli kreditlər üzrə 2012-ci ildə məhkəmələrdə 10 iş
araşdırıldığı halda, 2013-cü ildə bu tip işlərin sayı 2 dəfə
azalaraq 5 olmuşdur.
Eyni zamanda, bəzi banklarda əks meyl, yəni problemli
kreditlərin məhkəmə səviyyəsində araşdırıldığı və barəsində
ekspertizaların təyin olunduğu işlərin sayında artım qeydə
alınmışdır. Məsələn, 2012-ci illə müqayisədə «Unibank»da 2,1
dəfə (2012 – 11 iş, 2013 – 24 iş), «Beynəlxalq Bank»da 1,7
dəfə (2012 – 13 iş, 2013 - 22 iş), «Kredobank»da 4 dəfə (2012
– 3 iş, 2013 – 12 iş), «Bank texnika»da 6,3 dəfə (2012 – 3 iş,
2013 – 19), «Gəncəbank»da isə 2,5 dəfə (2012 - 4 iş, 2013 – 10
iş) artım baş vermişdir (bax: cədvəl 3).
2011-2013-cü illərdə problemli kreditlərlə bağlı
ekspertiza təyin edilən mülki işlər daha çox Bakı Apelleyasiya
Məhkəməsində baxılmışdır. Belə ki, Bakı Apellyasiya
Məhkəməsi tərəfindən problemli kreditlərlə bağlı 2012-ci ildə
65 (19,3%), 2013-cü ildə isə 43 (11,3%) iş məhkəmə baxışının
predmeti olmuş və ekspertiza təyin edilmişdir. Bu zaman
ekspertiza rəyi verilmədən icrasız qaytarılan işlərin sayı uyğun
olaraq 34 və 15 olmuşdur.
Problemli kreditlərin məhkəmələrdə araşdırıldığı
regionlar sırasında Şəki və Gəncə xüsusi olaraq qeyd
edilməlidir. Belə ki, 2011-ci ildə Şəki Apellyasiya məhkəməsi
tərəfindən 3 işə baxıldığı halda, 2013-cü ildə bu növ işlərin sayı
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16 (4%) olmuş, onların 11-i üzrə ekspertiza rəyi verilmiş, 5-i
isə icrasız geri qaytarılmışdır. Həmin ildə Şəki rayon
məhkəməsi tərəfindən ümumilikdə 26 işə baxılmış (6,5%),
onlardan 19-u baradə ekspertiza rəyi verilmiş, 7-i isə ekspertiza
aparılmadan icrasız geri qaytarılmışdır (bax: cədvəl 4).
Cədvəl 4.
2011

2012

2013

7rəy

31rəy

28 rəy

12 icrasız

34 icrasız

15 icrasız

2 rəy

4 rəy

11 rəy

1 icrasız

7 icrasız

5 icrasız

1 rəy

12 rəy

19 rəy

2 icrasız

12 icrasız

7 icrasız

1 rəy

2 rəy

1 rəy

1 icrasız

3 icrasız

2 icrasız

2 saylı Bakı
İnzibatiİqtisadi
Məhkəməsi

1 rəy

2 icrasız

Şirvan
Apellyasiya
Məhkəməsi

3 rəy

2 rəy

1 icrasız

1 icrasız

Bakı
Apellyasiya
Məhkəməsi
Şəki
Apellyasiya
Məhkəməsi
Şəki rayon
məhkəməsi
1 saylı Bakı
İnzibatiİqtisadi
Məhkəməsi

Şirvan
İnzibatiİqtisadi

2 rəy
1 icrasız
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Məhkəməsi
Sumqayıt
Apellyasiya
Məhkəməsi
Sumqayıt
şəhər
məhkəməsi

1 icrasız

4 rəy
2 icrasız

1 icrasız

Gəncə
Apellyasiya
Məhkəməsi

1 icrasız

1 icrasız

1 rəy

2 rəy
3 icrasız

Gəncə
İnzibatiİqtisadi
Məhkəməsi

1 rəy

1 icrasız

1 rəy

Gəncə şəhər
Nizami rayon
məhkəməsi

1 rəy

6 rəy

12 rəy

1 icrasız

9 icrasız

9 icrasız

1 rəy

1 rəy

1 rəy

Gəncə şəhər
Kəpəz rayon
məhkəməsi

2 icrasız

2013-cü ildə Gəncə şəhərinin Nizami rayon məhkəməsi
tərəfindən baxılan 21(5,3%) işdən 12-i üzrə ekpertiza rəyi
verilmişdir. Bu ildə Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən 5
işə baxılmışdır.
Bakı şəhəri rayon məhkəmələri tərəfindən problemli
kreditlərlə bağlı məhkəmələrdə baxılan və məhkəmə baxışı
zamanı ekspertiza təyin edilən mülki işlərin sayında son illərdə
əhəmiyyətli artım qeydə alınmışdır. Belə ki, 2011-ci ildə 50 iş
üzrə ekspertiza təyin edildiyi halda, 2013-cü ildə bu növ
işlərin sayı 3,8 dəfə artaraq 188 olmuşdur. Eyni zamanda,
onların əhəmiyyətli hissəsinin ekspertiza rəyi verilmədən
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icrasız qaytarıldığı da qeyd edilməlidir. Məsələn, 2011-ci ildə
Bakı rayon məhkəmələri tərəfindən baxılan 50 işin 29-u, yəni
58%-i ekspertiza rəyi olmadan icrasız qaytarılmışdır. 2012-ci
ildə 146 işdən 85-i, yəni 58,2%-i icrasız qaytarılmışdır. 2013cü ildə icrasız qaytarılan işlərin xüsusi çəkisində azalma
müşahidə olunmuşdur. Bu ildə ekspetiza təyin edilən 188 işdən
66-ı, yəni 35%-i icrasız qaytarılmışdır.
Ümumiyyətlə problemli kreditlərlə bağlı mülki işlər daha
çox Nəsimi rayon məhkəməsi tərəfindən baxılmışdır. Bu
məhkəmədə problemli kreditlərlə bağlı işlər üzrə 2011-ci ildə
30 (50%), 2012-ci ildə 48 (32,9%), 2013-cü ildə isə 51 (27,1%)
ekspertiza təyin edilmişdir. Eyni zamanda, Nəsimi rayon
məhkəməsi tərəifndən 2011-2013-cü ilərdə ekspertiza təyin
edilmiş məcmu halda 119 işin 66-nın, yəni 50%-dən çoxunun
rəy verilmədən qaytarılması narahatlıq doğurur(cədvəl 5).
Cədvəl 5.
Bakı rayon
məhkəmələri
Səbail rayon
məhkəməsi
Suraxanı
rayon
məhkəməsi
Sabunçu
rayon
məhkəməsi
Nəsimi rayon
məhkəməsi
Nərimanov
rayon
məhkəməsi
Yasamal
rayon

2011

2012

2013

1 rəy
1 icrasız
1 rəy

8 rəy
7 icrasız
3 rəy
3 icrasız

13 rəy
4 icrasız
12 rəy
7 icrasız

-

3 rəy
7 icrasız

12 rəy
6 icrasız

11 rəy
19 icrasız
1 rəy

16 rəy
22 icrasız
3 rəy
4 icrasız

26 rəy
25 icrasız
13 rəy
5 icrasız

1 rəy
5 icrasız

11 rəy
10 icrasız

17 rəy
9 icrasız
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məhkəməsi
Xətai rayon
məhkəməsi
Xəzər rayon
məhkəməsi
Binəqədi
rayon
məhkəməsi
Qaradağ
rayon
məhkəməsi
Cəmi
o cümlədən:
rəy
icrasız

3 rəy
2 icrasız
-

9 rəy
3 icrasız
2 rəy

3 rəy
2 icrasız

10 rəy
19 icrasız
2 rəy
2 icrasız
5 rəy
11 icrasız

-

-

3 icrasız

50

146

188

21
29

61
85

122
66

18 rəy
4 icrasız

Məhkəmə ekspertizası təcrübəsinin təhlili göstərir ki,
mülki iş materiallarının, ekspertiza təyini haqqında məhkəmə
qərardadlarının icrasız geri qaytarılmasının başlıca səbəbi
ekspertiza tədqiqatı üçün zəruri olan obyektlərin məhkəmələr
tərəfindən təqdim olunmuş mülki iş materiallarında olmaması
və ya iş materiallarında qismən əks olunması, belə obyektlərin
(məsələn, kreditin ödənilməsi ilə bağlı qəbzlər, bankların
maliyyə arayışları, əsas və faiz borcun, dəbbə pulun
hesablanması qaydaları (düsturu), kassa mədaxil-məxaric
orderləri və s.) təqdim olunması ilə bağlı verilən vəsaitlərin
təmin edilməməsi və ya qismən təmin edilməsidir.
Banklar tərəfindən təqdim olunan kredit məbləğlərinə
görə problemli kreditləri təsnifləşdirsək və təhlil etsək görərik
ki, 2013-cü ildə məhkəmə baxışının predmeti olan və ekspertiza təyin edilən işlərin 45-də (11,3%) kredit məbləği 3000
manata qədər, 41-də (10,3%) kredit məbləği 3000-5000 manat,
46-da (11,5%) kredit məbləği 50 000 – 75 000 manat, 49-da
(12,3%) 150 000 - 200 000 manat olmuşdur (bax: cədvəl 6).
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Cədvəl 6.
Kredit məbləği
3000 manata qədər
3000-5000 manat
5000-10 000 manat
10 000 – 15 000
manat
15 000-20 000
manat
20 000-25 000
manat
25 000-30 000
manat
30 000-50 000
manat
50 000 – 75 000
manat
75 000 – 100 000
manat
100 000 – 150 000
manat
150 000 – 200 000
manat
200 000 manatdan
yuxarı

2011

2012

2013

14
5
5
11

50
22
35
27

45
41
26
25

6

20

18

6

21

28

7

16

25

6

39

49

7

27

46

6

13

25

8

12

12

4

7

9

11

27

49

Qeyd edək ki, 2012-ci illə müqayisədə 2013-cü ildə
3000-5000 manat (2012 – 22, 2013 – 41 iş), 50 -75 min manat
(2012 – 27, 2013 – 46) və 75-100 manat (2012 -13, 2013 – 25
iş) məbləğində verilən və qaytarılmadığına görə məhkəmələrdə
baxılan işlərin sayında artım müşahidə olunmuşdur.
2011-ci ildə problemli kreditlərin məhkəmə həlli zamanı
ekspertiza təyin edilən 101 işdən 52-i, yəni 51,5%-i icrasız
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qaytarıldığı halda, 2012-ci ildə 337 işdən 190-ı, yəni 56,3%-i,
2013-cü ildə isə 398 mülki işdən 158-i, yəni 39,7%-i icrasız
geri qaytarılmışdır (bax: cədvəl 7).
Göründüyü kimi, 2011-ci illə müqayisədə icrasız qaytarılan işlərin xüsusi çəkisində azalma müşahidə olunmuşdur.
Eyni zamanda, icrasız qaytarılan işlərin sayı hələ də az deyildir.
Bunun da əsas səbəbi, artıq qeyd edildiyi kimi, məhkəmə
ekspertizası icraatı, ekspertiza qarşısında qoyulan sualların həlli
üçün zəruri olan ekspertiza obyektlərinin məhkəmələr
tərəfindən təqdim edilməməsi və ya qismən təqdim edilməsidir.
2011-ci ildə məhkəmələr tərəfindən problemli kreditlərlə
bağlı təyin edilən 101 ekspertizaların 37-də (36,6%) məhkəmələr tərəfindən ekspertiza icraatı üçün zəruri olan tədqiqat
obyektləri tam şəkildə təqdim olunduğu üçün ekspert rəyləri
vəsatətsiz verilmiş, 64 işlə bağlı vəsatət verilmiş, onlardan cəmi
12-i təmin edilmiş, 52-i isə icrasız qaytarılmışdır (bax: cədvəl
7).
Cədvəl 7.
2011

