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“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların
vahid məlumat reyestrinin forması və
aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”-yə
dəyişiklik
Deloitte hüquq – sabahı düşünərək
“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların
vahid
məlumat
reyestrinin
forması
və
aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”-yə
dəyişiklik
16 mart 2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “Sahibkarlıq sahəsində
aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında
Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə fərman imzalayıb.
Fərmana görə, qanun əsasında sahibkarlıq sahəsində hər
hansı yoxlama aparmaq səlahiyyətinə malik dövlət
orqanları, publik hüquqi şəxslər, habelə dövlət
mülkiyyətində olan və müvafiq xidmətlər göstərilməsində
inhisarçı mövqe tutan hüquqi şəxslər sahibkarlıq
fəaliyyətinin
həyata
keçirildiyi
yerlərə
gəlməklə
sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərində keçirdikləri bütün
növ yoxlamaların Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş

müddətdə və qaydada Reyestrdə qeydiyyata alınmasını təmin etməlidirlər.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi yerlərə gəlməklə sahibkarlıq sahəsində aparılan
hər bir yoxlama yalnız Reyestrdə qeydiyyata alındıqdan sonra keçirilə bilər. Reyestrdə
qeydiyyata alınmadan aparılan yoxlamaların hüquqi nəticəsi yoxdur.

“Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və
Koordinasiyası Komissiyasının yaradılması”
barədə sərəncam
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“Əmək Münasibətlərinin Tənzimlənməsi və
Koordinasiyası Komissiyasının yaradılması”
barədə sərəncam
17 mart 2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “Əmək Münasibətlərinin
Tənzimlənməsi və Koordinasiyası Komissiyasının yaradılması” barədə sərəncam imzalayıb.
Komissiyanın funksiyalarına aşağıdakılar daxildir:
1. Ölkədə əmək bazarının mövcud vəziyyətini, o cümlədən qanunvericiliyi təhlil
edərək, əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində qabaqcıl beynəlxalq
təcrübəni nəzərə almaqla inzibatçılığın, habelə bu sahənin təkmilləşdirilməsinə dair
təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsi;
2. Əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi və işçilərin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən nəzarət tədbirlərinin əlaqələndirilməsini
təmin edilməsi;
3. Qeyri-rəsmi əmək münasibətlərinin aşkar edilməsi, rəsmiləşdirilməsi və bu sahədə
qanun pozuntularına yol vermiş şəxslər barəsində qanunamüvafiq tədbirlərin
görülməsi də daxil olmaqla, tədbirlər planının
hazırlanmasını və təsdiq edilməsini təmin
edilməsi;
4. Beynəlxalq reytinqlərdə ölkənin mövqeyinin
daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı təkliflərin
təqdim edilməsi;
5. Əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi və
işçilərin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə
rübdə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumatın verilməsi.
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“Banklar haqqında” Qanunda dəyişikliklər
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“Banklar haqqında” Qanunda dəyişikliklər
“Banklar haqqında” Qanunda 07 aprel 2017-ci il tarixli dəyişikliklər fond, körpü-bank,
system əhəmiyyətli bank, investor, sağlam aktiv, rezolyusiya, ödəmə qabiliyyətini itirmiş
bank kimi yeni anlayışları müəyyən edir. Qanunda
ödəmə qabiliyyətini itirmiş banka müvəqqəti
inzibatçının təyin edilməsi və həmin inzibatçının bankın
idarə edilməsi ilə bağlı səlahiyyətləri təsbit olunur.
Dəyişikliklərə əsasən, müvəqqəti inzibatçının
fəaliyyətinə nəzarəti maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı
həyata keçirir.
Bundan əlavə, dəyişikliklərə əsasən, məhkəmə Fondu
(“Əmanətlərin sığortalanması” haqqında qanuna əsasən
yaradılmış hüquqi şəxs) məcburi ləğv olunan bankın ləğvedicisi qismində təyin edir. Fond
ləğvedici funksiyalarını müqavilə əsasında hüquqi və ya fiziki şəxslərə həvalə edə bilər.
Qanuna dəyişikliklər aşağıdakılarla bağlı qaydaları müəyyən edir:
•

Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın rezolyusiyası ilə bağlı tədbirlər planı;

•

Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın aktiv və öhdəliklərinin alıcı banka köçürülməsi;

•

Ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankın satılması və sağlam banka qoşulması;

•

Körpü bankın yaradılması və satışının həyata keçirilməsi;

•

Sistem əhəmiyyətli bankların ödəmə qabiliyyətinin bərpasında dövlətin iştirakı;

•

Bankın öhdəliklərinin könüllü restrukturizasiyası;

•

Bankın məcburi ləğvi;

•

Maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən ləğvedicinin fəaliyyəti üzərində
nəzarət.
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