
Mülki Məcəlləyə dəyişikliklər
edilməsi barədə Qanun layihəsi

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin
rəsmi saytına yerləşdirilmiş 25 aprel
2017-ci il tarixli Mülki Məcəlləyə

dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun
layihəsinə əsasən aşağıdakı
dəyişikliklər təklif edilir:
1) Törəmə və asılı cəmiyyətlər əsas
cəmiyyətin səhmlərini (paylarını)
almaq hüququndan məhrum edilməsi
tələb edilib.

2) Ümumi yığıncağın gündəliyində

dəyişikliklər və gündəliyə Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətin ("MMC")
iştirakçılarının hüquqlarının
müzakirəsi, həmçinin seçilmiş
direktorlar şurasının (müşahidə

şurasının) və/və ya Audit Komitəsinin
hüquqlarının məhrum edilməsi barədə

yeni müzakirə mövzularının əlavə

edilməsini tələb etmək hüququ daxil
edilir.

3) MMC-nin Müşahidə Şurasının
fəaliyyət prosedurunun detalları əlavə

edilib.

4) MMC-nin Audit komitəsinə qarşı
tələbləri əhatə edən maddə əlavə edilib.

5) Açıq səhmdar cəmiyyətinin ("ASC")
illik hesabatları və mühasibat
balansında əks olunmalı olan
məlumatın siyahısı təqdim edilib.

6) Açıq səhmdar cəmiyyətinin
səhmlərinin başqasına keçməsini
qaydası müəyyənləşdirilib: Açıq
səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin əlli
faiz və daha çox hissəsinin
özgəninkiləşdirilməsi və ya digər
cəmiyyətin (ortaqlığın) səhmlərinin
(paylarının) əlli faiz və daha çox
hissəsinin əldə edilməsi barədə qərar
açıq səhmdar cəmiyyətinin ümumi
yığıncağının üçdə iki səs çoxluğu ilə
qəbul edilir. Açıq səhmdar
cəmiyyətinin əlli faiz və daha çox
hissəsini almaq istəyən şəxs hər bir
səhmdara rəsmi qaydada müvafiq təklif
təqdim edir.

7) Səhmdar Cəmiyyətlərinin ("SC")
üzvlərinin hüquqlarını aşağıdakı
hüquqları əlavə etməklə genişləndirir:

a) icra orqanının və müşahidə

(direktorlar) şurasının üzvlərinin
səhlənkarlığa və səhmdar cəmiyyətə
qəsdən vurduğu zərərə görə məsuliyyətə
cəlb edilməsini tələb etmək;
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b) cəmiyyətin səhmlərinin satışı prosesində iştirak
etmək;

c) bağlanmış əqd nəticəsində cəmiyyətə və ya
səhmdarlara dəyən zərərin və bununla bağlı məsrəflərin
ödənilməsi barədə məhkəməyə və ya digər səlahiyyətli
quruma müraciət etmək;

d) bağlanacaq əqdlərin (aidiyyəti şəxslərlə əqdlər və

xüsusi əhəmiyyətli əqdlər) əlavələri ilə tanış olmaq.

8) Dividentlərin ödənilməsinin bu barədə qərar qəbul
edildikdən sonra 30 gün ərzində həyata keçirilməsi
reqlamentləşdirilib.

9) SC-nin Audit komitələrinə qarşı tələbləri əhatə edən
maddə əlavə edilib.

Bu xəbər buraxılışı qanun layihəsinə əsaslanır. Layihə

qəbul edilən kimi məlumat bizim tərəfimizdən
yenilənəcək.

Vergi mübahisələri üzrə məhkəmə praktikası

1. Şirkət Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların
Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinə qarşı

İddianınməbləği: təxm. 55,000 AZN

Məhkəmə instansiyası: Ali Məhkəmə

Tarix: İyul 2016

Predmet: Yoxlama səlahiyyətlərinin həcmi

İş: Antiinhisar Siyasəti və İstehlakçıların Hüquqlarının
Müdafiəsi Dövlət Xidməti (bundan sonra - Dövlət
xidməti) Şirkətdə yoxlama apararaq, Şirkətin istehsal
etdiyi ət məhsullarının etiketlərindəki məlumatların,
məhsulun tərkibi ilə üst-üstə düşmədiyini aşkarlamış
və buna görə Şirkətə maliyyə sanksiyası tətbiq etmişdir.

Qərar: Məhkəmə Şirkətin mövqeyini dəstəkləyərək,
bildirmişdir ki, Dövlət Xidməti Şirkətdə məhsulların
tərkibinin onların etiketlərindəki məlumatlara
uyğunluğu üzrə yoxlama apara bilməz. Qanuna görə,
belə uyğunsuzluğu müəyyən etmək səlahiyyəti başqa
dövlət orqanına məxsusdur.

2. İşçi İşəgötürənə qarşı

İddianınməbləği: təxm. 69,000 AZN

Məhkəmə instansiyası: Ali Məhkəmə

Tarix: İyun 2016

Predmet: əmək müqaviləsinin xitamına dair
qanunvericilik tələbinin tətbiqi

İş: Xarici hüquqi şəxsin Nümayəndəliyi - işəgötürən
işçinin əmək müqaviləsini “iş həcminin azalması”
səbəbini göstərərək xitam verib. İşçi məhkəməyə

müraciət edib və əmrin əsaslandırılmadığını, iş
həcminin həqiqətdə azalmadığını bildirərək, işə bərpa
olunmasını və dəymiş maddi zərərin ödənilməsini tələb
edib.

Qərar: Məhkəmə işçinin xeyrinə qərar qəbul edərək
bildirmişdir ki, işəgötürənin işdənçıxarma əmrinə

“işçini müəyyən müddət sonra yenidən işə götürəcəyi”
barədə məcburi və yazılı öhdəlik daxil etməli idi.
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