2012

2013

Vəsatət verilən

64

242

237

Onlardan:
rəy verilən
icrasız qaytarılan

12
52

52
190

79
158

Vəsatətsiz verilən rəylər

37

95

161

Cəmi daxil olan işlər

101

337

398

Cəmi verilən (vəsatətlə və
ya vəsatətsiz) rəylər

49

147

240
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Beləliklə, vəsatət verilən işlərin 81,2%-i icrasız
qaytarılmışdır.
2012-ci ildə 337 ekspertiza təyin edilmiş, onların 95-də
(28,2%) rəylər heç bir vəsatət tələb olunmadan verilmişdir. Bu
ildə 242 halda vəsatət verilmiş və onlardan cəmi 52-də (21,5%)
vəsatət tam və ya qismən təmin olunduğundan ekspertiza
rəyinin verilməsi mümkün olmuş, 190 halda (78,5%) isə vəsatət
təmin edilmədiyindən rəy vermək mümkün olmamış və iş
materialları icrasız geri qaytarılmışdır.
2013-cü ildə Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinə problemli
kreditlərlə bağlı ekspertiza təyini üzrə daxil olan 398 mülki
işlərdən 161-i üzrə vəsatətsiz ekspert rəyi verilmişdir ki, bu da
mülki iş materiallarında rəy vermək üçün kifayətedəcək
ekspertiza obyektlərinin olduğunu göstərir. Bu ildə 237 halda
(59,5%) məhkəmələrə əlavə materialların təqdim olunması ilə
bağlı vəsatətlər verilmiş, 79 halda (33,3%) vəsatət təmin
olunduğundan rəy vermək mümkün olmuş, 158 halda isə
(66,7%) mülki iş materialları icrasız geri qaytarılmışdır.
Kredit öhdəliklərinin icrası ilə bağlı məhkəmə işləri üzrə
məhkəmə-mühasibat ekspertiza təcrübəsinin öyrənilməsi və
təhlili göstərir ki, bəzi hallarda məhkəmələr tərəfindən
ekspertizanın təyini haqqında qərardada işin məhkəmə həlli
üçün zəruri olan suallar tam şəkildə qoyulmur ki, bu da
sonradan əlavə məhkəmə-mühasibat ekspertizasının təyininə
və beləliklə, mülki iş prosesinin uzunmasına gətirib çıxarır.
Məsələn, 2(051)-18/2012 saylı mülki iş üzrə Mingəçevir
şəhər məhkəməsi tərəfindən əlavə ekspertiza təyin edilmiş,
ekspertiza tədqiqatına mülki işin materialları, o cümlədən:
iddia ərizəsi; 26 fevral 2009-cu il tarixli kredit müqaviləsi;
ödəniş sənədi; ödəniş qrafiki və sair daxil olmuşdur.
Həll edilməsi üçün ekspertin qarşısında aşağıdakı suallar
qoyulmuşdur:
1.«KredAqro» Bank olmayan Kredit təşkilatı QSC ilə
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«Şahin» MMC arasında bağlanmış 26 fevral 2009-cu il tarixli
CAM-in 2712/09 saylı kredit müqaviləsindən yaranan
öhdəliklər «Şahin» MMC tərəfindən tam icra edilmişdirmi?
2.Əgər qeyd edilən müqavilədən irəli gələn öhdəliklər
«Şahin» MMC tərəfindən tam icra edilməmişdirsə, «Şahin»
MMC-nin müqavilə öhdəliklərinə əsasən nə qədər cərimə, faiz
borcu və əsas borcu qalmışdır?
İş üzrə Mingəçevir məhkəməsinin hakimi M.Kərimovanun 23.09.2011-ci il tarixli qərardadına əsasən məhkəməmühasibat ekspertizası təyin edilmiş və 19 dekabr 2011-ci il
tarixli 19698 saylı rəy verilmişdir. Həmin rəylə «KredAqro»
Bank olmayan Kredit Təşkilatı QSC ilə cavabdeh «Şahin»
MMC arasında bağlanmış CAM-in 27124/09 saylı 26 fevral
tarixli kredit müqaviləsinə əsasən cavabdeh «Şahin» MMCnin «Kredaqro» BOKT QSC-ya ödənilməli olan kredit
borcunun mövcud olması müəyyən edilməmişdir. İlkin
ekspertiza qarşısında kreditin gecikdirilməsinə görə cərimə
faizinin hesablanmasına dair sual qoyulmamış, bu səbəbdən də
ödənişin gecikdirildiyi günlərin sayı və bununla əlaqədar
cərimələrin tətbiqi 19 dekabr 2011-ci il tarixli 19698 saylı
rəydə göstərilməmişdir. Ona görə də «Şahin» MMC tərəfindən
müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilmədiyi təqdirdə əsas
kredit borcu, kreditdən istifadəyə görə hesablanmış faiz borcu
və gecikdirməyə görə cərimələrin tətbiq olunması məqsədilə iş
üzrə əlavə məhkəmə-mühasibat ekspertzası təyin edilmişdir.
Ekspertiza təcrübəsinin öyrənilməsi göstərir ki, ekspertin
sərəncamına tədqiqat obyektləri tam şəkildə təqdim
olunmaması səbəbindən vəsatətlərin göndərilməsi halları hələ
də çoxdur.
Məsələn, Şəki rayon məhkəməsinin 2(075)-910/2012
saylı mülki iş üzrə məhkəmə-mühasibat ekspertizasının təyini
haqqında qərardadı ilə birlikdə daxil olmuş iş materiallarında
tədqiqat obyektləri ekspertizanın keçirilməsi üçün kifayət
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etmədiyindən, iş üzrə əlavə materialların zəruriliyi haqqında
məhkəmə orqanına vəsatət göndərilmiş və həmin vəsatətdə
aşağıdakı əlavə materialların təqdim olunmasını xahiş
edilmişdir: 1) kredit müqaviləsinə əsasən kredit borcunun və
faizlərin silinməsinə əsas olan ödəniş sənədlərinin əsilləri və
ya təsdiq olunmuş surətləri; 2) kredit müqaviləsinə əsasən
borcun, faizlərin və dəbbə pulunun hesablanmasına dair
(gecikdirilmiş günlər, aylar ayrı-ayrılıqda göstərilməklə) arayışlar, 18,19,24,38 və balans arxası şəxsi hesablardan çıxarışlar (dəbbə pulunun hesablanması ilə bağlı); 3) kreditlərin
verilməsi ilə bağlı bankın daxili prosedur qaydaları. Qeyd
edək ki, bu halda vəsatət təmin edildiyindən tədqiqatın
keçirilməsi və ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün olmuşdur.
Lakin bir sıra hallarda ekspert tərəfindən verilən
vəsatətlər təmin edilmədiyindən ekspertizanın keçirilməsi
mümkün olmamış və mülki iş materialları icrasız geri
qaytarılmışdır.
Məsələn, 02 aprel 2012ci il tarixdə Bakı Apellyasiya
Məhkəməsinin 05 mart 2012-cı il tarixli qərardadına əsasən
məhkəmə-mühasibat ekspertizası keçirilməsi üçün 2(075)184/2012 nömrəli mülki işin materialları Mərkəzə daxil
olmuşdur.
Ekspertiza təyini haqqında 05 mart 2012-ci il tarixli
qərardadda həll edilməsi üçün məhkəmə-mühasibat
ekspertizası qarşısında aşağıdakı suallar qoyulmuşdur:
- «KredAqro» Bank Oolmayan Kredit Təşkilatı Qapalı
Səhmdar Cəmiyyəti ilə O.Umarov arasında bağlanmış 11
avqust 2010-cu il tarixli CAşək 56286/10 nömrəli kredit
müqaviləsinə əsasən O.Umarov və T.Rəhimovun həmin
təşkilata əsas kredit borcu, faiz borcu və gecikdirilmiş günlərə
görə cərimə daxil olmaqla cəmi nə nədər borcları var?
- İddia ərizəsində göstərilən əsas borc, faiz borcu və
cərimələr düzgün hesablanmışdırmı?
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Ekspertiza qarşısında qoyulmuş sualın həll olunması
üçün əlavə materialların zəruriliyi haqqında məhkəməyə
05.04.2012-ci il tarixli vəsatət göndərilmişdir.
Həmin vəsatətə cavab olaraq 16.04.2012-ci il tarixdə
məhkəmə tərəfindən məktub təqdim olunsa da, həmin
məktubda tələb olunan sənədlər təqdim edilməmişdir. Bu da,
ekspertiza qarşısında qoyulan suallar üzrə tədqiqatın tam və
dəqiq aparılmasının mümkün olmamasına gətirmişdir.
Nəticədə, «Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında»
Qanununun 12-ci maddəsinə və “Məhkəmə ekspertizalarının
(qeyri-tibb) aparılmasının təşkili haqqında” Təlimatın 28-ci
maddəsinin tələblərinə müvafiq olaraq bir ay müddətinə
vəsatət təmin edilmədiyindən məhkəmə-mühasibat ekspertizasının təyin edilməsi haqqında 05 mart 2012-cim il tarixli
qərardad icra olunmadan 2(075)-184/2012 №-li mülki işin
materialları geri qaytarılmışdır.
Ekspertiza təcrübəsinin təhlili göstərir ki, bəzi hallarda
məhkəmələr tərəfindən əlavə və təkrar ekspertizalar arasındakı
fərqlərin mövcud olmasına əhəmiyyət verilmir, mahiyyət
etibarilə əlavə ekspertiza hesab edilən ekspertizalar təkrar
ekspertiza adlandırılır.
Məsələn, iddiaçı qismində «Bank of Baku»-nun çıxış
etdiyi mülki iş üzrə (251/2011 saylı mülki iş)
Şəki
Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən təyin edilən təkrar
məhkəmə-mühasibat ekspertizası qarşısında aşağıdakı suallar
qoyulmuşdur:
1. «Bank of Baku» ASC ilə borcalan arasında bağlanmış
04 sentyabr 2008-ci il tarixli müqaviləyə əsasən borcalanın
banka əsas krediti məbləği, faiz və cərimə ayrı-ayrılıqda
göstərilməklə ödənilməmiş borcu nə qədərdir və müqavilə
üzrə o, banka nə qədər kredit borcu ödəmişdir?
2. Borcalan kredit müqasiləsinə əsasən banka əsas, faiz
və cərimə borcuna ayrı-ayrılıqda nə qədər ödəniş etmişdir?
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3. Borcalan plastik kart üzrə kredit xəttinin açılmasına
dair müqavilədə göstərilən şərtlərə uyğun olaraq ödənişləri
vaxtında etmişdirmi?
İş üzrə Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin qərardadına
əsasən ilkin məhkəmə-mühasibat ekspertizası təyin edilmiş və
31 yanvar 2011-ci il tarixli 18207 saylı rəy verilmişdir. Həmin
qərardadda həll olunması üçün ekspertiza qarşısında 1 sual
qoyulmuş, plastik kart üzrə kredit xəttinin açılmasına dair
müqavilədə göstərilən şərtlərə uyğun olaraq ödənişlərin
vaxtında aparılması, eləcə də nə qədər məbləğdə cərimə
məbləği borcu olması və «borclunun» banka nə qədər ödəniş
etməsi (əsas kredit məbləği, faiz və cərimə üzrə ayrı-ayrılıqda)
və s. barədə suallar qoyulmamışdır.
Yuxarıda qeyd olunan ekspertizanın təyin olunmasına
dair qərardadda isə həll olunması üçün ekspertiza qarşısında
yuxarıda qeyd edilən məsələlərə dair 3 sual qoyulmuşdur. Ona
görə də bu ekspertiza təkrar məhkəmə-mühasibat ekspertizası
deyil, «Dövlət Məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında»
Qanunun 17-ci maddəsinin tələblərinə əsasən əlavə məhkəməmühasibat ekspertizası hesab olunur.
Ekspertiza təcrübəsinin öyrənilməsi göstərir ki, ayrı-ayrı
banklar tərəfindən kredit müqaviləsində göstərilən və
kreditlərin verilməsi zamanı müəyyən olunan faizlər və
cərimələr bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.
Məsələn, «KredAqro» Bank olmayan Kredit Təşkilatı
QSC tərəfindən tərtib olunmuş kredit müqaviləsinə əsasən
kredit alanın 18 ay müddətində illik faiz dərəcəsi 34%
olmaqla əsas faizin və ödəmə qrafikinə uyğun ödəmə
müddətini pozduqda, əsas məbləğ üzrə gecikdirilmiş ödənişin
hər gün üçün 1%-i məbləğində cərimə məbləği ödəməsi
nəzərdə tutulmuşdur (2(075)-9/2013 saylı mülki iş, Şəki rayon
məhkəməsi, təkrar ekspertiza).
«Kapital Bank» ASC kredit alan arasında 10 sentyabr
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2009-cu il tarixdə bağlanmış kredit müqaviləsində illik faiz
dərəcəsi 24% (12 ay müddətinə) müəyyən edilmişdir. Kredit
müqaviləsinin 5.3. bəndinə əsasən «Borcalan» bu müqavilənin
ayrılmaz tərkib hissəsi olan ödəniş cədvəlinə müvafiq qaydada
razılaşdırılmış ödəniş şərtlərini pozduqda, krediti və ondan
istifadəyə görə faizlərin ödəməsini gecikdirdikdə «Bank»
«borcalan»a qarşı borcun ödənilməsinin gecikdirildiyi hər
təqvim günü üçün ödənilməli olan 0,5% miqdarında cərimə
tətbiq edə bilməsi nəzərdə tutulmuşdur (2(001)-127/2013 saylı
mülki iş; Binəqədi rayon məhkəməsi).
«Yunayted Kredit Bank» ASC ilə kredit alan arasında 14
fevral 2007-ci il tarixdə bağlanmış kredit müqaviləsində 12
aylıq kredit üzrə illik faiz dərəcəsi 18% müəyyən olunmuşdur
(2(009)-366/2013 saylı mülki iş üzrə; Səbail rayon
məhkəməsi).
«Kapitalbank» ASC ilə borcalan arasında bağlanmış 04
iyun 2010-cu il tarixli kredit müqaviləsində göstərilmişdir ki,
nəzərdə tutulmuş müddət ərzində krediti və kreditdən
istifadəyə görə hesablanmış faizləri «Bank»a tam ödəmədikdə
«Bank» bu vaxtın bitdiyi tarixdən sonra vaxtı keçmiş kredit
üçün bu müqavilə ilə müəyyən edilmiş illik faiz dərəcəsini 2
qat olmaqla hesablaya və ödənilməsini «Borcalan»dan tələb
edə bilər (2(105)435/2013 saylı mülki iş, Sumqayıt Apellyasiya
Məhkəməsi).
«Unibank» KB ASC ilə («kredit verən») E.Məmmədov
(«kredit alan») arasında 27 fevral 2010-cu il tarixli 01bs/10
saylı kredit müqaviləsinə görə kredit alana illik faiz dərəcəsi
28% olmaqla 24 ay müddətinə 20 000 ABŞ dolları məbləğində
kredit verilmişdir. Kredit müqaviləsinin 6.3 bəndində isə
«Borcalan» kreditin və kreditdən istifadəyə görə borc
faizlərinin ödənilməsini 7 (yeddi) təqvim günündən çox
gecikdirdikdə, 8-ci təqvim günündən başlayaraq «Borcverən»
«Borcalan»a qarşı kredit üzrə əsas borcun ödənilməsinin
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gecikdirildiyi hər təqvim günü üçün ödənməli olan əsas borc
məbləğinin illik 72 faizi miqdarında və kreditdən istifadəyə
görə faizlərin ödənilməsinin gecikdirildiyi üçün hər təqvim
günü üçün ödənilməli olan kreditdən istifadəyə görə faiz
məbləğinin illik 72 faizi miqdarında cərimə tətbiq edilməsi
nəzərdə tutulmuşdur (2(107) -233/2013 saylı mülki iş; Şəki
Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyası).
«Azərbaycan Beynəlxalq Bankı» ASC-nin Nizami
filialı ilə kredit alan arasında 21.02.2008-ci il tarixdə
bağlanmış kredit müqaviləsində 12 aylıq müddətə verilən
300 000 ABŞ dolları məbləğində kredit üzrə illik faiz dərəcəsi
19% müəyyən olunmuşdur (2(103)-746/2013 saylı mülki iş,
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Mülki Kollegiyası).
«Azərbaycan Lizinq Şirkəti» MMC ilə borcalan arasında 06.09.2010-cu il tarixdə bağlanmış daxili lizinq
müqaviləsinə görə lizinq alan illik faiz dərəcəsi 18% olmaqla
60 ay müddətinə, lizinq müqaviləsinin ayrılmaz hissəsi olan
02 saylı əlavədə müəyyən olunmuş ödəniş planı üzrə hissəhissə qaytarmaq şərti ilə 80,000 ABŞ dolları məbləğində
lizinq götürmüşdür. Lizinq müqaviləsinin 4.6 bəndinə əsasən
isə lizinq alan ödəniş cədvəlində göstərilmiş tarixdə ödənişi
həyata keçirməzsə (ödənişin həyata keçirilməsi tarixi
Azərbaycan respublikasında, qeyri-iş günü hesab edilən günə
düşdüyü hallar istisna olmaqla), lizinq alan hər gecikdirilmiş
gün üçün ödənilməsi gecikdirilən lizinq ödənişinin 0,1%-nə
barəbər həcmdə əlavə ödənişin etməli olduğu nəzərdə
tutulmuşdur (2(004)-662/2013 saylı mülki iş, Yasamal rayon
məhkəməsi).
