
 
 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə edilmiş dəyişiklik 

haqqında 

 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə 2018-ci il 28 dekabr tarixli 

Qanunla bir sıra dəyişikliklər edilib. Dəyişikliklərdən biri hüquqi şəxslər və ya onun 

orqanlarını təmsil edən şəxslərin məsuliyyət halları ilə bağlıdır. Belə ki, Qanunun 

müvafiq maddəsinin keçmiş redaksiyasına görə hüquqi şəxs adından çıxış edən 

şəxs, o cümlədən hüquqi şəxsin idarəetmə orqanlarında təmsil olunan hər hansı 

şəxs hüquqi şəxsə və ya səhmdara (payçıya) dəyən zərərə görə səhmdarlara 

(payçılara) münasibətdə ədalətsiz əqdlərin bağlanmasına görə məsuliyyət 

daşıyırdı. Dəyişiklikdən sonra təmsilçi olan şəxs təkcə ədalətsiz yox, həmçinin 

səhmdarlara (payçılara) ziyan vuran əqdlərə görə də məsuliyyət daşıyacaqdır. 

Təmsilçi olan şəxsin hərəkətlərinin nəticəsi olaraq hüquqi şəxsə və ya 

səhmdara (payçıya) zərər dəyən hallar baş verdikdə və ya bu halların baş 

verməsinə dair əsaslı şübhələr olduqda, hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalında 

artıq ən azı 5 (beş) faiz paya (səhmə) malik olan iştirakçılar yox, ən azı 10 (on) 

faiz paya (səhmə) malik olan iştirakçılar təmsilçi olan şəxsdən sözügedən 

sənədləri (məlumatları) tələb etmək ixtiyarında olacaq. 

Mülki Məcəlləyə edilmiş növbəti dəyişikliyə əsasən məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin əlli faizindən artıq məbləğdə olan əqd 

xüsusi əhəmiyyətli əqd kimi müəyyən edilib və xüsusi əhəmiyyətli əqdin 

bağlanılması barədə qərar cəmiyyətin iştirakçılarının ümumi yığıncağında qəbul 

olunmalıdır.  

Habelə edilən dəyişikliklərə əsasən cəmiyyətin iştirakçılarının ümumi 

yığıncağında cəmiyyətin paylarının 50 (əlli) faizindən artıq hissəsinə malik olan 

iştirakçıları iştirak etdikdə ümumi yığıncaq səlahiyyətli sayılır. Cəmiyyətin 

iştirakçılarının ümumi yığıncağında yetərsay olmadığı təqdirdə, ümumi yığıncaq 

cəmiyyətin icra orqanı tərəfindən cəmiyyətin nizamnaməsində müəyyən edilmiş 

qaydada, ümumi yığıncağın gündəliyi dəyişdirilmədən yenidən çağırılır. Yenidən 



çağırılan ümumi yığıncağın cəmiyyətin paylarının əlli faizindən artıq hissəsinə 

malik olan iştirakçılar yox, 50 (əlli) faizi iştirak etdikdə artıq səlahiyyətli 

sayılacaqdır. Yenidən çağırılan yığıncaqda belə yetərsay olmadığı təqdirdə, eyni 

şərtlər ilə yığıncaq bir dəfə də çağırılır. Bu dəfə təkrarən çağırılan ümumi yığıncaq 

cəmiyyətin paylarının 25 (iyirmi beş) faizinə malik olan iştirakçıları iştirak etdikdə 

səlahiyyətli olacaqdır.  

Bir iştirakçıdan ibarət olan cəmiyyətə gəldikdə isə ümumi yığıncağın 

səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər barəsində qərarlar həmin iştirakçı tərəfindən 

təkbaşına qəbul edilir və yazılı surətdə rəsmiləşdirilir. 

Mülki Məcəlləyə edilən digər dəyişikliyə əsasən cəmiyyətin paylarının əlli 

faizini və daha çox hissəsini almaq istəyi olan hər hansı bir şəxs bu barədə bütün 

iştirakçılara rəsmi qaydada müvafiq təklif təqdim etməlidir.  

Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı linklərdən istifadə oluna 

bilər: 

http://e-qanun.az/code/8  

http://e-qanun.az/framework/41152 

http://e-qanun.az/code/8-
http://e-qanun.az/framework/41152-

