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“Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilmişdir
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanı ilə “Müflisləşmə
və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa (bundan sonra “Qanun”)
dəyişiklik qüvvəyə minmişdir.
Qanuna əsasən borclunun ödəmə qabiliyyətsizliyinin məhkəmə və ya kreditorlar
tərəfindən müəyyən edilməsi əsaslarına dəyişikliklər edilmişdir. Borclu aşağıdakı hallarda
məhkəmə və ya kreditor tərəfindən ödəmə qabiliyyəti olmayan sayılacaqdır:


həyata və ya sağlamlığa vurulmuş zərərin ödənilməsi, alimentin tutulması, əmək
və onunla bağlı münasibətlərindən yaranan öhdəliklər üzrə, müəlliflik
müqaviləsinə görə ödənilən haqlar ilə bağlı kreditorlar qarşısında öhdəliklərini
icra müddəti başladığı andan etibarən ardıcıl 2 (iki) ay ərzində tam icra
etmədikdə;



vergilər (faizlər və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları) və başqa dövlət
ödənişlərini onların hesablandığı gündən etibarən ardıcıl 10 (on) ay ərzində tam
icra etmədikdə; və



digər kreditorlar qarşısında öhdəliklərini onun icrası üçün müəyyənləşdirilmiş
müddətdə icra etmədikdə.

Qanuna digər əsas dəyişikliklər aşağıdakılardan ibarətdir:


borclu tərəfindən sağlamlaşdırma planının tərtib olunması müddəti 2 ay müəyyən
olunmuşdur;



kreditorlarla barışıq sazişinin təsdiqinə dair, həmçinin kreditorların irəli sürdüyü
borc tələblərinin və şikayətlərin rədd edilməsi ilə bağlı əmlak inzibatçısının
qərarının ləğvi və ya dəyişdirilməsi barədə məhkəməyə verilən ərizələrə
məhkəmə tərəfindən baxılma müddəti 10 gün müəyyən edilmişdir.

Telekommunikasiya
haqqında
Azərbaycan
Respublikasının Qanununa dəyişiklik edildi
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2019-cu il tarixli Fərmanı ilə
“Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa (“Qanun”) dəyişiklik
qüvvəyə minmişdir.
Qanuna dəyişikliyə əsasən, telekommunikasiya şəbəkəsinə qoşulmaqla təşkil edilən
qanunsuz beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərinin qarşısının alınması üçün
operator və ya provayderin üzərinə texniki vasitələrdən, avadanlıqlardan və ya
proqram təminatından istifadə etməklə tədbirlər görmək öhdəliyi qoyulmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının
Məcəlləsinə dəyişiklik edildi

İnzibati

Xətalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan
Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanunu (“Qanun”) qüvvəyə minmişdir.
Qanuna əsasən telekommunikasiya operatorunun və ya provayderinin
telekommunikasiya şəbəkəsinə müvafiq qurğu vasitəsilə qoşulmaqla qanunsuz
beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərinin təşkil edilməsi inzibati xəta kimi müəyyən
edilmişdir. Belə inzibati xətanın törədilməsində istifadə olunan avadanlıqlar və vasitələr
müsadirə edilmək şərtilə cərimələr də tətbiq ediləcəkdir.
Əlavə olaraq, telekommunikasiya şəbəkəsinə müvafiq qurğu vasitəsilə qoşulmaqla
təşkil edilən qanunsuz beynəlxalq telekommunikasiya xidmətlərinin texniki
vasitələrdən, avadanlıqlardan və ya proqram təminatından istifadə etməklə qarşısının
alınması üçün telekommunikasiya operatoru və ya provayderi tərəfindən tədbirlərin
görülməməsinə görə də cərimələr tətbiq ediləcəkdir.

Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
haqqında Əsasnamə təsdiq edilmişdir
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 16 aprel 2019-cu il tarixli Fərmanı ilə “Dövlət
satınalmaların vahid internet portalı haqqında Əsasnamə” təsdiq edilmişdir.
Portal istifadəçilərə tender elanının dərc edilməsini, malgöndərən (podratçı) tərəfindən
müvafiq sənədlərin göndərilməsini, tenderdə iştirak haqqının ödənilməsini,
malgöndərənin (podratçının) iddiaçı kimi qeydiyyatdan keçməsini, elektron kabinetin
yaradılmasını, satınalan təşkilat ilə malgöndərən (podratçı) arasında qarşılıqlı məlumat
mübadiləsini və sənədlərin təqdim olunmasını, tender təkliflərinin təqdim olunmasını və
təminatının verilməsini, tender komissiyasının virtual iclaslarının keçirilməsini, satınalma
müqaviləsinin elektron qaydada bağlanmasını, həmin müqavilənin və tenderin
nəticələrinə dair digər sənədlərin yerləşdirilməsini, şikayət verilməsini və həmin şikayətə