«Bank of Baku» ASC-nin Şəki filialı ilə kredit alan
arasında 04 sentyabr 2008-ci il tarixdə bağlanmış
600003813/08 saylı plastik kart üzrə kredit xətti
müqaviləsində 3000 manat məbləğində 24 aya götürülən
kredit üçün illik faiz dərəcəsi 30% müəyyən olunmuşdur
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(2(107) 251/2011 saylı mülki iş, Şəki Apellyasiya Məhkəməsi).
«Atlantbank» ASC ilə kredit alan arasında 08 oktyabr
2007-ci il tarixdə bağlanmış kredit müqaviləsində kredit
alana illik faiz dərəcəsi 36% olmaqla 9 ay müddətinə, 40 000
manat məbləğində kredit vəsaitinin verilməsi göstərilmişdir.
Həmçinin, kredit müqaviləsinin 3.1 bəndinə əsasən kreditin
qaytarma dövrü başa çatdıqdan sonra kreditin qalığına görə
ödənilən faiz dərəcəsinin ikiqat məbləğdə (72%) hesablanması
nəzərdə tutulmuşdur. Bundan başqa, kredit müqaviləsinin 3.2
bəndində göstərilmişdir ki, «Borcalan» müqavilənin 2.3.6
bəndinə əsasən borcun əsas məbləğini və ya faizinin
ödənilməsini gecikdirdiyi halda, hər gecikdirildiyi günə görə 3
manat həcmində cərimə ödəyir ( 2(103)-522/2012 saylı mülki
iş, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi).
Bəzi hallarda eyni bir bank tərəfindən ayrı-ayrı kredit
alanlarla bağlı müəyyən edilən illik faiz dərəcələri də müxtəlif
olur.
Məsələn, «KredAqro» Bank olmayan Kredit Təşkilatı
QSC-nin («kredit verən») Mingəçevir filialı ilə «Şahin» MMC
adından Ş.Mustafayev («kredit alan») arasında 26 fevral
2009-cu il tarixli CAM-in 27124/09 saylı kredit müqaviləsi
bağlanmışdır. Həmin müqaviləyə görə kredit alan illik faiz
dərəcəsi 26% olmaqla 24 ay müddətinə, kredit müqaviləsinin
ayrılmaz hissəsi olan 1 saylı əlavədə müəyyən olunmuş ödəniş
planı üzrə hissə-hissə qaytarılmaq şərti ilə 50,000,00 ABŞ
dolları məbləğində kredit götürmüşdür. Qeyd olunan ödəniş
qrafikində alınmış kredit vəsaitinə ödənilməli olan faizin
həcmi 14649,00 ABŞ dolları məbləğində, cəmi 64649,00
manat məbləğində borcun ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Kredit müqaviləsinin 7.1-ci bəndinə əsasən «Borclu» aldığı
kreditin və ona hesablanmış faizlərin bu müqavilə ilə müəyyən
edilmiş qaytarılması müddətlərini pozduqda, hər bir
gecikdirilmiş əsas məbləğin gündə 2% miqdarında cərimə
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ödəyir (2(051)-18/2012 saylı mülki iş üzrə, Mingəçevir şəhər
məhkəməsi).
Digər bir halda «KredAqro» Bank olmayan Kredit
Təşkilatı QSC («kredit verən») ilə N.Rəsulov («kredit alan»)
arasında 05 fevral 2010-cu il tarixli CAŞƏK 46567/10 saylı
kredit müqaviləsi bağlanmışdır. Həmin müqaviləyə görə kredit
alana illik faiz dərəcəsi 28% olmaqla 18 ay müddətinə, kredit
müqaviləsinin 1 saylı əlavəsində müəyyən olunmuş ödəniş
planı əsasında hissə-hissə qaytarmaq şərti ilə 12000,00 ABŞ
dolları məbğəlində kreditin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Kredit müqaviləsinin 7.1 bəndinə əsasən «Borclu» aldığı
kreditin və ona hesablanmış fəaizlərin bu müqavilə ilə
müəyyən edilmiş qaytarılması müddətlərini pozduqda, hər bir
gecikdirilmiş əsas məbləğin gündə 2% miqdarında cərimə
ödəyir (1382/2012 saylı mülki iş üzrə, Şəki rayon məhkəməsi).
Nəhayət, «KredAqro» Bank olmayan Kredit Təşkilatı
QSC («kredit verən») ilə cavabdeh E.Seyidməmmədov
(«kredit alan») arasında 07 dekabr 2010-cu il tarixdə
bağlanmış CAŞƏK 62844/10 saylı kredit müqaviləsi
bağlanmışdır. Həmin müqaviləyə görə kredit alan illik faiz
dərəcəsi 34% olmaqla 18 ay müddətinə kredit müqaviləsinin
ayrılmaz hissəsi olan 1 saylı əlavədə müəyyən olunmuş ödəniş
planı üzrə hissə-hissə qaytarmaq şərti ilə 4,500,0 ABŞ dolları
məbləğində kredit götürmüşdür. Qeyd olunan ödəniş
qrafikində alınmış kredit vəsaitlərinə ödənilməli olan faizin
həcmi 1,309,71 ABŞ dolları məbləğində nəzərdə tutulmuşdur.
Kredit müqaviləsiinn 6.1 bəndinə əsasən borclu aldığı krediti
və ona hesablanmış faizləri bu müqaviləyə dair 1 saylı əlavə
üzrə, qrafikə uyğun ödəmə müddətini pozduqda, əsas məbləğ
üzrə gecikdirilmiş ödənişin hər gün üçün 1 (bir)%-i
məbləğində cərimə məbləği ödəyir (2(075)-9/2013 saylı mülki
iş, Şəki rayon məhkəməsi).
Göründüyü kimi, eyni bir bank olmayan kredit təşkilatı
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(«KredAqro») tərəfindən ayrı-ayrı borcalanlara münasibətdə
təqdim olunan kreditlərin illik faiz dərəcəsi və ödənişlərin
gecikdirilməsinə görə müəyyən edilən cərimələr bir-birindən
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər.
Kredit öhdəliklərinin icrası ilə bağlı məhkəmələr
tərəfindən təyin edilən məhkəmə-mühasibat ekspertizası
təcrübəsinin təhlili bank əməkdaşları tərəfindən cinayətlərin,
xüsusi halda korrupsion xarakterli kriminal əməllərin
törədilməsi hallarının da mövcud olduğunu göstərir. Məsələn,
05 iyul 2012-ci il tarixdə Mərkəzə Respublika Baş Prokuroru
yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə İdarəsinin İstintaq
şöbəsinin mühüm işlər üzrə böyük müstəntiqinin 05 iyul 2012ci il tarixli qərarı ilə 122026062 saylı cinayət işi üzrə
məhkəmə-mühasibat ekspertizası keçirilməsi üçün cinayət işi
materialları təqdim olunmuşdur.
Həll edilməsi üçün ekspertiza qarşısında aşağıdakı
suallar qoyulmuşdur:
1. Bank kredit vəsaitini verərkən hansı pozuntulara yol
vermişdir?
2. Bankdan alınmış kredit vəsaiti banka ödənilmişdirmi,
əgər ödənilmişdirsə, şəxsin banka borcu nəticədə nə qədər
qalmışdır?
3. Dəymiş ziyana görə məsul şəxslərin dairəsi
müəyyənləşdirilsin.
4. Bankdan alınmış kredit vəsaiti təyinatına görə düzgün
istifadə edilmişdirmi?
5. Bank tərəfindən kreditin qaytarılması üçün hansı
tədbirlər görülmüşdür?
İş materiallarından göründüyü kimi, «Rabitəbank» ASC
Lənkəran filialının müdiri T.Məmmədovun (bundan sonra
«Bank» adlandırılır) şəxsində bir tərəfdən və öz adından çıxış
edən AR-nın vətəndaşı Ə.Mirzəyev (bundan sonra «Borcalan»
adlandırılır) digər tərəfdən borcalanla 3000 manat məbləğində
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kredit verilməsinə dair 08.09.2008-ci il tarixli 5426 saylı
kredit müqaviləsi bağlanmışdır.
Tərəflər arasında bağlanmış kredit müqaviləsinin predmeti 1.1, 1.3 və 1.5 bəndlərinin şərtlərinə uyğun olaraq
«Bank» «Borcalana» mənzilin təmiri məqsədilə illik 36%-lə
36 ay müddətinə 3000 manat məbləğində kredit verilməsindən
ibarətdir.
Tərəflərin razılaşdıqları şərtlərlə bağlanmış kredit müqaviləsi hər iki tərəfin nümayəndəsi tərəfindən imzalanmışdır.
Kredit müqaviləsinin şərtlərinin icrası olaraq «Borcalan»ın 08.09.2008-ci il tarixli ərizəsinə əsasən 08.09.2008-ci
il tarixli 07 saylı kassa məxaric orderi ilə 2900,06 manat
məbləğində nağd pul Ə.Mirzəyevə verilməsi müəyyən edilir.
Bundan əlavə, tədqiqat zamanı aydın oldu ki, «Rabitəbank» ASC Lənkəran filialı ilə A.Əliyev arasında 28 iyul
2008-ci il tarixli 5298 nömrəli kredit müqaviləsi bağlanmışdır.
Tərəflər arasında bağlanmış kredit müqaviləsinin predmeti
1.1, 1.3 və 1.5 bəndlərinin şərtlərinə uyğun olaraq «Bank»
«Borcalana» mənzilin təmiri məqsədilə illik 36%-lə 36 ay
müddətinə 3000 manat məbləğində kredit verilməsindən
ibarətdir.
Həmin faktla əlaqədar olaraq İddiaçı «Rabitəbank» ASC
13 dekabr 2010-cu il tarixli iddia ərizəsi ilə Lənkəran rayon
məhkəməsinə müraciət edərək cavabdeh A.Əliyevdən 2704,00
manat məbləğində əsas kredit borcu, 1229 manat faiz borcu,
cəmi 3933 manat məbləğində borcun «Rabitəbank» ASC-ni
xeyrinə tutulmasına dair qətnamə çıxarılmasını xahiş etmişdir.
İddiaçı «Rabitəbank» ASC-nin cavabdeh Ə.Mirzəyevə
qarşı iddiasına Lənkəran rayon məhkəməsində baxılarkən
müəyyən olunmuşdur ki, cavabdeh tərəfindən faktiki halda
«Rabitəbank» ASC Lənkəran filialından kredit götürməmiş,
kreditin buraxılmasına dair bağlanmış kredit müqaviləsi, ərizə
və nağd pulun alınmasına dair kassa məxaric orderlərindəki
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imzalar Ə.Mirzəyevə məxsus deyildir.
Göstərilən hallar və eləcə də Lənkəran rayon məhkəməsinin 24.05.2011-ci il tarixli qətnaməsində şərh olunan
digər faktlar nəzərə alınmaqla iddia tələbi rədd olunmuşdur.
Eynilə də iddiaçı «Rabitəbank» ASC-nin cavabdeh
A.Əliyev oğluna qarşı iddiasına Lənkəran rayon məhkəməsində baxılarkən müəyyən olunmuşdur ki, cavabdeh
tərəfindən faktiki halda «Rabitəbank» ASC Lənkəran
filialından kredit götürməmiş, kreditin buraxılmasına dair
bağlanmış kredit müqaviləsi, ərizə və nağd pulun alınmasına
dair kassa məxaric orderlərindəki imzalar ona məxsus deyildir.
Bu səbəbdən də Lənkəran rayon məhkəməsinin 02.03.2012-ci
il tarixli xüsusi qərardadı şərh olunan digər faktlar nəzərə
alınmaqla iddia tələbi rədd edilmişdir.
Lakin iddiaçı «Rabitəbank» ASC Lənkəran rayon
məhkəməsinin 24.05.2011-ci il tarixli qətnaməsindən
apellyasiya şikayəti vermiş və Şirvan Apellyasiya
Məhkəməsinin 15 noyabr 2011-ci il tarixli qətnaməsi ilə
Lənkəran rayon məhkəməsinin 24.05.2011-ci il tarixli
qətnaməsi dəyişdirilmədən saxlanılmışdır.
İstintaq zamanı müəyyən olunmuşdur ki, «Rabitəbank»ın Lənkəran filialının sabiq müdiri T.Məmmədov
Lənkəran rayonu Mamusta kənd sakinləri A.Əliyev və
Ə.Mirzəyevin şəxsiyyət vəsiqələrinin surətləri sonuncuların
məlumatı olmadan adlarına kredit açaraq həmin kəndin sakini
E.Qulamova xəzinədən pul verilməsinə dair göstəriş
vermişdir.
Sonradan kredit müqaviləsinin öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsinə görə iddiaçı «Rabitəbank» ASC tərəfindən
Ə.Mirzəyevə qarşı əsas kredit borcu kimi 2903 manat və
kredit faiz borcu kimi 870 manat, cəmi 3773 manat
məbləğində borcun ödənilməsi tələbi ilə Lənkəran rayon
məhkəməsində iddia qaldırmış, həmin məhkəmədə və Şirvan
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Apellyasiya Məhkəməsində işə baxılarkən müqavilənin
bağlanması ilə əlaqədar qanunsuz hərəkətlərə yol verildiyi
aşkar edilmişdir.
Bundan başqa, «Rabitəbank» ASC Lənkəran rayon məhkəməsində Lənkəran rayon Mamusta kənd sakini A.Əliyev və
həmin bankın Lənkəran rayon filialının sabiq müdiri
T.Məmmədova qarşı iddia qaldıraraq onlardan 21704 manat
məbləğində əsas kredit borcunun və 1229 manat məbləğində
hesablanmış faiz borcunun, cəmi 3933 manat məbləğində
borcun və 20 manat məbləğində ödənilmiş dövlət rüsumunun
bankın xeyrinə tutulması tələbini irəli sürmüşdür.
Belə ki, məhkəmədə işə baxılarkən həmin filialın
aidiyyatı vəzifəli şəxslərin öz vəzifə səlahiyyətlərindən suiistifadə etməsi nəticəsində kreditin ayrılması üçün əsas olan
sənədlərin saxtalaşdırılması, «Rabitəbank» ASC Lənkəran
filialı ilə A.Əliyev arasında bağlanmış kimi təqdim olunan
28 iyul 2008-ci il tarixli 5298 saylı kredit müqaviləsi üzrə
bankın hesabından 3000 manat pul vəsaiti qanunsuz olaraq
çıxarılıb mənimsənilməklə banka ziyan vurulması aşkar
olunmuşdur.
İş üzrə verilmiş 22.04.2011-ci il tarixli 5058 №-li və
03.08.2012-ci il tarixli 11042 №li məhkəmə-xətşünaslıq
ekspertizası rəyinin 2.4-cü bəndində göstərilir ki, ekspertizaya
təqdim olunmuş, 08 sentyabr 2008-ci il tarixli 5426 №-li
kredit müqaviləsinin üz tərəfində aşağı hissədə, arxa tərəfində
isə «Borcalan» qrafasında və həmin kredit müqaviləsinə 1 №li
əlavədə «Borcalan» qrafasındakı; 08 sentyabr 2008-ci il tarixli
kassa məsrəf orderində «Müştəri» qrafasındakı; 08 sentyabr
2008-ci il tarixli ərizənin kserosurətində «İmza» qrafasında
əks olunmuş; 05.09.2008-ci il tarixli fiziki şəxsin milli
valyutada hesab açmaq üçün ərizəsinin kserosurətində «imza»
qrafasında əks olunmuş; təmir işlərinin qiymət cədvəlində
«imza» sözündən öndəki imzalar Ə.Mirzəyev tərəfindən yox,
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başqa şəxs tərəfindən icra olunmuşdur.
İş üzrə verilmiş 02.02.2012-ci il tarixli 21598 №-li
məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası rəyinin nəticə hissəsində
göstərilir ki, 5298 saylı 287.07.2008-ci il tarixli kredit
müqaviləsinin 1-ci vərəqəsinin aşağı orta hissəsindəki imza, 2ci vərəqədə «Borcalan» qrafasındakı imza və həmin
müqaviləyə 01 saylı əlavədə «Borcalan» qrafasındakı imza
A.Əliyev tərəfindən yox, başqa şəxs tərəfindən icra
olunmuşdur.
İş üzrə verilmiş 03.08.2012-ci il tarizli 11042 №-li
məhkəmə-xətşünaslıq ekspertizası rəyinin 3-cü bəndində isə
bank şöbəsi ilə A.Əliyev oğlu arasında bağlanmış 08.09.2008ci il tarixli 5298 saylı kredit müqaviləsi ilə əlaqədar
sənədlərdəki imzaların konkret olaraq kim tərəfindən icra
olunmasının müəyyən edilməsi mümkün olmamışdır.
«Rabitəbank» ASC-nin idarə heyətinin sədri tərəfindən
təsdiq edilmiş «Vəzifə səlahiyyəti haqqında» təlimatda
göstərildiyi kimi, filialın müdiri vəzifələrini lazımi qaydada
icra etmədiyi təqdirdə birbaşa olaraq özünün və tabeçiliyində
olan işçilərimn etdiyi səhlənkarlığa görə banka dəymiş mənəvi
və maddi ziyana görə birbaşa məsuliyyət daşıyır.
Eyni zamanda, ekspertiza rəyində göstərilmişdir ki, hər
iki kredit müqaviləsi üzrə kredit vəsaitlərinin məxaricinə dair
müqavilələr, kassa məxaric orderlər və ərizələrdə adlarına
kredit rəsmiləşdirilmiş Ə.Mirzəyev və A.Əliyevin imzalarının
saxtalaşdırılması yolu ilə götürülmüş kreditlərin bank filialına
ödənilməməsi nəticəsində filiala vurulmuş ümumilikdə 7766
manat məbləğində ziyana görə məsuliyyət məsələsi hüquqi
xarakterli olduğuna görə istintaq tərəfindən həll olunmalıdır.
Aparılan ekspertiza tədqiqatı zamanı aşağıdakılar
müəyyən olunmuşdur:
Rəyin tədqiqat hissəsində göstərildiyi kimi, tədqiq edilən
2008-ci ildə «Rabitəbank» ASC Lənkəran filialı ilə
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Ə.Mirzəyev arasında bağlanmış 08.09.2008-ci il tarixli 5426
saylı və A.Əliyev arasında bağlanmış 28 iyul 2008-ci il tarixli
5298 №-li kredit müqaviləsi üzrə «Borcalanlara» ödənilməsi
nəzərdə tutulmuş müvafiq olaraq hər birinə 3000 manat
məbləğində istehlak kreditinin verilməsində bank filialı
tərəfindən aşağıdakı qanun pozuntularına yol verilməsi
müəyyən edilir:
- faktiki olaraq Ə.Mirzəyev və A.Əliyevin özlərinin
xəbəri olmadağı halda onların adlarına kredit müqavilələri və
ödəniş qrafiklərinin bağlanmasının rəsmiləşdirilməsi;
- bağlanmış hər iki kredit müqaviləsində «Borcalanların» imzalarının saxtalaşıdırılması;
- kredit xəttinin açılmasına dair ərizələrdə «Müştərilərin» imzalarının saxtalaşdırılması;
- kreditlərin alınmasına dair tərtib olunmuş kassa
məxaric orderlərində adlarına pul yazılmış şəxslərin pulun
alınmasına dair imzalarının saxtalaşdırılması;
- faktiki halda Ə.Mirzəyev və A.Əliyevə kredit vəsaiti
verilmədiyi halda onların adlarına rəsmiləşdirilmiş kreditlərin
ödənilmədiyi haqda bank filialı tərəfindən məhkəmə
qarşısında əsassız olaraq iddia qaldırılması;
- faktiki halda Ə.Mirzəyev və A.Əliyevə kredit vəsaiti
verilmədiyi halda onların adlarına rəsmiləşdirilmiş kreditlərin
ödənilmədiyi haqda onlara bildirişlər göndərilməsi;
- faktiki halda Ə.Mirzəyev və A.Əliyevə kredit vəsaiti
verilmədiyi halda onların adlarına şəxsi hesabların açılması;
- faktiki halda Ə.Mirzəyev və A.Əliyevə kredit vəsaiti
verilmədiyi halda onların adlarına imza nümunələri
vərəqəsinin tərtib olunması;
- faktiki halda Ə.Mirzəyev və A.Əliyevə kredit vəsaiti
verilmədiyi halda onların adlarına kreditin verilməsi və təhlili
cədvəlinin, təmir işlərinin qiymət cədvəli və kreditin
sifarişlərinin tərtib edilməsi və s.
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Bəzi hallarda məhkəmənin ekspertiza təyini haqqında
qərardadında ekspertizanın növü (adı) düzgün göstərilmir.
Məsələn, 16 aprel 2012-ci il tarixli İddiaçı «Parabank» ASCnin cavabdehlər S.Azayev və A.Tağıyevə qarşı «borcun və
xərclərin əvəzinin ödənilməsi tələbinə dair» mülki iş (02(06817/2012 saylı mülki iş) üzrə Xızı rayon məhkəməsinin
çıxardığı qərardadda məhkəmə-mühasibat ekspertizası məhkəmə-əmtəəşünaslıq ekspertizası kimi qeyd olunmuşdur.
Beləliklə, kredit öhdəliklərinin icrası ilə bağlı mülki
mübahisələrin məhkəmə həlli zamanı təyin edilən məhkəməmühasibat ekspertizası təcrübəsinin təhlili və ümumiləşdirilməsi əsasında aşağıdakılar müəyyən edilmişdir:
- ayrı-ayrı banklar və bank olmayan kredit təşkilatları
tərəfindən istehlak kreditlərinin verilməsi zamanı müəyyən
edilən illik faiz dərəcələri, cərimələr və dəbbə pullar birbirindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər. Məsələn, illik faiz
dərəcələrinin 18-36% intervalında dəyişdiyi müəyyən
edilmişdir;
- bəzi hallarda eyni bir bank tərəfindən ayrı-ayrı kredit
alanlarla bağlı müəyyən edilən illik faiz dərəcələrinin də
müxtəlif olması hallarına təsafüd edilir;
- məhkəmələr tərəfindən bəzi hallarda məhkəməmühasibat ekspertizasını aparan ekspertlərin səlahiyyətlərinə
daxil olmayan hüquqi xarakterli sualların qoyulması hallarına
da təsadüf edilir;
- bir çox hallarda məhkəmənin qərardadı ilə daxil olan iş
materiallarında ekspertiza icraatının aparılması üçün
kifayətedəcək tədqiqat obyektləri təqdim edilmədiyindən
vəsatətlərin verilməsi zəruriliyini doğurur, bu da vaxt itkisinə
ümumən yekun ekspert rəyinin təqdim olunması müddətinin
uzanmasına gətirib çıxarır;
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- məhkəmə ekspertizası təcrübəsinin təhlili göstərir ki,
mülki iş materiallarının, ekspertiza təyini haqqında məhkəmə
qərardadlarının icrasız geri qaytarılmasının başlıca səbəbi
ekspertiza tədqiqatı üçün zəruri olan obyektlərin məhkəmələr
tərəfindən təqdim olunmuş mülki iş materiallarında olmaması
və ya iş materiallarında qismən əks olunması, belə obyektlərin
(məsələn, kreditin ödənilməsi ilə bağlı qəbzlər, bankların
maliyyə arayışları, əsas və faiz borcun, dəbbə pulun
hesablanması qaydaları (düsturu), kassa mədaxil-məxaric
orderləri və s.) təqdim olunması ilə bağlı verilən vəsaitlərin
təmin edilməməsi və ya qismən təmin edilməsidir;
- respublikada fəaliyyət göstərən demək olar ki, əksər
kommersiya bankları kreditlərin qaytarılmaması problemi ilə
üzləşirlər. Eyni zamanda, statistika kreditlərin qaytarılmaması
probleminin bir sıra banklarda, xüsusən də «Dəmirbank»,
«Nikoylbank», «Unibank», «Beynəlxalq bank», «Kapital
bank», «Bank texnika», «Azəriqazbank», «Royal bank» (artıq
müflisləşmiş və fəaliyyətini dayandırmışdır), «Əmrahbank»,
«Parabank» kimi kommersiya banklarında xüsusi aktuallıq kəsb
etdiyini göstərir;
- ekspertiza təcrübəsinin təhlili və ümumiləşdirilməsi
göstərir ki, bəzi hallarda məhkəmələr tərəfindən əlavə və
təkrar ekspertizalar arasındakı fərqlərin mövcud olmasına
əhəmiyyət verilmir, mahiyyət etibarilə əlavə ekspertiza hesab
edilən ekspertizalar təkrar ekspertiza adlandırılır.
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6. PROBLEMLİ KREDİTLƏRİN SƏBƏBLƏRİ,
ONLARIN QARŞISININ ALINMASI İSTİQAMƏTLƏRİ
Kreditləşmə prosesi inkişaf etdikcə və bu sahəyə cəlb
edilən vətəndaşların xüsusi çəkisi artdıqca problemin aktuallığı da yüksəlməkdədir.
Hüquq ədəbiyyatının, məhkəmə-ekspert təcrübəsinin,
bank fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyin, maliyyə-kredit
sisteminin müasir vəziyyətinin, Mərkəzi Bankın açıqladığı
statistik məlumatların təhlili və ümumiləşdirilməsi nəticəsində
aşağıdakılar xüsusi olaraq qeyd edilə bilər:
- son illər Azərbaycan bank sistemində xarici valyutada
kreditlərin həcmi nisbətən sabit qaldığı (hətta bir qədər
azaldığı) halda, milli valyutada kreditlərin həcmi sürətlə artır;
- ölkənin bank sistemində növü, təyinatı və müddətlərindən asılı olaraq kreditlər üzrə illik faiz dərəcələri 4-36 faiz
arasında dəyişir;
- say etibarilə borcalanların əksəriyyəti üçün (xüsusilə ev
təsərrüfatlarına və ticarət sektoruna təqdim edilən) kreditlər 2535 faizlə təqdim edildiyi halda, orta faiz dərəcələri 14-17 faiz
intervalında dəyişir;
- ölkənin kredit bazarında orta bank faizlərinin
formalaşmasına MB-nin uçot dərəcəsi və inflyasiya ilə
müqayisədə daha həlledici təsir göstərən başqa amillər
mövcuddur;
- 2010-cu ilin göstəricilərinə görə, ölkə iqtisadiyyatına
yönəldilən bütün kredit qoyuluşlarının 41%-i bir bankın –
Azərbaycan Beynəlxalq Bankının payına düşür. ABB-dən
başqa daha 5 bank ölkənin kredit bazarının 22 faizinə malikdir;
- ölkənin kredit xidmətləri bazarında qeyri-bank kredit
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təşkilatları (kredit ittifaqları, bank olmayan kredit təşkilatları və
s.) çox zəif mövqeyə (2 faizlik paya) malikdir;
- ölkənin bank sistemində ixtisaslaşdırılmış kredit
təşkilatlarının olmaması da kredit bazarında rəqabətin
yaranmasının qarşısını alır, inhisarçılıq meyllərini gücləndirir;
- ölkədə korporativ qiymətli kağızlar bazarının, özəl
pensiya, sığorta və investisiya fondları və başqa maliyyə
vasitəçiliyi institutlarının formalaşmaması alternativ borc
vəsaitləri bazarının yaranmasını mümkünsüz edir;
- bank sisteminin iqtisadiyyata kredit qoyuluşlarının
həcmi artdıqca həm kreditə görə faiz dərəcələri, həm də
depozitlər və kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin arasındakı fərqin
məbləği aşağı düşməkdədir.
Son illərdə istehlak kreditləşməsi bazarında yaranan
problemlər, həmçinin aşağıdakı amillərdən də qaynaqlanır:
- banklarda uzunmüddətli fondlaşdırma problemlərinin
mövcudluğu ki, nəticədə bir sıra banklar kreditləşmə
seqmetinə yönəldə biləcəkləri vəsaitlərin defisiti, çatışmazlığı
ilə qarşılaşırlar;
- kredit götürənlərin keyfiyyət səviyyəsinin aşağı
düşməsi və nəticədə kredit risklərinin artması.
İstehlak kreditləşməsi bazarında hazırda yaranmış
mürəkkəb vəziyyət
və şərtlərdə risklərdən müdafiənin
yeganə üsulu aşağıdakılardan ibarət olmalıdır:
- risk-menecment prosedurunun təkmilləşdirilməsi;
- kredit alana irəli sürülən tələblərin sərtləşdirilməsi və
onların daha əsaslı və diqqətli seçimi.
Son illərdə problemli kreditlərlə bağlı vəziyyətin kritik
həddə çatması bir sıra tədbirlərin qəbulu və həyata
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keçirilməsini tələb edir. Ekspertlər xüsusi halda aşağıdakı
qanunvericilik, təşkilati-texniki və sair xarakterli tədbirlərin
işlənib hazırlanması və qəbulunu zəruri hesab edirlər:
- istehlak kreditləşməsi üzrə normativ-hüquqi sənədlər
(aktlar) kompleksinin işlənib hazırlanması və qəbulu;
- istehlak kreditləşməsi üzrə infrastrukturun inkişafı
üzrə tədbirlərin qəbulu;
- bütün regionlarda kredit bürolarının və kollektor
agentliklərinin yaradılması1.
İstehlak kreditləşməsi sahəsində başlıca problemlərdən
biri də xüsusi hüquqi tənzimlənmənin olmamasıdır. Bu isə
bazarın bu seqmentinin stabil fəaliyyətinə və inkişafına təsir
edir. Hazırda Azərbaycanda istehlak kreditlərinin təqdim
edilməsi, istifadəsi və qaytarılması (ödənilməsi) ilə bağlı
kredit verənlər və kredit alanlar arasında yaranan qarşılıqlı
münasibətlər MM-də, «Banklar haqqında» Qanunda, Mərkəzi
Bank tərəfindən qəbul edilmiş normativ-hüquqi sənədlərdə
təsbit olunan ümumi xarakterli normalarla tənzimlənmişdir.
Azərbaycandan fərqli olaraq Qərb ölkələrinin, habelə
bir sıra MDB ölkələrinin qanunvericiliyində istehlak kreditləşməsi sahəsində hüquq münasibətləri, bir qayda olaraq, xüsusi
qanunlarla tənzimlənir. Bu qanunlarda isə bu sahənin
spesifikliyi daha tam nəzərə alınır, onlarda kreditləşmə
prosesində yaranan münasibətlərin bütün iştirakçılarının
hüquqlarının və maraqlarının müdafiəsinə istiqamətlənmiş
müddəalar daxil edilir2.
Андреев М.В. Формирование системы потребительского
кредитования в экономике России. Автореф.дисс…канд.экон.
наук. СПб., 2011, с.15-17.
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Kreditləşmə sahəsində hüquq münasibətlərinin, istehlak kreditləşməsi təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
«İstehlak kreditləşməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası
Qanununun qəbulu və bu qanuna hüquq münasibətlərinin bu
sahəsini tənzmimləyən qüvvədə olan qanunvericilik üçün yeni
olan bir sıra müddəaların daxil edilməsi məqsədəuyğun hesab
edilir.
Hesab edirik ki, istehlak kreditləşməsi sahəsində
yaranan hüquq münasibətləri sistemini tənzimləyəcək xüsusi
qanunun qəbulu, sıravi vətəndaşlara bankların sui-istifadə
halları ilə mübarizədə hüquqlarının və qanuni maraqlarının
daha effektiv müdəfiə etməyə kömək edəcəkdir.
Qanunun əsas məqsədi istehlak kreditlərinin alınması,
istifadəsi və qaytarılması zamanı kredit alanların və kredit
verənlərin hüquqlarının və qanuni maraqlarının müdafiəsinin
təminindən ibarət olmalıdır. Xüsusi halda qanunda istehlak
kreditinin alınması, istifadəsi və qaytarılması zamanı kredit
alanların
hüquqlarının daha tam və kompleks şəkildə
müdafiəsini təmin edəcək müddəalar öz əksini tapmalı, kredit
alanların hüquqlarının və qanuni maraqlarının qorunması üçün
zəruri təminatlar yaratmağa imkan verəcək normalar nəzərdə
tutulmalıdır.
Qanun layihəsi işlənib hazırlanarkən Avropa ölkələrinin
bu sahədə qanunvericilik təcrübəsi öyrənilməli, bankların
maraqlarının lobbiləşdirilməsinə yönələn cəhdlərin qarşısı
alınmalıdır1.
Qeyd edək ki, bəzən belə bir xüsusi qanunun qəbul
edilməsi ideyasından imtina edilməsi və qarşıya qoyulmuş
vəzifənin həllinə bank fəaliyyəti və istehlakçıların
hüquqlarının
müdafiəsi
sahəsində
qüvvədə
olan
Федерации. Автореф.дисс…к.ю.н. М., 2011, с.5-6.
1
Рожакова М.А. Антипотребительский закон о
потребительском кредите//Вестник ВАС РФ. 2012. №6
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qanunvericiliyə zəruri dəyişikliklərin edilməsi yolu ilə nail
olunması ideyası da irəli sürülür1.
Belə təklif digər səbəblərlə yanaşı, həm də aşağıdakı
amillərə görə məqsədəuyğun hesab edilə bilməz. Belə ki,
istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanun artıq
neçə illərdir ki, qüvvədədir və bu vaxt ərzində onda dəfələrlə
düzəlişlər edilmişdir. Nəticədə sənədin mətni «ağırlaşmış» və
mürəkkəbləşmişdir. Bu qanuna istehlak krediti haqqında
əlavə normaların daxil edilməsi isə mövcud vəziyyəti daha da
ağırlaşdıracaq və çətinləşdirəcəkdir və son nəticədə yeni
qanunun işlənib hazırlanması və qəbulu zəruriliyinə
gətirəcəkdir.
Fikrimizcə, istehlak kreditləşməsi haqqında qanunun
konsepsiyası istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsindən
(istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında bütün
qanunvericilik kimi bu məsələ mübahisəsizdir) və bankların
kredit münasibətlərində öz mövqelərindən sui-istifadə
etmələrinə yol verilməmələrindən çıxış etməlidir.
İstehlak kreditləşməsi sahəsində hazırda mövcud olan
problemləri müəyyən etmək və qəbul ediləcək qanunda
onların həlli yollarını dəqiq müəyyən etmək lazımdır.
Hesab edirik ki, istehlak krediti haqqında qanunun real
işləməsi üçün aşağıdakı müddəaları özündə daşıyan
normaların qəbulu zəruridir:
1. İstehlak krediti haqqında müqavilə ictimai müqavilə
olmaqla qoşulma (birləşmə) müqavilələrinə aiddir.
Qanunda bankların öz saytlarında istehlak kreditləşməsi
haqqında tipik müqavilələri yerləşdirmək vəzifəsi (öhdəliyi)
nəzərdə tutulmalıdır.