baxılmanın nəticələri barədə qərarın əldə olunmasını, hesab-fakturaların satınalan
təşkilata təqdim olunmasını və s. təmin edir.
Portalın idarə olunmasına, fəaliyyətinin təşkilinə və inkişafına Azərbaycan Respublikasının
Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi (“Agentlik”) cavabdehdir.
Elektron xidmətlər modulu vasitəsilə malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı kimi
qeydiyyatdan keçə və satınalan tərəfə müvafiq sənədləri göndərə biləcək. Həmçinin,
modul əsasında satınalma müqavilələrinin vahid reyestrinin aparılması mümkün
olacaqdır.
Bundan əlavə, Agentlik Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi ilə birgə portalın “Elektron
Hökumət” İnformasiya Sisteminə inteqrasiyası ilə bağlı zəruri tədbirlər görəcəkdir.

Dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə apellyasiya
şuralarının
yaradılması
haqqında
Fərman
imzalanmışdır
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 6 may 2019-cu il tarixində Dövlətə məxsus olan
hüquqi şəxslərdə apellyasiya şuralarının yaradılması haqqında Fərman imzalamışdır.
Fərmanın məzmununa əsasən, dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə, yəni paylarının
(səhmlərinin) 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətə məxsus olan
səhmdar cəmiyyəti, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət və digər təşkilati-hüquqi formada
fəaliyyət göstərən kommersiya hüquqi şəxsi, dövlətin yaratdığı qeyri-kommersiya hüquqi
şəxsi və publik hüquqi şəxslərdə apellyasiya şuraları yaradılacaqdır.
Onu da qeyd edək ki, hüquqi şəxslər dedikdə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin
özlərinin, həmçinin mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının tabeliyindəki hüquqi
şəxslər nəzərdə tutulmur.

Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin
təmin edilməsinə dair 2019–2025-ci illər üçün
Dövlət Proqramı təsdiqlənib
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyi
sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2017-ci il 10 fevral tarixli
1235 nömrəli Fərmanının 5.5-ci bəndinə əsaslanaraq qida təhlükəsizliyi sahəsində
təhlükəsizliyin təmin edilməsinə dair 2019-2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı
təsdiqlənmişdir.
Dövlət proqramının əsas məqsədləri aşağıdakı şəkildə müəyyən edilmişdir:


qida təhlükəsizliyi sahəsində norma və standartların beynəlxalq tələblərə
uyğunlaşdırılması;



əhalinin təhlükəsiz və keyfiyyətli qida ilə təminatının yaxşılaşdırılması;



qida təhlükəsizliyinin və keyfiyyətinin artırılması, onların rəqabətqabiliyyətliliyinin
və xarici bazarlara ixrac potensialının artırılması;



qida subyektlərinin fəaliyyətinin qida təhlükəsizliyi üzrə qanunvericiliyin
tələblərinə uyğunluğunun sahibkarlarla əməkdaşlıq şəraitində təmin edilməsi;



qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq, ölkədə heyvan və bitki sağlamlığının
təmin edilməsi.

Dövlət Proqramının uğurla həyata keçirilməsi məqsədilə aidiyyəti dövlət qurumun
yaradacağı işçi qrupları tərəfindən prioritet istiqamətlər üzrə tədbirlər həyata
keçirəcəklər. Tədbirlər planın əhatə dairəsinə aşağıdakı əsas mövzular daxil edilmişdir:



qida təhlükəsizliyi sahəsində mövcud laboratoriyalar şəbəkəsinin
optimallaşdırılması, müasir tələblərə cavab verən yeni laboratoriyaların
yaradılması və maddi-texniki təchizatının təmin edilməsi;



qida təhlükəsizliyi təlim mərkəzinin təsis edilməsi;



qida zəncirinin bütün mərhələlərində fəaliyyət göstərən qida subyektləri və
obyektləri, habelə qida məhsullarının istehsalı və ticarət axınları üzrə məlumat
bazasının yaradılması;



ixrac sertifikatlarının elektron qaydada verilməsi ilə bağlı iş aparılması və idxalçı
ölkələr tərəfindən tanınması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi.
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