Рожакова М.А. Антипотребительский закон о потребительском
кредите//Вестник ВАС РФ. 2012. №6, с.70-71.
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2. Qanunda bank tərəfindən istehlak krediti haqında
müqavilə bağlamaqdan imtinanın motivləşdirilməsi zəruriliyi
öz əksini tapmalıdır. Belə bir imtinanın şərtləri isə qanunda
bütün təfərrüatı ilə əks olunmalıdır. İmtina istehlakçıya yazılı
şəkildə və qanunla müəyyən olunmuş vaxt intervalında təqdim
olunmalıdır.
3.«İstehlak kreditləşməsi haqqında» Qanunda xüsusi
halda aşağıdakı xarakterli bir sıra müddəalar da əks
olunmalıdır:
- Bank olmayan kredit təşkilatlarının, kredit
ittifaqlarının, bank olmayan digər kreditorların xüsusi
sertifikasiyadan keçmələri;
- Qanunda «əsas anlayışlar» adlanan xüsusi maddə
nəzərdə tutulmalı və bu maddədə «istehlak krediti üzrə
məsləhətçi agent» (fərdi sahibkar – fiziki şəxs qismində) və ya
«əhaliyə xüsusi xidmət göstərən istehlak krediti üzrə məsləhət
Mərkəzi» anlayışı verilməlidir. İstər agent, istərsə də
mərkəzlər istehlakçının maraqları baxımdan
kredit
müqaviləsinin bağlanması və icrası ilə bağlı xidmətlərin
göstərilməsi işinə cəlb olunmalı, onların vəzifələri sırasında
əhaliyə kreditləşmə ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi daxil
edilməlidir.
Xüsusi Qanunun qəbulu ilə yanaşı, istehlak kreditləşməsinin ümumdövlət konsepsiyası işlənib hazırlanmalıdır.
Hesab edirik ki, istehlak kreditləşməsi üzrə dövlət
konsepsiyasının
hazırlanması
üçün
qanunvericilik
səviyyəsində aşağıdakı istiqamətlərin işlənilməsi zəruridir:
- dövlətin sosial siyasəti çərçivəsində dövlət tərəfindən
maliyyələşdirilməsi mümkün olan konkret istehlak kreditlərinin (məsələn, təhsil kreditlərinin, gənc alimlər üçün güzəştli
kreditlərin və s.) növlərinin müəyyən edilməsi;
- istehlak kreditləşməsi sahəsində qəbul ediləcək kompleks tədbirlərin reallaşdırılması üzrə dövlət proqramının
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işlənib hazırlanması;
- dövlət proqramında istehlak kreditləşməsi sferasına
cəlb olunan fiziki və hüquqi şəxslərin qarşılıqlı fəaliyyətinin
dəqiq mexanizmlərinin müəyyən edilməsi;
- istehlak kreditləşməsinin milli sistemi çərçivəsində
dövlətin büdcəsində, habelə regional büdcələrdə proqramların
qarşılıqlı əlaqəliliyinin və maliyyələşmə mənbələrinin müəyyən edilməsi1.
Eyni zamanda, dövlət tərəfindən bu sistemin tənzimlənməsi dərəcəsi və onun təşkili prinsipləri haqqında məsələ
də həll edilməlidir.
Yüksək faizlə kredit verməklə banklar bir növ qaytarılmayan kreditləri sığortalayır. Yəni, ödəməyi bacarmayan
müştərinin vurduğu ziyan digər ödəyicinin yüksək faizi
hesabına bağlanır. Kommersiya bankları yüksək faizli kreditlər
təklif etməklə qısa müddətdə daha çox gəlir əldə etməyə
çalışmalıdır. Ona görə də banklar istehlak kreditlərini artırmaqla problemli kreditlərdən dəyən ziyanı da xeyli dərəcədə
kompensasiya edə bilərlər. Belə yanaşma banklara sərf etsə də,
ölkə iqtisadiyyatı və sosial sahədə ciddi problemlər yaradır.
Bundan əlavə, mağazalar, supermarketlər öz mallarını, ərzağı,
pal-paltarı satmaq üçün reklamdan istifadə etdikləri kimi,
banklar da «pul satan» maliyyə qurumu kimi, pulunu əlverişli
şərtlərlə satmaqdan ötrü reklamdan istifadə edirlər. Amma bəzi
kommersiya bankları müştəri cəlb etmək naminə kreditlərin
nominal deyil, effektiv faiz dərəcələrini elan edir, reallığı əks
etdirməyən reklam kampaniyası aparır və yüksək faizlə
verdikləri kreditləri aşağı faizli kimi təqdim etməyə çalışırlar.
Elə banklar var ki, öz reklamlarında faiz dərəcələrinin hətta 8
faiz aşağı saldıqlarını elan edirlər. Amma borcalandan kreditə
Андреев М.В. Формирование системы потребительского
кредитования в экономике России. Автореф.дисс…канд.экон.
наук. СПб., 2011, с.17-21.
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görə komissiya, sığorta, nağdlaşdırma, girovun saxlanması və
digər xərclərin tutulması son nəticədə faiz dərəcələrinin
yüksəlməsinə gətirib çıxarır. Çünki müştəri krediti 14-16 faizlə
götürdüyünü düşür, amma bundan 1,7-2,2 dəfə yüksək, yəni
24-36%-lə ödəniş edir. Bu cür bahalı kredit siyasəti əhalinin
cibindən daha çox pul çıxarılmasına xidmət edir ki, nəticədə
vətəndaşların, fiziki və hüquqi şəxslərin bir hissəsi çıxılması
mümkünsüz olan borc çuxuruna yuvarlanıb, maşınını, torpaq
sahəsini, zinət əşyalarını, mənzilini, bütövlükdə evini, firmasını, digər obyektlərini itirənlərin sayının sürətlə artmasına
gətirib çıxarır.
Standart yanaşmalara əsasən bank kreditləri üzrə faiz
dərəcələrinin formalaşmasına təsir göstərən amillər, bir qayda
olaraq, iki qrup üzrə təsnifləşdirilir1:
1. Makroiqtisadi amillər – bunlar bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının və bank sisteminin mövcud durumunu xarakterizə
edən və bütün formalarda ssuda faizlərinin formalaşmasına təsir
göstərən amillərdir. Bunlara aşağıdakılar aid edilir:
- kredit resurslarının tələb və təklifi arasında nisbət;
- Mərkəzi Bankın pul-kredit siyasəti;
- inflyasiyanın səviyyəsi və inflyasiya gözləntiləri;
- kredit resursları (xidmətləri) bazarında rəqabət;
- qiymətli kağızlar bazarının inkişafı,
- milli valyutanın mübadilə kursu;
- vergi sistemi və s.
2. Xüsusi amillər – buraya hər bir kommersiya bankının
özünün faiz siyasətinin bünövrəsini təşkil edən aşağıdakı
xarakterli amillər aiddir:
- bankın kredit bazarındakı mövqeyi;
1

Банковское дело. Учебник. М., 2008, с.577-603.
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- bankın gəlirliliyinin təmin edilməsi üçün depozitlər və
kreditlər üzrə faiz dərəcələrinin tənzimlənməsi;
- bank riskinin minimumlaşdırılması məqsədi ilə faiz
dərəcələrinin idarə edilməsi;
- bank əməliyyatlarının xüsusiyyətləri və s.
Azərbaycanda bank kreditlərinin illik faiz dərəcəsinin
yüksək olmasının görünən və görünməyən tərəfləri vardır.
Görünən tərəflər içərisində aşağıdakı amillərin təsiri daha
yüksəkdir:
- kreditlərin qaytarılmasında risklərin yüksək olması;
- kredit resurslarının məhdudluğu (əslində bu amil nisbi
xarakter daşıyır, çünki Azərbaycan kredit resursları yetərincə
artırmaq iqtidarındadır);
- kredit portfelinə cəlb edilən resursların dəyərinin baha
olması;
- bank sektorunda oturuşmuş bazar münasibətlərinə xas
olan rəqabətin olmaması və inhisarçılıq meyllərinin
mövcudluğu;
- inzibati xərclərin və xidmət haqlarının daim artması və
sair.
Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafı xeyli
dərəcədə ölkədə ədalətli faiz siyasətinin həyata keçirilməsindən
asılıdır. Ona görə də dövlət tərəfindən bu sahədə vəziyyətin
normallaşdırılmasına təsir göstərmə mexanizmlərinin yaradılması zəruridir.
Kommersiya banklarının əhaliyə və sahibkarlara təqdim
etdiyi
kreditlərin faiz dərəcəsinin aşağı salınması,
ümumiyyətlə kreditlərin ucuzlaşdırılması məqsədilə aşağıdakı
tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruri hesab edilməlidir:
- Azərbaycanda faiz dərəcələrinin aşağı düşməsinə təsir
göstərə bilən pul-kredit siyasətinin həyata keçirilməsi. Bank
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sektorunda sivil bazar münasibətlərinin tələbləri əsasında
fəaliyyətin təmin edilməsi, rəqabət mühitinin formalaşmasına
xidmət edən tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsi;
- Mərkəzi Bankın kommersiya banklarına ayırdığı
mərkəzi kreditləşmənin həcminin artırılması və eyni zamanda,
müxtəlif iqtisadi tənzimləmə vasitələri ilə kommersiya
banklarının kreditə olan tələbatlarının səviyyəsinə təsir göstərilməsi;
- Mərkəzi Bankın mərkəzləşdirilmiş kreditlərə görə uçot
dərəcəsinin aşağı salınması;
- Ölkədə mövcud kredit faizlərinin reallıqdan daha yüksək olmasının qarşısını almaqdan ötrü, Mərkəzi Bank tərəfindən istehlak kreditlərinin faiz dərəcələrinin əsaslandırılması
üzrə tələblərin (qaydaların) hazırlanaraq həyata keçirilməsi;
- Bankların texniki və digər xərclərinin azaldılması;
- Mövcud maliyyə resurslarından istifadənin səmərəliliyinin artırılması;
- Azərbaycanda strateji valyuta ehtiyatlarının 50 milyard
ABŞ dollarından çox olduğu nəzərə alınaraq, Dövlət Neft
Fondunda olan hissəsindən 1-2 milyard manatını aşağı faizlə
kommersiya bankları vasitəsilə perspektivli istehsal sahələrinə
yönəldilməsi;
- Ölkədə güclü aqrar-sənaye bankının yaradılması və onu
ucuz kredit resursları ilə təmin edərək kənd təsərrüfatına və
onunla bağlı sahələrə, eləcə də innovasiyalı inkişaf sahələrinə
aşağı faizlə kreditlərin verilməsi;
- Kreditlərin sığorta fondunun yaradılması;
- Banklar tərəfindən müştərilərin hüquqlarının qorunmasına diqqətin artırılması, əhalinin maliyyə sahəsi üzrə biliklərinin azlığından sui-istifadə edilməsinin qarşısının alınması və
onlara təqdim olunan kreditlər üzrə real faiz dərəcələrini tam və
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şəffaf əsaslandırılmasına nail olunması və s.
Azərbaycanda banklar və digər kredit təşkilatları
tərəfindən verilən kreditlər üzrə faiz dərəcələrimnin yuxarı
həddinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi fikirlərinə son vaxtlar
tez-tez rast gəlinir. Bu yanaşmaya görə dövlət kredit faizləri
üzrə tavan müəyyən etməli və həmin həddən yuxarı faizlə
kredit verilməsi qadağan edilməlidir. Rusiya mahiyyətcə belə
bir addımı atmağa hazırlaşır. Belə ki, bu ölkənin qanunvericilik
orqanı olan Dövlət Duması artıq bununla bağlı hökumətə təklif
göndərmişdir.
Hesab edirik ki, eyni təcrübənin Azərbaycanda da tətbiq
edilməsinin məqsədəuyğun olub-olmaması müzakirə edilməlidir.
MDB məkanına aid ölkələrin əksəriyyətində vaxtı keçmiş
kreditlər problemini daha çox inzibati üsullarla, qadağalarla və
bu qəbildən olan vasitələrlə həll etmək istəyirlər. Aldığı krediti
vaxtında ödəməyən şəxs gələcəkdə kredit almaq imkanından
məhrum olur. Vətəndaşlar böyük həcmdə kreditləri ödəmədiyi
təqdirdə, bank məhkəmə qaydasında ondan girovda olan
avtomobil, torpaq, mənzil və sair mülkiyyətini alır. Ancaq bu,
problemin həllinin ən yaxşı halda yalnız bir tərəfi ola bilər.
Eyni zamanda, həm də ciddi sosial problemlər də doğura bilər.
Ona görə də müvafiq qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər
etmək olar ki, əgər bankdan kredit götürən şəxsin borcu
vaxtında ödəməməsi üçün obyektiv səbəblər varsa, belə
hallarda bank müqavilənin şərtlərinə yenidən baxa bilər.
Məsələn, ödəmə qaydalarında möhlət vermək və ya borclunun
bir müddət yalnız faizləri ödəməklə kifayətlənməsi kimi
variantlardan istifadə etmək hər iki tərəf üçün sərfəli olar.
Qeyd edək ki, bir sıra MDB ölkələrində, məsələn,
Rusiyada kredit öhdəliklərinin icrası qaydalarının pozulması
hallarının qarşısının alınması, kreditlərin qaytarılmaması ilə
bağlı yaranan problemlərin
həlli məqsədilə dövlət
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səviyyəsində bir sıra tədbirlər görülməkdədir. Belə ki, Rusiya
Federasiyasının Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə krediti
qaytarmaq imkanı olmayan, böhran nəticəsində sosial vəziyyəti
ağırlaşan vətəndaşlar üçün kreditləri qaytarmaqla bağlı güzəşt
müddəti müəyyən edilmişdir. Güzəşt müddətində vətəndaşlar
sosial vəziyyətlərini yaxşılaşdıraraq sonrakı müddətdə krediti
qaytarmaq imkanı qazanırlar. Hesab edirik ki, problemli
kreditlərin həllinə istiqamətlənmiş belə bir mexanizm
Azərbaycanda da işlənib hazırlanmalıdır.
Ekspertlərin fikrincə, istehlak kreditlərin qaytarılmasında
müşahidə edilən yubanmalar və digər problemlər müəyyən
dərəcədə zəif maliyyə analizi, pul vəsaitlərinin daxil olmasının
proqnozlaşdırılmasında yol verilən səhvlər, kreditin məqsədli
təyinatı üzrə istifadə olunmaması, natamam monitorinq –
ödənişlərin zamanında həyata keçirilməsinə nəzarət edilməməsi
və xarici amillərin əlverişsiz dəyişməsi (fors-major vəziyyətlər)
böyük rol oynayır.
Dövlət başçısının imzaladığı «Sahibkarlığın inkişafı ilə
bağlı əlavə tədbirlər haqqında» 3 mart 2014-ci il tarixli
Fərmanında Nazirlər Kabinetinə müvafiq dövlət və hökumət
qurumları ilə birlikdə qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni nəzərə
almaqla 2 ay müddətinə bir sıra mühüm tədbirlər (hüquqi və
fiziki şəxslərin «bir pəncərə» prinsipinə uyğun olaraq elektron
qeydiyyatı, tikintiyə icazələrin verilməsi, elektrik təchizatı
şəbəkəsinə qoşulma, daşınmaz əmlaka hüquqların dövlət
qeydiyyatı, korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və
investorların maraqlarının qorunması, idxal-ixrac əməliyyatları
zamanı tələb edilən sənədlərin, müddət və xərclərin
azaldılması, eləcə də «Müflisləşmə və iflas haqqında» qanunun
təkmilləşdirilməsi) üzrə təkliflərin hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etməsi tapşırılmışdır.
Sənəddə mühüm bəndlərdən biri də kreditlərin verilməsi
prosesinə təsir edən təsisatların fəaliyyətinin təkmilləşdiril157

məsinə dair təkliflərin hazırlanması ilə bağlıdır. Hökumətin
İqtisadiyyat və Sənaye, Maliyyə, Ədliyyə nazirlikləri, eləcə də
Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə birlikdə
hazırlayacağı bu təkliflərin sahibkarların xüsusən kommersiya
banklarından sərfəli şərtlərlə kredit almalarında maneəyə
çevrilmiş problemlərin aradan qaldırılmasına xidmət edəcəyini
indidən söyləmək mümkündür. Obyektiv və subyektiv səbəblərdən doğan həmin problemlərin sayı isə az deyil.
Ekspertlər problemli kreditlərin həlli ilə bağlı metodologiyanın dəyişməsini vacib sayırlar. Bununla bağlı beynəlxalq
təcrübədə fərqli yanaşma var. Beynəlxalq praktikaya görə,
müştəri krediti ödəməkdə bir ay gecikərsə, yerdə olan bütün
vəsait problemli kredit sayılır. Azərbaycanda isə yalnız
ödənməsi gecikən aya düşən vəsait problemli hesab edilir.
Beynəlxalq metodologiyanı tətbiq etsək, o zaman Azərbaycanda da belə vəsaitlərin həcmi kifayət qədər böyük olar.
Beynəlxalq reytinq agentlikləri Azərbaycanda bank sektorunu
qiymətləndirmə zamanı kredit siyasətinin düzgün qurulmadığını əsas gətirir. Burada nəyə diqqət edirlər: birincisi,
müştərini düzgün qiymətləndirmirlər. Təkcə Mərkəzi Bank
Reyestri deyil, xüsusi kredit büroları fəaliyyət göstərməlidir.
Bununla bağlı müəyyən təşəbbüslar olsa da, hələ ki, ortada heç
bir nəticə yoxdur. Belə Kredit Büroları isə imkan verir ki,
vətəndaşların həm bank, həm də digər, məsələn, kommunal
borcları haqqında məlumatları əldə etmək, ümumiyyətlə,
müştərinin ödəmə qabiliyyətini tam qiymətləndirmək mümkün
olsun.
A.E.Quliyeva hesab edir ki, «bank fəaliyyətinin dayanıqlığını şərtləndirən mühüm amil kimi menecmentin səmərəliliyi
bank siyasətinin məzmunu, cari və strateji məsələləri həll
etməyə imkan verən səmərəli təşkilati struktur, bankın aktiv və
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passivlərinin idarəetmə mexanizminin xarakteri, qərarların
hazırlanması və qəbulu prosedurlarının dəqiqliyi ilə müəyyən
edilir. Odur ki, tənzimləmə sisteminin və menecmentin tələbləri
və uzlaşdırıla bilər meyarlar vahid kontekstdə nəzərdən
keçirilir». Müəllif, bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarət
sisteminin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məsələlərini təhlil
edərək belə bir nəticə çıxarır ki, «problemli banklarda
kreditorların qanuni tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarətin
gücləndirilməsi, restrukturlaşdırma planının müasir ekspert
texnologiyaları bazasında qiymətləndirilməsi və onun icrasına
nəzarətin monitorinq sisteminin təkmilləşdirilməsi, bank
sisteminin sağlamlaşdırılmasının hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi, bank fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması mərhələsində qoyulan tələblərin müəyyənləşdirilməsi prosesində
təsisçilərin maliyyə vəziyyətinin nəzərə alınması prosedurunun
və bank sisteminin vəziyyətinin təhlili metodikasının təkmilləşdirilməsi, mümkün itkiləri kompensasiya etmək üçün dinamik
ehtiyatların formalaşdırılması qaydalarının təkmilləşdirilməsi
bank fəaliyyətinin tənzimlənməsi və nəzarət sisteminin
səmərəliliyinin yüksəldilməsinin mühüm istiqamətləridir»1.
Qərb modelində banklar problemi müştərilərlə kollektor
deyilən xüsusi təşkilatlar vasitəsilə dil tapırlar. Ümumiyyətlə,
kollektorluq sınaqdan çıxmış qanuni üsullarla borcların
qaytarılma yoludur. Kollektorun işi müştəriyə borcu strukturlaşdırmağa yardım etmək və onu kimsənin silməyəcəyini başa
salmaq, borcun ödənmə variantlarını tapmaq, cərimələri
dayandırmaq və bankla razılıq əldə etməkdir.
Beynəlxalq təcrübədə kollektor şirkətləri, bir qayda
olaraq, bazara iki növ xidmət təklif edirlər. Məsələn, ya agent
müqaviləsi əsasında məhkəməyə qədər olan müddətdə vaxtı
Гулийева А.Е. Банк фяалиййятинин тянзимлянмяси вя нязарят
системинин сямярялилийинин йцксялдилмяси//Азярбайжанын верэи
хябярляри. 2011. №4, с.88.
1
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keçmiş borcların qaytarılmasına çalışır, ya da borc çantasını
satın alırlar. Birinci variantda kollektorlar gördükləri işin
müqabilində faiz götürürlər. İkinci variant isə bank borclarının
başqa şirkət tərəfindən alınmasını nəzərdə tutur. Borcunu yığa
bilməyən şirkət adətən borclarını xeyli ucuz qiymətə kollektor
agentliyinə satır. Adətən, burada qiymət nominaldan 20-50 faiz
ucuz olur. Yəni, kollektor agentliyi borcları qaytardıqdan sonra
50 faizə qədər gəlir əldə edə bilir.
Dünyada, o cümlədən MDB ölkələrində kollektor agentliklərinin xidmətləri geniş yayılmışdır, Azərbaycanda ilk borc
kollektor agentliyi 2011-ci ilin dekabr ayında yaradılsa da, bu
qurumların fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyin yaradılmasından hələ danışa bilmərik.
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində əksini
tapmış ümumi müddəalara əsasən qeyri-işlək (problemli) kreditlərin idarə edilməsi üçün üç metod vardır: banklar tərəfindən
qeyri-işlək kreditlərin yığılması istiqamətində müstəqil şəkildə
həyata keçirilən tədbirlər; kollektor agentlikləri ilə əməkdaşlıq
və qeyri-işlək kreditlərin üçüncü tərəflərə transferi. Eyni
zamanda, təcrübə göstərir ki, banklar problemli kreditləri öz
daxili resurslarından istifadə etməklə idarə etməyə üstünlük
verirlər.
Qeyri-işlək kreditlərin ödənməsində ixtisaslaşmış borc
kollektor agentlikləri bankın xərclərini azalda bilər, xüsusilə də
bankın çox sayda krediti olduqda. Kənar kollektorları cəlb
etməklə, bank qeyri-işlək kreditləri idarə etmək üçün böyük
zəng mərkəzi təşkil etməkdən, çoxlu sayda borc yığım
mütəxəssislərini işə götürmək və təlimləndirməkdən, departamentin saxlanması üçün lazım olan texniki xərclərdən azad
olur. Bir çox hallarda borc kollektor agentlikləri əldə edilmiş
uğurdan asılı olaraq haqq alır, yəni banklar agentliyə bərpa
edilmiş qeyri-işlək kreditlər üçün müəyyən faiz ödəyirlər. Bir
çox ölkələrdə bu cür xidmət haqqı qeyri-işlək kreditlərin
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vəziyyətindən və proses ərzində borc kollektor agentliyi
tərəfindən sərf edilmiş vaxt və səylərdən asılı olaraq adətən 530% arasında dəyişir. Borc kollektor agentliklərinin vəzifəsi
borcalanı kreditin qaytarılmasının vacibliyinə inandırmaq,
borcalanın borclarını nizamlamaq, kreditləri ödəməsi üçün həll
yolları tapmaq, borcalan və bank arasında razılığa nail
olmaqdır.
Xidmət haqqı müqabilində fəaliyyət göstərməkdən başqa,
borc kollektor agentlikləri qeyri-işlək kredit portfelini almaqla
da borcun yığılması prosesini həyata keçirə bilər.
Azərbaycan qanunvericiliyində borcun yığılması prosesini və həmin prosesə cəlb olunan şəxsləri tənzimləyən qaydalar müəyyən olunmamışdır. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın
hazırda qüvvədə olan qanunvericiliyi «müqavilə azadlığı»
prinsipini tanıyır (bu prinsipə görə tərəflər qanunla birbaşa
nəzərdə tutulmamış müqavilələr bağlamaqda sərbəstdirlər). Bu
baxımdan, nəzəri olaraq tərəflər arasında bağlanmış müqavilələr vasitəsilə borc yığım prosesinə başlanıla bilər.
Qərb maliyyə bazarlarında yaxşı inkişaf etmiş hüquqi
baza olduğundan bankların qeyri-işlək kredit portfelinin üçüncü
tərəflərə satışı geniş vüsət almışdır.
Qeyri-işlək kreditlərin saxlanmasının yüksək xərclərə
səbəb olması və qeyri-işlək kreditlərin transfer etmək üçün
hüquqi əsasların mövcudluğuna baxmayaraq, hələ də
Azərbaycan bankları qeyri-işlək kreditləri öz kredit portfellərindən üçüncü tərəflərə ötürmək istəmirlər. Bankların çoxu
qeyri-işlək kreditlərin bərpa edilməsi üçün özlərinin daxili
resurslarından istifadə edirlər.
Bunun bir səbəbi bu günə qədər qeyri-işlək kreditlərlə
bağlı əməliyyatları tənzimləyən hüquqi aktların olmamasıdır.
Borc yığım prosesində iştirak edən şəxslərin fəaliyyəti, kapitalı,
funksiyaları və məsuliyyətlərini müəyyən edən hüquqi tələbləri
özündə ehtiva edən hüquqi baza formalaşmalıdır.
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Bankların qeyri-işlək kreditlərin yığılmasına borc
kollektorlarının cəlb edilməsini sürətləndirmək üçün qanun
üçüncü tərəflərə aktivlərin verilməsi barədə aydın müddəalar
təsbit etməlidir. Qüvvədə olan qanunvericilik çərçivəsində bu
cür əməliyyat Mülki Məcəllənin faktorinq müqavilələri və
hüquqların satışı üzrə ümumi müddəalarına müvafiq olaraq
həyata keçirilir. Mülki Məcəllədə qeyri-işlək kreditlərin satışına
və ya transferinə icazə verən ümumi qaydalar əksini tapsa da,
bankların qeyri-işlək kreditlərin qiymətləndirilməsi və onlar
üçün dəyər müəyyən edilməsi üçün xüsusi qaydalara ehtiyac
vardır.
Qanunvericilikdə problemli, yəni qeyri-işlək kreditlərin
satışını stimullaşdıran müddəalar əksini tapmalıdır.
Təkmilləşdirilməyə və hüquqi tənzimlənməyə ehtiyacı
olan daha bir məsələ problemli (qeyri-işlək) kreditlərin satışı
və transferi, habelə faktorinq şirkətlərinə satışı ilə bağlıdır.
Azərbaycan qanunvericiliyində faktorinq şirkətləri dumanlı
şəkildə əks etdirilir və faktorinq şirkətlərinin və onların
əməliyyatlarının bir çox əsas aspektlərinə ümumiyyətlə
toxunulmur. Aydın hüquqi normaların olmaması Azərbaycan
banklarının öz qeyri-işlək kreditlərini üçüncü tərəflərə
satmalarına marağını daha da azaldır və dolayı yolla bankların
qeyri-işlək kreditlərlə bağlı təklikdə tədbirlər görməsi ilə
nəticələnir. Qanunvericilik aşağıdakı məsələlərə aydınlıq
gətirilməsi məqsədilə təkmilləşdirilməlidir:
- banklar və kredit təşkilatlarından başqa, faktorinq müqavilələri bağlamaq ixtiyarında olan kommersiya təşkilatlarının
növləri;
- kommersiya təşkilatlarının digər bank funksiyalarını
yerinə yetirmədən yalnızca faktorinq fəaliyyəti ilə məşğul
olmalarına icazə verilməsi;
- lisenziyalaşdırma tələbləri;
- faktorinq müqaviləsi çərçivəsində maliyyələşdirmə
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qaydaları.
Qeyri-işlək kreditləri bərpa etmək üçün məhkəmə yolu ilə
həlli mövcud olsa da, bu cür vasitələr çox vaxt və adətən əlavə
xərc tələb edir. Ona görə də Azərbaycanda bir çox banklar
qeyri-işlək kreditlərin yığılmasında məhkəmənin yardımından
istifadə etmək istəmirlər.
Azərbaycanda hələ də qeyri-işlək kreditlərin yığılması
üçün borc kollektor agentliklərinin xidmətlərindən geniş istifadə edilmir. Qeyri-işlək kreditlərin borc kollektor agentliklərinə
transferi üçün əsas verən xüsusi qanunlar olmasa da, MM-də
monetar tələblərin satılmasına və üçüncü şəxslərə transferinə
icazə verir. Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən borc kollektor
agentlikləri qeyri-işlək kreditləri agentlik müqavilələri və ya bu
cür aktivləri almaqla yığa bilərlər. Yenə də, borc kollektor
agentliklərinin səmərəli şəkildə fəaliyyətinin təmin edilməsi
üçün hüquqi baza daha dəqiq müddəaların əks etdirilməsi yolu
ilə təkmilləşdirilməlidir.
Mülki Məcəlləyə müvafiq olaraq, qeyri-işlək kreditlər
faktorinq müqavilələri əsasında alına bilər ki, faktorinqə pul
tələbinin güzəşt edilməsi müqabilində maliyyələşdirmə kimi
tərif verilir. MM-nin tələbi ilə pul tələbi üçüncü tərəflərə yalnız
borcalan müvafiq qaydada xəbərdar edildikdən sonra transfer
edilə bilər. Lakin qanunvericilikdə faktorinq müqavilələrinə
dair bəzi dəqiqləşdirmələrin aparılmasına ehtiyac vardır,
məsələn, faktorinq müqavilələrinə girə bilən təşkilatların aydın
təsviri, bu cür müqavilələrdə maliyyələşdirmənin təfsilatları və
s.
Aşağıdakıları müəyyən etmək üçün faktorinq müqavilələri üzrə qanunvericilik də təkmilləşdirilməlidir: faktorinq
müqavilələrini bağlaya bilən şəxslər, kommersiya təşkilatları
digər bank fəaliyyətləri ilə məşğul olmadan yalnızca faktorinq
fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərmi, lisenziyalaşdırma tələbləri və
faktorinq müqavilələri əsasında maliyyələşdirmənin qaydaları.
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Araşdırmalar göstərir ki, ölkənin bank sistemində və
kredit bazarında konsentrasiya səviyyəsi çox yüksəkdir. Belə
ki, 2010-cu ilin sonuna ölkə iqtisadiyyatına yönəldilən bütün
kredit qoyuluşlarının 41%-i yalnız bir dövlət bankının –
Azərbaycan Beynəlxalq Bankının (ABB) payına düşür. ABBnin kredit bazarındakı hökmran mövqeyi ölkə üzrə illik kredit
faizləri səviyyəsinin formalaşmasına həlledici təsir göstərmək
iqtidarındadır. Bununla yanaşı, ölkənin 5 bankı ümumi kredit
portfelinin 60%-nə, 10 bankı isə təqribən 73%-nə sahibdir.
Ölkənin kredit xidmətləri bazarında fəaliyyət göstərən
qeyri-bank kredit təşkilatlarının (kredit ittifaqları, bank olmayan kredit təşkilatları və s.) say azlığı və çox zəif mövqeyə (2
faizlik paya) malik olması, ölkədə ixtisaslaşdırılmış kredit
təşkilatları şəbəkəsinin olmaması kredit bazarında rəqabətin
yaranmasına və faiz dərəcələrinin aşağı düşməsinə imkan
vermir. Ölkədə korporativ qiymətli kağızlar bazarının, özəl
pensiya, sığorta və investisiya fondları və başqa maliyyə
vasitəçiliyi institutlarının kifayət qədər formalaşmaması isə
alternativ borc vəsaitləri bazarının yaranmasını mümkünsüz
edir.
Azərbaycanda kredit faizi dərəcələrinin aşağı düşməsi
üçün aşağıdakı istiqamətlərdə tədbirlərin həyata keçirilməsini
məqsədəuyğun hesab edirik:
- uçot siyasətinin kredit bazarına təsirinin artırılması üçün
kommersiya banklarının kredit resurslarının formalaşmasında
MB-nin mərkəzləşdirilmiş kredit resurslarının rolu artırılmalı,
həm də bu resursları əldə etmək üçün bütün kommersiya
banklarına bərabər şərtlər və rəqabətli əsaslar təmin edilməlidir;
- ölkənin bank sistemində və kredit bazarında rəqabət
mühitinin təmin edilməsi istiqamətində təcili və təxirəsalınmaz
tədbirlər həyata keçirilməlidir: 1)dövlət mülkiyyətində olan və
kredit bazarında yüksək paya malik ABB-nin fəaliyyət şərtləri
digər kommersiya bankları ilə eyniləşdirilməlidir; 2) kommer164

siya banklarının kredit bazarlarındakı inhisar fəaliyyətinin
qarşısının alınması və aradan qaldırılması üçün real tədbirlər
həyata keçirilməlidir; 3)ölkənin bank və maliyyə sisteminin
(sığorta fondlarının və s.) iri biznes qurumlarının əlində
cəmləşməsinin qarşısının alınmasını təmin etmək üçün
qanunvericilikdə zəruri dəyişikliklər edilməli, bir fiziki və ya
hüquqi şəxsin, yaxud eyni ailə üzvlərinin malik ola biləcəyi
səhmlərin miqdarı ilə bağlı tələblər şərtləşdirilməlidir;
- kredit xidmətləri bazarında rəqabət mühitinin inkişafı
həm də qeyri-bank kredit təşkilatlarının (kredit ittifaqları, bank
olmayan kredit təşkilatları və s.) sayının artmasını zəruri edir.
Bunun üçün onların qeydiyyatı, formalaşması və fəaliyyəti
şərtləri sadələşdirilməlidir;
- dövlət vəsaiti hesabına müxtəlif istiqamətlərdə kommersiya banklarının təqdim etdikləri güzəştli kreditlərə münasibətdə cəmiyyət qarşısında şəffaflıq və hesabatlılıq tələbləri
gücləndirilməlidir;
- kredit rəsmiləşdirilməsi və ona xidmət üzrə bank xərclərinin və risklərinin aşağı salınması istiqamətində kompleks
tədbirlərə ehtiyac var:
1) borcalanların kredit reyestrində ölkədə fəaliyyət
göstərən bütün hüquqi şəxslər və fiziki şəxs-sahibkarlar, habelə
vətəndaşlar barədə dolğun məlumat yerləşdirilməlidir;
2) ölkədə daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı və mülkiyyət hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi işləri sadələşdirilməli,
habelə daşınar və daşınmaz əmlakın vahid dövlət reyestrinin
yaradılması işləri sürətləndirilməlidir – bu, milyardlarla
manatlıq əmlakın iqtisadi dövriyyəyə daxil edilməsinə və
bankların resurs bazasının genişlənməsinə gətirib çıxara bilər;
3) ölkədə mülkiyyət hüquqlarının qorunmasına təminat
sistemi gücləndirilməlidir;
4) biznesə qanunsuz müdaxilələrin qarşısı alınmalıdır və
s.
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Ölkədə korporativ qiymətli kağızlar bazarının, özəl pensiya, sığorta və investisiya fondları və başqa maliyyə vasitəçiliyi
institutlarının kifayət qədər formalaşması istiqamətində işlərin
gücləndirilməsi də zəruridir.
Qeyd olunanlarla yanaşı, aşağıdakı tədbirlərin də qəbul
edilərək həyata keçirilməsi zəruri hesab edilməlidir:
- Mərkəzi Bank tərəfindən kommersiya bankları
tərəfindən istehlak kreditləri ilə bağlı təyin olunan illik faiz
dərəcələri, cərimələr, dəbbə pulların yuxarı həddi müəyyən
edilməli və bununla bağlı səmərəli nəzarət mexanizmləri həyata
keçirilməlidir.
- Məhkəmə-mühasibat ekspertizası icraatının və son
nəticədə ekspert rəylərinin verilməsi prosesinin əhəmiyyətli
dərəcədə ləngiməsinə səbəb olan vəsatətlərin verilməsi
hallarının aradan qaldırılması üçün ekspertlərin sərəncamına
təqdiqatların aparılması üçün kifayətedəcək həcmdə ekspertiza
obyektləri təqdim olunmalıdır. Bunu nəzərə alaraq, bu növ
ekspertizaların icraatı üçün zəruri olan tədqiqat obyektlərinin
tam siyahısını özündə əks etdirən metodik məktublar
məhkəmələrə göndərilməli və məhkəmələr tərəfindən artıq
kreditlərin qaytarılmaması ilə bağlı mübahisələrin məhkəmə
həlli zamanı ilk məhkəmə iclasında məhkəmələrin tərəflərdən
bu obyektlərin təqdim edilməsi tələb edilməlidir.
- Mərkəzi Bank və ya digər səlahiyyətli orqan (məsələn,
Nazirlər Kabineti) tərəfindən təhsil kreditlərinin aşağı illik faiz
dərəcələri ilə verilməsi qaydalarını özündə əks etdirən xüsusi
qaydalar işlənib hazırlanmalıdır.
Beləliklə, qeyd olunanları yekunlaşdıraraq söyləmək olar
ki, Azərbaycanda son illərdə maliyyə-kredit sisteminin, o
cümlədən kommersiya banklarının inkişafında ciddi
nailiyyətlər əldə olunmuş, bankların, bank olmayan kredit
təşkilatlarının maddi, texniki və hüquqi təminat səviyyəsi
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmişdir. Son illərdə iqtisadiyyatın
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bu sahəsini tənzimləyən xüsusi qanunlar, normativ-hüquqi
aktlar qəbul edilmişdir. Bu da məcmu halda kreditləşmə
sahəsinin dinamik inkişafını təmin etməyə şərait yaratmışdır.
2014-cü il 5 fevral tarixdə Azərbaycan regionlarının sosialiqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrasına həsr olunmuş
konfransda çıxışında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev qeyd etmişdir: «Bizim banklarımız böyüdü,
gücləndi. Hesab edirəm, vaxtı çatıb ki, banklar iqtisadiyyatın
real sektoruna daha çox maliyyə resursları ayırsınlar. Hazırda
belə deyildir. Ancaq bankların funksiyalarından biri də ondan
ibarətdir ki, ölkə iqtisadiyyatına daha da böyük təkan versinlər.
Xüsusilə, dövlət də bank sektorunun inkişafına böyük dəstək
verir. Əhali tərəfindən banklara inamın artırılması üçün dövlət
çox böyük tədbirlər görmüşdür. Bilirsiniz ki, əmanətlər
sığortalanır və bu addım banklara inamı böyük dərəcədə
artırmışdır. Ona görə, banklar da öz sosial məsuliyyətini dərk
etməlidirlər və iqtisadiyyatın real sektoruna kredit şəklində
daha çox vəsait ayırmalıdırlar».
Son illərdə fiziki və hüquqi şəxslərin kreditləşməsi
sahəsində müşahidə olunan bütün müsbət hallara baxmayaraq,
bu sahədə hələ də bir sıra problemlər mövcuddur ki, onlardan
biri də müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəblərdən kreditlərin
qaytarılmaması, kredit öhdəliklərinin icrasının pozulması
hallarının hələ kifayət qədər çox olmasıdır. Bir sıra Qərb
ölkələri, habelə MDB ölkələrindən (məsələn, Rusiyadan) fərqli
olaraq Azərbaycanda «İstehlak kreditləri haqqında» xüsusi
Qanunun işlənib hazırlanaraq qəbul edilməməsi də bu sahədə
bir sıra hüquqi və təşkilati-texniki xarakterli problemlərin
yaranmasına səbəb olur.
Hesab edirik ki, problemli kreditlərlə, o cümlədən,
kreditlərin qaytarılmaması ilə bağlı yaranan mübahisələrin
məhkəmə həllində məhkəmə-mühasibat ekspertizalarının təyini
təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi, bu sahadə mövcud olan bir sıra
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çatışmazlıqların müəyyən dərəcədə aradan qaldırılması üçün
bilavasitə məhkəmələrə və vəkillərə ünvanlanan məhkəməmühasibat ekspertizasının, xüsusi halda isə kredit öhdəliklərinin icrası ilə bağlı məhkəmə işləri üzrə təyin edilən
məhkəmə-mühasibat ekspertizasının predmeti, obyektləri, bu
növ ekspertizalar vasitəsilə həll edilən sualların dairəsi üzrə
vəsaitin hazırlanması və onun məhkəmələrə, Vəkillər Kollegiyasına, Ədliyyə Akademiyasına göndərilməsi məqsədəuyğundur.
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